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Ouro é a terra, pepita é o fruto: Modernização rural nos estudos luso-brasileiros 

no final dos setecentos. 

Joana Medrado
1
 

 

 Este artigo é, em parte, estimulado por um pecado largamente anunciado entre os 

historiadores: a busca pela origem. Maldito por Bloch, o “ídolo das origens” que nos 

cega foi um contraditório guia que levou a escrever as linhas que sucedem.
2
 Linhas de 

palavras e tentativas de encadeamentos de um tema que, em verdade, não tem começo 

nem fim, apenas matizes diferentes em cada época: a modernização rural brasileira, 

particularmente no tocante à pecuária, exploração econômica da criação de animais.  

 Intentamos ver isso a que se chama modernização rural como parte de outros 

processos e não tanto como simples resultado da sofisticação capitalista, das demandas 

constantemente ampliadas de mercado nacional ou internacional; recuar o olhar para o 

século XVIII e entender a modernização como um diferencial na qualidade do discurso 

sobre o mundo rural e sobre as “economias rústicas”, como parte de um conjunto muito 

mais amplo de elaboração de um pensamento científico ilustrado aliado a um discurso 

econômico fisiocrático, de percepção da natureza, da relação dos homens com as plantas 

e animais, que constituíram o campo da Historia Natural. Nesse sentido perscrutamos o 

desenvolvimento do naturalismo, da botânica e da zoologia que juntas embasaram as 

“rurais economias” conformando o tripé hoje claramente assentado na zootecnia, na 

agronomia e na medicina veterinária.  

 Uma olhadela no ambiente intelectual luso-brasileiro da virada do setecentos, na 

produção de memórias e manuais sobre a agricultura, mostra que o  pensamento sobre 

melhoramento agrícola ou rural estava acontecendo em três campos na prática 

interligados: a institucionalização do campo da História Natural, a realização de 

expedições científicas ou “viagens filosóficas” e a circulação de impressos científicos 

produzidos no âmbito das instituições ilustradas fundadas na segunda metade do século 

XVIII. Além do caráter curioso e colecionista, tais atividades enfatizavam o melhor 

aproveitamento das terras e a maximização do cultivo. Em maior ou menos grau elas 

foram capitaneadas pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

Ultramarinos, com dedicação especial de seu secretário D. Rodrigo de Souza Coutinho.  
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 Investigar esse período de transição das instituições do Antigo Regime para 

instituições capitalistas e liberais se mostrou muito profícuo para posicionar a ilustração 

luso-brasileira enquanto capítulo da história agrária, e, por conseguinte, redimensionar 

os marcos da modernização rural no Brasil. Um caminho que, talvez, relativize a ideia 

de que foram as escolas de agronomia ou os Congressos Agrícolas que inauguraram 

esse processo. 

  

Instituições e personagens do Naturalismo: expedições científicas e alfarrábios 

rurais 

 

 As instituições científicas nascidas na segunda metade do século XVIII em 

Portugal conjuminavam projetos político e econômicos tanto do Pombalismo quanto da 

chamada Viradeira empreendida por D. Maria I. O impulso enciclopedista e 

classificatório não gerava apenas o inventário das espécies naturais, mas também a 

organização dos conhecimentos fundantes de uma agricultura ilustrada em oposição aos 

saberes tradicionais e as “práticas rotineiras”. É sobre o esforço e os limites de 

estabelecer essa distinção que falaremos a seguir. 

 As várias instituições que se espraiam no final do setecentos fazendo convergir 

as elites luso-brasileiras pregavam um racionalismo científico e um pragmatismo 

econômico, especialmente no cultivo de plantas e animais que pudessem revigorar a 

economia lusitana. O Real Jardim Botânico (construído entre 1768 e 1772), a 

Universidade de Coimbra (reformada em 1777), a Real Academia de Ciências (1779), a 

Sociedade Real, Marítima, Militar e Geográfica (1798) e as muitas tipografias criadas, 

agregavam naturalistas que se preocupavam fortemente com o melhor aproveitamento 

agrícola das muitas partes do reino e, por conseguinte, com a centralização política e 

expansão territorial do Império Português. 

  A criação dessas instituições, no quadro do despotismo esclarecido e do projeto 

fisiocrata, e sua função no quadro geral da ilustração luso brasileira já foi bastante 

explorada pelos historiadores, e não é nossa intenção fazer esse percurso.
3
 As 

instituições supracitadas serão analisadas na medida em que engendraram um caminho 

de modernização pautado em uma agricultura científica e na diversificação da produção 

rural, especialmente no que tange à exploração pecuária. Portanto a análise que segue 
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intentará reunir as narrativas sobre a história da ciência ilustrada com as narrativas da 

história agrária luso-brasileira no final do século XVIII. 

 Em um momento de profundas mudanças na paisagem agrícola lusitana parecia 

fundamental encontrar alternativas para ampliar a produção de alimentos e de matéria 

prima que possibilitasse o desenvolvimento industrial. Estudando a transição do Antigo 

Regime para a sociedade capitalista, ou melhor, do capitalismo comercial para o 

capitalismo industrial em países “semiperifericos”, como Portugal, Mirian Halperin 

Pereira argumenta que o movimento de ocupação de terras virgens e alargamento da 

área cultivada estava acontecendo em Portugal desde o fim do XVIII, muito embora os 

agrônomos só tivessem notado esse movimento muito tardiamente. Isso teria acontecido 

porque entre 1850 e 1870 a atenção dos economistas e agrônomos foi absorvida pela 

introdução de novas técnicas e pelo perigo da monocultura vitícola que escasseava as 

terras do trigo e do milho. No entanto, é no ultimo quartel do setecentos que adensam as 

preocupações e os estudos sobre a necessidade de maximização da produção agrícola 

em função do aumento populacional, tarefa na qual as colônias seriam centrais
4
.  

 Ao contrário do que se afirmava sobre a inexistência de política agrária no 

tempo do Marquês de Pombal, José Vicente Serrão defende em sua tese que ela existiu e 

foram dois os princípios que a nortearam: o da distribuição racional das culturas 

segundo a aptidão dos solos e o princípio da utilidade pública sobre o bem particular. 

Dessa maneira se buscava em Portugal "resolver os problemas da produção, para 

assegurar a satisfação das necessidades alimentares essenciais, e desbloquear o acesso a 

posse fundiária"
5
. 

.
 O decadentismo expresso na crença de uma "crise da agricultura", 

propalada por pensadores como Domingos Vandelli, explica, em grande medida, o 

aumento de publicações sobre novas culturas e formas de cultivo e, vinculado a isso, 

também sobre a necessidade de um maior controle sobre a terra.  

 A transição para o capitalismo em Portugal acontecia ao tempo em que se 

escasseava a produção aurífera da sua mais rica colônia. Márcia Motta, ao estudar o 

pensamento sobre a agricultura e direito à terra em Portugal, especialmente as 

dissertações de Vandelli que tiveram ampla influencia na administração colonial, 

                                                 
4
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discursos manifestos – imprensa, discursos e livros publicados, por exemplo – pode fazer o historiador 

refém dos interesses dos contemporâneos, como ficaram os historiadores da agronomia portuguesa.    
5
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afiança que o mesmo questionava “indiretamente a instituição do morgadio”, tão 

peculiar ao Antigo Regime.
6
 No entanto, sem desejar uma ruptura total com suas “bases 

sociais e econômicas”, Vandelli consagrou um plano de lei agrária baseada na própria 

lei de sesmarias, que estimulava a “ocupação de terrenos incultos” e reiterava a 

“obrigatoriedade do cultivo, na medida em que cobrava impostos daqueles que 

“optassem por manter as terras sem cultura”
7.

 A produção de memórias sobre as 

chamadas "economias rurais" visava a substituição da produção colonial por outros 

gêneros rentáveis, e o aumento da oferta alimentar, o que significou uma profunda 

reformulação da paisagem agrícola, da estrutura agrária e das políticas voltadas para o 

mundo rural tanto em Portugal, quanto em suas colônias. 

 É nesse sentido que a Academia de Ciências de Lisboa produziu tantas memórias 

sobre o uso e produção do anil, da cochonilha, da quina (quinoa), do linho, do cânhamo, 

do leite, do queijo e da carne, ao tempo em que escreviam sobre a decadência da 

mineração e endossavam o coro dos entusiastas da natureza do novo mundo.  

 José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, dissertando em 1804 sobre o 

destino das Minas Gerais, divide sua análise em quatro capítulos, sendo que logo no 

primeiro “mostra-se que as Minas de ouro são prejudiciais a Portugal”. Segue-se um 

capítulo sobre a importância das escolas de mineralogia, outro sobre “o meio para se 

facilitarem as descobertas da História Natural, e dos ricos tesouros das Colônias de 

Portugal” e um último onde “apontam-se os meios de se aproveitarem as produções e a 

agricultura do continente das Minas, que, aliás, é já perdido para o ouro”
8
.  

 Embora tivesse sido no esforço de realizar o último ponto que se produziu a 

maior parte dos estudos da Academia, o caminho da análise de Azeredo Coutinho reflete 

bem o espírito fisiocrático anti-metalista da época – critica a mineração para sobrepujar 

a agricultura, aquela que seria a verdadeira riqueza das nações.  

 No mesmo ano, um dos importantes correspondentes da Academia, José 

Joaquim Lisboa, também atentou para o destino das minas, descrevendo em verso as 

principais produções, rios e animais do Brasil, em especial da capitania de Minas 

Gerais, donde se percebe a noção ampliada dos escritos “científicos” desta instituição. 

Em sua Descrição curiosa do Brasil consta nas notas explicativas dos versos, 
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 Márcia Motta. O Direito à Terra no Brasil. A gestação do conflito (1795/1824). São Paulo: Alameda, 

2009, p. 51 e 52. 
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informações bastante úteis para os viajantes, e interessados economicamente na 

exploração agro-pecuária da América Portuguesa: “a maior parte dos campos, e ainda 

dos matos, são regados com inumeráveis rios, ribeiros, e regatos que há naquele país, e 

pela vastidão dos campos que há, e numerosos gados, andam estes dispersos, e sem 

pastor”
9
.  

 Foi também a Academia que promoveu, junto com o Jardim Botânico, as 

expedições científicas ou “viagens filosóficas”. Entusiasmados com os mais novos 

tesouros de além-mar, os acadêmicos escrevem o belíssimo documento bio-

antropológico que servia como principal guia das viagens: Breves instruções aos 

correspondentes da Academia de Ciências de Lisboa sobre as remessas dos produtos e 

notícias pertencentes a História da Natureza, para formar um museu nacional
10

. Nestas 

instruções, consta desde o que deveria ser remetido das colônias para ser estudado na 

metrópole, os cuidados técnicos do envio, quanto a maneira como se devia recolher 

informação sobre o local de onde foram extraídas as plantas ou animais, tendo “por 

objeto as coisas mais notáveis e curiosas do terreno, em que se acham os ditos produtos, 

e dos costumes dos povos que o habitam”.  O motivo do nome dado à expedição 

científica, enquanto “filosófica” transparece quando é explicitado o objetivo que ia além 

da classificação, ou do enciclopedismo, indo, justamente, na direção de um 

conhecimento territorial mais apurado:  

  

Estas notícias particulares de que acabamos de falar, só servem para dar a conhecer os 

exemplares que se remetem; e como não interessa menos conhecer o país que os produz, 

recomendasse aos Correspondentes, que mandem também uma descrição Geográfica 

dele, que compreenda com a exação possível tudo o que tiverem observado, e lhes 

parecer mais digno da atenção de um filósofo. (...) Para este efeito, depois de notarem a 

longitude e latutide do lugar a respeito do Céu, o seu clima, as suas dimensões, a sua 

situação a respeitos dos pontos cardeais do mundo, a sua figura, etc, passarão a coisas 

mais particulares. 

 

 É interessante observar o esforço conjunto de ações que tiveram as instituições 

ilustradas e a intersecção de seus membros, que transitavam entre uma e outra. Essa 

convergência de interesses refletia a existência de uma política agrária no espaço luso-

brasileiro, centralizado pelo governo metropolitano. Tal política passava pelo 

conhecimento e aproveitamento de novos potenciais agrícolas ultramarinos. Uma das 

                                                 
9
José Joaquim Lisboa. Descrição curiosa das principais produções, rios e animais do Brazil, 

principalmente da capitania de Minas Gerais. Lisboa: Impressão Regia, 1804. Academia de Ciências de 

Lisboa, 11.801.54. 
10
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provas disso é o esforço na identificação dos locais exatos em que foram encontradas as 

espécies animais, vegetais e minerais, criando assim algo como um mapa biológico que 

norteava a Coroa.  

 A intersecção entre essas instituições explica a trajetória do italiano Domenico 

Vandelli - em Portugal apelidado de Domingos - que além de escrever inda em 1788 um 

plano de lei agrária para Portugal, foi também lente de História Natural e Química da 

Universidade de Coimbra, fundador do Jardim Botânico do Palácio Real da Ajuda em 

1787 e delineador das expedições científicas às colônias. Um dos seus biógrafos avalia 

sua contribuição: “As investigações de Vandelli no domínio da química são pouco 

significativas. As suas contribuições científicas principais situaram-se no campo da 

História Natural e da economia, numa perspectiva que se integra no utilitarismo típico 

do Portugal das Luzes”.
11

  

 Nesse ínterim, Vandelli escreveu o texto Viagens filosóficas ou dissertações 

sobre as importantes regras que o filósofo naturalista nas suas peregrinações deve 

principalmente observar e a Breve instrução sobre o método de recolher e transportar 

algumas produções , que se achão no sertão e costas do mar
12

.  Foi também Vandelli 

quem fomentou o projeto irrealizado de uma "Historia Natural das Colônias" que 

reuniria o material recolhido nas expedições que seria tratado e organizado no Museu de 

História Natural, anexo ao Jardim Botânico.
 13

 

 Em toda a Europa os Jardins Botânicos, os Zoológicos e os Museus de História 

Natural foram formados a partir das “Menageries” ou quintas reais refletindo tanto o 

poderio das monarquias centralizadas quanto a sua dissolução em prol dos interesses 

científicos. Em Portugal o Jardim Botânico é construído no próprio jardim do Palácio da 

Ajuda, sede da corte luxuosa do déspota esclarecido D. José, e cumpre, primariamente, 

a função de endossar o poder real. Em um parecer sobre as condições do Museu e 

                                                 
11

 Antonio Amorim da Costa. Texto publicado no site da Sociedade Portuguesa de Química  

http://www.spq.pt/docs/Biografias/Domingos%20Vandelli%20port.pdf , acessado em 15 de junho de 2011 
12

  Ambos os documentos foram acessados no Arquivo do Museu Nacional de História Natural de Lisboa.  
13

 O emblemático personagem Domingos Vandelli tem recentemente merecido a atenção de historiadores 

brasileiros que se empenham em destrinçar capítulos da historia social da propriedade da terra no Brasil, 

cruzando os debates sobre regulamentação fundiária e as muitas concepções sobre direito a terra. Nesse 

sentido é que se situa as análises da produção intelectual de memorialistas e jurisconsultos setecentistas 

feita no primeiro capítulo da obra de Márcia Motta. O Direito à Terra no Brasil, citado anteriormente.  

Cumpre citar também a pesquisa de pós doutoramento, ainda não publicada, de Sarita Mota que deverá 

tratar da questão dos direitos de propriedade no Brasil colonial, elucidando as redes de sociabilidades e as 

alianças com a burocracia colonial de Vandelli e de outro personagem mais obscurecido, mas não menos 

importante, Luis dos Santos Vilhena. Não é nossa intenção aprofundar o entendimento sobre este 

personagem, apenas situa-lo no contexto de fomento de uma "agricultura ilustrada". 

http://www.spq.pt/docs/Biografias/Domingos%20Vandelliport.pdf
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Jardim Botânico da Ajuda escrito por seu administrador em 1822, Felix Avelar Brotero, 

consta que estes estabelecimentos, 

 

(...) contíguos ao Paço da Ajuda foram instituídos por El Rei D. José I para instrução e 

recreio dos descendentes da sua Real Dinastia, como bem indica a situação em que foram 

fundados, e bem como também junto do mesmo Paço, e para o mesmo fim ele instituiu 

um gabinete de Física experimental, e uma Biblioteca de Belas Letras, (...). Foi durante o 

governo deste Rei que se fizeram todos os edifícios dos dois Estabelecimentos, sendo as 

suas despesas feitas com grande profusão pelo Real Erário, então assas rico. 

 

 Ronald Raminelli, em seu livro Viagens Ultramarinas, frisa a importância das 

viagens e da escrita na viabilização do governo metropolitano
14

. No seu entendimento, 

teria havido duas fases, a primeira, na qual os "vassalos do rei ampliavam as conquistas 

e recebiam como recompensas títulos de cavaleiros de Ordens Militares, terras e cargos 

na administração local", tendo por isso a escrita, assim como a espada, sido uma 

maneira de serviço ao rei, “pois lhe informava sobre acontecimentos, terras distantes, 

minas, lavouras e a disposição de súditos em obedecer a suas leis"
15

.  

 A segunda fase, no século XVIII, é apontada pelo autor como de domínio da 

ciência quando esta se tornou “instrumento necessário para medir terras, produzir 

mapas, aperfeiçoar as lavouras e as minas”
16

. É o Estado quem assume a função de 

“instruir profissionais que teriam a nobre tarefa de reunir informações, cientificamente 

capazes de promover reformas, delimitar os limites do império e introduzir técnicas 

responsáveis por modernizar as atividades produtivas”
17

. É nesse contexto que se cria a 

Secretaria de Estado da Marinha e do Ultramar em 1736 para que funcionasse como 

intermediário entre o monarca e a burocracia colonial, e que nasce a Universidade de 

Coimbra como “centro promotor da modernização da agricultura, manufatura e 

comércio". O Jardim Botânico português funcionava como base experimental e 

acumulativa desses saberes.   

É também com o intento de ativar os "vínculos entre colônia e metrópole" que 

foram realizadas as viagens filosóficas a partir de 1780, a exemplo das expedições de 

Alexandre Rodrigues Ferreira, entre 1783 à 1792, e claramente de espionagem agrícola-

econômica, como foi a missão de Hipólito José da Costa, descrita em seu Diário da 

                                                 
14

 Ronald Raminelli. Viagens Ultramarinas. Monarcas, Vassalos e governo a distância. São Paulo: 

Alameda, 2008. 
15

 Idem, p. 8. 
16

 Ibidem. 
17

 Ibidem. 
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minha viagem à Filadélfia, entre 1798 e 1799
18

. Fundamentais para o desenvolvimento 

do campo da História Natural, essas viagens também compõem o cenário daquilo que se 

convencionou chamar de “despotismo esclarecido”, o qual nutrido pelo enciclopedismo 

empoderava reis centralizados, com visão ampla de seus domínios. 

Mas foi sobretudo uma intenção econômica o principal divisor de águas entre as 

viagens de expedição ultrmarinas. Antes de 1780, o manual norteador era a obra O 

Peregrino Instruído – feita para ilustrar as viagens de D. João V; depois de 1780, torna-

se indispensável a leitura prévia do texto de Domingos Vandelli Viagens filosóficas,  

dirigido aos naturalistas, via de regra formados na Universidade de Coimbra. As 

expedições científicas ultramarinas que acontecem a partir de 1780 anunciam uma 

preocupação em mapear as colônias não apenas do ponto de vista cartográfico, mas 

também da melhor maneira de explorá-las economicamente. O conhecimento, descrição 

e classificação das espécies botânicas e zoológicas exóticas serviam à coroa como um 

mapeamento territorial dos potenciais agrícolas coloniais que poderiam minorar a 

depressão econômica vivida pela metrópole lusitana em função da diminuição da 

exploração aurífera.  

 Uma das mais importantes e documentadas viagens feitas com esse propósito foi 

a de Alexandre Rodrigues Ferreira. Nas cartas que escreveu durante sua estadia no 

Brasil havia um “ensaio de plantas úteis” – cânhamo, cravo, cacau – que mostra que sua 

viagem não tinha significado apenas em termos da construção estratégia de exploração 

econômica das chamadas “drogas do sertão”, ou plantas medicinais, mas também 

buscava alternativas de plantas úteis para as novas agriculturas que se desejava 

implantar. 

 A trajetória deste viajante também se acomoda no contexto de associação entre o 

naturalismo e o fortalecimento do Estado moderno português, pois tendo retornado para 

Lisboa depois de sua missão filosófica no Brasil, em 1793, recebeu como recompensa 

de seus serviços, o hábito de Cristo, “com 60 mil de tença”, além de ter sido “nomeado 

oficial da Secretaria de Estado dos Negócios Ultramarinos, inspetor e administrador das 

reais quintas de Queluz, Caxias e Bemposta e vice-diretor e tesoureiro do Real Jardim 

Botânico e Museu de Sua majestade”, segundo nos informa Américo Pires de Lima
19.

 

                                                 
18

 Alexandre Rodrigues Ferreira. Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato 

Grosso e Cuiabá 1783-1792 (2 vols.). Rio de Janeiro, Conselho Federal de Cultura, 1971. Este diário de 

viagem também existe em manuscrito integral no Arquivo do Museu de História Natural. Hipólito José da 

Costa. Diário da minha viagem a Filadélfia 1798-1799. Lisboa, ICS, 2007. 
19

 Américo Pires de Lima. O Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira. Documentos coligidos. Lisboa, 
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De todos esses cargos e mercês recebidos há um que salta as vistas, o de oficial da 

Secretaria de Estado dos Negócios Ultramarinos, porque mostra a vinculação entre a sua 

atividade como naturalista e os interesses de expansão do reino. 

 Na medida em que cumpriam o objetivo de serem “filosóficas”, ou seja, 

promover o “avanço da ciência” em busca das leis que estavam “escondidas no mundo 

vivo”, essas viagens forneciam o material necessário para a racionalização e 

cientifização da agricultura luso-brasileira. Ainda nas palavras de Raminelli, o grande 

diferencial dessas viagens era que os naturalistas atuavam “como economistas e 

etnógrafos, coletando as técnicas nativas de transformação da natureza”
20

. Dessa 

maneira se estabelecia os limites entre o conhecimento tradicional e o científico: 

aproveitando os saberes práticos e os formatando na estrutura científica. 

  

Produção, compilação, reedição: os caminhos da ciência nas mal traçadas linhas 

das tipografias modernas. 

  

 Em finais do século XVIII, em Portugal, houve também a criação de Tipografias 

especializadas no melhoramento agrícola e empenhadas em fazer circular teses e 

folhetos sobre o tema no Brasil. Na avaliação de Diogo Ramada Curto, a produção 

tipográfica, “a exemplo do modelo já ensaiado pela Academia de Ciências, visava 

difundir as luzes da ciência, sobretudo no domínio da agricultura, adaptando a ideia 

fisiocrática nas colônias”. Casas Literárias como a Arco do Cego, tornam-se exemplos 

emblemáticos na medida em que podem ser entendidas como “um dos elementos de 

construção do Estado Moderno – chamado a assumir um número cada vez maior de 

funções”. Objetivamente, elas cumpriam o papel de elaborar um saber erudito sobre 

agricultura e pecuária
21

. 

 Como se vê no texto do plano de criação de uma Sociedade Patriótica de 

Instrução, eram conexas as abordagens das ciências naturais e da agricultura, e as 

tipografias tinham uma importância indubitável na difusão e circulação dos 

conhecimentos:  

 

                                                                                                                                               
Agência Geral do Ultramar. Divisão de Publicações e Biblioteca, 1953. 
20

 Ronald Raminelli. Viagens Ultramarinas... 
21

 Diogo Ramada Curto. “D. Rodrigo de Souza Coutinho e a Casa Literária Arco do Cego”. In Fernanda 

Maria Guedes Campos (org).  A Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801) - Bicentenário “sem livros 

não há instrução”. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda; Biblioteca Nacional de Lisboa, 1999, pp. 

48 e 49. 
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é portanto a Arte Tipografia, bem dirigida o laço de confraternização entre todos os 

homens, e o único meio capaz de fazer em menos tempo possível propagar a virtude e 

destruir o vício, adoçando a acrimonia do coração humano. Sobre esta grande arte é que 

julgo deve ser fundada neste Reino uma Sociedade Patriótica da Instrução que tenha a seu 

cargo imprimir livremente as melhores obras de Ciências Naturais, Zoologia, Botânica, 

Agricultura, Economia Rural, Comércio, Artes e Ofícios. 
22

 

  

 Em relação à produção intelectual nesse período, vale notar o esforço que 

fizeram os autores para diferenciar seus conhecimentos “ilustrados” das praticas 

rotineiras dos lavradores. Em uma publicação de 1892 intitulada Agricultores Ilustres de 

Portugal, são listados e biografados todos aqueles considerados os verdadeiros 

estudiosos da agricultura científica, o que permite entender os critérios de distinção 

adotados na constituição desse campo: 

 

A agricultura era considerada pelos antigos mais como arte do que como ciência. Só no 

fim do século passado, depois de se terem desenvolvido as ciências naturais e de irem os 

agrônomos procurar a elas as bases dos seus estudos, é que a agricultura passou de arte à 

ciência, e ciência das mais complexas. Os grandes mestres da agricultura começaram a 

aparecer então. Rosier, em França, Arthur Young em Inglaterra e Thaer na Alemanha 

cimentaram, por assim dizer os alicerces da agronomia. Um número considerável de 

discípulos d'estes grandes homens, encarregando-se de divulgar em todas as nações, já 

por meio de livros, já por meio de exemplos práticos, as verdades expendidas pelos 

mestres, fizeram com que a agricultura saísse do abatimento em que jazia e viesse ocupar 

o lugar eminente que hoje tem.
23

 

 

 Em discursos como esses, que se multiplicam nos textos sobre agronomia em 

Portugal, vê-se que esta ciência vai criando seu mito de origem – seus pressupostos e 

seus nomes fundadores. O exemplo da agricultura para pensar o iluminismo é especial 

por se tratar de um conjunto de conhecimentos acumulados e praticados diariamente por 

lavradores, mas, que em um momento chave na historia se torna codificado na 

linguagem científica. No entanto, justamente por ser um campo de saber eminentemente 

prático e de um acúmulo milenar de conhecimentos, muito pouco foi de fato inventado 

nessa época, sendo as publicações, via regra, compilações e reedições de obras antigas 

adicionadas de um novo prólogo explicativo.  

 Maria Carlos Radich critica a ideia de que a zootecnia nasceu no XIX e seus 

fundadores foram Baudemant "que a concebeu como aliança das leis fisiológicas com as 

da economia" ou Gasparin, "que a batizou, propondo a palavra em 1843, e de Sanson, 

                                                 
22

 "Plano de criação de uma Sociedade Patriótica de Instrução do Reino nas ciências Naturais".  Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, Conde de Linhares, maço 20, doc.11.  
23

 Antônio Máximo Lopes de Carvalho. Agricultores Ilustres de Portugal. Lisboa, Biblioteca do Portugal 

Agrícola, 1892. 
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que começou a desenvolvê-la"
24

. Radich cita Paula Nogueira – agrônomo português do 

final do século XIX que teve forte influência entre os brasileiros – quando ele afirma 

que os homens sempre fizeram zootecnia, mas ignoravam que a estavam fazendo. A 

novidade no XIX é a "explicitação do conceito".  

 Embora zootecnia e veterinária não tivessem sido literalmente inventadas, 

Radich frisa a diferença entre os manuais do inicio do século XVIII e os do final do 

século XVIII e inicio do XIX, notando que a centralidade do cavalo na medicina 

veterinária (hipiatria) começa a declinar e com isso a veterinária militar perde espaço 

nos manuais à medida que ascende a importância da veterinária civil. Aparecem cada 

vez mais discursos em prol de uma racionalização da produção e do cultivo e melhor 

aproveitamento das terras, não apenas com vistas a lucratividade, mas ao incremento 

alimentar da população. 

 Duas obras, publicadas ainda do começo do XVIII, nos indicam uma importante 

mudança por terem como assunto central a medicina animal, bovina, ou a criação de 

animais: A arte de curar bois, de Manuel Martins Cavaco (1709) e Thesouro de 

Lavradores, de Alexandre Dias Ramos (1737). Na verdade, foi o modo de tratar esses 

temas, e não o tema em si, que mudou  no final dos setecentos. Senão, vejamos. 

 Essas obras, em especial a de autoria de Cavaco são referidas pelos autores da 

nova agricultura como bastiões das práticas rotineiras que deveriam ser abolidas. Em 

uma publicação de 1802 pela Regia Oficina Tipográfica foi traduzido o livro do italiano 

Francesco Toggia (1752-1825), História e cura das moléstias mais essenciais, internas 

do boi e análogas as do cavalo.
25

 O tradutor, sócio da Academia de Ciências, Vicente 

Coelho de Seabra Silva Telles, frisa no prefácio que a veterinária de Toggia é uma das 

melhores que existem e que ela poderia mudar “infalivelmente a sorte dos nossos gados, 

que entregues ao cuidado de homens, não só inteiramente faltos de princípios mas 

também de guia (...) que liam Cavaco, Thesouro de Lavradores e Rego” os quais eram 

tidos como “livros sagrados”. Essas obras são criticadas nem tanto pelo conteúdo, mas 

pela disposição e organização do conhecimento: “As doenças ali são tratadas 

confusamente; sintomas de morbo são tidos por verdadeiros morbos e morbos por 

sintomas, enfim ali só se vê confusão, desordem e ignorância”. A obra de Francisco 

                                                 
24

 Maria Carlos Radich. Agronomia no Portugal oitocentista Uma discreta desordem. Oeiras, Celta 

Editora, 1996, p. 117.  
25

 Francesco Toggia (1752-1825), História e cura das moléstias mais essenciais, internas do boi e 

análogas as do cavalo. Lisboa, Regia Oficina Tipográfica, 1802. Academia de Ciências de Lisboa, cota 

11.359.20/I-II. 
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Toggia teria o mérito de “ordenar as moléstias, e descreve-las com muito cuidado e 

clareza”, não obstante sua veterinária fosse ainda “defeituosa, pois é fundada na 

Patologia humoral e a sua Matéria Médica, além de cumulativa, tem os mesmos defeitos 

da patologia”. Para minorar o problema, Silva Teles opta por um procedimento 

intelectual característico desse período, fazendo uma tradução anotada:  

 

por não inverter, e alterar o sistema do autor, cingir-me-ei quanto puder ao sentido do 

texto, e quando julgar inevitáveis algumas reflexões, ou adições, as farei em notas em que 

não somente faço as reflexões  que julgo necessárias; mas também faço menção, quando 

é mister, do que sobre a matéria há melhor. 

  

 A crítica ao autor de Thesouro de Lavradores e aos métodos de cura animal até 

então empregados são feitas pelo próprio Francisco Toggia, que acredita serem os 

alveitares “deploravelmente envolvidos nas trevas da ignorância, em que velhos 

prejuízos, e uma hereditária tradição cheia de ilusões e de erros os tem precipitado”. 

Além de faltar “ordem, método, e clareza necessárias”, a prática e os saberes dos 

alveitares, contra os quais a veterinária nasce se opondo, eram informadas por 

“preceitos errôneos”, como o de que as veias nasciam do fígado, que as vacas tinham 

mais veias que os bois porque uma delas seria mamária, e de que havia três espécies de 

sangue, principal, vital e material, servindo respectivamente para dar força ao animal, 

mantê-lo vivo enquanto dorme e precipitar-se, quando o mesmo se achava enfermo. Tais 

princípios sobre a anatomia e fisiologia dos animais justificavam um procedimento de 

cura que respeitava as fases da lua, fazia uso de “saquinhos simpáticos”, ingestão de 

urina, acreditava que “certos morbos são incuráveis, porque são causados por bruxarias, 

e feitiçarias” e que aplicavam “franca e temerariamente copiosas sangrias”, um método 

considerado por Toggia como “rude e imprudente”. 

 O que esses prefácios revelam é a constituição do campo da veterinária, “fruto 

do século das luzes”, que nascia demarcando suas diferenças em relação aos métodos da 

alveitaria
26

. Revelam também aspectos da leitura – interpretação, circulação e edição – 

de certos temas e autores entre aqueles que estavam se empenhando em praticar uma 

nova agricultura.  

                                                 
26

  Eram francesas as duas primeiras escolas de medicina veterinária do Ocidente: em Lyon, 1762, e em 

Paris – Alfort, 1765, e elas nascem opondo-se ao vocábulo alveitaria que passa a designar uma 

conhecimento obsoleto, de acordo com Lucio Esmeraldo Horácio de Melo. “De alveitares a veterinários: 

notas históricas sobre a medicina animal e a Escola Superior de Medicina Veterinária São Bento de 

Olinda, Pernambuco (1912-1926)”. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.17, 

n.1,jan.-mar. 2010, p.107-123. 
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 Conquanto tivesse havido grande esforço por parte das elites ilustradas para 

delimitar e distinguir sua ciência ilustrada das práticas rotineiras e dos saberes dos 

alveitares, muitas obras são reeditadas durante o século XIX sugestionando que houve 

utilização dos mesmos conhecimentos sob novas roupagens, ou seja, novas impressões 

contendo novos prólogos e direcionado a novos leitores. É assim que o criticado livro de 

Cavaco – este que era em seu tempo “Mestre examinado na faculdade de Alveitaria de 

gado Vacum” – A Arte de Curar Bois, é reeditado em 1815 pela tipografia de J.F.M. de 

Campos, com licença da Mesa do Desembargo do Paço
27

.    

Particular atenção deve ser dada às impressões da Tipografia ou Casa Literária 

Arco do Cego. Especializada em obras de agricultura e ciências naturais, publicou, em 

seus dois anos de existência (1799-1801), mais de 80 títulos, entre obras autorais, 

traduções e compilações, conformando um “projeto editorial de rara coerência 

temática”, nas palavras de Maria de Fátima Nunes
28

.  

 Essa tipografia, criada por D. Rodrigo de Souza Coutinho, exemplifica a “dupla 

preocupação quanto às perspectivas de políticas externas e à organização dos saberes” 

da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, como indica Diogo Ramada Curto, um 

dos principais estudiosos desta Casa Literária
29

. O frade franciscano José Mariano da 

Conceição Velloso, naturalista autodidata, foi chamado por D. Rodrigo para trabalhar 

em Lisboa e, posteriormente, ser o “diretor” da tipografia.  

 A trajetória de José Mariano da Conceição Veloso e da tipografia dirigida por ele 

e mantida pelo próprio Rodrigo de Souza Coutinho, reflete a necessidade mútua de 

cooperação entre metrópole e colônia
30

. Em alguma medida estudar essas trajetórias nos 

faz tocar em um ponto chave da história do império marítimo português e das últimas 

décadas de exercício colonial: a aproximação entre os súditos e o monarca, ou melhor, 

entre a burocracia metropolitana e os poderes locais. Os trabalhos publicados pela 

                                                 
27

 Não fizemos uma pesquisa exaustiva dos títulos e das suas muitas edições. Entre outras, essa é apenas 

uma das provas que permitem sugerir que obras condenadas pela nova agricultura poderiam ser 

reeditadas.   
28

 Maria de Fátima Nunes e João Carlos Brigola. “José Mariano da Conceição Veloso (1742-1811) – um 

frade no Universo da Natureza”. In Fernanda Maria Guedes Campos (org).  A Casa Literária do Arco do 

Cego...p. 51. 
29

 Diogo Ramada Curto. Cultura Escrita. Séculos XV s XVIII. Lisboa, ICS, 2007, p. 239. 
30

 Aqui partilhamos de uma concepção mais complexa da relação centro-periferia, que os historiadores da 

burocracia colonial vem argumentando desde os anos 90, no rastro da renovação dos estudos sobre a 

escravidão que relativizaram, ou redimensionaram, o poder dos senhores e a impotência dos escravos 

Tomamos como marco 1994 quando foi publicado o livro de Antonio Manoel  Hespanha. Uma boa 

análise dessa nova historiografia pode ser lida em Maria Fernanda Bicalho. "Da colonia ao império: um 

percurso historiográfico. In Laura de Melo e Souza, Junia Ferreira Furtado e Maria Fernanda Bicalho 

(orgs). O Governo dos Povos. relações de poder no mundo ibérico da Época Moderna. São Paulo, 

Alameda, 2009. 
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Tipografia Arco do Cego indicam a necessidade da metrópole de manter ativa, rentável 

e submissa sua colônia mais rica. Por outro lado, suas publicações, mormente aquelas 

posteriores à dissolução da tipografia e incorporação a Imprensa Régia refletem um 

desejo de autonomia dos conhecimentos agrícolas praticados no Brasil. Ou seja, frei 

José Mariano é um bom e mau exemplo de como a metrópole dominava a colônia e de 

como a colônia aproveitava as frestas do poder para impor-se, autonomizar-se e, por 

exemplo, engendrar uma zootecnia, agronomia e medicina veterinária com 

características próprias.   

 Na tipografia Arco do Cego, José Mariano vai publicar grandes obras como O 

Fazendeiro do Brasil melhorado na economia rural, o qual consistia em 10 volumes 

divididos em cinco tomos sobre as culturas que deviam ser promovidas, inclusive sobre 

a produção animal. Aqui também não se trata de obras originais, mas de memórias 

coligidas entre aquilo que o frei José Mariano julgava mais importante na época. É o 

próprio frei quem administra a circulação desta obra e de outras, o que fica patente em 

um ofício endereçado a João Felipe da Fonseca, oficial-mor da Secretaria de Estado da 

Marinha e Ultramar, escrito em 1798. Nele, José Mariano pede que sejam encaminhados 

240 exemplares do livro e mais “setecentos exemplares da brochura das taboletas das 

carnes e novecentas da cochonilha”, além de alguns volumes sobre o índigo e o anil
31.

 

Dentre as principais obras da chamada agricultura ilustrada que chegaram ao Brasil, O 

Fazendeiro do Brasil, foi talvez a mais importantes entre elas, pela considerável 

circulação entre os fazendeiros
32

. 

 Além destas obras, serão publicados folhetos de distribuição mais corrente como 

“Melhoramento da Economia Rústica do Brasil”, escrita por José Gregório de Morais 

Navarro que era, sobretudo, um apelo à modernização rural a partir do uso de técnicas 

de cultivo e maquinários, à exemplo do arado. Na verdade a “coerência temática” de 

José Mariano se deve exatamente ao fato de que ele mesclou aos conhecimentos da 

História Natural com aqueles da agricultura. De mais a mais desempenhou a função de 

diretor da Casa Literária imbuído de espírito pedagógico, como era, aliás, comum à Arte 

Tipográfica.  

                                                 
31 

Arquivo Histórico Ultramarino, Cx.23, pasta 26 
32

 O fazendeiro do Brasil Criador: Melhorado da economia rural dos generos já cultivados, e de outros, 

que se podem introduzir e nas fabricas, que lhe são proprias, segundo o melhor que se tem escrito a este 

assumpto. Pode ser consultada na Biblioteca Nacional de Lisboa e em versão parcialmente digitalizada no 

site do projeto Brasil Ciência – USP: http://www.ieb.usp.br/online/telaSubCateg.asp?id=5 
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 O Compêndio de Agricultura: resumido de várias memorias e cartas offerecidas 

à Sociedade de Bath, é também um dos manuais mais completos, e paradigmáticos 

dessa ilustração da agricultura luso-brasileira. Seus cinco volumes publicados entre 

1801 e 1803 pela Regia Oficina Tipográfica e pela Tipografia Arco do Cego, reúnem 

escritos sobre agricultura, abordando temas tão vastos quanto uso de bois e cavalos na 

agricultura, alimentação animal, pastagens, máquinas e instrumentos, plantação de 

árvores silvestres e de frutos, plantação de batatas, e até um “pequeno tratado respectivo 

a preservação da saúde das pessoas empregadas em agricultura, e sobre o cultivo das 

moléstias incidentais a este modo de vida”, traduzidas do inglês por Ignacio Paulino de 

Moraes
33

.  

 Ao justificar a dedicação aos estudos da agricultura, Moraes assevera que esta é 

de suma importância, por ser a mais antiga e mais útil de todas as artes, mas que, 

“apesar de todas essas excelências” era a única arte que “não tem regras, que não é 

ensinada a sua teoria, e que todos praticam por um certo roteiro de costumes herdados, 

ou aprendidos materialmente sem fundamentos, nem princípios certos”.
34

 O caráter 

pragmático dessa necessidade se expressa desde o início do texto quando se defende a 

“necessidade absoluta de se instituírem Escolas Públicas de agricultura, como o único 

meio de iluminar, e dissipar os abusos dos Agricultores, tão prejudiciais, aos Senhores 

de terras, como ao público em geral”.
35

 

 

Uma inconveniente pedra no sapato: os saberes tradicionais dos camponeses 

 

 Por se tratar de tão nobre arte e pela eminente necessidade de ser teorizada e 

ensinada, faltava então instituir a figura do néscio lavrador, que seria ainda pouco 

versado no assunto e que por esse motivo devia ser iluminado pela ciência:  

 

                                                 
33

 Ignacio Paulino de Moraes Compêndio de Agricultura: resumido de várias memorias e cartas 

offerecidas à Sociedade de Bath. No final de 1801 a Casa Literária Arco do Cego é suprimida e seu 

material passa a integrar a Imprensa Regia. Por isso apenas o primeiro volume deste Compêndio é 

publicado pela Arco do Cego e os demais pela Imprensa Regia. Maria de Fatima Nunes e João Carlos 

Brigola dizem ainda que essa mudança avultou a Imprensa Regia, em termos de materiais e de projetos, o 

que a colocou em condição de rivalizar com a Academia de Ciências e a Universidade de Coimbra, que 

também tinham prelos. Cf. essa informação em “José Mariano da Conceição Veloso (1742-1811) – Um 

frade no Universo da natureza”, in Fernanda Maria Guedes Campos (org).  A Casa Literária do arco do 

Cego... p. 69. 
34

 Idem. Tomo III, p.5 e 6. 
35

 Idem. Tomo III, p.15 
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As considerações da incapacidade, e impraticabilidade dos nescientes, e ignorantes 

camponeses poderem fazer alguns consideráveis melhoramentos em rurais economias, e a 

necessidade de lhes assistir, e ajudar, principiam agora a ser tão justas, como gerais; 

sendo fundadas em fatos, e tristes experiências, as quais são acompanhadas, e cercadas de 

muitas perniciosas consequências.
36

 

 

 Não obstante o áspero discurso sobre a ignorância dos camponeses, persistia 

certa crise, por assim dizer, tanto na ideia de que o avançar da civilização tornaria mais 

científica a prática agrícola quanto na ideia de que seu principal ator, o lavrador, que 

milenarmente a vinha praticando, não sabia da verdadeira maneira de realizá-la. É ainda 

no Compêndio de Agricultura que encontramos uma reflexão sobre o que seria a justa 

medida da civilização para que a agricultura progredisse:  

 

Eu tenho estabelecido como uma regra geral, que a civilidade, e polidez, anima, e 

fortalece a Agricultura; contudo, é possível que as mesmas rurais economias possam ser 

abatidas, e danificadas por esta mesma civilização, menos que seja bem regulada. 

Qualquer nação pode ser civilizada em um grau tão eminente de sutileza, que a parte mais 

polida de seus habitantes há de associar em cidades e vilas, e aplicar-se a nenhuma outra 

coisa, que não seja divertimento e Artes liberais, e a consequência vem a ser, o 

estabelecer a agricultura quase no mesmo predicamento em que estava antes do princípio 

da civilização.
37

 

  

 O conflito entre manufatura e agricultura é premente nos manuais e nos 

discursos publicados na época. A tendência, entretanto, era considerar a agricultura 

como suporte do desenvolvimento das fábricas e merecedora, por sua vez, de 

prioridade. Em nenhuma medida foi a agricultura preterida pelo pensamento ilustrado, 

ao contrário, além de ser identificável uma política agrária desde o tempo do Marquês 

de Pombal, os projetos e escolhas editoriais que versavam sobre uma nova agricultura, 

afetada pelo pensamento fisiocrata, foram capitaneadas e financiadas pelo Estado 

português. 

 Em um breve parêntese sobre o pensamento fisiocrata clássico elucidado por 

Louis Dumont, diríamos que um dos seus grandes teóricos, Quesnay, se distinguia por 

combinar uma visão política e social tradicional com um sistema econômico moderno, 

ou ainda, “o holismo e o individualismo: o holismo no quadro tradicional, religioso e 

político, e o individualismo no econômico”, nas palavras de Dumont
38

. Quesnay 

também separava a produção da circulação, sendo a produção encontrada na agricultura 

e por isso repousava aí a verdadeira riqueza das nações – ponto central de distinção com 

                                                 
36

 Idem. Tomo III, p.26 
37

 Idem. Tomo III,p. 23 
38

 Louis Dumont. Homo Aequalis.Gênese e plenitude da ideologia econômica.Bauru, EDUSC,2000, p. 60 
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o pensamento mercantilista. Como era a agricultura identificada com a produção, as 

outras ocupações eram consideradas por Quesnay como improdutivas ou estéreis, uma 

visão que claramente repercute nos discursos dos pensadores portugueses das 

economias rurais.  

 Um documento encontrado no arquivo do Ministério de Obras Públicas, escrito 

por Vandelli e intitulado, Memória sobre a preferência que se deve a Agricultura e 

quais fábricas agora convêm, expressa com clareza a doutrina fisiocrática vigente em 

Portugal.
39

 Não era apenas uma sagração da agricultura como a mais nobre arte mas, 

especialmente, desta enquanto prerrogativa da indústria: “A experiência no tempo de 

Sully mostrou ao contrário do que pensava e intentou Colbert, porque sem cuidar na 

Agricultura não podiam florescer as fábricas”. Contrapondo a lógica mercantilista 

excessivamente monetarizada e o industrialismo da época, esse texto justifica os 

esforços do governo em privilegiar as produções rurais. 

 Como apontamos acima, nos discursos e nos manuais da agricultura ilustrada 

existia também uma justa medida da ignorância dos camponeses. Estes não eram tábulas 

rasas dos conhecimentos que agora empapuçavam a boca dos doutos da agricultura. E 

essa realidade, contraditória por princípio, era observada da seguinte maneira:  

 

As idéias dos lavradores ignorantes não se podem inverter por algumas das publicações 

feitas sobre Agricultura, as quais muitos não podem entender porque não sabem; e a 

generalidade dos Lavradores, ainda que saibam, tem demasiada opinião para as quererem 

ler.
40

 

 

 A questão central era, portanto, o fato de que os camponeses tinham “demasiada 

opinião” para se disporem a absorver a nova agricultura ilustrada, ou seja, havia um 

conflito de ideias e interesses, de origem eminentemente social. Isso nos remete ao 

debate sobre tradicionalismo e inovação na agricultura, que tende a ver os camponeses, 

sua cultura e saberes, como obstáculos da modernidade e da revolução agrícola que lhe 

caracteriza, como tipos conservadores e resistentes às mudanças técnicas.  

 Na sociologia, Paulo Zarth aponta três autores que elucidam a questão na década 

de 1970: Kazimierz Dobrowolski, que ao estudar camponeses poloneses observa tanto 

sua tendência conservadora de manter a ordem social porque a referencia é o passado e 

as experiências prévias, quanto uma força de mudança social, “destrutiva e 

                                                 
39
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revolucionaria” que surge em alguns contextos; mais próximo da abordagem adotada 

nesta tese, Henri Mendras entende que não há conservadorismo, mas escolha e seleção 

dos conhecimentos considerados pelos camponeses como válidos para serem adotados; 

Slicher van Bath adjetiva o olhar dos camponeses sobre as inovações técnicas da 

modernidade como “incrédulo e reprovador”, seguindo uma linha de argumentação 

semelhante a de Mendras.
41

 

 Se invertermos o olhar observando a sociedade de baixo para cima veremos que 

não há aversão pura e simples à mudança, há um conflito de saberes e uma contra-

modernidade, ou modernidade alternativa que se engendra ao tempo que os saberes de 

uma nova agricultura, fruto do iluminismo, tentam se impor sobre as práticas agrícolas 

milenares dos lavradores.  

 Laurence Roudart ao tentar caracterizar a Revolução Agrícola que atravessou a 

Idade Moderna amparando a Revolução Industrial, explica que foram os agrônomos 

ingleses e franceses quem primeiro fundamentaram essa “nova agricultura”
42

. Através 

de uma narrativa sobre o advento do capitalismo industrial enquanto um processo 

inexorável cuja força de sua implantação removeria obstáculos como os saberes 

tradicionais, as terras comunais, os alqueives e o direito que regulava a propriedade no 

Antigo Regime, Roudart explica os caminhos teóricos da nova agricultura
43

. Ele 

sustenta que foi a rotação dos cultivos aliada à descoberta de Jethro Tull de aumento da 

superfície de contato das raízes com a terra (escarificação, gradagem, lavração e 

limpeza das terras) e de Home e Dickson de renovação da fertilidade da terra através do 

uso de esterco que se estabelece as bases desse novo saber sobre as economias rurais. O 

francês Duhamel Du Monceou, em seu Traité de la culture des terres, formula melhor 

essas mudanças no pensamento sobre a agricultura:  

 

Lavrações repetidas aumentam os rendimentos e permitem cultivar rábanos e outras 

plantas mondadas. Mas é necessário compensar: para suprimir os alqueives, são 

necessários adubos; logo, é preciso gado; e enfim, para alimentar o gado, são necessários 

mais campos.
44
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 Duhamel é citado nos manuais portugueses, mas não encontramos 

especificamente esta obra entre as que foram publicadas pela tipografia Arco do Cego, 

ou mesmo pela real Tipografia. Isso pode ter significado apenas uma escolha de seus 

editores, mas pode também ser sintoma de alguma diferença de abordagem. Sob a 

direção do frei José Mariano é traduzida e publicada outra importante obra francesa: 

Ensaio sobre o modo de melhorar as terras de M. Pantullo, que longe de contestar o 

mestre Duhamel Du Monceau, se coloca em linha de continuidade, mas ligeiramente 

avançado no diálogo com os lavradores e na capacidade de ser praticado. Nas palavras 

do autor:  

 

(...) com tudo protesta-se, que se não pensa nesta obra dissuadir o método de M. 

Duhamel, nem causar o menor prejuízo aos escritos deste amigo do gênero humano, que 

se destinou a iluminá-lo em agricultura. Respeita-se o seu método, como demonstrado, e 

não se propõem este, senão como mais apto de ser facilmente concebido, e praticado pelo 

comum dos rendeiros, e ainda dos proprietários e também como talvez mais suscetível de 

ser adotado
45

. 

 

 Eram dois assuntos conexos nessa obra a que se dedicou Pantullo. O primeiro 

era o tamanho das propriedades as quais nem podiam ser tão grandes, nem tão pequenas 

ou fragmentadas. Esse ponto levava a uma reflexão sobre os arrendamentos, ora 

criticado pelo curto tempo de duração dos contratos, que impedia um investimento em 

melhorias cujo resultado viria em longo prazo, ora elogiado por sua reduzida extensão 

que propiciava um cultivo mais intensivo. Assim Pantullo acreditava ser “bem digno 

desejar-se que o [governo] de França fizesse o mesmo benefício à agricultura, 

facilitando a permuta dos pedaços de terra, e a repartição dos baldios”, reunindo as 

propriedades de um só dono, muitas vezes fragmentada em muitos territórios e 

estimulando a utilização lucrativa dos terrenos comuns. À imagem do que acontecia na 

Suécia se devia também “dividir as possessões, e herdades muito extensas em mais 

pequenas”.  

 Aqui cabe um parênteses. A questão da dimensão das propriedades e a crítica a 

instituição dos baldios e terrenos comuns rebate de imediato na questão da necessidade 

de uma legislação agrária, sendo ambas as questões merecedoras da atenção dos 

ilustrados luso brasileiros, e dos operadores das tipografias que inclusive traduziram 

obras sobre o tema. Márcia Motta se debruça nos escritos de memorialistas e 

jurisconsultos luso brasileiros da segunda metade do século XVIII e observa que o 
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ponto fulcral da implantação de uma nova agricultura, de novas formas de cultivo, 

repousava em novos consensos sobre o direito de propriedade, em consensos baseados 

no liberalismo nascente que supunha a instituição do individualismo agrário e de um 

“mercado de terras”. Desde observações mais genéricas a respeito dos terrenos comuns 

e os baldios que se mantinham incultos por "falta de conhecimentos dos princípios 

agronômicos", até as dissertações de Domingos Vandelli, cujas principais questões 

abordadas eram justamente a regulamentação fundiária e os litígios em torno dos 

baldios, nota-se que essa questão seria a principal inflexão com o Antigo Regime e suas 

“múltiplas interpretações sobre o direito à terra e diversas formas de apropriação 

territorial”
46

. 

  O segundo assunto abordado na obra de Pantullo era adubação dos solos e a 

reiteração do discurso sobre fertilidade dos terrenos tornada clássica por Duhamel. Era 

esse o procedimento que exigia uma divisão mais racional das terras e maior 

fiscalização e atuação dos proprietários. Como se verá no próximo item, a ênfase na 

adubação dos solos, na rotação campo-prado e, por conseguinte, a necessidade de gado 

(sobretudo bovino) e de pastos para o gado, foi uma das mudanças mais significativas 

para colocar a criação de gado bovino em um lugar central na dinâmica de mercado de 

alimentos internacional.  

 Assim como as expedições científicas, ou viagens filosóficas, a produção e 

circulação de conhecimentos realizada pela Casa Literária Arco do Cego e por outras 

tipografias expressavam o esforço do estado português no sentido de um conhecimento 

biológico e zoológico das suas colônias, especialmente a brasileira. Na avaliação de 

Diogo Ramada Curto, a Casa Literária Arco do Cego seguia o modelo da Academia de 

Ciências e inscrevia-se “no âmbito de uma política colonial” empreendida por D. 

Rodrigo de Souza Coutinho. O autor afirma, e aqui estamos de acordo, que “o propósito 

instrumental e prático de desenvolvimento econômico das colônias (...) não pode ser 

dissociada de um gosto haurido e difundido pelas elites, e concretizado no 

colecionismo, na criação de jardins botânicos e na constituição de gabinetes ou 

museus”.
47

 Estavam, portanto, interligados esses dois propósitos e ambos convergiam 

para a compreensão da nova agricultura e do naturalismo enquanto conhecimentos 

estruturantes de uma sociedade que rompia com o Antigo Regime e foram aplicados 
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tanto em Portugal quanto nas suas colônias, especialmente em um momento em que a 

ideia de reino acolhia cada vez mais as colônias do ultramar.  

 Ao lado da distinção entre saber cientifico e saber tradicional, esses novos 

discursos sobre o mundo rural e as economias rústicas apelavam para outra relação 

homem natureza. José Augusto Pádua acredita que as origens da crítica ambiental 

brasileira situam-se no final do século XVIII e que esta teria sido informada pelos ideais 

produtivistas da fisiocracia e pela cultura romântica de preservação da natureza – ou 

melhor, do suposto “berço esplendido” onde o Brasil foi gestado. Nessa linha de 

argumentação as falas da época em favor do cuidado às matas tem duplo interesse: 

preservação das florestas e uso racional de uma matéria prima fundamental para a 

construção naval, a madeira. Por isso que Pádua sustenta a tese de que a critica 

ambiental é intrínseca à modernidade e não distante no tempo e exógena a ela; por isso 

também ele fala em uma meta-crítica do progresso, por ser inerente ao discurso do 

progresso na época uma visão crítica que muito se aproxima do discurso ecológico 

atual
48

. 

 No final do século XIX se explicita a ideia sobre qual modelo de progresso seria 

mais viável para a sustentabilidade ambiental, aparecendo aí críticas à monocultura 

escravista, por exemplo. Entretanto no final do século XVIII pode ser apreciado nos 

discursos sobre o mundo rural um “processo de tomada de consciência dos dilemas 

ambientais no universo da modernidade”. Pádua analisa o “Discurso sobre o 

melhoramento da economia rústica do Brasil”, escrito por José Gregório de Morais 

Navarro em 1799, por esse viés, ou seja, como indício da matriz fisiocrata e arcadista, 

ou ainda, pragmática e romântica da vertente colonial do pensamento ambiental. 

Navarro via como problema principal a sorte de que gozavam os povoadores europeus 

no novo mundo e a maneira como o os lavradores proviam os mesmos a “despedaçar a 

terra para tirar das suas entranhas aqueles tesouros, que lisonjeavam mais a sua 

ambição”. O descuido com a natureza, associado à inexistência de tecnologia de 

produção, abreviaria os recursos naturais. 

  

Sobre o “cultivo de gado” no espaço luso-brasileiro. A pecuária no rastro da nova 

agricultura. 
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 A descoberta da adubação do solo cerealífero com esterco animal na Europa 

significou uma das maiores revoluções porque reuniu agricultura e pecuária. Sendo o 

cereal a produção principal, a carne dos animais que produziam o esterco aparece como 

um resíduo de produção altamente lucrativo. O discurso em torno do aproveitamento 

das carnes se torna na época mais pujante e em Portugal verifica-se o aumento desse 

mercado ao longo do século XIX, sobretudo depois de 1870 quando o preço do trigo 

sofre uma baixa considerável. Teria havido aí um ponto de inflexão, e Mirian Halperin 

nos explica que "após 1870 os esforços de aperfeiçoamento técnico desviam-se da 

cultura cerealífera e das atividades a ela adstritais, para se tornarem aparentes, 

sobretudo, na criação de gado, nos produtos lácteos e na viticultura”
49

. 

 Baseando-se, sobretudo no recenseamento geral de gados feito em 1870
50

, 

Halperin identifica em Portugal um processo que intitula um dos capítulos de seu livro: 

“do pastoreio a estabulação do gado”. Uma mudança qualitativa na criação de gado 

aconteceu à medida que "a superfície inculta e de pousio diminui" e as espécies de 

animais características da agricultura e do pastoreio extensivo diminuíram em benefício 

daquelas mais rendáveis em estabulação, ou seja, muda o foco de interesse da criação, 

não tanto para produção de esterco e sim para a produção de carne e laticínios. Gados 

caprinos, ovinos, vacuns e suínos passam a ser "crescentemente utilizados na 

alimentação e na indústria, à medida que se acelera a urbanização do país". Comparando 

os dados de 1852 e de 1870 a autora conclui ainda que o caprino tende a ser menos 

numeroso provavelmente porque destrói as culturas onde é criado; o ovino sofre 

redução menor em razão de sua "dupla função na alimentação humana e na indústria”. 

Depois de 1870, o intendente de Braga define o contexto afirmando que "foram 

desaparecendo os maninhos e os baldios, diminuindo os pastos naturais e 

consequentemente o gado lanar, para darem campo aos cereais, à cultura intensiva e à 

criação e engorda do gado bovino"
51

. 

 No Brasil, como é sabido, o contexto do final do século XVIII foi marcado pela 

decadência da atividade mineradora e pela multiplicação das unidades agropastoris no 

centro-oeste brasileiro. Esse fato significou mudanças profundas na estrutura agrária e 

no pensamento sobre as economias rurais, com significativo aumento da concessão de 

sesmarias para produção de alimentos, como explicam Bustamante Lourenço e Laura de 
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Melo e Souza
52

. Em 1822, com o fim do sistema sesmarial que se vinculava à 

obrigatoriedade do cultivo, Márcia Motta argumenta ter havido aumento do poder da 

classe proprietária com a consagração da apropriação legal e liberal das terras, ou seja, 

criam-se novas condições legais de distinção de uma elite agrária ligada à produção 

rural dos gêneros agrícolas e pecuários
53.

 O agro luso-brasileiro estava em profunda 

mudança, e os últimos anos do século XVIII e inicio do XIX foram bastante férteis na 

elaboração e fomento de novas e melhores formas de cultivo, seja visando a agricultura 

ou a pecuária.  

  Se o contexto europeu, particularmente lusitano, era de uma agricultura que se 

alargava e modernizava a partir da adubação dos solos com esterco animal e uso de 

maquinarias, no Brasil, os saberes tradicionais resistiam persistindo as queimadas como 

maneira de fertilização da terra. Nas décadas de 1970 e 1980 os historiadores do agro 

brasileiro influenciados pela obra de Ester Boserup e atuantes na linha de pesquisa 

Historia Social da Agricultura, criada por Maria Yedda Linhares, interpretaram os 

saberes e práticas tradicionais, como as queimadas, enquanto uma racionalidade 

econômica própria, aplicável aos sistemas de cultivo extensivos e baseada nas condições 

ecológicas e nos recursos naturais disponíveis
54

. As técnicas ditas modernas em 

contrapartida eram uma aposta em um sistema de cultivo intensivo que não previa o 

deslocamento no espaço e a ampliação da área utilizada, o uso de “novas” terras, 

contando apenas com a rotação campo-prado. 

 Por conseguinte, na Europa, a criação de animais é inicialmente impulsionada 

pela demanda de esterco para fertilização dos solos cerealíferos, enquanto que no Brasil 

– por não ter sido o esterco animal normalmente usado nos cultivos extensivos – o 

fomento à pecuária vinha apenas da demanda internacional de carne, leite e couro, que 

crescia progressivamente ao longo do século XIX 
55

. 
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Sobre as técnicas “modernas” para maximizar as produções agro-pecuárias é que 

vão dissertar os livros e folhetos editados pela tipografia Arco do Cego e por seu exímio 

diretor, frei José Mariano, especialmente interessado na aplicação desses conhecimentos 

à realidade da colônia brasileira, como fica patente no cuidado sobre a elaboração e na 

circulação da grande obra o Fazendeiro do Brasil. Mas não foi apenas na tipografia 

Arco do Cego que José Mariano deu vazão a seu intento de promover as economias 

rurais da colônia brasileira. Ainda na oficina de João Procópio Correia o frade publicou 

o interessantíssimo folheto Método de se aproveitarem todas as carnes do Gado Vacum 

nos países, em que só o matão, e esfolão para proveito das pelles.
56

  

 Simples e pragmático, esse folheto que foi mandado distribuir entre os criadores 

das províncias ganadeiras, continha duas receitas para se aproveitar melhor a carne dos 

bovídeos. A primeira era “para se fazer paus, ou taboletas de caldo”, e a segunda 

versava sobre um “novo procedimento, tão simples, como engenhoso, para conservar 

fresca por alguns anos, a carne, que se há de embarcar para provisões”. Finalizava com 

um “método de se conservar sã, e fresca por muitos meses a carne, que se embarca para 

uso dos matalotes nas viagens compridas, conforme o que praticam os Mouros”.  

 Entremeado às receitas vinha uma “Reflexão econômica” que justificava a opção 

pelos caldos em função do preço do boi e do desperdício que era o sacrifício dos “bois 

bravios, que se matam para não arrebanhem o gado manso, somente utilizando-se da 

pele, e perdendo toda a carne".  

Este folheto terá importância tal na época que Dom Rodrigo vai expedir uma 

ordem para obrigar os governadores de província a distribuí-la entre os criadores de 

animais, indicando ter havido circulação significativa de conhecimentos da chamada 

cultura erudita entre os fazendeiros dos sertões profundos. De acordo com uma carta 

encontrada no Arquivo Ultramarino, de Bernardo José de Lorena, governador de Minas 

Gerais a D. Rodrigo de Souza Coutinho, informa-se o cumprimento da ordem: 

 

Tendo recebido a carta de V. Exma de 7 de janeiro do corrente, fiz logo espalhar pelos 

criadores de gado maiores desta Capitania os folhetos sobre o modo de se fazerem paus 

ou taboletas de caldo das carnes do gado vaccum , a pesar de conhecer que esta 

providencia só poderá ter lugar no Rio Grande de São Pedro do Sul, onde certamente 

sucede pela excessiva abundancia daquele gado, matar-se uma res para se lhe tirar o 

couro desprezando toda a carne, assim como também matar-se a res para lhe tirarem um 

quarto desprezando o resto, o que não acontece nesta Capitania, onde pela sua grande 

povoação se consome a maior parte desse gado vaccum ; e o resto se vende em Boiadas  
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para a Bahia e Rio de Janeiro em carnes secas sendo assim o lucro maior e mais pronta a 

cobrança.
57

 

 

 Esta carta mostra que além de haver um esforço notável por parte das 

autoridades em fazer circular entre os donos de terra as publicações que estavam sendo 

feitas no âmbito das instituições ilustradas, havia uma percepção clara sobre dois 

modelos de criação de gado. Uma oriunda da pastorícia, criação extensiva que carecia 

de racionalidade econômica, e outra que estava atrelada ao mercado alimentar. Este era 

o caso de Minas Gerais, que desde então vai se configurar como um grande centro 

produtor de alimentos da América Portuguesa.    

 E nesse tempo já não eram apenas os interesses da metrópole que norteavam o 

tipo de produção e as rotas de comercio. Os interesses britânicos na criação de celeiros 

alimentares que dessem conta das demandas de uma sociedade industrial europeia se 

expressavam tanto nos manuais de agricultura – a ver os cinco volumes do Compendio 

de Agricultura, traduzidos de autores ingleses, cujo prólogo os enaltece pela capacidade 

de ter um crescimento industrial e comercial, ao tempo em que investiam nas 

“operações agriculturais”, ou seja, na maximização da produção e em conhecimentos 

sobre o mundo rural, assim provendo-se de todos os gêneros necessários ao consumo 

alimentar e à indústria – quanto nos acordos diplomáticos-comerciais.   

 Em uma carta escrita em Londres, ainda em 1740 e encontrada na Biblioteca 

Nacional de Lisboa, nota-se o avançado pensamento da Inglaterra em relação à 

produção de carne nas colônias e na necessidade de se pensar num provimento mais 

eficaz do mercado consumidor europeu.
58

 Na carta são feitas “proposals for improving 

the cattle in his Portuguese Magesty Dominians in South América”, argumentando que 

não se podia mais confiar nas bênçãos da “Divine Providence”. Pela abundância de 

carne nas colônias submetidas à coroa portuguesa, seu papel seria central para suprir a 

deficiência de carne nos domínios europeus. Configurava-se como negligência, “if those 

good Creation that God have given us, are not improved so as to be made serviceable to 

human life”
59

. Além de ser um grande serviço que a coroa portuguesa prestaria a 
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Europa, o investimento na produção de carne no Brasil era, do ponto de vista 

econômico, algo como investir em uma “mine undiscovered”. A metáfora com o ouro 

não era casual. 

 Não sabemos o resultado dessa carta, se gerou efetivamente incremento na 

produção, se foi objetivada em algum projeto. Até o momento a análise desse 

documento só nos permite inferir os interesses econômicos na produção de carne, e o 

papel que se esperava ver cumprido pela América Portuguesa. 

 Não obstante esta carta de 1740 apareça como o prenúncio de uma 

industrialização da produção de carne, fora incipiente o consumo de carne na Europa até 

meados do XIX, porque outras fontes protéicas eram preferíveis e estavam disponíveis, 

sendo só tardiamente suplantadas pela carne. No Brasil, ao contrário, o consumo da 

carne era cotidiano nos sertões e desde cedo foi uma produção que matizava todo o 

comércio interno, tendo sido as charqueadas, por exemplo, fundamentais para a 

configuração das rotas de abastecimento, a formação de novas praças comerciais e 

surpreendentes enriquecimentos fora do círculo agro-exportador
60

. O ponto de inflexão, 

está, portanto, no incremento do consumo na Europa e na introdução dos frigoríficos no 

Brasil no inicio do século XX, que consolida uma mudança estrutural nessa produção – 

do mercado interno para o externo. 

*** 

 O conjunto de conhecimentos necessários para a criação de animais – que 

modernamente se chama zootecnia – supunha algum investimento científico, qualquer 

que seja ele, em qualquer parâmetro vigente em qualquer período. Se o mercado 

internacional de carne é consagrado no início do século XX, a cultura desse consumo é 

fomentada ao longo do século XIX, e as tecnologias de criação e produção animal vem 

desde muito antes, embora com outra roupagem que não aquela da ciência zootécnica. 

 Entretanto, as divisões teórico-metodológicas que elegem temas de estudo não 

permitem ver esse investimento em tecnologias de produção, diga-se, essa 

modernização rural, nas elaborações intelectuais sobre melhoramento das economias 

rústicas empreendidas pelas instituições ilustradas do final do século XVIII, como as 

que foram aqui mencionadas, Jardim Botânico, Museu de História Natural, Academia 

                                                                                                                                               
melhorada de modo a estar à serviço da vida humana." 
60

 As áreas de produção agrícola para abastecimento interno, suas articulações regionais e seus circuitos 

comerciais são hoje densamente estudados e aqui nos embasamos em Ângelo Alves Carrara. Minas e 

Currais. Produção Rural e Mercado interno de Minas Gerais - 1674-1807. Juiz de Fora: editora da UFJF, 

2007 
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de Ciências, Tipografia Arco do Cego. Aqui nosso esforço foi entender essas 

instituições na historia da agricultura luso – brasileira, ou seja, entremear um pouco da 

história das ciências naturais – e dos circuitos de produção e circulação de saberes –  

com a história agrária. 

 Nesse caminho foi possível deslindar a hipótese norteadora de que a moderna 

pecuária tem seus marcos inscritos no iluminismo, no enciclopedismo ilustrado. O 

contexto do final do século XVIII foi particularmente estimulador das novas tecnologias 

de produção no meio rural, mormente a produção agropecuária, o que permite revisar a 

periodização da modernização rural brasileira, matizando marcos tradicionais como os 

congressos agrícolas e as primeiras instituições de ensino em agronomia. A nova 

agricultura proposta pelos intelectuais ilustrados setecentistas já se estabelecia na 

tentativa de formalização científica a partir da expropriação dos conhecimentos 

tradicionais. Ao menos era o que discursavam os prólogos e prefácios das obras, ainda 

que, no mais das vezes se repetisse os mesmos conhecimentos em uma nova 

organização de saberes. 
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