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Acrescente-se a tudo isso que os pensamentos postos no papel 
nada mais sao que pegadas de urn caminhante na areia: 

vemos o caminho que percorreu, mas para sabermos o que ele viu nesse caminho, 
precisamos usar nossos pr6prios olhos. 

Arthur Schopenhauer, Sabre Livros e Leitura, 1851 
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UN I CAMP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/ 

INSTITUTO DE GEOCfENCIAS 

POS-GRADUA<;:AO EM GEOCIENCIAS 

AREA DE EDUCA<;:AO APUCADA As GEOCIENCIAS 

NOS JARDINS DE SAO JOSE: 

UMA HISTORIA DO JARDIM BOTANICO DO GRAO-PARA, 1796-1873 

RESUMO 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Nelson Rodrigues Sanjad 

0 objeto dessa tese e a institucionalizas:ao das ciencias naturals na Amazonia entre o fim 

do periodo colonial e meados do seculo XIX, quando foi criado e manteve-se funcionando o 

J ardim Botiinico do Grao-Para. Para esse estudo foram utilizados referenciais te6ricos da hist6ria 

da ciencia, assim como fontes primarias e secundarias. A tese foi dividida em tres capitulos. No 

primeiro, foi feito urn panorama das transformas:oes ocorridas nos jardins botanicos da Europa 

Modema, enfocando a montagem das redes de jardins colonials no seculo XVIII. 0 caso de 

Portugal foi analisado mais detidamente. No segundo, destacou-se a funs:ao estrategica de Belem 

no contexto das disputas territoriais de Portugal na segunda metade dos setecentos. A instalas:ao 

do jardim botanico do Grao-Para, em 1798, foi analisada tendo-se como referencia tanto esse 

contexto de disputa quanto as tentativas de diversificas:ao da agricultura colonial. 0 capitulo !rata, 

alnda, do papel que o jardim paraense viria a desempenhar na rede de jardins luso-brasileiros. No 

capitulo final, demonstrou-se que os conflitos ocorridos durante o processo de independencia do 

Brasil e durante a Regencia, particularmente violentos no Para, inviabilizaram o funcionamento 

do jardim botanico. Em 1839, o jardim paraense tomou-se urna instituis:ao provincial, tendo sido 

recuperado, ap6s essa data, de acordo com novos modelos institucionais. Transformado em 

jardim publico, deixou de ser identificado como urn espas:o para a pratica das ciencias naturais. 

Simultaneamente a essa mudanya, a funs:ao que o jardim desempenhava como espas:o de 

sociabilidade intelectual foi assurnida por novas instituis:oes, como o Museu Paraense, criado em 

1866. Finalmente, em 1873, o jardim botanico foi abandonado por estar em local considerado 

inadequado. 
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UMA HISTORIA DO JARDIM BOT ANI CO DO GRAO-P AM, 1796-1873 

ABSTRACT 

DISSERTACAO DE MESTRADO 

Nelson Rodrigues Sanjad 

The object of this thesis is the institutionalization of natural sciences in Amazonia 

between the end of the colonial period and the first half of the 19th century, through the 

foundation of the Grao-Para Botanic Garden. For this study I used current theoretical references 

in history of science, and primary and secondary sources. The thesis was divided in three 

chapters. In the first one, I present the scenario of the transformations occurred in the botanic 

gardens throughout modem Europe, focusing on the articulation of the colonial botanic gardens' 

network in the 18th century. The case of Portugal is analyzed in more details. In the second one, I 

emphasize the strategic role of Bel em within the context of territorial disputes of the Portuguese 

Crown in the second half of 1700s'. The creation of Belem's botanic garden in 1798 was 

analyzed within this context of dispute as well as part of the many attempts in diversifying the 

colonial agriculture. In addition, this chapter also analyses the role of Belem's botanic garden 

within the Luso-Brazilian exchange network of plants. In the final chapter, I show that the 

conflicts that occurred in Brazil during the independence process and the regency, particularly 

vicious in Para, made impossible the normal functioning of the Belem's garden. In 1839, the 

botanic garden became a provincial institution, thus being restored according to new institutional 

models. Turned into a public garden, the botanic garden was not seen as locus for the practice of 

natural science any longer. Simultaneously to this change, the former function of the botanic 

garden was gradually taken over by new institutions such as the Museu Paraense, created in 1866. 

At last, in 1873 the botanic garden's location was considered inappropriate, resulting in its final 

close. 
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INTRODU<;AO 

Em 1859, o medico Robert Ave-Lallemant passou por Belem em sua viajem ao norte do 

Brasil. Ficou bern impressionado com a cidade. Elogiou os antigos predios e as ruas de born 

aspecto. Mas era a "superioridade", a "onipotencia da Natureza" local que o interessava. Ave

Lallemant viaj ou alguns milhares de quil6metros para poder ver com seus pr6prios olhos as 

"variadas maravilhas", a "diversidade de belezas" ja tantas vezes descritas, mas que precisavam 

ser experimentadas por aqueles que queriam ter "o cora9ao eo espirito" refeitos (Ave-Lallemant, 

1980:29). Talvez por esse motivo urn "maravilhoso viveiro de plantas" que existia entiio na 

cidade tenha charnado sua aten9ao. Nao propriamente por causa da coleyil.o botanica que reunia, 

mas pelo contraste que oferecia quando comparado ao "jardim botanico" que existia do !ado de 

fora, nos arredores e mesmo diante da cidade: 

"A cidade do Para tern ate urn Jardim Botanico. E, na verdade, urn jardim sem 

estufas, cujo solo mesmo e pouco propicio; contudo crescia nele admiravel vegetac;ao, 

diferente da que se estendia sem peias por centenas de milhas dali pelo interior. Nao 

quero ser injusto para com o Jardim Botanico do Para e seu honrado jardineiro frances, 

entretanto, urn jardim assim, parece-me empreendimento inutiL Tem-se, sem duvida, 

plantado nele, dracenas, iucas, agave e cactos; veem-se ate varias plantas raras, urna 

pequena palmeira-leque, das nervuras de cujas folhas se fazem chapeus-do-chile e 

semelhantes, mas o jardim botanico, fora desse pequeno, maravilhoso viveiro de plantas, 

e muito maior, superior, muito mais rico e muito mais atraente" (id. ibd. :31 ). 

Para o olhar estrangeiro, parecJa cur1oso ate mesmo "inutil" - manter urn jardim 

botanico cultivado com plantas ex6ticas nurna cidade que tinha, a sua porta, a floresta amaz6nica. 

Quantas especies nao poderiam ser recolhidas em urn simples passeio ao rio Para, perguntava-se 

o alemao. Quanto mais se o viajante se dispusesse a seguir o curso dos grandes rios da regiao, 

como ele mesmo o faria. Mas os vegetais que Ave-Lallemant considerava dignos de figurarem 

num jardim botilnico, como a "graciosa" palmeira euterpe e as "agressivas" astrocarias, eram para 
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os rnoradores de Belem bastante conhecidos. Estavarn a altura das mil.os ou rnesrno ja plantados 

em rnuitos quintais. Quando nao, poderiarn a qualquer mornento ser coletados nas rnatas. Nil.o 

sera dificil identificar, portanto, que 0 que tomava incongruentes a opiniao do medico e 0 

trabalho dos adrninistradores do jardim paraense era urna questil.o conceitual: a propria sele9il.o 

das qualidades ou requisitos para que urna planta fosse incorporada ao jardirn. 

0 estranharnento do medico corn a coleyao encerrada no jardim deve-se, certarnente, ao 

fato de !he ter escapado que aquelas dracenas, iucas, agaves e cactos representavarn 

simultanearnente diversos aspectos do que ja foi definido como o "invisivel" das cole9oes 

(Pomian, 1984). Ou seja, todas aquelas plantas, ao serem expostas ao olhar, tomavarn-se 

intermediarias entre os espectadores e algo imaterial, nao apresentado, mas subentendido. Podiarn 

referir-se a urna tradi<;:iio, a urn coletor ou jardineiro julgado importante, a urn doador, a urn Iugar 

exotico e distante, a outros climas ou rnesmo a memoria dos fatos do passado. Quais os 

significados, portanto, daquele "rnaravilhoso viveiro de plantas" para os rnoradores e govemantes 

da cidade? Por que escolherarn urn "honrado jardineiro frances" para chefiar esse horto? Enfim, 

quais os motivos para a existencia daquele jardim naquele Iugar? 

Essas e outras questoes tentaremos responder nesse estudo. 0 auxi!io inicial que Ave

Lallemant nos deu, com sua critica impiedosa, serviu para direcionarmos o olhar ao passado, em 

busca da origem daquela aparente contradi<;:ao. No carninho, nos depararnos com algo inusitado. 

Nosso objeto de estudo, o Jardim Botaruco do Grao-Para, nil.o foi sempre urn "maravilhoso 

viveiro de plantas". Suas cole;;:oes, aparencia, atividades e mesmo localiza<;:ao mudararn muito 

durante a sua existencia. V ariararn conforme o contexto politico, econ6mico e social, conforme o 

entendimento e a vontade das autoridades e dos seus administradores, conforme a propria 

concep<;:ao de ')ardim botaruco" e da utilidade da ciencia botaruca. Essa "descoberta", 

confessarnos, fez com que nosso mote inicial -as palavras de Ave-Lallernant- perdessem rnuito 

em sentido diante da movimentada historia daquele jardim. 

Para contar essa historia, precisaremos recuar ao ponto de partida, ao momento em que a 

Coroa portuguesa decidiu implantar urnjardim botilnico em Belem do Grao-Para, pressupondo de 

imediato que - na origem de qua!quer instituic;:ao estatal destinada a colecionar objetos, naturais 

ou artificiais - "existe urn ato das autoridades publicas ou de urna coletividade. E sao elas que 

assumem depois as despesas da conserva<;:iio dos objetos, da sua exposi;;:ao, do enriquecimento 
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dos fundos [da institui<;ao] ( ... ), exercendo sobre esses urna tutela exatamente pelo fato de 

deverem zelar pelo respeito devido a lei" (id. ibd. :83). 

0 ano era o de 1796. De acordo com a politica de diversificac;:ao agricola posta em pratica 

na epoca, a Coroa julgou importante o estabelecimento de jardins botamcos nas suas col6nias. 

Tais jardins viriarn, por urn !ado, forta!ecer a orienta<;ilo pragmatica das pesquisas e das 

institui9oes cientlficas criadas em Portugal no periodo, e, por outro !ado, buscariarn a renovac;:ao 

da agricultura colonial por meio da introduc;:ilo de novas especies, ex6ticas ou nativas, e tambem 

de novas tecnicas rurais (Dias, 1968)1
. 0 jardim do Grao-Para foi o primeiro a ser instalado, em 

1798. Deveria funcionar como urn dos entrepostos da rede !usitana de intercfunbio de especies 

vegetais, cabendo-lhe nessa rede urn Iugar de destaque pelo potencial da vegetac;:ao amaz6nica 

para o comercio e pe!a proximidade com as col6nias francesas que ja tinham em funcionamento 

j ardins similares, cultivando inclusive especies ex6ticas ambicionadas pelos vizinhos portugueses 

(Jobim, 1986). Nurn outro ambito, estava vinculado a urn amplo programa empreendido pelas 

autoridades metropolitanas e coloniais que visava, sobretudo, reforc;:ar a soberania lusitana no 

vale amazonico. Como veremos a seguir, a instala<;ilo do jardim botanico foi concomitante a 
reforma urbana empreendida em Bel em entre os anos de 1790 e 1810, a qual pretendeu 

transformar o jardim no centro de urn complexo agricola e comercial, ao mesmo tempo em que 

solucionava os problemas sanitarios da cidade. Forarn construidos, alem do jardim botil.nico, urn 

Passeio Publico, urn Jardim de Recreio, urn campo de experimentac;:ao agricola conhecido como 

Jardim das Caneleiras e urn largo destinado a venda das plantas cultivadas nesse complexo. 

Todos esses estabelecimentos surgiram da drenagem e do aterro de urn igarape que entao dividia 

a cidade ao meio. A nova area urbana passou a ser conhecida como Sao Jose em virtude da 

existencia no local de urn antigo convento de padres capuchinhos, transformado em quartel 

militar ap6s a expulsilo dos missionarios. 

Com a transferencia da Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, e a posterior anexac;:ilo da 

Guiana Francesa em 1809, a rede de jardins luso-brasileiros se consolidou. Em Caiena, os 

portugueses se apoderaram da Habitation Royale des Epiceries, mais conhecida como La 

Gabriele, e de outras propriedades menores. Foram esses estabelecimentos que estiverarn, de 

certa forma, na origem dos demais jardins luso-brasileiros, criados para aclimatar as especies 

cultivadas pelos franceses na Guiana e transferidas atraves do jardim paraense. Em 1810, o 

1 Sobre o contexto da cria,ao dos jardins coloniais, ver, tam bern, Novais (1995). 
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Jardim da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, existente desde a chegada da Corte, foi 

ampliado gra<;:as as plantas que chegavam de Caiena e Belem. No ano seguinte, criava-se em 

Olinda, Pernambuco, jardim botanico similar, cuja funo;:ao era tanto aclimatar as especies que 

cairam em poder dos portugueses quanto servir de entreposto para as remessas que rumavam do 

norte para a Corte (Mello Neto, 1954). 

Apesar de bern sucedidos, esses intercfunbios nao duraram muito tempo. Ap6s a 

devolu<;:ao da Guiana a Fran<;:a, em 1817, nao mais registramos grandes remessas entre os jardins. 

0 estabelecimento paraense, contudo, continuou realizando experimentos agricolas, pelo menos 

ate 1821. As dificuldades entao criadas pelos conflitos da Independencia, aprofundando uma 

crise econ6mica de mais antiga data, prejudicaram o funcionamento do jardim (Reis, 1946). Por 

todo o Primeiro Reinado e Regencia, a instituio;:ao permaneceu virtualmente abandonada, embora 

nao tivessem sido poucos os projetos para reanima-la. Com a revolta popular conhecida como 

Cabanagem (1835-1840), o complexo formado pelo horto, pelos terrenos adjacentes destinados 

ao cultivo de especiarias e pelo Passeio Publico, degradaram-se a tal ponto de nao mais ser 

possivel sua recupera<;ao. 

Em 183 9, no contexto das reformas regenciais, o jardim botilnico se tomou uma 

institui<;:ao provincial. A partir dai, de acordo com o entendimento das autoridades locais e com 

os novos modelos institucionais que se firmavam na Europa, foi progressivamente transformado 

em jardim publico, perdendo seu carater experimental. Tentaremos identificar que sentido as 

autoridades locais deram ao antigo jardim colonial, anacr6nico diante da nova conjuntura. Da 

mesma maneira, como as atividades cientificas foram incentivadas com o objetivo de reconstruir 

a provincia, que - alem da depressao econ6rnica por que passava - tivera boa parte de suas 

unidades produtoras destruidas pela Cabanagem2
• Temos em vista que nao trataremos de 

instituio;:oes localizadas no Rio de Janeiro ou de naturalistas que transitavam na Corte, mas no 

Grao-Para, uma regiao que, ate 1808, era aut6noma em rela<;:ao ao poder constituido no sui e 

cujos dirigentes relutaram ate o limite em se associar aos grupos politicos que lutavam pela 

independencia, optando por permanecer distantes do que chamavam a "causa do Brasil" (Barata, 

197 sl Esse fato implica, necessariamente, em considerarmos os acontecimentos politicos da 

2 Para Santos (1980), a Cabanagem representou o ponto final no processo de desarticula,ao da economia colonial, 
com a destrui9ao dos ativos (engenhos, fazendas, campos de agricultura e pecuaria), desaparecimento de escravos, 
deficit populacional, surtos epidemicos e piora das condi9oes sanitirrias. 
3 Sabre o processo de independencia na Amaz6nia, ver, tamMm, Reis (1965 e 1986). 
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primeira metade do seculo XIX, principalmente aqueles que permitiram a transforma<;ao de urna 

colonia estrategica para o imperio portugues, como o Grao-Para, administrado diretamente por 

Lisboa, numa regiao a ser incorporada pelo Estado brasileiro gestado no Rio de Janeiro (Reis, 

1994). Nesse processo, a Cabanagem e mais importante para estudarmos a passagem de urn para 

outro contexte (do "colonial" para o "nacional") do que os eventos politicos ocorridos entre 1820 

e 1826, pois tern sido considerada pela historiografia como urn ponto de inflexao da politica 

imperial estabelecida no Rio de Janeiro, a partir do qual se dara a incorporas:ao definitiva da 

Amazonia ao Imperio Brasileiro. 

Assim como podemos ver na origem do jardim botil.nico urn "ato das autoridades 

publicas", acompanharemos de acordo como mesmo criteria as transforma<;oes por que passou 

ate sua extino;ao em 1873. Tambem atentaremos para o papel social atribuido ao jardim ao Iongo 

do tempo, enquanto institui9ao cujo maior objetivo era formar e conservar cole96es publicas. 

Essa fun<;:ao notabiliza ainda hoje os jardins botilnicos e museus, revestindo-os de distintos 

significados para os grupos sociais ligados, direta ou indiretamente, a formayao e manuten<;:ao de 

co!ey5es: "para os membros do meio intelectual ( ... ), sao instrumentos de trabalho e simbolos de 

perten9a social, sao para os detentores do poder insignias da sua superioridade e tambem 

instrumentos que lhes permitem exercer urna domina9ao neste meio" (Pomian, op. cit. :79). 

Partiremos desse argumento para verificar urna possivel relayao entre a transformayao do jardim 

botilnico- ap6s 1840- nurn "maravilhoso viveiro de plantas", e a consolidayao de outros espa<;:os 

institucionais para a pratica das ciencias naturais, dentre os quais o mais importante e o Museu 

Paraense, criado em 1866. 

As "novas maneiras de fazer historia da ciencia"4 e as institui~;oes cientificas 

Nesse trabalho, tomaremos o conhecimento cientifico como urn conhecimento 

fundamentalmente social, como urn "produto da Hist6ria e dos processes que ocorreram no 

tempo e no espayo envolvendo seres hurnanos" (Mendelsohn, 1977:3-4). Essa e a visao da 

chamada "nova filosofia da ciencia", que na decada de 1970 estabeleceu alguns pressupostos para 

o estudo hist6rico da ciencia. Urn deles, considerado central para Mulkay (1979), seria "que as 

assertivas cientificas sao criadas socialmente e nao diretamente dadas pelo mundo fisico como se 

4 A expressao e de Pestre (!996:23). 
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supunha previamente" (p. 62). Mulkay destacou, em oposi9iio ao que considerou a "visao 

standard" do assunto, que o "conhecimento cientffico nao e est<ivel no sentido, nao e 
independente do contexto social e nem legitimado pela aplicayao de procedimentos de 

verificayao consensuais" (id. ibd. :59). A "nova visao", portanto, abriu varias perspectivas para a 

hist6ria da ciencia, pois permitiu revelar objetos hist6ricos antes "invisiveis", escondidos, banais 

ou pouco nobres (Pestre, 1996:23). 

Os estudos que seguem essa linha tendem a tratar a ciencia nao como urn sistema de 

enunciados e proposi96es que podem ser falsificadas por confrontayao com a experiencia, e que, 

por isso mesmo, seria o "Saber por exceHlncia, o meio de acesso privilegiado ao conhecimento do 

mundo", do "real", mas como "campos disciplinares" e "pr;iticas materiais e cognitivas 

multiplas", que exigem "os saberes tacitos, o saber-fazer, as maneiras de fazer e de tratar 

concretamente os problemas( ... )" (id. ibd.:14-6). Essa nova postura implicaria em abandonar as 

abordagens que concebem a ciencia como "manifestayao cultural epistemologicamente superior, 

cujo progresso, determinado pela acumulayao de conhecimentos, seria o linico processo de 

conduyao a verdade sobre o mundo real" (Figueir6a, 1997:19), para considerar, sobretudo, os 

condicionamentos culturais, socials, politicos e econ6micos que afetam a ciencia, as multiplas 

negocia96es que os cientistas sao obrigados a fazer para "produzir conhecimento", e mesmo a 

historicidade de praticas, valores e metodos considerados cientificos. Esse novo enfoque, em 

resumo, "parte da multiplicidade e da diversidade irredutivel dos locais de produyao, admite a 

heterogeneidade dos regimes de legitimayao, sua variabilidade segundo espa9os ffsicos e sociais, 

mas mostra os meios de normatizayii.o postos em pratica pelos atores para trocar e progredir" 

(Pestre, op. cit. :46). 

Urn dos "meios de normatizayii.o" da pratica cientffica seria a criayao de institui96es, de 

locais considerados apropriados para a pratica da ciencia, para a troca de experiencias, para a 

legitimayao de conhecimentos e do grupo social que se considera habilitado para essa tarefa, 

queiramos chama-lo de comunidade cientifica, cientistas, naturalistas ou intelectuais. Afinal, a 

ciencia pode ser considerada, por definiviio, "urna atividade coletiva, uma atividade organizada 

em locais e atraves de institui96es" (id ibd. :38). Surge dai a importancia dos estudos sobre a 

institucionalizayii.o das ciencias, processo que pode ser definido como de "implanta9ii.O, 

desenvolvimento e consolidac;:ao de atividades cientfficas num determinado espa9o-tempo 

hist6rico" (Figueir6a, op. cit. :24). Esse processo implicaria numa "rede de sustenta9iio das 
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atividades", da qual as institui96es fazem parte, mas onde tambem estao incluidos a 

"comunidade' cientifica, os diferentes apoios dos grupos sociais, os interesses do Estado e de 

particulares (e os mecanismos de efetiva9ao desses interesses), entre outros elementos possiveis" 

(id. ibd. ). 

0 novo marco conceitual, longamente debatido nas decadas de 1980 e 1990 no ambito da 

Sociedade Latinoamericana de Hist6ria das Ciencias e da Tecnologia, pennitiu aos historiadores 

latino-americanos libertarem-se do que Saldana (1986) denominou "mimesis metodol6gica", ou 

seja, de urn enfoque tornado sem nenhurna crftica de estudos sobre a institucionaliza9ao da 

ciencia modema na Europa, baseado na ideia de universalidade da ciencia, na "concep9ao 

acurnulativista das verdades da ciencia" e que "nao admitia as defini96es contextuais e hist6ricas 

do que foi a ciencia de outras epocas e de outros lugares" (p. 68). Pelo contnirio, os estudos 

!atino-americanos mais recentes tomam como ponto de partida o "condicionamento geografico e 

cultural como criterio fundamental e imprescindivel" para a institucionalizaqao da ciencia 

(Lafuente e Sala, 1989:388). Essa abordagem exige a amilise nao somente dos traqos mais 

universais da ciencia, mas tambem da maneira como eles se manifestam e corporificam num 

detenninado cenario cultural, como o da Amazonia entre o final do seculo XVIII e a primeira 

metade do XIX. Nesse sentido, a aceita<;:ao da multiplicidade das fonnas de organiza<;:ao e 

manifesta<;:ao da atividade cientifica e urna condi9ao sine qua non para nosso estudo. 

A importancia das abordagens centradas na localidade, em contraposi<;:ao a ideia de 

universalismo e difusionismo da ciencia e independentemente do julgamento de "exitos" ou 

"fracassos" cientificos, ja foi atestada tanto no "contexto de descoberta!inven9ao" quanto no 

"contexto de justificayao/valida9ao" e mesmo no de "aplicayao/acultura9ao" (Chambers, 

1993:609-1 0). A ciencia, nesse senti do, pode ser pensada "nao como urna fabrica de 

conhecimentos bern estabe!ecida somente em algumas fortalezas (principalmente europeias ), mas 

como urna rede de individuos, institui96es e praticas, estendendo-se pelo mundo e sujeita a 

muitas e diversas influencias ( ... )". Constitutiva e contextual, a ciencia e suas rela96es culturais e 

socioeconomicas deve, en tao, "ser entendida em cada Iugar onde aparece" (id. ibd. :611 ). 

Com essa inten<;:ao, alguns autores defendem urna abordagem urn pouco mais radical, de 

que o conhecimento cientifico depende do ambiente fisico e cultural em que se desenvolve, 

aquele dispondo os elementos ou objetos com os quais os cientistas se deparam, este 

emo!durando a maneira como sao abordados. A ciencia, portanto, seria urn produto das condi96es 
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materiais locais e do sincretismo entre saberes tradicionais e importados (Saldana, 1996). Mas, 

para efeito de nosso estudo, vamos considerar os "tres parametros sociais" sugeridos por 

Chambers (op. cit.) para a compreensil.o de alguns elementos que permeiam a hist6ria da ciencia 

numa dada localidade: a "rede intemacional de comunica<;:il.o cientifica", por onde a informayao 

flui entre cientistas, institui<;:oes, publicayoes, governos e mesmo industriais e comerciantes; a 

"infra-estrutura institucional local", na qual estao incluidos nao somente as instala<;:oes fisicas, 

mas tambem os "papeis socio-profissionais"5 e as "comunidades de pessoal treinado"; e a "tensao 

entre interesses que competem no meio social sobre questoes de status, poder e controle", o que 

pressup5e considerar certos valores individuais ou consensuais que podem interferir na dires;ao e 

no controle das atividades cientificas em curso (p. 612-3). 

Historiografla dos jardins botanicos no Brasil 

0 Jardim Botanico do Grao-Para e usualmente citado como urn marco no processo de 

institucionaliza9il.O das ciencias naturais no Brasil, mas ainda nao mereceu urn estudo que 

conjugue o contexto social e a organizas;ao institucional adotada, assim como estabele9a 

semelhan9as com institui96es afins e, ao mesmo tempo, especificidades locais. Na verdade, os 

jardins botanicos brasileiros - ao contrano de outros tipos de institui9oes cientificas, como os 

museus de hist6ria natural do seculo XIX - carecem, de maneira geral, de estudos que 

privilegiem a abordagem que vimos defendendo e que podemos considerar relativamente 

consolidada no pais. Ja ha algurn tempo, por exemplo, Dantes (1980) chamou a aten9ao para os 

institutos de pesquisa que precederam ao aparecimento da universidade no pais, defendendo 

como objetos de estudo o papel atribuido a ciencia e a tecnologia ao Iongo do tempo, o 

"imediatismo" que norteou a cria9ao das institui96es cientificas, os percal9os do processo de 

profissionalizayao e reconhecimento social das atividades cientificas (p. 375-8). Buscou, 

inclusive, aproximar o contexto politico-social do propriamente cientifico quando tentou 

periodizar a "implantas;ao" da ciencia modema no pais (Dantes, 1988)6 Mais recentemente, 

propos algumas quest5es que poderiam enriquecer a hist6ria das institui9oes cientificas no Brasil: 

5 A expressao foi tomada de Lafuente e Sala (1989). 
6 Dantes (!988) distinguiu tres fases de "implantal'iio" da ciencia modema no Brasil: a primeira, do fmal do seculo 
XVlll ao fmal do XIX, teria sido marcada por uma "tradi9ao naturalista" proveniente da llustra9lio; a segunda, ate 
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os "mecanismos de legitimayao e difusao do conhecimento cientifico"; a "funqao social da 

ciencia" e seu relacionamento com os demais setores da vida social; e a "fun<;ao politica que a 

ciencia tern desempenhado nas rela<;:oes intemacionais" (Dantes, 1995:923-4). Muitos 

historiadores vern seguindo nessa dire<;:ao, detendo-se nas iniciativas e agentes locais do processo 

de institucionaliza<;:ao das ciencias e na maneira como os modelos institucionais e tradi<;oes 

cientificas foram adaptados de acordo com a epoca e o local. 

No caso dos museus de hist6ria natural, Lopes (1997) procurou demonstrar sua 

import:lncia para a consolida<;ao das ciencias naturais no pais: "( ... ) os museus foram espa<;os 

para a articula<;ao do olhar dos naturalistas, transformando-se de gabinetes de curiosidades em 

institui<;oes de produ<;ao e dissemina<;ao de conhecimentos, nos moldes que lhes exigiam as 

concep<;:5es cientificas vigentes, alterando-se com elas em seus objetivos, programas de 

investiga<;ao, metodos de coleta, armazenamento e exposi.;:ao de cole<;:5es" (p. 15). Alem de 

concluir pela existencia de atividades cientificas no seculo XIX, em quantidade, qualidade e 

continuidade que lhe superaram as expectativas, a autora destacou as sucessivas rupturas e 

descontinuidades que caracterizaram a institucionalizaqao das ciencias naturals no Brasil, cujos 

matizes variaram de acordo com a regiao. Ainda assim, os museus foram institui.;:oes centrais 

para a profissionalizaqao de naturalistas, para o ensino das ciencias naturais, para o 

desenvolvimento e diversifica.;:ao de novos ramos de conhecimento. Os museus teriam 

funcionado, tambem, como 6rgaos consultores do govemo para assuntos de geologia, minera9ao 

e recursos naturais, revelando o carater "acess6rio" atribuido as ciencias naturais pelas inst:lncias 

politicas e setores da comunidade cientifica local. 

Outros recentes trabalhos demonstram urn mawr interesse pelos museus de hist6ria 

natural brasileiros 7 • Mas essas nao sao as \inicas institui.;:oes que vern sendo estudadas de acordo 

com o novo referendal te6rico da hist6ria das ciencias. Igual empenho dos historiadores podemos 

encontrar nos casos dos institutos de pesquisas biomedicas do final do seculo XIX e inicio do 

XX, objetos de analises comparadas e revisoes hist6ricas hit anos8
, bern como em determinados 

1930, pela introdu9ao da "ciencia experimental"; e a terceira, ate 1945, pela cria9ao das universidades e 
desenvolvimento das chamadas "ciencias b8.sicas". 
7 Ver, par exemplo, o estudo comparative de Gualtieri (2001) sabre a presen9a de ideias evolucionistas nos museus 
do secu1o XIX. Especificamente sobre o Museu Paraense, institui91io cientifica mais antiga da Amazonia em 
atividade, ver a revisao critica da historiografia elaborada par Sanjad (200 1 ), bern como os estudos sabre as origens 
do museu e as atividades da institui9ilo nos anos 1930-1945, elaborados, respectivamente, por Sanjad eLopes (2001a 
e 2001 b) e Figueiredo (200 I). 
8 Ver, por exemplo, Benchimol e Teixeira (!993), Teixeira (1995) e Benchimol (1999). 
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ramos do conhecimento cientifico, como as geociencias, que passam por apurados levantamentos 

hist6ricos sobre "como se teriam dado a introdu9ao e o florescimento desse campo de 

conhecimento no pais, de seus fatores condicionantes, propulsores e/ou limitantes, dos atores 

envolvidos no processo, da(s) tradiyiio(oes) cientifica(s) presente(s)" (Figueiroa, op. cit.:Jst 

Mesmo as institui96es de pesquisas ambientais mais recentes, como o Instituto Naciona! de 

Pesquisas da Amazonia, criado em 1952, come9am a ter sua origem e mode!os institucionais 

analisados com base no instrumental te6rico da hist6ria e sociologia da ciencia10
. 

Nao cabe aqui discorrer sobre toda essa rica historiografia, mas devemos, no entanto, nos 

perguntar da produ9ao em curso sobre os jardins botanicos, institui96es que, no Brasil, sao tao 

antigas quanto os museus de hist6ria natural. Pelo que pudemos averiguar, essa prodw;:ao ainda e 

incipiente, embora sejam riquissimas as fontes disponiveis. Loca!izamos poucos estudos recentes 

- sob a 6tica da hist6ria da ciencia- sobre os jardins brasileiros ou mesmo sobre urn deterrninado 

jardim. Em sua maioria, os estudos existentes tratam os jardins do ponto de vista da hist6ria da 

arte, da arquitetura ou do urbanismo, sendo o mais importante nesse campo, sem duvida, o 

trabalho de Segawa (1996)ll. Esse autor estudou a constru9ao de jardins em diferentes cidades 

brasileiras, do final do seculo XVIII ao inicio do XX. Sua intenyao foi fazer urn estudo 

comparado e tentar compreender como os jardins foram percebidos em diferentes contextos 

urbanos, seja como dimensiio mitica ou racionalizada da Natureza, seja como "palco de 

sociabilidades" de grupos muitas vezes antagonicos. Para o autor, "a percepyiio, a apropria9iio e o 

usufruto dejardins publicos tomam-se produtos de urna constru9ao social" (p. 221). 

Quanto aos que procuraram historiar as atividades cientificas dos jardins botanicos 

brasileiros, Jobim (op. cit.) merece Iugar de destaque. Foi dos primeiros historiadores a chamar 

aten9ao para a rede de jardins que a Coroa portuguesa intentou montar na colonia, procurando 

compreende-la a luz da politica agrfuia lusitana do final do seculo XVIII. A enfase dada a 
agricultura como atividade econ6mica teria permitido, entao, a instala9ao dos jardins botanicos 

visando "diversificar a produ9ao agniria brasileira segundo principios cientificos" (p. 56). Essa 

abrangente "proposta econ6mica e politica", para o autor, foi levada a cabo com urna "notavel 

capacidade de articulayiio administrativa, envolvendo as regi5es mais afastadas do Imperio, de 

9 Ainda sobre as pniticas geocientificas no Brasil e em Portugal, ver Silva (1999), Figueir6a e Silva (2000) e Varella 
(2001). 
10 Ver Maio e Sa (2000 e 2001). 
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Goa a Caiena, e criando centros de pesquisa bot§.nica aplicada ern diversos pontos do Brasil" (id. 

ibd :56). Longe de considerar os jardins luso-brasileiros como experiencias fracassadas, como 

aparecern em deterrninados trabalhos, Jobirn cornprova que toda urna infra-estrutura institucional 

foi rnontada para garantir a eficacia das transplantay5es ocorridas principalrnente entre Caiena, 

Belern, Olinda e Rio de Janeiro. Segundo o autor, essa politica imperial de incentivo aos jardins 

teria sobrevivido a independencia do Brasil, estando na origem de alguns jardins que surgiram 

posteriorrnente, como os de Salvador, Sao Paulo e Vila Rica (atual Ouro Preto). Podernos 

considerar esses primeiros jardins botanicos, portanto, como urna das forrnas pelas quais as 

ciencias naturais foram institucionalizadas no pais, de acordo corn as motivas:oes que lhes deram 

vida, como a confians:a irrestrita na agricultura, na razao e no progresso que ambas seriam 

capazes de deslanchar. 

Dentre os jardins colonials que existiram em territ6rio brasileiro, o mais estudado parece 

ser o construido pelos holandeses a epoca de sua domina<;:ao da costa nordestina, entre 1630 e 

1654. Dois recentes estudos sao particularmente relevantes para nossa pesquisa. 0 primeiro, de 

autoria de Sala (1989), trata da "experiencia absolutamente inedita na Hist6ria das Ciencias na 

America": "Pela primeira vez, os conhecimentos cientificos aparecem como os decisivos da 

cultura urbana colonial" (p. 57). Para o autor, a "novidade" trazida pela coloniza<;:ao holandesa 

reside no fato desta pressupor, em seu projeto belicista e expansionista, a montagem de urn 

aparato urbano que, no caso de Pernambuco, incluiu a construs:ao de urna serie de fortifica<;oes, 

pontes, estradas e canals, alem de urna cidade especialmente projetada para controlar o territ6rio 

dominado. Nesse complexo, denominado Maurici6polis em homenagem ao seu idealizador e 

principal administrador, Conde Mauricio de Nassau-Siegen, o jardim botilnico ocupava urn Iugar 

central, plantado em tomo do Palacio de Vrijburg. Projetado pelos irmaos Pieter e Franz Post, o 

')ardim do Conde" ja aparece integrado - em meados do seculo XVII - a urn espas:o urbano 

ordenado e de carater laico, juntamente com urn observat6rio astronomico, urn museu, urn 

zool6gico e urn aquario. Nao obstante o curto periodo da domina<;:ao holandesa e o fato de todo o 

complexo ter sido destruido na guerra com os portugueses, o conhecimento cientifico se tornaria 

cada vez mais utilizado por varios paises no processo colonizador, inclusive pelos holandeses em 

outras de suas experiencias colonials. 

11 Existem outros estudos recentes, denotando que se trata de uma area ativa na realiza,ao de pesquisas. Ver, por 
exemplo, Terra (1996) e Rocha (1999). 
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0 segundo estudo, de autoria de Gesteira (1998), detem-se urn pouco mais na propria 

constru<;ao e funcionamento do ')ardim do Conde", mas ainda tendo em vista os "objetivos e 

praticas especificas da co!onizas;ao neerlandesa, nomeadamente a articula.;:ao que havia entre o 

ambiente intelectual da Universidade de Leiden e a expansao ultramarina da Republica das 

Provincias Unidas" (p. 192). Para a autora, o ')ardim mauricio" servia a diversos prop6sitos 

dentro do sistema colonial holandes, seja como local para pesquisas medico-botil.nicas e 

experimentos agricolas com especies tropicais, seja como simbolo de uniao das regi5es 

administradas pela Companhia Holandesa das indias Ocidentais. Essa multiplicidade de 

significados que ambos os autores encontraram no jardim holandes pode, inclusive, ser tomada 

como referencia em estudos similares, pois exige urn olhar tanto sobre as politicas metropolitanas 

quanto sobre as dinilmicas locals, ou seja, para o cemirio onde atuavam os diferentes atores 

envolvidos na constru<yao e administra<;ao dos jardins botfulicos colonials, inc!uindo aqui as 

questoes relativas a urbanizas;ao. Pelo que pudemos observar nos citados trabalhos, a associa<;ao 

entre a constru<;ao de jardins, a obra saneadora e a reforma urbana se constitui num ponto chave 

para o estudo dos jardins botamcos na epoca modema. 

Quanto aos demais jardins, existem estudos ja relativamente antigos sobre os que foram 

construidos em Sao Paulo, Olinda e Belem. No primeiro caso, trata-se, na verdade, de uma 

pequena sintese historica, elaborada por Hoehne et a!. (1941) como introdu<;i'io ao catalogo das 

especies cultivadas no jardim paulistano. Esse jardim foi criado ja no Brasil independente e por 

iniciativa do govemo provincial. Sua origem diverge, portanto, da dos outros dois, mais antigos e 

com uma historia mais proxima no que se refere ao contexto em que surgiram e aos intercilmbios 

efetuados. Por sua vez, no estudo sobre o jardim de Olinda, Freyre (1942) preocupou-se 

sobretudo em buscar uma explicas;ao para a existencia, na antiga capital pemambucana, de 

"arvores e plantas de origem oriental ou africana, principalmente de arvores da india" (p. 213), 

algumas das quais bastante valiosas para a economia da regiao. Essas plantas ex6ticas, para 

Freyre, foram introduzidas em Pernambuco por meio do jardim botilnico fundado em 1811 e que 

permaneceu funcionando ate 1844. Ja no artigo sobre o jardim do Grao-Para, Reis (op. cit.) revela 

igual preocupa<;ao com a memoria de uma institui<;ao cientifica fundada ainda sob o dominio 

portugues, e sobre a qual muito pouco havia sido escrito. Para Reis, o jardim paraense pode ser 

considerado mais uma "prova" da tese que entao procurava defender, de que Portugal realizou 

uma "politica de intensa valorizayao" da Amazonia, "fomentando a lavoura, disciplinando a 
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produ9ao, encaminhando levas de povoadores, estabelecendo por mil modos urna colonia de que 

esperava grandes rendimentos" (p. 4). Num "complemento l6gico a essa politica realista", Reis 

incluiu o estudo da natureza e a funda9ao, em 1798, de urn "estabe!ecimento que servisse its 

experiencias florestais e animais, necessarias a urna melhor execu9ao de sua po!itica" (id. ibd. :4). 

0 jardim botil.nico paraense, inserido no processo colonizador portugues, teria nascido sob muitas 

"esperan9as", mas logo entrou em "decadencia" com a independencia do Brasil. Foi uma 

"experiencia animadora", ainda que incomp!eta, constituindo-se na "raiz mais distante" do Museu 

Paraense criado sob o Imperio (id. ibd.:l4)12
. 

Nao obstante a brevidade das analises, os tres citados trabalhos nos serv1ram como 

referencia pela fa!ta de estudos mais recentes e especificos sobre cada urn dos jardins, 

principa!mente sobre os de Belem e de Olinda. No caso do trabalho de Freyre, observamos que o 

autor se preocupou muito mais com as transforma96es culturais e ambientais provocadas pe!a 

funda9ao do jardim pernambucano do que pelos resultados economicos dele advindos. Essa 

perspectiva traz, sem duvida, urna contribui9iio muito maior para o estudo da institucionalizas;ao 

das ciencias, sendo atualmente a "pedra de toque" dos historiadores que tentam integrar a hist6ria 

da ciencia, com seus eixos privilegiados de leitura, a urna hist6ria social das ideias ou uma 

hist6ria cultural. Quanto a Reis, analisou o jardim paraense como parte de urn projeto politico e 

economico maior para a Amazonia, implementado pela Coroa portuguesa ao Iongo do seculo 

XVIII. Para o autor, a independencia do Brasil representou - nurn primeiro momento - uma 

ruptura desse projeto, sendo mais urn fator de desestabiliza9ao politica na colonia do norte. Reis 

procurou demonstrar essa ideia em boa parte de sua extensa obra, e apesar de ainda merecer 

estudos mais aprofundados, ao aplica-la no seu trabalho sabre o jardim paraense nos ajudou a 

compreender os motivos pelos quais foi virtualmente abandonado no Primeiro Reinado. Por fim, 

o trabalho de Reis - como pioneiro no assunto -nos serviu de guia para a localiza9ao das fontes 

referentes ao jardim, chamando, inclusive, nossa aten9iio para uma possivel rela9iio entre o 

jardim botiinico e o museu provincial criado em 1866. 

0 pequeno nillnero de estudos sobre esses jardins nao nos causa tanta estranheza quanto o 

que verificamos acontecer com o jardim botiinico do Rio de Janeiro, principalmente pelo fato 

dessa institui9ao ter levado por decadas os epitetos de Real e Imperial. Pelo que pudemos 

12 Uma sintese de toda essa bibliografia mais antiga referente aos jardins coloniais do Brasil pode ser encontrada em 
Papavero e Teixeira (2000). 
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observar na bibliografia, os textos hist6ricos de Joao Barbosa Rodrigues, diretor da instituis:ao 

entre 1890 e 1909, ainda sao as principals fontes para a hist6ria do jardim carioca no seculo XIX. 

0 apoio que recebeu dos govemos republicanos permitiu a Rodrigues nao apenas reorganizar e 

embelezar o jardim botanico13
, como publicar urna serie de re!atos hist6ricos14

. Esses relates, 

juntamente com as demais publicas:oes da instituis:ao e com as obras entao executadas, como o 

batismo das alamedas com nomes de antigos diretores, ajudaram a construir a propria memoria 

institucional, ainda nao devidamente tratada do ponto de vista historiografico. Pelo contnirio, a 

interpretas:ao que Rodrigues deu a historia do jardim carioca foi reproduzida ate bern 

recentemente, como podemos verificar nos textos memorialisticos de Lavor ( 1983) e Barroso 

(1998). 

Nos traba1hos de Oliveira (1997) e de Domingues (1995), o antigo jardim da Lagoa 

Rodrigo de Freitas foi inserido em estudos de maior envergadura. No primeiro caso, sobre as 

medidas govemamentais que tiveram por fim estimular o desenvolvimento das ciencias ao tempo 

de D. Joao VI no Brasil (1808-1821). 0 jardim botanico da Corte teria sido, para o autor, urn 

"abrigo das plantas, ( ... ) depositario de conhecimentos obtidos nas experiencias com aclimatas;ao 

e reprodus:ao das diversas especies de plantas trazidas para o Brasil" (p. 117-8). Nao teve, em 

todo o periodo, "homens dotados de saber cientifico desenvolvendo pesquisas ou ensino", sendo 

seu "campus" urn local "voltado a experimentas;ao de cunho visivelmente pratico" (p. 118). Essas 

sao conclusoes nitidamente influenciadas pelos citados trabalhos de Barbosa Rodrigues, e de todo 

distintas das que chegamos. Em primeiro Iugar, porque nao se pode compreender as atividades do 

jardim carioca no periodo- como veremos adiante- sem levar em consideras:ao a rede de jardins 

que !he davam suporte, principalmente os de Caiena, Belem e Olinda. Em segundo Iugar, porque 

as atividades dos jardins luso-brasileiros voltavam-se no mesmo periodo a urna tarefa julgada 

urgente: a aclimatas:ao das especies cultivadas pelos franceses em Caiena. Em terceiro Iugar, 

porque urn jardim botil.nico no inicio do seculo XIX era, por definis:ao, urn "abrigo das plantas", 

urn local cujas pesquisas eram necessariamente direcionadas para a ac!imatas;ao e reprodus:ao 

vegetal, nao sendo essas caracteristicas exclusivas do jardim carioca, muito menos se forem 

tomadas em deprecias;ao as suas atividades. 

13 Dentre as obras executadas por Barbosa Rodrigues no jardim carioca, destacam-se a constru,ao de uma estufa e do 
chafariz central na famosa aleia das palmeiras; a cria<;ao da carpoteca, da biblioteca e do herbario: o aumento 
considenivel da cole<;ao de plantas vivas; o plantio de urn arboreto; e a libera<;ao das visitas sem acompanhamento. 
14 Ver, principalmente, Rodrigues (1894 e 1908). 
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Quanto ao trabalho de Domingues, trata das relas:oes entre agricultura e ciencias naturais 

no Brasil-Imperio. Para a autora, essas relas:oes "foram mudando ao Iongo do periodo, tanto em 

funs:ao da politica do govemo, como em decorrencia de descontinuidades no processo de 

prodw;:ao agricola( ... )" (Domingues, op. cit. :301). As pr6prias institui<;oes cientfficas teriam tido 

suas atividades incentivadas pelas necessidades da agricultura e da politica, como os intercfunbios 

intemacionais mantidos pelo jardim botanico do Rio de Janeiro, uteis para as relayoes exteriores 

do pais recem-independente. Mais tarde, na segunda metade do seculo, a introdus:ao de novos 

ramos cientificos no jardim carioca, como a quimica e a fisiologia vegetal, teria igualmente sido 

deterrninada em fun9ao de questoes vitais para a agricultura, como o inventario e classificas:ao de 

vegetais com potencial para o comercio, a fertilidade e a exaustiio do solo. Para Domingues, 

portanto, a institucionaliza<;:iio das ciencias naturais no Brasil esteve associada ao processo 

agrario, pois a agricultura, "adaptada as condi;;:oes locais para produzir", "absorvia" ou 

"recha<;:ava" conhecimentos cientificos "na medida de interesses econ6micos, estes sim 

preponderantes" (p. 306). Essa rela;;:ao deterrninista15 que Domingues identificou entre ciencia, 

economia e politica tinha seus motores nas culturas do cafe e do a9ucar, bern como nos interesses 

das classes beneficiadas com a economia agraria. 

Niio obstante o esquema explicativo que montou, inapropriado quando o aplicamos a 

regioes que, no seculo XIX, niio dependiam da cafeicultura nem agonizavam com urn mercado 

a<;:ucareiro em constante crise, como e o caso da Amazonia, as conclusoes de Domingues 

relativas ao papel da agricultura na institucionaliza9iio das ciencias naturais no Brasil se 

aprox1mam das de Figueir6a (op. cit.). Para essa autora, o carater aplicado das ciencias 

geol6gicas, "estimuladas em virtude do retorno pnitico que dariam ao desenvolvimento 

econ6mico", fez com que ficassem muito tempo subordinadas a agricultura, ao contrario de 

outros paises com voca9iio mineral reconhecida (p. 242). Esse fato !he perrnitiu constatar uma 

15 Em nossa opinillo, uma rela9ao pasta nesses termos simplifica em demasia a analise hist6rica da ciencia. 
Domingues nao considera, por exemplo, o processo de profissionalizayao dos naturalistas, em constante busca de 
espayos institucionais para suas atividades, nem a especializa9ao dos saberes cientificos, exigindo reformas e 
adapta9oes nas instituiyoes. Sabre essa questllo, tomemos como contraponto o trabalho de Figueiroa (1997). Essa 
autora ressalta, por exemplo, que o Estado teve papel fundamental na "promoyao da ciencia, mediante a cria9ll0 de 
instituiy5es, do fmanciamento dessas e de outras ligadas a iniciativas particulares, do patrocinio a estudantes
bolsistas" (p. 235). Mas tambem afmna que "alguns espa9os institucionais resultaram da iniciativa de cientistas que, 
interessados em conseguir sustentayao para suas pesquisas e se afirmarem profissionalmente em suas carreiras, 
lograram convencer o governo, porque este se mostrava receptivo, a criar determinadas instituiy5es" (id. ibd.). 
Figueir6a depreende, portanto, o relevante papel que a "comunidade cientifica" local, atualizada e atuante, 
desempenhou no processo de institucionalizayao das ciencias. 
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contradi<;ao ou "descompasso entre a riqueza real e a imaginada": de urn !ado, "a Geologia 

serviu, no plano pratico, a busca dos 'campos uberrimos' propicios a cafeicultura", mas de outro, 

"no nivel do discurso ( oficial e nao-oficial) e do imagim'rrio, o Brasil foi e continua a ser 

representado como urn manancial de tesouros minerais" (p. 243). 

De acordo com os referidos trabalhos, a agricultura parece ser a atividade que, no seculo 

XIX, mais demandou pesquisas especializadas, ao mesmo tempo em que justificou a 

institucionaliza<;ao de alguns ramos do conhecimento cientifico. Uma preocupa<;ao semelhante 

com essa atividade economica tambem encontramos em estudos de longa tradi<;ao na 

historiografia brasileira e portuguesa, a saber, os que tratam da introdu<;ao de vegetais ex6ticos no 

Brasil e em Portugal. Desde o texto de Alemao (1856) sabre a origem das entao consideradas 

principais plantas aclimatadas no Brasil, o as:ucar, o cafe e o cha, os estudos sabre vegetais 

ex6ticos - nao propriamente enquadrados na hist6ria das ciencias - tern em comurn o fato de 

pressuporem que a atividade agricola agenciou experimentos com muitas especies vegetais ao 

Iongo dos seculos XVI a XIX, seja pelas maos de govemantes, seja pelas de particulares. Mello 

Neto (op. cit.), por exemplo, cuidou em recuperar algumas iniciativas que tiveram Iugar em 

Pernambuco desde o primeiro seculo da coloniza<;ao, referindo inclusive as experiencias dos 

holandeses e jesuitas. Para o autor, o jardim de Olinda representa o capitulo fmal de urna longa 

hist6ria. Criado somente no inicio dos oitocentos, o estabelecimento nao teria durado muito 

tempo pela exaustao do "interesse inicial pela aclimata<;ao de plantas ex6ticas" (p. 48). 0 papel 

que desempenhou nessa atividade, contudo, foi de grande importilncia para a provincia, como 

comprova o autor ao transcrever urna serie de anl!ncios de jornal em que o jardim botilnico 

aparece como o principal centro de distribui<;ao de sementes e mudas para os sitios e fazendas 

locais. Extinto o jardim, essa tarefa passaria a ser executada por horticultores franceses, 

principalmente no que se refere as plantas ornamentals. 

Lapa (1966), por sua vez, preocupou-se com os aspectos estruturais que teriam impedido 

as "planta<;6es racionais de especiarias asiaticas" na Bahia ao Iongo dos seculos XVII e XVIII (p. 

7). 0 potencial economico dessas planta<;6es era entao considerado promissor e significava urna 

compensa<;ao para a perda de importantes entrepostos comerciais de Portugal na Asia, como o 

Ceilao ( atual Sri Lanka) e as ilhas Molucas, am bas colonias tomadas pela Rolanda. Mas, segundo 

o autor, "faltou a administras:ao portuguesa maior e mais racional interesse, que tivesse dado o 

decisivo estimulo a urna iniciativa que tanto prometia" (p. 37). Ao contr:irio do bern sucedido, 
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mas abortado empenho dos jesuitas no cultivo de ex6ticos e "drogas do sertao", a preocupaqao do 

govemo portugues foi "tardia" e de "resultados negativos". Teria faltado, inclusive, interesse dos 

agricultores, acomodados em "atividades mais compensadoras e de resultados mais imediatos" 

(id. ibd. ). Lapa co menta, ainda, que os portugueses nao foram capazes de organizar a prodw;:ao e 

o aproveitarnento das plantas brasileiras para desbancar as congeneres orientais no mercado 

europeu, apesar da existencia de uma regular atividade comercial com especies nativas no Grao-

p d6 ara . 

0 mesmo tipo de questionamento moveu o trabalho de Almeida (1976), mas com uma 

analise bern mais refinada. Para esse autor, o govemo portugues nao conseguiu, de fato, 

desenvolver a produ<;:lio e o comercio de especiarias no Brasil, mas os resultados das repetidas 

tentativas nao podem ser julgados "negativos" ou "imiteis". Prova disso seria a renova.;:ao das 

experiencias na transplanta<;:ao de ex6ticos ao Iongo dos seculos XVII e XVIII, revelando 

"notavel continuidade de planeamento e execus;ao" (p. 408). Determinadas culturas chegaram 

mesmo a ter importancia economica em algumas localidades, como o anil, o cfuiliarno, a canela e 

a pimenta. No entanto, o cultivo de especiarias no Brasil, em escala suficiente para desbancar o 

comercio holandes no Oriente, pressupunha dificuldades insuperaveis para a epoca. A 

competiqao entre as potencias europeias lanqadas na expansao maritima, somada as dificuldades 

na obtenqao de sementes e mudas de boa qualidade, no transporte e aclimatas:ao, tomaram 

"ineficazes" as iniciativas lusitanas. Segundo o autor, os jardins coloniais teriam sido criados 

nesse contexto, mas foram medidas "tardias". Os pres;os das especiarias ja nao compensavam 

semelhantes esforyos, assim como os agricultores ja estavam apegados a culturas mais 

tradicionais. Os jardins botarucos nao chegararn, portanto, a garantir sucessos economicos para os 

portugueses. Acrescente-se a isso os "condicionalismos da vida economica luso-brasileira", 

limitantes, na sua estrutura, de atividades economicas que nao resultassem em lucros imediatos 

(p. 411 ). Almeida cita, por exemplo, o empenho limitado das autoridades no estimulo ao cultivo 

de especiarias, a atras:ao que a descoberta de metais preciosos exerceu sobre a vida colonial, 

fazendo passar o problema das especiarias para urn plano secundario, e a propria exist(mcia na 

colonia de vegetais similares as especies orientais. 

16 Essa perspectiva tambem podemos encontrar em Dean ( 1991 e 2000), embora esse autor enumere nas suas 
explicay5es para o "insucesso" portugues no cultivo de ex6ticos, algumas raz5es de ordem ecol6gica. 
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Esses trabalhos sobre a introdus:ao de vegetais ex6ticos no Brasil coincidem, nos seus 

argumentos, com outros mais recentes que sustentam, como vimos, a importiincia da atividade 

agricola para a realiza9ao de experimentos e para a institucionalizac;:ao das ciencias naturais no 

pais ao Iongo dos seculos XVIII e XIX. Contudo, aqueles primeiros trabalhos dao enfase a 
introdu<;ao de vegetais ex6ticos como urn problema de ordem economica. Nossa pesquisa 

ressentiu-se, portanto, de estudos que destacassem mais as questoes de ordem tecnica e cientifica, 

como o transporte de mudas e sementes, a qualidade dos solos e a classificas:ao das plantas, 

questoes essas com que os jardins criados no fim do periodo colonial certamente se depararam. 

Urn aspecto comurn aos trabalhos de autores tao distintos quanto Lapa, Almeida, Dean e 

Domingues e o fato de pressuporem urna predile9a0 dos portugueses pelos vegetais ex6ticos, 

vista geralmente em prejuizo do cultivo de especies nativas. Essa questao e tanto mais estranha 

quanto mais olharmos para a hist6ria economica do Grao-Para colonial17
. Nesse Estado, os 

produtos florestais sustentaram a economia por mais de dois seculos, jamais servindo como 

impedimento para a introdus:ao de ex6ticos. Pelo contrario, por muitos anos o cultivo de ex6ticos 

foi associado as especies nativas, como foi o caso do arroz, algodao, mandioca e cacau. Esses 

dados aparecem apenas de relance - e quase como urna contradi<;:ao intema - nos trabalhos dos 

citados autores, permanecendo o assunto a espera de melhor equacionamento. 0 que importa 

frisar, no caso, e que boa parte da historiografia faz referencia aos jardins botiinicos como 

iniciativas destinadas apenas a aclimata<;:ao de ex6ticos, passando urn atestado positivo para a 

interpreta<;:ao ainda corrente de que os portugueses nao se interessaram pelas especies nativas de 

sua colonia americana. 

Da revisao bibliografica que fizemos, restrita em virtude do pequeno ntimero de trabalhos 

que encontramos, podemos indicar alguns pontos que repercutirao ao Iongo de nosso estudo: a) a 

origem do jardim botiinico do Grao-Para como parte das redes de intercambios vegetais 

implantadas ao Iongo do seculo XVIII por diversos palses europeus, inclusive Portugal; b) a 

articula<;:ao da politica agraria lusitana com a politica colonial elaborada para a Amazonia no final 

dos setecentos, de maneira a podermos compreender o papel atribuido ao jardim botiinico nesta 

ultima; c) a estrutura institucional implantada, as cole<;:oes formadas, a rela<;:ao do jardim com a 

urbaniza<;:ao de Belem, as condic;:oes em que funcionou, a mao de obra empregada e a influencia 

da "comunidade cientifica" local sobre as atividades da instituis:ao; e d) a maneira como os 

17 o estudo referencial sobre esse assunto ainda eo de Barata (1973). 
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govemantes perceberam essas atividades ao tempo da colonia e do pais independente, ressaltando 

aqui tanto a rela((ilo entre a pratica cientifica ali executada e as politicas govemamentais quanto 

as transformay5es institucionais resu!tantes desse processo. 

Esses pontos refletem tanto os "tres parfunetros socials" sugeridos por Chambers ( op. cit.) 

para o estudo da institucionaliza<;1io da ciencia quanto algumas questoes debatidas na recente 

historiografia das ciencia naturais no BrasiL Segundo Figueir6a (1998), muitos estudos realizados 

por historiadores brasileiros tern revelado - "em fun91io da perspectiva metodol6gica" que 

adotaram, evidenciada pela preocupa<;:1io com a pesquisa empirica e com o contexto hist6rico -

alguns aspectos em com urn. Dentre esses aspectos, a "importancia do Estado ( ... ) na promo((1io de 

atividades cientificas" e a progressiva "especializas:ao dos espa9os institucionais" ao Iongo do 

seculo XIX, fazendo com que fossem desmembrados em novas institui<;oes e reformados 

sucessivamente, parecem ser consensuais entre os varios trabalhos analisados pela autora (id. 

ibd.: 111-2). Outros pontos, contudo, sao indicados como linhas investigativas que podem 

aprofundar essa discussao historiografica: a rela<;1io ou o papel da ciencia na constru<;ilo de uma 

"identidade nacional"; a concep<;iio utilitarista ou pragmatica da ciencia no processo de 

institucionalizas:ao; a importa<;iio e adapta<;1io de modelos institucionais estrangeiros; a realiza<;iio 

de atividades cientificas em espas:os institucionais extra-universitarios; e o processo de 

profissionaliza<;1io dos cientistas, o que inclui as relas:oes institucionais, sociais e politicas que 

mantiveram nos locais em que viveram (id. ibd.). Todas essas questoes perpassam, em maior ou 

menor grau, nossa pesquisa. Tentaremos, na medida do possivel, averiguar ate que ponto podem 

ser aplicadas no caso do jardim botiinico do Grao-Para. 

Fontes e estrutura da disserta~iio 18 

Na disserta<;iio utilizamos fontes diversas, mas privilegiamos - em fun<;1io de nossos 

objetivos - os documentos de carater govemamental. Nesse sentido, aparecem como principais 

fontes primarias, alem dos textos cientificos da epoca, a correspondencia dos govemadores do 

18 Essa dissertas:ao eslii vinculada as demais pesquisas hist6ricas desenvolvidas no Instituto de Geociencias da 
Universidade Estadual de Campinas, que, somadas, constituem o projeto "Emergencia e Consolidas:ao das Ciencias 
Naturais no Brasil, 1770-1870". Esse projeto e coordenado pelas Profas. Dras. Maria Margaret Lopes e Silvia 
Figueiroa e conta corn o financiamento da Fundas:ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo- FAPESP. 
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Grao-Pani com o Reino (1796-1802), da Guiana Francesa sob dominio lusitano (1809-1817) e os 

relat6rios administrativos provincials (1838-1888). 

A disserta<;ao foi organizada em tres capitulos. No primeiro, foi feito urn panorama das 

transformayoes ocorridas nos jardins botanicos da Europa Modema, enfocando a montagem das 

redes de jardins colonials a partir de meados do seculo XVIII. 0 caso de Portugal foi analisado 

mais detidarnente, bern como os multiplos significados do intercfunbio de vegetais no mundo 

ultramarine. No segundo, destacou-se a importancia da capital do Grao-Para no contexto das 

disputas territoriais de Portugal na segunda metade dos setecentos, justificando-se assim os 

investimentos feitos para a melhoria das condi<;oes sanitarias da cidade, incluindo a instala<;ao do 

jardim botilnico em 1798 e a montagem de urn complexo comercial-cientifico para o cultivo de 

especiarias. 0 capitulo trata, ainda, do papel que o jardim botilnico paraense viria a desempenbar 

na rede de intercilmbios vegetais que a Coroa lusitana intentou montar nas suas colonias, 

principalmente ap6s a invasao da Guiana Francesa, em 1809, quando foram criados ou ampliados 

estabelecimentos similares em outros pontos do territ6rio luso-brasileiro para aclimatar as 

especies cultivadas pelos franceses em Calena. 0 terceiro e Ultimo capitulo trata das atividades 

cientificas de Antonio Correa de Lacerda (1777-1852), o ultimo dos administradores portugueses 

do jardim paraense, tambem considerado o principal deles pela extensa e diversificada obra que 

deixou. Demonstrou-se, por fim, o abandono do jardim botilnico pelos govemantes ap6s a 

Independencia, bern como o processo de transforma<;ao por que passou no inicio do Segundo 

Reinado. Na epoca, o jardim botanico saiu de urn cronico problema de manuten<;ao para ser 

submetido - de acordo com novos modelos institucionais que se firmavam a demanda por areas 

verdes de urna cidade que enriquecia rapidarnente gra<;as as exporta<;oes de goma elastica. Ao 

mesmo tempo, fez-se referencia as outras instilncias que surgiram na provincia para o abrigo das 

ciencias naturals, como o Museu Paraense (1866), buscando-se urna possivel rela<;ao entre a 

extin<;ao do jardim e a cria<;ao do museu. 
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CAPITULO 1 

OS JARDINS BOT ANI COS NA EUROPA MODERNA 

"Jardim- Boninal. Hospicio de flora. Alardo de amenidades. 

Triunfo da Primavera. A9ougue dos pobres. ( .. .)" 

Raphael Bluteau, "Vocabulario Portuguez e Latino", 1712 

Jardim e Paraiso sao palavras de origem correlata. Do Eden ofertado por Deus e perdido 

pelo homem ao violar o "fruto proibido", as constru;;:oes egipcias, persas, gregas, romanas e 

islamicas, jardins sempre representaram fartura e bonan;;:a (Prest, 1981). Planejados como 

monurnentos para demonstra;;:ao de poder, como teatros para celebra;;:ao dos sentidos ou ainda 

como retires para eleva;;:ao espiritual, os jardins materializavam dentro de urn deterrninado 

perimetro a imagem de urna Natureza proficua e generosa, recriando assim - sob o controle do 

homem - urn espa;;:o mitico em que plantas, arvores, animais, rios e fontes estariam em perfeita 

harmonia com designios divinos de bem-estar. 

Nos povos de tradi;;:ao crista, a origem dos jardins tambem esta associada a prop6sitos 

espirituais, tanto religiosos quanto filos6ficos. Metifora da benevolencia divina, da pureza e da 

virgindade, a imagem do jardim fechado, ordenado racionalmente em oposi;;:ao ao mundo 

exterior selvagem, era frequentemente utilizada na !dade Media para a representa9ao visual do 

Paraiso e da Virgem Maria. No jardim, o "homem podia entrar em comunhao com o que era 

verde e repleto de seiva, recuperar sua inocencia e perder o medo da decadencia" (id ibd :49)1 

Construidos ou apenas concebidos, os jardins "foram feitos pelo homem procurando, geralmente, 

recriar aquele meio-lembrado meio-imaginado Paraiso ( ... )" (Cunningham, 1996:38). Fossem 

reclusos ou profanos, utilizados para a contemplayao ou associados aos prazeres sensuais da vida 

cotidiana, os jardins seriam devedores desse "esfor;;:o coletivo de retomar ao Eden, embora a 

1 A tradu9ao e de minha responsabilidade e assim sera sempre que nao houver indica9ao do tradutor nas referencias 
bibliograficas. 
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natureza ali esteja artificialmente re-arranjada, ordenada e delimitada" (Pyenson e Sheets

Pyenson, 1999:150). 

Embora nao se possa dizer que essa atitude mistica diante dos jardins tenha desaparecido, 

pois ainda hoje sao vistos como fonte espiritual, ambiente para descanso e para a busca de 

satisfas:ao pessoal, os jardins europeus passaram por grandes transformas:oes durante a 

Renascens:a. Foram nao apenas recriados em novas formas e escalas, como tambem receberam 

novos papeis sociais e cargas simbolicas. 0 debate que entao se travou entre arte e natureza 

justapos nos gabinetes de curiosidades e nos jardins "o natural e o artificial ( ... ) com a inten<;:ao de 

ressaltar que a natureza era engenhosa por si mesma e que a arte era urn reflexo do mundo real" 

(Hunt, 1985:198). A naturalia passou, entao, a ser exposta nos gabinetes juntamente com 

medalhas, trofeus e antigiiidades classicas, e a artificialia ganhou tambem os jardins e passou a 

dividir espas:o com canteiros e bosques. Surgiram, assim, os recantos apraziveis que tanto 

afamaram os jardins principescos do Renascimento, recheados de estatuas, mitrmores, colunas, 

grutas e fontes- tal qual a imagem que se tinha de urna epoca de ouro que se desejava reviver. 0 

proprio uso da palavra "teatro", "no sentido de conspectus ou coles;ao, para descrever jardins e 

seu conteUdo botfulico tambem assinala esse senso de ter atingido urn pouco da 'completude do 

mundo' [world's fullness] perdida com a Queda" (id ibd:l97-8). Enquanto as "cole96es de 

antigiiidades constituiam a memoria teatral do passado classico, ( ... ) as exposi<;:oes de historia 

natural (tanto animals quanto vegetais) eram a memoria teatral daquele mundo complete perdido 

como Eden mas recuperavel pelo engenho hurnano" (id ibd.: 198). 

A construs;ao dos jardins da Corte Belvedere para a apresenta9ao da coleyao papal de 

esculturas, logo nos primeiros anos do seculo XVI, marca o memento em que o jardim, enquanto 

instrumento cliissico de aprendizagem e espas;o sagrado, adquire urna nova configurayao, 

requerendo para si a primeira e mais evidente representa9ao do poder imperial. 0 padrao 

instaurado no jardim pontificio passou a ser imitado nao apenas no formate geometrico e na 

exposi9ao de co!ey5es, como tambem no uso social atribuido aos amplos descampados. Se antes, 

no Jardim do Eden, a exegese determinava a clausura, no novo "Jardim do Poder" (Power 

Garden) as portas deveriam estar abertas para permitir que as pessoas vissem e fossem vistas 

(Cunningham, op. cit.). Assim como os grandiosos paliicios principescos que se espalharam pelas 

Cortes da Itiilia, Fran9a e Inglaterra, os jardins passaram a dizer aigo sobre o poder e a 

importitncia dos seus criadores. 
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0 processo de renovas;ii.o cultural que levou a construs;ii.o de jardins a partir de urn 

"criterio estetico" classico (Pyenson e Sheets-Pyenson, op. cit.: 152), tarnbem animou os que 

entii.o se dedicavam ao estudo da natureza a obter informa<;6es empiricas sobre as plantas, de 

acordo com preceitos estabelecidos por sabios da antigiiidade, como Dioscorides, Teofrasto, 

Galeno e Plinio. Desejava-se, acima de tudo, comprovar as qualidades entii.o atribuidas as plantas, 

identificar as especies descritas pelas autoridades no assunto e reunir o que podemos considerar a 

proto-coles:ii.o de vegetais, ou seja, os que foram referidos nos antigos tratados de botil.nica, numa 

tentativa de retomar urn trabalho que se julgava ter sido interrompido na !dade Media. Esse 

trabalho passou a ser executado nos chamados "jardins botil.nicos" ou ')ardins fisicos", surgidos 

em Pisa (1543) e Padua (1545) e posteriormente multiplicados pelas demais cidades europeias. 

Criados anexos as universidades, como ocorreu com os jardins italianos e ainda em Montpellier 

(1598), Oxford (1621) e Edinburgh (ca. 1670), ou como estabelecimentos reais, como foi o caso 

do Jardim Real de Plantas Medicinais em Paris (1640), os jardins botarucos serviram aos estudos 

da medicina, especialmente ao cultivo de plantas com uso terapeutico comprovado ou apenas 

imaginado. Nesse primeiro momento, mantiveram o padrao geometrico instaurado pelos 

desenhistas dos jardins principescos (Cunningham, op. cit.). 

Assim como arquitetos e artistas encontraram nos jardins e palacios o suporte para a 

consolidas;ii.o de suas atividades, os primeiros naturalistas tambem se valeram do apoio de nobres 

e monarcas. A construs:ao do jardim pisano, por exemplo, foi determinada por Cosimo I ao 

transformar "a Universidade de Pisa num simbolo publico do bem-estar do Estado. Academicos 

proeminentes [como Luca Ghini, contratado para a dires:ao do jardim] e inovativas facilidades no 

ensino, como o teatro de anatomia eo jardim botil.nico, adicionaram brilho a Toscana por meio da 

crescente reputas:ii.o de sua universidade" (Findlen, 1996:256). Em pouco tempo, os jardins -

como os museus e as farmacias - tornaram-se locais de encontro para naturalistas, estudantes de 

medicina e nobres patricios interessados em hist6ria natural. Ao reunir plantas uteis de 

procedencia geografica distinta, os jardins botanicos refors;aram seu papel pedag6gico pois 

substituiram as viagens antes necessanas para o conhecimento do mundo natural. Como 

"laborat6rios da natureza", eles "perrnitiram ao observador absorver o conhecimento coletivo 

botanico e medico da epoca" (id. ibd. :257). 

A enfase dada a demonstras;ii.o e observayii.O no curriculo medico justificou a integras;ao 

de museus e jardins botiinicos as universidades renascentistas. Ulisse Aldrovandi (1522-1605) foi 
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urn dos que melhor percebeu a conexao entre pesquisa empirica, jardins botanicos e ensino da 

medicina. Ao propor ao Senado de Bolonha a criayao de urn jardim na cidade, a semelhan9a de 

Pisa e Padua, sugeriu que a nova instituiyao ficasse apensa a cadeira de hist6ria natural que entao 

ministrava na universidade, enfatizando que era o "principal alicerce do Protomedicato e de toda 

a Farmacia ( ... )" (apud Findlen, op. cit.:258). Em 1568 o jardim foi instalado e entregue aos 

cuidados de Aldrovandi como urna das instancias reguladoras da medicina e da farmacia na 

cidade, cuja funyao seria "licenciar e inspecionar todos os praticantes medicos; isso 

exemplificava o crescente desejo de incorporar o treinamento em problemas praticos ao curricula 

medico" (id ibd. :258). 

Os "fisicos", como entao eram chamados os profissionais versados em assuntos da 

natureza, incluindo 0 tratamento de doenyas a partir de vegetais e outros "simples" ( aguas, oleos, 

"espiritos" e sais), foram alguns dos responsaveis pela ampliayl'io e divulgayl'io da hist6ria natural 

nos seculos XVI e XVII. A partir de seus jardins, museus, bibliotecas e das primeiras expedi96es 

de campo, pesquisaram as farmacopeias citadas em compendios classicos e medievais, 

adaptaram-nas as praticas contemporaneas e, ao mesmo tempo, iniciaram os experimentos com as 

plantas introduzidas na Europa ap6s os Descobrimentos, geralmente aproveitando-se das 

tradi96es dos povos residentes nos locais onde eram coletadas. 0 crescente comercio de 

especiarias, originalmente vindas do Oriente mas logo remetidas em quantidade tambem do Novo 

Mundo, contribuiu grandemente para o desenvolvimento da hist6ria natural, seja por meio do 

aperfei<;:oamento das tecnicas de transporte e aclimata<;:ao necessarias para o cultivo das plantas 

em outros climas e solos, seja pelas praticas de herbolaria criadas para a conserva<;:ao das plantas 

para a posterior identifica<;:ao. Todas essas atividades tinham como centro as academias, museus e 

jardins botanicos, estes funcionando a urn so tempo como cole<;:ao botanica, campo de 

experimenta<;:ao e de analises anat6micas e quimicas (Cook, 1996). 

No final do seculo XVI, a movimenta<;:ao verificada na Italia em tomo da medicina e da 

hist6ria natural espalhou-se pelo resto da Europa, particularmente ap6s os escritos de Francis 

Bacon (1561-1626). Em 1594, o fil6sofo descreveu em Gesta Grayorum o que deveria ser o 

aparato basico para aque!es nobres que quisessem se dedicar a filosofia natural, o qual incluia 

uma "perfeita e geral biblioteca", urn "imenso gabinete" para a conservas:ao de artefatos e 

maquinas, oficinas equipadas com toda sorte de instrumentos e 
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"( ... )urn espas:oso, maravilhoso jardim, no qual todo e qualquer tipo de plantas de climas 

ensolarados, ou terra de diversos tipos, tanto selvagem quanto cultivada pela cultura do 

homem, podem ser ( ... ) reunidas e admiradas: esse jardim deve ser construido com salas 

pr6ximas para guardar todos os tipos raros de animals e manter todas as aves raras; com 

dois lagos anexos, urn de agua doce e outro de agua salgada, para toda variedade de 

peixes. E assim voce teni em urna pequena escala urn modelo universal da natureza feito 

particular" (apudimpey e MacGregor, 1985:1). 

Para Hunt ( op. cit.), o espirito critico do baconianismo teria se desenvolvido em oposis:ao 

ao virtuosismo dos fisicos italianos. Os museus e jardins que estes orgulhosamente construiram

expondo as plantas ao lado de maquimirios hidraulicos, grutas artificiais, efeitos de som e luz 

forarn vistos, ja no inicio do seculo XVII, como "cenario de maravilhas", enquanto as instituis:oes 

analogas do norte da Europa, principalmente Inglaterra, Alemanha e Holanda, instalavam 

austeros laborat6rios para analises quimicas, de acordo com o que determinava a nova ciencia 

experimental. Vista pelos ingleses como frivolidade e virtuosismo, algo desnecessario e oneroso 

para a "verdadeira" pratica cientifica, a exuberilncia dos jardins italianos foi abandonada em 

favor de urn "espirito cientifico devotado mais cuidadosarnente a uma observa9ilo mais pura da 

natureza" (id. ibd. :203). A introdw;ao de urn crescente mimero de especies ex6ticas 

desconhecidas, de par com a proposi9ilo de urn "modelo universal" para capturar a diversidade da 

natureza nurn Unico Iugar, defendida por Bacon, teria contribuido para concentrar o interesse dos 

naturalistas na estrutura, morfologia e fisiologia das plantas (Pyenson e Sheets-Pyenson, op. cit.). 

No final do seculo XVII ja era perceptive! a separas:ao de duas atividades ate entao 

correlatas, o desenho e a conservas:ao dos jardins. A primeira atividade continuou a cargo de 

paisagistas, arquitetos e virtuosos, os quais seguiram cada vez mais se utilizando de arvores, 

plantas e flores - valorizadas de acordo com seu exotismo, variedade de cores e formato - para a 

omamentas:ao dos espas:os livres. 0 jardim do palacio de Versalhes, desenhado e construido por 

Andre Le Notre (1613-1700) a partir de 1661, e urn born exemplo de jardim onde predominaram 

convens:oes arquitetonicas (id. ibd. ). Por sua vez, no jardim com prop6sitos experimentais ou 

pedag6gicos, o desenho passou a obedecer uma racionalidade propria, assim como a conserva<;ao 

das plantas, determinada agora pelos profissionais que estabeleceram os criterios que 

distinguiriam jardins e museus no seculo seguinte, os naturalistas e fisicos (Hunt, op. cit.). 0 
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legado que estes u!timos receberam dos jardins renascentistas "foi a associa9ao da jardinagem 

com otimismo, esperans;a e progresso. Esses foram os valores que permitiram a ascensao do 

empirismo baconiano e da Revolus;ao Cientifica" (Pyenson e Sheets-Pyenson, op. cit.:155). 

No inicio do seculo XVIII os jardins botfullcos se consolidaram como Jocais privi!egiados 

para a cole.yao, conserva9ao e distribuis;ao de plantas desconhecidas para os europe us. Em alguns 

jardins a pesquisa medica continuou a ser preponderante, como no de Leiden sob a dire<;ao de 

Herman Boerhaave ( 1668-173 8), urn dos centros de ensino medico mais importantes da Europa. 

Em outros jardins, como o de Paris, transfonnado ern Jardirn Real de Plantas em !729, os fisicos 

perderam espas;o para os curadores, permitindo a amplias;ao da pesquisa experimental e do 

n6.rnero de especies coleciomiveis. Contudo, as atividades de ambos os tipos de jardins 

centravam-se numa mesma rede de intercilmbios de especies vegetais que crescia pouco a pouco, 

a rnedida em que as fronteiras geograficas do mundo sob influencia europeia se ampliavam. 0 

desenho que seguiam era semelhante, salvo algumas exces;oes, com plantas organizadas em 

canteiros quadrados ou retangulares confonne a procedencia, subdivididos de acordo com a 

especie. 0 objetivo dos conservadores tambern nao diferia em profundidade, pois ambicionavam 

reunir e cultivar plantas de todo o rnundo, valorizadas de acordo com o local da coleta ( quanto 

rnais distante e de dificil acesso fosse sua procedencia, mais valiosa), corn o uso no regime 

alimentar, na industria e na terapeutica e com o valor simb61ico (valor de mercado, poderes 

sobrenaturais, aparencia, etc.). Essencialmente, "o jardirn botfullco funcionava como uma 

enciclopedia. Como as paginas de urn livre, plantas de cada genero eram posicionadas de acordo 

corn urn plano predetenninado para prop6sitos de referenda" (id. ibd.: 155). A quanti dade de 

especies ex6ticas reunidas constituiu-se na propria medida de sucesso e importancia dos jardins, 

caracterizados como "catalogos vivos de plantas" e, portanto, "catalogos vivos da Cria<;:ao". 

Nesses paraisos vegetais, "o botanico tentava encontrar a 'ordem natural' existente entre as 

plantas: as rela<;:oes naturais, as familias nas quais Deus as havia criado" (Cunningham, op. 

cit. :49-50). 

Os sistemas de classifica<;:ao adotados pelos botfullcos partiam de urn princfpio cornum: a 

concep<;:ao estatica da natureza. A persistencia dessa "ordern fixa", de raizes medievais, foi 

produto da autoridade da Biblia sobre te6logos e naturalistas, que nao pennitia contestas;ao a 
escalade tempo biblica, mas tambern fruto da influencia da rnecfullca cartesiana, segundo a qual 

as leis que govemarn o cosmos sao rnatematicas e, portanto, irnutiveis. Para Descartes, Deus 
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havia "posto em marcha a maquina c6smica, sujeita a leis fixas, e desde entao havia andado por si 

mesma", o que, na pratica, implicava em reduzir a a<;ao divina ao momento da Cria<;ao (Toulmin 

e Goodfield, 1990:85). No entanto, a maioria dos naturalistas do final do seculo XVII e inicio do 

XVIII nao pode ser classificada como deista ou cartesiana, mas comungando de urna concep<;ao 

sincn§tica que nao deslocava de todo o papel atribuido a Deus no mundo2
. Aqueles que 

interpretavam teologicamente a ordem da natureza e os que se negavam a faze-lo tinharn urn 

ponto de partida comum: aceitavam esta ordem como dado fundamental e supunharn que o 

mundo material se conformava em todos os seus aspectos a certas leis fixas, concebidas pelo 

Todo-Poderoso (id. ibd.). 

Essa concep91io estimulou grandemente as viagens de campo e os estudos anatomicos, 

pois os naturalistas estavam ocupados em desvendar a ordem dada por Deus ao mundo e em 

completar a chamada "Grande Cadeia do Ser", escala hierarquica em que os seres vivos eram 

classificados de acordo com o nivel de complexidade, dos seres inferiores aos superiores, dos 

irracionais aos racionais3
. F oi este "criacionismo fixista", portanto, que ofereceu a ciencia 

europeia os elementos para urna primeira aproximayao com a natureza e com os processos 

biol6gicos. Os jardins botanicos e os museus, enquanto locais onde erarn reunidos plantas e 

animais provenientes de varias partes do mundo, urn pre-requisito para posteriores pesquisas de 

anatomia comparada, tomararn-se "teatros da natureza", espa<;os onde se dava a media<;ao entre o 

homem, as coisas do mundo e o Criador: "Cada simples coisa criada e urna expressao da 

totalidade, pois Deus esta nelas todas e elas estao todas em Deus. 0 criador, desta forma, tarnbem 

e o mediador universal de qualquer rela<;ao entre os objetos do mundo. ( ... ) No quadro destas 

concep<;oes do mundo, guardar objetos naturais e reunir testemunhos da cria<;ao" (Kury e 

Camenietzki, 1997:75). 

E este criterio metafisico que come<;a a mudar no seculo XVIII. 0 colecionismo natural, 

entao, "deixa de ser testemunho da Cria<;ao para tornar-se materializa<yao da ordem intrinseca da 

natureza", urna ordem que nao mais dependia da interven<yao divina para se efetivar, mas que se 

referia a "series naturais especificas" (id. ibd. :79-80). Os naturalistas - em constante transito 

2 Para Toulmin e Goodfield ( 1990), o embate iniciado no seculo XVII- e que se prolongaria por duzentos anos - nao 
pode ser reduzido a urn conflito entre ciencia e religiao, mas como uma disputa dentro da prOpria ciencia, tal como 
os homens a concebiam na epoca: "( ... ) nao era uma !uta dos cientistas progressistas para superar o obscurantismo de 
uma autoridade extema [a Biblia], senao cismas internes dentro da filosofia novae sumarnente exitosa" (p. 86). 
3 Embora na Cadeia houvesse a ideia de continuidade, da sutil gradaqao que distingue as especies, nao havia ainda 
indica<;iio de genealogia ou descendencia ( cf. Toulmin e Goodfield, op. cit. :93-8). 
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pelos cinco continentes - passaram a reivindicar uma diversidade de fen6menos naturais que o 

mecanicismo a maneira de Descartes era incapaz de assumir. Insistia-se, entao, na necessidade de 

uma re-cole<;:ao de dados para a elaboras:ao de uma "hist6ria natural baconiana" (Beltran, 

1997:26), fundada na observa9iio e classifica<;:ao, ainda que esta signillcasse na proposi<;:iio de 

mais problemas do que na obtens:ao de resultados. Buffon (1707-1788), por exemplo, ao assumir 

a dire9ao do jardim parisiense em 1739, propos um sistema de classifica<;:ao inteiramente distinto 

do cartesianismo, posto que baseado nurn critt'!rio de proximidade com rela<;:ao ao homem, no 

caso, o homem europeu. Por esse motivo, seu sistema e considerado atualmente antropocentrico e 

eurocentrico, enquanto Lineu (1707-1778) e seu metodo sistematico baseado em caracteres 

fisicos, concebido no museu e no jardim de Upsalla tambem na decada de 1730, e colocado ao 

!ado do grupo de naturalistas que lutava por urna "ciencia precisa", que submetesse o mundo 

natural a urna abordagem matematizante, quantitativa (id. ibd. ). 

Nao vamos nos estender na hist6ria dessa longa disputa, devidamente estudada na 

literatura sobre o tema. 0 que precisamos deixar claro e que por detras da polemica sobre o 

metodo mais adequado para a classificas:ao, estavam questoes fundamentais para a hist6ria 

natural, como a prioridade da observa<;:iio frente e contra o sistema. Lineu, embora acreditasse 

estar desvelando a verdadeira ordem natural ao basear sua classifica<;:1io nos "elementos 

essenciais" das plantas, nao representou urn rompimento com o criacionismo fixista. Pelo 

contrario, para ele a fun<;:ao do naturalista era descrever, distinguir e dar nome a cada uma das 

especies e generos, revelando o Systema naturae, ou seja, a ordem do Criador4
• Por sua vez, 

Buffon concebeu a natureza como urna "ordem de processes", como urn sistema de leis no qual 

Deus ja estava ausente. Frente ao carater estatico e finalista de Lineu, sua concep<;:ao concedia a 
natureza muito mais autonomia e dinamismo, pois seus criterios de classificayao incluiam 

aspectos que hoje denominariamos etol6gicos e ecol6gicos (id. ibd. ). 

Urn outro ponte a ser destacado e que tanto um quanto outre sistema dependiam, em larga 

medida, das viagens de campo e dos intercfunbios de especies vegetais para se consolidar. 

Mesmo a "hist6ria natural de lupa e gabinete" (id. ibd. :42) de Lineu nao prescindia dos coletores 

e naturalistas viajantes, desde que esses centralizassem em alguns poucos lugares os especimes a 

ser nomeados. Nesse sentido, os jardins botanicos foram fundamentais nao somente para a 
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domestica<;:ao e difusao de plantas, como para a propria comprovayao da validade dos sistemas 

classificatorios, pois "a ordem que reina nas cole<;:5es deriva da ordem que se atribui a Natureza" 

(Kury e Carnenietzki, op. cit. :58). Com o "metodo natural" e os criterios morfologicos de 

classificayao a ciencia europeia passou a dispor, pe!a primeira vez, de "instrumentos capazes de 

inserir os seres ditos 'ex6ticos' nurna mesma 16gica, va.lida universalmente" (id ibd :60). 

0 empenho dos naturalistas em "aprisionar" a diversidade da natureza num Unico sistema 

classificat6rio, assim como a multiplicayao de viajantes, academias e jardins botilnicos a servi90 

de urn crescente interesse pela historia natural, nao estava de todo dissociado de questoes 

economicas e politicas. Para Lineu, a tarefa de todo naturalista era estudar a historia natural de 

seu proprio pais e tarnbem do mundo, com o fim de aperfei<;:oar a auto-suficiencia da nas:ao e as 

condis;oes fisicas e sociais de seus habitantes (Spary, I 996). Deus provera o mundo de alimentos, 

materias-primas e remedios e cabia aos naturalistas descobrir as leis que o regulavam para que o 

homem melhor usufruisse desse produtos. 0 conhecimento que julgavam ter dos seres vivos e do 

mundo inanimado os habilitou para assurnir cargos publicos ou servir como consultores do 

govemo em assuntos relativos a agricultura, medicina e mineras;ao (id ibd). Ao mesmo tempo 

em que contribuiam para o imperialismo das nas;oes europeias, descobrindo novas especies, 

controlando a mineras;ao e a agricultura nas colonias e na Europa, eram beneficiados -

juntamente com a ciencia que praticavam - pelo apoio de monarcas e autoridades coloniais. A 

figura do academico frances seria paradigmatica do "intelectual organicamente inserido no 

aparelho do Estado", pois a Academia das Ciencias era urn "corps savant decidido a encontrar 

urn Iugar de destaque, urna identidade concreta e urna legitimayao plena entre os corps d'Etat" 

(Ferrone, 1997:159). 

Na segunda metade do seculo, a associas;ao entre historia natural, economia e govemo 

delineou-se mais clararnente. A competis;ao das na!(oes europeias por colonias fornecedoras de 

produtos tropicais e por mercados consurnidores articulou-se com a montagem de urna rede de 

jardins botilnicos e com o emprego de grande numero de naturalistas, comissionados para a 

coordenas;ao de diferentes agentes coloniais, para a dires;ao dos estabelecimentos espalhados nos 

quatro cantos do mundo, para as viagens de coleta e para o trabalho de classificas;ao e publicas;ao 

do material reunido nos centros metropolitanos. 0 carater utilitarista que a historia natural 

4 Segundo Beltran (1997), somente no fim da vida Lineu admitiu a possibilidade de apari9ao de novas especies por 
influencia do clima ou da geografia. Tambem teria reformulado sua teoria criacionista atribuindo a Deus a cria9ilo de 
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assumiu estava em estreita conexao com os escritos de economistas como Fran<;ois Quesnay 

(1694-1 77 4 ), responsaveis pela difusao nas Cortes europeias de uma confian<;a irrestrita na 

hist6ria natural e na introdw;ao de novas especies de plantas e animals como solw;ao para o 

incremento da renda nacional (Spary, op. cit.). A obra mals importante de Quesnay, "Paine! 

Econ6mico", salu em 1758 e iniciou a chamada "decada da agromania" (Denis, 1995). 

A fisiocracia, como passou a ser chamado o movimento que considerava a agricultura 

como a fonte de todas as riquezas, repercutiu de diferentes maneiras nos varios palses europeus, 

de acordo com o contexto politico e as tradi<;oes locals. Urn ponto, contudo, parece ter sido 

comum aos diferentes matizes que a corrente de pensamento adquiriu, a saber, o papel da 

agronomia como a ciencia capaz de unir as conquistas da botanica e qufmica ao aperfei<;oamento 

das tecnicas agricolas5
. Teria sido esse o aspecto que sobreviveu ao declinio da escola fisiocratica 

a partir de 1770, pois a ciencia agronomica, a botanica e a quimica continuaram a se ocupar das 

questoes da agricultura como essenciais para a nas;ao. No caso da botanica, de maior interesse 

para esse trabalho, o "programa agricola" proposto era "melhorar a qua!idade e quantidade das 

produ<;oes vegetais pela modifica<;ao das circunstancias (clima e terreno)" (id. ibd. :673). Para 

isso, podia-se intervir no enxerto, na poda, no cultivo e no transporte das plantas, atividades jade 

longa data desenvolvidas nos jardins botfullcos. 

A conjuntura econornica que se delineava a partir de 1750 na Europa dava ao 

conhecimento e a introdus;ao de vegetals ex6ticos urn fim as atividades dos naturalistas e o meio 

de enriquecimento de comerciantes e governos. Enquanto estes organizavam expedi9oes e 

companhias de comercio, aqueles batiam-se pela aquisiyao de novas especies, a ponto de Louis

Jean-Marie Daubenton (1716-1800), autor do verbete "Botanica" na Enciclopedia, escrever em 

1 7 51 sobre o transporte e o cultivo de plantas ex6ticas: 

"Desde que as ciencias reapareceram no fim do secu!o XV( ... ), logo o comercio e 

a navega<;:ao, que distribuem por todo !ado as riquezas e a abundancia, levam a Europa o 

conhecimento da quantidade de plantas ex6ticas; desde entao, nao se pensou em outra 

coisa que nao querer te-las; e a arte de seu transporte e cultivo tornaram-se conhecimentos 

a serem adquiridos ( ... )" (apudDenis, op. cit. :674). 

uma s6 especie de cada ordem natural, a partir da qual teriam se originado os generos e as demais especies. 
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A utilizayao dos jardins botanicos de maneira articulada para permitir a aclimatayao de 

vegetais estrangeiros simboliza, no fim do seculo XVIII, o sucesso das propostas dos botanicos 

para melhorar a agricultura (id. ibd. ). Nesse periodo, o jardim do monarca frances tomou-se o 

modelo onde determinada forma de govemo foi testada por administradores e naturalistas. 

Inicialmente criado como Iugar de acolhida, esse jardim passou a promover tambem a transi<;ao 

de vegetais ex6ticos, das colonias para a metr6pole e, ap6s a aclimatac;:ao, de volta as colonias 

para a experimentayao agricola. Logo surgiu a necessidade de criar estabelecimentos com esse 

fim nos locais onde os europeus tinham interesses comercias ou cuja vegeta<;ao era fonte 

abundante de novas especies, de maneira a melhor reuni-las para serern enviadas as metr6poles e 

mesrno realizar os primeiros ensaios quirnicos e agricolas. Por essa razao, as regioes tropicais, 

onde se !ocalizava a maioria das colonias asiaticas e americanas, foram postas no topo dos 

interesses de comerciantes e naturalistas. 

Pela influencia que teve sobre a Corte portuguesa, como veremos adiante, a experiencia 

francesa na adrninistrac;:ao da rede de jardins botanicos nos interessa de perto. Ja na primeira 

rnetade do seculo XVIII, o jardim parisiense e seus subsidiaries, mais pr6ximos do litoral, 

serviam como agentes de ligac;:ao nos intercfunbios bot§.nicos entre a metr6pole e as colonias. 0 

jardirn de Nantes, por exemplo, ficou na dependencia do Jardin du Roi em 1719, a fim de 

constituir urn viveiro para vegetais ex6ticos. Em seguida, Rochefort e La Rochelle assumiram o 

mesmo papel nas provincias oce§.nicas. Grac;:as a essa infra-estrutura institucional deu-se a 

aclimatas;ao do cafe em Paris, trazido da Indonesia via jardim botanico de Amsterda, e a sua 

posterior introdus;ao nas Antilhas, Guiana Francesa e demais colonias (Bourguet, 1997). Esse 

epis6dio e mencionado por muitos dos autores que procuraram historiar o cultivo do cafe no 

Brasil, pois de Caiena a rubiacea teria sido contrabandeada para Be !em em 1727, entrando pela 

primeira vez ern territ6rio lusitano. Nao obstante existirem dados contradit6rios na bibliografia 

sobre o assunto6
, que ainda carece de urn estudo aprofundado, a disputa por sementes de cafe 

5 Vale ressaltar que no fmal do seculo XVlll o termo "agronomia" era utilizado para designar o mundo dos 
economistas que defenderam teses fisiocraticas e o mundo dos conhecedores da agricultura ( cf. Denis, 1995). 
6 Para uns, as matrizes do cafe brasileiro vieram de Paris, via Martinica e Caiena, enquanto para outros vieram de 
Java via Suriname. Baena (1839) e urn dos primeiros a fazer referencia a introdu9ao da planta no Para, tendo sua 
versao side reproduzida por varios autores. Alemao (1856) problematiza a origem da planta e qual linhagem teria 
side introduzida no Brasil. Barata (1973) levantou a produ9i!o agricola da primeira col6nia portuguesa a cultivar a 
planta, enquanto Taunay (1945) e Amaral (1958) tentaram identificar a rota de migra9iio do cultivo, do Para ao Rio 
de Janeiro e Sao Paulo. 
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revela, numa face da moeda, o esfor<;o das coroas europeias para a difusao de plantas no mundo 

e, na outra face, a concorrencia pelo lucrativo comercio de especiarias (no caso do cafe, 

controlado pela Holanda), cujo pre-requisito era tanto a posse de colonias quanto das especies 

vegetais mais valiosas. 

Na segunda metade do seculo, sobretudo ap6s a nomea<;iio de Andre Thouin (1746-1824) 

como primeiro jardineiro do rei, em 1764, veremos mais claramente a articula<;ao dos jardins 

coloniais franceses. Com Thouin, a aclimata<;ao de vegetais em Paris e nas colonias passou a 

ocupar o centro das atividades do Jardin du Roi (e depois do Museu Nacional de Hist6ria 

Natural, no qual seria transforrnado ap6s a Revolu<;ao) e de suas proposi<;oes para a melhoria da 

agricultura. Para ele, 

"A naturaliza<;:ao dos vegetais e urn dos ramos da agricultura que deve receber a 

aten<;iio especial dos govemos e dos agronomos. Pesquisar as plantas e arvores 

estrangeiras uteis para as artes e a economia domestica e rural, transporta-las para o nosso 

solo, e rende-!as apropriadas ao nosso clima - tudo isto, ao aumentar nosso patrimonio 

vegetal, significa multiplicar nosso usufruto e duplicar nossas riquezas territoriais. Esta 

verdade e por demais incontestavel para ser discutida" (apudDenis, op. cit. :680). 

0 "patrimonio vegetal" da Fran<;a ja se constituia, quando Thouin foi nomeado, em objeto 

de ambi9iio para as na9oes concorrentes. Na decada de 1750, o intendente geral das Ilhas de 

Fran<;a (atual Mauricio) e Bourbon (atual Reuniao), Pierre Poivre (1719-1786), se dedicara a 
naturaliza<;ao de especies provenientes das Molucas e ao cultivo, a semelhan<;a dos jardins 

europeus, de plantas uteis e ex6ticas no Jardim das Toranjeiras (Pamplemousses), criado em 1735 

(Ly-Tio-Fane, 1982). No mesmo periodo, o naturalista Jean-Baptiste Fusee-Aublet (1720-1778), 

preocupado com o desflorestamento na ilha, procurou aclimatar no estabelecimento de Reduit 

carvalhos vindos da Europa7
• A cana de as:ucar do Taiti (conhecida a epoca como Otaiti) ja havia 

sido levada para Paris e, de !a, para as Anti1has. A baunilha americana ja estava na Ilha de 

Bourbon e a fruta-pao havia saido de Paris para a Guiana Francesa, com o fim de ajudar na 

alimenta<;iio dos escravos. 

7 A grande obra de Aublet, Histoire des P/antes de Ia Guiane Fran9oise ... , traz como prefacio urn hist6rico da 
introdu9ao e cultivo de vegetais ex6ticos nas col6nias francesas. Ver Fusee-Aublet (1775, t. !, p. I! a XXIX). 
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Esses sao apenas alguns exemplos do transito de vegetais pelo mundo colonial frances, 

grandemente incentivado a partir de 1764. No caso especifico da Guiana Francesa, de interesse 

direto para nossa pesquisa pela proximidade com o Grao-Para, a introdu<;ao de especiarias, feita 

em sucessivas remessas ao Iongo das decadas de 1770 e 1780, representou uma mudan<;a na 

politica colonial francesa. Desastrosos projetos de povoamento da colonia foram abandonados em 

beneficio do comercio de plantas indiaticas8 Em 1780, caneleiras e arvores de cravo foram 

plantadas na habitation royale de La Gabriele, localizada no bairro de Roura, sob a dire<;ao de 

Guisan. Em 1788, uma nova remessa de plantas chegou da Ilha de Fran<;a, trazida pessoalmente 

por Joseph Martin. Eram "muscadeiras", pimenteiras, "canas d'Otahity", "heve", "litchi", 

mangostao, "ravensara", "bibacier", "nozes de Bancoul" (de Bencoolen ou Benkulen, atual Ilha 

de Sumatra), todas introduzidas na habitation royale de Mont-Baduel, localizada proximo a 

Caiena. Na decada de 1790, as especiarias ( cravo da India, canela e pimenta) ja estavam entre os 

principais produtos de exporta;;:ao da Guiana,juntamente como urucum, o algodao eo cacau9
. 

0 mesmo tipo de esfor<yo dos naturalistas, administradores e agricultores franceses pode 

ser visto nos imperios batavo e ingles. No primeiro caso, a constru<yao de jardins coloniais 

antecedeu em urn seculo as iniciativas dos demais paises europeus, explicada em parte pela 

expansao ultramarina da republica holandesa, especialmente pela atividade das Companhias 

Holandesas das indias Ocidentais e Orientais, e em parte pelo ambiente intelectual da 

Universidade de Leiden, centro protestante de estudos medicos e experimentais (Gesteira, 1998). 

0 "Jardim do Conde", como se tomou conhecido o jardim mandado construir por Mauricio de 

Nassau durante a domina<yao holandesa da costa nordestina do Brasil (1637-1645), pode ser 

considerado urn dos primeiros da epoca modema a fazer parte de uma rede colonial. Ele reunia 

em tomo do Palacio Vrijburg, residencia de Nassau em Pernambuco, especies coletadas nas 

florestas locais e provenientes de outras regioes do globo, alem de animais e tanques com peixes 

8 Essa mudan9a, de acordo com Cardoso (1999), tambem estava relacionada ao fim da Guerra dos Sete Anos (1756-
1763) e assinatura do Tratado de Paris, no qual a Franya renunciou a maior parte de suas col6nias, restando-lhe 
algumas poucas ·~col6nias de escravos" (colonies a esc/aves), dentre as quais a Guiana. Agrade~o a Decio Guzman a 
indicayao do trabalho do citado historiador sobre a Guiana Francesa, assim como a remessa do mesmo de Paris. 
9 Vale ressaltar que a habitation era a base fundiaria da coloniza9iio francesa, cuja montagem exigia construy6es 
(residencias, manufaturas, enfermaria), terras cultivadas (chamadas dejardin), manadas (para alimento e transporte 
de carga), bosques (reservas de madeira), estradas, embarca96es e, quando necessaria, elementos pr6prios para o 
cultivo de "terras baixas", como eclusas, canais, barragens, etc. (Lowenthal, 1952). La Gabriele e Mont-Baduel, 
portanto, deviam se assemelhar a urn jardim de aclimatayao associado a terras para cultivo experimental e para agro
exportayao. Ambas as propriedades tornaram-se significativos exemplos de estabelecimentos coloniais na Guiana, 
em extensao, produtividade e nfunero de escravos (Cardoso, op. cit.). 
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diversos. Ponto central do complexo urbanistico construido pelos holandeses, funcionava como 

elemento de defesa do pahicio, "Iugar de descanso e trabalho, simbolo de uniiio das regioes 

administradas pela Companhia Holandesa das Indias Ocidentais, ponto atrativo para os 

moradores da regiiio e local de coleta de objetos ex6ticos" (id. ibd. :199). Como tal, permitiu 

"urna observa<;iio minuciosa das especies, tomando-se, precisamente, urn Iugar de coleta de 

objetos e informa<;oes que, posteriormente, na metr6po!e, seriam incorporados ao ambiente 

intelectual europeu" (id ibd.:l99). Guilherme Piso (1611-1678) e Jorge Marcgrave (1610-1644) 

puderam, a partir de suas viagens de campo e atividades no jardim, organizar e publicar as obras 

que se tomariam referenciais para a hist6ria natural do Brasil, respectivamente, "Hist6ria Natural 

e Medica das Indias Ocidentais" (1658) e "Hist6ria Natural do Brasil" (!648). 

Ate o final do seculo, os holandeses seguiram construindo outros jardins, como o da 

Cidade do Cabo (1685) e do Ceilii.o (atual Sri Lanka), sempre associados ao comercio de 

especiarias orientais, que entiio dominavam, ou como ponto de abastecimento para os navios em 

transito pelas co!6nias. Anos depois, a Coroa britiinica fundou urna serie de jardins com os 

mesmos prop6sitos, articulados as companhias que faziam concorrencia aos holandeses. A partir 

de !764 surgiram os estabelecimentos de Saint Vicent, Saint Thomas, Jamaica, Penang e Calcuta, 

este o mais importante jardim, criado em 1794. Ao mesmo tempo, gerenciava a partir do jardim 

real de Kew a "explora91io botanica e experimenta'(iio, com especial enfase na aclimata'(iio e 

botanica pratica" (Pyenson e Sheets-Pyenson, op. cit.: 161 ). 

Contudo, a rede de jardins ingleses e holandeses, no seculo XVIII, tinha menor dimensiio 

que a fi:ancesa, com pelo menos sete grandes estabelecimentos (tres na Asia, dois na America do 

Sui e dois nas Antilhas). Essa rede tendeu a transformar-se somente com a Revolu'(iio e as 

guerras napole6nicas, ap6s as quais a Inglaterra ampliou seu dominio colonial e tambem seu 

"patrim6nio vegetal", para mantermos a feliz expressiio de Thouin. Em 1841, o jardim de Kew 

foi transformado numa institui9ii.o publica de pesquisas botanicas, sob a dire91io de Joseph 

Hooker (1814-1879). Cinqiienta anos depois a rede de jardins ingleses contava com nada menos 

do que 48 estabelecimentos de diferentes dimensoes, coligados a partir de Kew e orientados para 

a transferencia de vegetais com valor comercial, como a quina e a seringueira (Brockway, 1979). 

Mais proxima da experiencia fi:ancesa esteve a politica agricola da Espanha, sobretudo 

ap6s as reformas bourb6nicas iniciadas na decada de 1750. Urn plano de explora'(iio das col6nias 

americanas e asiaticas foi elaborado com a inten91io de inventariar os recursos naturais com 
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potencial para o comercio e elevar o prestigio cientifico da Corte de Carlos III, rei entre 1759 e 

1788. Varias expedi96es foram organizadas pelo jardim botanico de Madrid, sob a dire9ao de 

Casimiro Gomez Ortega (1740-1818). A que rumou para a America Central (Nova Espanha, 

Cuba e Porto Rico) deu origem ao jardim botanico da Cidade do Mexico, criado em 1788 como 

ponto de apoio para OS expedicionarios, e a primeira catedra de bot§nica das Americas, aberta no 

mesmo ano. A instituiyao do ensino tecnico e cientifico nas colonias como meio de suprir o 

Estado de profissionais adequados ao servi9o publico teria sido, inclusive, uma caracteristica da 

polltica ilustrada espanhola. Como sentia-se a carencia de naturalistas, cis jardins coloniais 

espanh6is foram criados juntamente com catedras de botanica (Zamudio, 1992). 

Essas reformas, contudo, foram alvo de acidas polemicas com o meio intelectual local, 

que se sentiu ameas;ado pe1os natura1istas enviados de Madrid e pelas novas instituis:oes que 

estavam criando, como o jardim botanico, a catedra de botanica e o Real Seminario de 

Minera9ao, instalado em 1792 (Aceves, 1987). Por outro !ado, a Corte assegurou a participa9ao 

das colonias no amplo projeto reformista por meio da nomeas:ao de correspondentes das 

institui96es metropolitanas, o que na pratica significava conceder status ao trabalho dos 

naturalistas locais que colaboravam com as reformas, e por meio da forma9ao de naturalistas nas 

pr6prias colonias, para depois integra-los nas viagens explorat6rias. Mesmo que as condi96es de 

trabalho fossem desiguais e houvesse uma certa hierarquia entre os naturalistas do reino e das 

colonias, seria possivel falar numa rede cientifica interligando diferentes agentes dentro da Nova 

Espanha ( atual Mexico), materializada pelo fluxo de pessoas, livros, instrumentos, especimes 

botanicos, animais e minerais, teorias, tecnicas, inforrna96es e materiais diversos (Aceves, 1995). 

0 mesmo poderia ser dito de Cuba, embora o jardim botanico de La Habana - projetado desde 

1792- tenha sido instalado somente em 1817 (Puig-Samper e Valero, s.d.). 

No Peru, a expedi91io botanica era composta por espanh6is e franceses. Assim como no 

Mexico, o objetivo era inventariar a flora local para o enriquecimento do gabinete real de hist6ria 

natural e do jardim botanico de Madrid. Intentou-se igualmente criar urn jardim colonial e uma 

catedra de botanica, mas ambos nao tiveram exito. Sofreram forte oposi9ao, como no Mexico, da 

Universidade e do Protomedicato, institui96es responsaveis pelo ensino e pelos assuntos 

referentes a sanidade urbana (Estrella, 1993). 0 jardim e a catedra seriam criados somente em 

1808 no Colegio Medico de San Fernando, portanto fora do iimbito dos naturalistas 

metropolitanos (Aceves, 1993). 
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Por fim, na Guiana Espanhola, pon;:ao oriental da Nova Andaluzia (atual Venezuela), 

regiao cujas caracteristicas ambientais sao similares its demais Guianas e a pors;ao norte da 

Amazonia brasileira, verificou-se o mesmo tipo de reformismo, que objetivava, de urn !ado, 

implantar uma administras;ao tecnocratica, baseada em principios cientificos, e, por outro !ado, 

criar as condi96es para a amplia9ao da agricultura e do comercio. A Coroa espanhola nao logrou 

criar na Guiana urn jardim botfullco ou uma catedra de botfullca, mas invent:irios dos recursos 

naturais foram feitos e pesados investimentos nas melhorias urbanas e navega9ao interior foram 

executados com o fim de integrar ao comercio caribenho toda a regiao do Orinoco, rio estrategico 

para a penetra<;iio espanhola na Amazonia (Lucena, 1993). 

0 caso de Portugal 

Portugal, dentre as na9oes que possuiam colonias, talvez tenha sido a primeira a 

estabelecer urn circuito para a difusao de plantas, ainda no seculo XVI. As atividades do Fisico 

d'El Rei D. Joao III em Goa, Garcia d'Orta (1501-1568), sao apontadas como uma das primeiras 

grandes revisoes dos compendios de botfullca da antigilidade e do medievo, baseadas sobretudo 

em viagens de coleta que realizou no Oriente e em experimenta9oes agricolas. Em 1563 publicou 

o livro "Colloquios dos simples e drogas e cousas medicinaes da India e assi de algumas fructas 

achadas nella", resultado de trinta anos de observa<;oes e pesquisas em seu horto botanico. A 

edi9ao foi logo traduzida para diferentes linguas, resumida, ilustrada, reproduzida e comentada 

tantas vezes que a re-publica9ao dos originais pelo govemo portugues, em 1872, exigiu do 

organizador consideravel esfor9o para extirpar do texto os acrescimos indevidos e trechos 

ap6crifos10 A importancia do livro, alem do fato de trazer a descri<;ao e usos de muitas plantas 

que mais tarde seriam disputadas a rodo pelos europeus, vern do fato de que Garcia d'Orta ja 

indicava as especies que haviam sido transportadas para o Brasil. Poderiamos ler os 

"Colloquies ... ", portanto, como complemento do livro de Gabriel Soares de Souza (1490?-1591), 

"Noticia do Brasil", o qual dava conta em 1587 dos ex6ticos que aqui ja se cultivavam, como a 

cana de a<;ucar, arroz, figueira, videira, laranjeira, coqueiro, inhame, mangueira, jaqueira e 

bananeira (Souza, 197 4) 11
. 

10 Ver o "Pr6logo" da referida edi9ao, de autoria de Francisco Adolphe de Varnhagen, em Orta (1872:Vll-XV1). 
" 0 !ivro tambem foi publicado como "Tratado Descritivo do Brasil em 1587". 
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0 empenho na difusao de plantas pelo Oriente, Africa e America, que moveu colonos, 

autoridades e, principalmente, padres missionaries, parece ter esmorecido no final do seculo XVI. 

A queda nos pre<;os das especiarias obrigou a Coroa portuguesa a proibir novas plantas:oes e 

mesmo a extirpar algumas das existentes no Brasil, de maneira a nao prejudicar o comercio das 

indias. Essa medida foi alvo de repetidas criticas pelos seculos XVII e XVIII, que lamentavam 

sobretudo o desperdicio de especies que poderiam ter "salvo" Portugal da ruina que sucedeu a 

perda das colOnias orientals, rendidas uma a uma aos holandeses e ingleses12 Contudo, 

historiadores contemporaneos argumentam que a importancia do fato reside mais na ret6rica do 

que na realidade, pois as plantas nao foram exterminadas de todo e logo ap6s a Restauras:ao 

(1640) voltou-se a incentivar o cultivo de especiarias no Brasil (Almeida, 1976)13
• Se o mito 

permaneceu, foi pela riqueza que proporcionou aos holandeses, substitutes dos portugueses no 

monop6lio do comercio oriental, e tambern pela crise comercial que se abateu no Brasil em fins 

do seculo XVII, fazendo com que a antiga ordem d'El-Rei D. Manuel parecesse insensata itqueles 

que sairam em busca de cu!tivares que pudessem substituir o as:ucar (id. ibd. ). 

0 Estado do Maranhao, que englobava os atuais Para e Amazonas, surgiu it epoca como 

uma das altemativas ao comercio das col6nias orientais, principalmente nos escritos do Pe. 

Antonio Vieira (1608-1697) e de Duarte Ribeiro de Macedo (?-?). Ambos defendiam a 

introdus:ao das especiarias no Estado e maior empenho no cultivo de plantas nativas. A 

viabilidade do neg6cio, para as mentalidades do seculo XVII, seria assegurada pela latitude 

similar it das ilhas indiaticas, condis:ao necessaria para a aclimatas:ao das plantas; pela vegetas:ao 

exuberante, garantia da fertilidade das terras e da bonans:a do clima; e pela existencia de muitas 

especies nativas que poderiam concorrer com as plantas orientais, como o cravo do Maranhao, e 

uma extensa pauta de produtos naturals ja conhecidos e exportados pelos portugueses, como a 

baunilha, a salsaparilha, o cacau, o urucum e uma grande quantidade de oleos, resinas, ba!samos, 

raizes e madeiras (id. ibd. ). 

12 E muito citada na bibliografia urna carta do Padre Ant6nio Vieira para Duarte Ribeiro de Macedo, datada de 1675, 
na qual o jesuita cementa que "ha muitos anos que sei se da no Brasil a pimenta, e quase todas as outras drogas da 
india ( ... ): e El-rei D. Manuel, por conservar a conquista do Oriente, mandou arrancar todas as plantas indiaticas, 
com lei capital que ninguem as cultivasse, e assim se executou, ficando somente o gengibre que, como e raiz, dizem 
no Brasil, se meteu pela terra dentro: mas ainda se conserva a proibis:ao, e se toma por perdido" (apud Almeida, 
1976:342). 
13 Almeida (op. cit.) baseou-se em alguns autores do seculo XVI! para relativizar as conseqilencias da ordem de D. 
Manuel, como Francisco Pyrard de Laval, Ambrosio Fernandes Brandao, Frei Vicente de Salvador, Frei Nicolau de 
Oliveira, J. Marcgrave e G. Piso. Todos atestaram a abundancia e a qualidade das especiarias "brasileiras". Agrade9o 
a Alex Varela a indica9ao do trabalho do historiador portugues. 
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Ainda nao dispomos de urn estudo aprofundado sobre a introdus:ao de vegetais ex6ticos 

no Maranhao e no Grao-Para, nem sobre as atividades agricolas e botanicas dos missionaries, que 

entao controlavarn a extra<;ao e o comercio das chamadas "drogas do sertiio", para podermos 

avaliar ate que ponto o plano de Vieira e Macedo foi executado 14
• Podemos inferir, entretanto, 

que o conhecimento das terras setentrionais da America do Sui e das suas riquezas originou toda 

uma !iteratura de cartas, descris:oes de viagens, pareceres e relas:oes, como os escritos de Simao 

Estacio da Silveira e Mauricio de Heriarte, respectivamente "Relas:ao summa das cousas do 

Maranhao" ( !624) e "Descric;ao do Estado do Maranhao, Para, Gurupa e Rio das Amazonas" 

(!662-1667?). Alguns desses textos continharn valiosos dados geograficos e informas:oes sobre 

os recursos naturais da regiiio, outros forarn divulgados com manifesto intuito de propaganda. 

Essa nao bastava, contudo, para transforrnar os pianos de Vieira e Macedo em realidade, apesar 

de no Ultimo quartel do seculo XVII a Coroa ter multiplicado as instru<;oes no sentido de ser 

intensificada a procura e o cultivo de "drogas do sertao" (id. ibd. ). 

Nas primeiras decadas do seculo XVIII, a Coroa ainda insistia na remessa de plantas 

orientals ao Brasil, apesar dos registros de que ja abundavam em varias pontos da colonia. Em 

1715, uma provisao regia deterrninava o envio da Bahia para o Maranhao de algumas caneleiras e 

pimenteiras, o que o vice-rei do Brasil, marques de Angeja, fez executar no ano seguinte15
• Ao 

mesmo tempo, D. Joao V recomendava ao vice-rei da india a utilidade de manter na colonia 

algumas plantas;oes de canela. Em 1718, seguiam de Goa para o Brasil 25 caixotes com 

pimenteiras, enquanto o vice-rei fazia todos os esfors;os para alcans;ar as tao desejadas caneleiras 

do Ceilao e o cravo das Molucas, mas sabendo que tinha de contar com a vigilancia dos 

holandeses (id. ibd. ). De fato, se o novo seculo foi marcado pelo aperfeis;oamento das tecnicas 

utilizadas no transporte de mudas, estacas e sementes, principalmente nas longas viagens 

maritimas, ele tambem seria marcado pelo acirramento da concorrencia entre as nas;oes, que 

mantinham suas plantac;oes restritas a areas muito bern vigiadas, exterminavam plantas silvestres 

para evitar que fossem coletadas por inimigos, sabotavam navios e mantinham artificialmente os 

pre<;os das especiarias por meio do controle dos estoques. Por sua vez, os jardins botanicos 

metropolitanos ampliavam suas funs;oes e passavam a administrar os estabelecimentos coloniais 

14 Os dados existentes sobre o assunto estiio disperses nos estudos referentes a outras capitanias, como a Bahia, 
Pernambuco e Rio de Janeiro. Ver, alem do ja citado Almeida, Lapa (!966) e Mello Neto (!954). 
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que se iam criando, enquanto os herbirrios permitiam a conserva<;ao das especies enviadas dos 

quatro cantos do rnundo para o estudo comparado na Europa. 

0 esfor<;o dos portugueses tinha como objetivo retomar o controle do comercio das 

especiarias nao pela reconquista das prao;as orientais, mas pela transferencia das especies para a 

colonia americana. 0 embaixador D. Luis da Cunha surge no inicio do seculo XVIII como o 

principal entusiasta desse projeto, pois via na multiplica<;ao das arvores de canela uma 

possibilidade de diminuir o comercio dos holandeses. Acrescentava que se devia experimentar o 

cravo e a noz moscada no Brasil, "porque sendo tao vasto parece que se poderia achar qualquer 

cantao cujo clima se assemelhe ao das Ilhas Molucas, onde crescem estes frutos ( ... )" (apud 

Almeida, op. cit. :399). 0 olhar de D. Luis da Cunha recaiu sobretudo no Estado do Maranhao, 

"cantao" que se julgava apropriado para esse cultivo. 

A historiografia ja destacou o papel fundamental da diplomacia nos rumos politicos e 

econ6micos de Portugal na primeira metade do setecentos, a qual se manteve muito bern 

informada sobre a movimenta<;ao dos paises concorrentes e atualizada quanto aos documentos e 

publica<;oes que circulavam sobre as colonias sul-americanas. Teria sido ela, particularmente D. 

Luis da Cunha e o conselheiro Alexandre de Gusmao (1695-1753), a alertar a Coroa para a 

questao da hegemonia amazonica em termos geognificos, que come<;ava a pesar na balan<;a 

europeia. A expansao imperial em dire<;ao oeste tomou-se entao uma questao prioritirria, exigindo 

vultosos investimentos na cria<;ao de novos povoados e "redu<;oes" indigenas, no incentivo ao 

comercio, agricultura e navega<;ao interior, na montagem de urn amplo sistema de defesa e nas 

melhorias urbanas das principais cidades (Cortesao, 1928 e 1952-1956). 

Em meados do seculo, os projetos para a introdu<;ao de plantas indiaticas no Brasil, 

particularmente no Grao-Para e Maranhao, certamente refletem a orienta<;ao da diplomacia de D. 

Joao V, apesar de terem se efetivado no reinado de D. Jose I. Na decada de 1750, a Companhia 

de Comercio do Grao-Para e Maranhao apresentou a Coroa urn plano para a produ<;ao de cravo, 

canela, noz moscada, pimenta, gengibre e ani! no Grao-Para (Xavier, 1977). Eram as mesmas 

especies pelas quais os portugueses se debatiam desde o seculo anterior e tambem a mesma 

justificativa foi apresentada como garantia de sucesso do empreendimento: a posi<;ao geografica 

do Grao-Para, mais proxima da Europa do que as colonias holandesas do Oriente, possibilitaria 

15 Os pr6prios marqueses de Angeja se notabilizariam pela manuten9ao de urn horto botanico na propriedade de 
Lumiar. No fmal do seculo XVIII, era urn dos quatro maiores hortos de Portugal, juntamente com o do Pahicio da 
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oferecer as especiarias a pre9o inferior16
. Esse plano da Companhia de Comercio, e as ordens 

dada pelo rei em 1756 para que fossem enviadas de Goa para a Bahia plantas de cravo, canela, 

noz moscada, pimenta, cha e gengibre, ajudam a esclarecer urna questao presente na 

historiografia, de que a govema9ao josefina, entre 1750 e 1777, constituiria urna quebra no Iongo 

processo de introdus:ao e aclimatas:ao de ex6ticos no Brasil, retomado somente no fim do seculo 

(Almeida, op. cit.) 17
• Pelo visto, se escassearam as ordens regias e medidas administrativas para 

esse fim, nao seria licito, por outro !ado, afirmar que a politica fora interrompida. 

Se agora lembrarmos que, na decada de 1750, os franceses surrupiaram das col6nias 

holandesas as "plantas que todos queriam", como escreveu Daubenton na Enciclopedia, iniciando 

a progressiva transferencia das especiarias para suas possessoes do Oceano indico e depois da 

America, veremos que a Coroa portuguesa, por meio do plano da Companhia de Comercio do 

Grao-Para e Maranhao, acompanhava de perto as Ultimas novidades da hist6ria natural. Para 

historiadores franceses, Portugal foi uma das nas:oes que se adiantaram na implementavao de 

ideias fisiocrii.ticas. Ao contrii.rio da Fran.ya, submetida a urn "poder agronomico" de cariz 

aristocrii.tico, o qual teria retardado as reformas na agricultura ate a Revoluyao, a Coroa 

portuguesa logo se interessou pelos melhoramentos tecnicos e pela aclimatayao de vegetais 

ex6ticos. Prova disso seria a atuayao de Domenico Vandelli (1735-1816) no Jardim Botanico do 

Palacio da Ajuda, criado em 1768, estimulando tanto o estudo da botanica quanto a 

experimentayao agricola e a introduyao de novos cultivares (Denis, op. cit.). 

Os progresses da politica colonial portuguesa na America do Sui tarnbem parecem ter 

sido uma referencia para a Franya ate o fim do seculo XVIII. Em 1744, por exemplo, o medecin 

du roi em Caiena, Jacques-Franyois Artur, expos ao ministro frances urn projeto de viajar ao 

Grao-Parii. com os objetivos de conhecer a fauna e a flora sul-arnericanas e de "aproveitar os 

conhecimentos dos Portugueses em materia de Botanica, e poder tirar li9oes para a colonia 

[Guiana Francesa] porque, segundo Artur, Espanh6is e Portugueses sao bern mais sii.bios nesse 

dominio que os Franceses" (apud Jacques Le Seigneur, 1995:149). A viagem de Artur nao se 

Ajuda, do Palacio de Palhava, ambos de propriedade real, eo do Marques de Abrantes em Benfica (Viterbo, 1909). 
16 Esse plano foi apresentado com as respectivas garantias do govemo das Indias portuguesas. 0 govemador de Goa, 
no caso, comprometeu-se em recolher e aclimatar as plantas que seriam enviadas ao Para. 
17 Acrescentamos que essa questao e mais complexa do que aparece aqui, pois esta mesmo no ceme de uma 
problematica ha muito discutida na historiografia, a saber, as continuidades e rupturas que se verificaram nos tres 
reinados setecentistas. Novais (1995) ja mencionara que a chamada "viradeira" representou mais uma continuidade 
na politica economica implementada por D. Jose l do que uma ruptura, enquanto Falcon (2000) assinalou uma 
resistencia do movimento conjuntural da economia em enquadrar-se na "camisa-de-forya" da cronologia tradicional. 
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realizou, seja por motivos financeiros, seja pela negativa dada pelos portugueses ao pedido de 

autoriza9ao do ministro frances. Mas urna nova tentativa para conhecer de perto a coloniza9ao 

portuguesa seria feita logo depois, quando Fran<;:ois Fresneau (1703-1770), engenheiro-chefe em 

Caiena, parte a procura das arvores que "os Portugueses fazem toda sorte de usos curiosos e 

uteis" (apud Pinault Sorensen, 1995:51). Fresneau nao chega a penetrar nos dominios lusitanos, 

mas interroga indios da fronteira e descreve urna arvore cujo uso havia assombrado Charles

Marie de La Condamine alguns anos antes, o caoutchouc. Ao levar a Paris alguns artefatos 

imperrneabilizados com a seiva da arvore, Fresneau foi imortalizado pelos franceses como o 

descobridor da seringueira (Hevea brasiliensis). 

Embora esse interesse pela experiencia colonial portuguesa diminua no fun do seculo, 

sobretudo ap6s a introdu9ao das especiarias na Guiana Francesa, ele nao desapareceu de todo, 

pois o naturalista Louis-Claude Richard (1754-1821), designado em 1781 para propagar na 

Guiana as especiarias recem-introduzidas, conseguiu coletar no estuano do Amazonas e voltar 

para a Fran9a com urna rica cole9ao botanica, forrnada sobretudo de plantas ja exploradas pelos 

indigenas e portugueses (Lescure, 1989). Mais tarde, em 1802, o medecin-botaniste Jean-Baptiste 

Leblond (1747-1815) repetiria o feito de Richard (Lescure, 1992) e, em 1815, Auguste de Saint

Hilaire (1779-1853) utilizava urn velho argumento parajustificar o financiamento de sua viagem 

ao Brasil: obter especimes do Para que julgava terem sido introduzidas pelos portugueses na 

Guiana ap6s a conquista de 1809 (Kury, 1995)18
. 

Esses sao alguns indicios de que a empresa lusitana na Amazonia, fundamentada na coleta 

e no cultivo de especies nativas - e de todo distinta da coloniza9ao nordestina ou mineira -

despertava a cobi9a numa na<;:ao concorrente, nao apenas pela dimensao geografica da colonia 

portuguesa, mas pela propria organiza9ao economica baseada nos recursos florestais. A 

preocupas:ao com urn melhor conhecimento desses recursos estava expressa no Tratado de 

Madrid, assinado em 1750 pelas Coroas portuguesa e espanhola com o objetivo de por fim as 

disputas territoriais na America do Sui. De acordo com o tratado, comiss5es bilaterais deveriam 

percorrer as regi5es de fronteira demarcando e cartografando os limites coloniais, assim como 

inventariando os produtos naturais e industriais. 0 artigo XX das instru96es para os comissanos 

que percorreriam a Amazonia previa urn acordo entre as na96es ibericas sobre a toponimia sui-
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americana e tambem sobre a nomenclatura dos habitantes, animais e plantas, numa especie de 

coopera<;:ao para o "adiantamento das Ciencias". Nos dianos dos tecnicos contratados para as 

Comiss5es Demarcadoras deveriam constar: 

"(. .. ) os rumos, e distilncias das derrotas, as qualidades naturais dos Paises; os habitantes 

que ne!es vivem e os seus costumes: Os Animais, Aves, Plantas, Rios, Lagoas, Montes, 

e outras semelhantes cousas dignas de se saberem: pondo nomes de comum acordo a 

todas as que o nao tiverem para que sejam declaradas nos Mapas, e Rela96es com toda a 

distin<;:ao: e procurando que as suas observa9oes, e diligencias sejam exatas, nao s6 pelo 

que pertence a demarca((ao da Raia, e geografia do Pais, mas tambem no que pode servir 

para o adiantamento das Ciencias, o progresso que fizerem na Hist6ria Natural, e 

observa9oes Fisicas, e Astronomicas" (apud Reis, 1948, v. 2, p. 177)19
. 

A articula((aO de espanh6is e portugueses com os progresses da hist6ria natural pode ser 

comprovada ao nos determos urn pouco sobre alguns integrantes dessas comiss5es. Enquanto os 

espanh6is contrataram urn pupilo de Lineu (Pehr Lofting) para coletar especimes vegetais e 

anotar usos e costumes regionais, como o mestre recomendava, os portugueses, com a mesma 

preocupa((i'iO de seus vizinhos ibericos, contrataram em Bolonha dois "homens versados em 

filosofia experimental", Joao Angelo Brunelli (?-?) e Antonio Jose Landi (1713-1791). 0 

primeiro foi cornissionado para servir como astronomo e cart6grafo e o segundo como 

desenhador de "vistas dos lugares notiiveis", de "plantas, animais e outras coisas mais 

desconhecidos e dignos de noticia" (apud Valladares, 1970:IXi0
• Durante a viagem, Landi foi 

encarregado pelo comandante da expedi9ao de trabalhar "alguma coisa de hist6ria natural", tendo 

18 Apesar de justificar uma visita ao Parae a Guiana, devolvida a Fran9a em 1817, Saint-Hilaire nao esteve nessas 
regioes quando de sua viagem a America do Sui. Agrade90 a Decio Guzmim a indica9ao dos trabalhos de Lescure 
(1989 e 1992) e dos que constam na coletanea organizada por Laissus (1995). 
19 0 "Tratado das lnstru96es dos Comissarios da Parte do Norte" foi assinado pelos embaixadores portugues e 
espanbol em !752. No ano seguinte a Comissao Demarcadora portuguesa chegou ao Grilo-Para e em 1755 partiu 
para o Rio Negro a fim de encontrar a comitiva espanhola. Para conforto do leiter, atualizamos a ortografia das 
fontes manuscritas e irnpressas, com exce9ao dos nomes pr6prios e dos titulos. 
20 Sobre a participa9lio de Brunelli na Comissao Demarcadora portuguesa, ver o manuscrito existente no IHGB: 
Alcune riflessioni /e qua/i prego [ilegfvel} Vostra Eccellenza prima che io sia annesso alia presente spedizione che 
sifa da Sua Maesta Fede/issima ne/ Brasile per Ia carta geograflca di que/ paese. !HGB, lata 3, pasta 14. 
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feito "uma boa cole<;ao de plantas"21
. Provavelmente com base nessa cole<;:ao - e com a que 

reuniu em seu horto particular em Beh':m - Landi escreveu em 1772 uma Descrizione di varie 

Piante, Frutti, Animali, etc., e altre simile case che si ritrovano in questa Cappitania del Gran 

Parti. .. , texto em italiano que traz a descri((ao, os habitos e os usos de mals de 150 especies 

animais e vegetals, acompanhados de urn indice organizado em ordem alfabetica e infuneros 

desenhos. Na Descrizione ... , Landi faz referencia a alguns animals enviados vivos a Lis boa, como 

macacos, e outros mantidos no seu horto, como a lontra e o guara. Menciona, inclusive, algumas 

caracteristicas da fisiologia dos animals, como o dimorfismo sexual do mutfun, ou de seu ciclo 

biol6gico, como a mudan9a na penugem des guaras ap6s o primeiro ano de vida, o que atesta o 

carater experimental do horto e do zool6gico que formou (Sousa, 1999). 

A Descrizione ... foi dedicada ao Capitao-General do Mate Grosso, Luis Pinto de Souza 

Coutinho, govemador entre 1769 e 1772, quem - segundo Landi - com "alguma fadiga e 

diligencia investigou muitissima coisa referente a hist6ria natural, e da qual se podera formar urn 

grosse volume em vantagem da Republica Literaria" (apud Meira Filho, 1976bi2. Nao consta 

que Luis de Souza tenha publicado tao alentado volume e nem que portugueses e espanh6is 

tenham cooperado em semelhante materia, o que acabou deixando o texto de Landi inedito na 

epoca. Seus desenhos, contudo, passaram para as maos do sucessor de Luis de Souza, Luis 

Albuquerque, govemador do Mato Grosso entre 1772 e 1789 e not6rio incentivador da hist6ria 

natural, proprietario de uma biblioteca consultada largamente por Alexandre Rodrigues Ferreira 

(Simon, 1983). Cabe-nos, portanto, perguntar se no Tratado de Madrid, em negocia<;ao desde a 

decada de 1740, e nas Comissoes Demarcadoras de Limites organizadas para executa-lo nao seria 

possivel encontrar os primeiros indicios da penetra((ii.O, na peninsula iberica, do projeto lineano de 

inventariar os recursos naturals do planeta. 

A julgar por urn relat6rio de V andelli, o J ardim Botanico da Ajuda teria side criado para 

atender as recomenda96es do botanico sueco, particularmente para centralizar os trabalhos de 

elabora<;ao da "Hist6ria Natural das Colonias": 

21 Carta de Francisco Xavier de Mendon9a Furtado ao Marques de Pombal. Arraial de Mariuit, 13 de julho de 1755 
(apudMendon9a, 1963, v. 2, p. 766). 
22 Meira Filho (1974 e 1976b) recuperou e publicou pela prirneira vez em fac-simile o texto de Landi, a!em de 
desenhos arquitet6nicos, botfmicos e zool6gicos originais. 0 manuscrito a que fazemos referenda pertence a 
Biblioteca Municipal do Porto, c6d. 542, e integra o esp6lio de Luis de Souza, Visconde de Balsemao. 
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"0 que me parece respeito a este jardim e seus anexos estabelecimentos 

[Laborat6rio Quimico, Museu Reale Casado Risco], porque se conservem e aumentem 

concluindo-se a Hist6ria Natural das Colonias pelo qual principal fim o Senhor Rei D. 

Jose deu principio a esta grandiosa obra, e com imensas despesas continuouS. Majestade 

( ... )" (apudViterbo, 1909:365)23
. 

Devemos considerar, contudo, que na decada de 1760 esse projeto ja nao era novo para as 

autoridades portuguesas, como comprovam as inten<;5es expressas no Tratado de Madrid. Da 

mesma maneira, o Jardirn da Ajuda nao foi uma institui<;ao de todo inovadora para Portugal com 

relas:ao a aclimata<;ao de ex6ticos, pois fora criado com a reforma de uma antiga propriedade real, 

a Quinta das Frutas e das Hortali<;as, que ja funcionava como Iugar para o cultivo de vegetais 

ex6ticos. Havia, inclusive, outras propriedades criadas com esse fim, alem do jardim da 

Universidade de Coimbra (1772), implantado juntamente com a reforma do ensino que ali se 

verificou24
. Eo caso do horto fisico que o medico alemao Gabriel Grisley manteve em Lisboa no 

fim do seculo XVII; da Quinta da fnsua, de meados do XVIII, ao mesmo tempo de recreio e de 

cultura agricola, onde muitas especies ex6ticas foram introduzidas; da Quinta Real de Bemposta, 

onde foram feitos experimentos com abelhas sob os auspicios da Academia Real das Ciencias; e 

do Palacio Real de Palhava, que possuia urn dos grandes hortos botanicos de Portugal no fim do 

seculo (id ibd. ). 

A reforma e o aparelhamento do Jardim da Ajuda, com a cria<;ao do Laborat6rio Quimico, 

da Casa do Risco e com a amplias:ao dos comodos destinados ao Gabinete de Hist6ria Natural, 

foram contemporilneos aos progressos da botilnica na Europa. Deram-se, para usarmos o termo da 

epoca, na decada da "agromania", quando tambem surgiram estabelecimentos semelhantes pela 

23 Em 1788, Vandelli de fato publicou uma Florae Lusitanicae et Brasiliensis Specimen, que, segundo Muntea1 Filho 
(1993 ), foi escrita a partir da correspondencia entre o autor e Linen. A Florae ... gerou grande debate em Lis boa, uns 
acusando-a de superficial e apressada nas classifica9oes e descri96es, outros defendendo a iniciativa e louvando 
Vandelli como a pessoa que abriu "o caminho das ciencias naturais" em Portugal (Jobim, 1986:62-3). 
24 Sabre o Jardim Botilnico da Universidade de Coimbra, ver Ribeiro (1871, t.l) e Henriques (1876). Os dois autores 
transcrevem interessantes documentos sobre o jardim e sobre V andelli. Ribeiro cita, por exemplo, uma carta de 
Pombal tratando da instala9ao do jardim botanico, o qual deveria ser urn "jardim de estudo de rapazes, e nao de 
ostentayao de principes" (p. 396-7). Fortes (1999) faz exatamente essa distin9ao entre os jardins da Ajuda e de 
Coimbra quando trata das "solu9oes projectuais" adotadas por ambos: enquanto o primeiro estaria sujeito as 
"excepcionais dimensoes da area experimental e a amplitude da paisagem dominante", o segundo moldou-se ao 
"reconhecido interesse da classe ou quadro das classifica96es" (p. 69). Os preponderantes fms pedag6gicos de 
Coimbra seriam visiveis no seu ''canicter coleccionista" e na "exposiy§.o de curiosidades marcadamente cientificas" 
(p. 68). 
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Europa afora, como o jardim real de Kew (1759) e o da universidade inglesa de Cambridge 

(1762). 0 Jardim da Ajuda precisa, portanto, "ser inserido no discurso agricola da epoca, onde 

avultam teses requerendo urna politica orientada por urn imperative preciso: Os Tres Reinos ao 

Servi9o do Reino" (Janeira, 1999:64). Sua estrutura intema obedecia precisamente a esse 

imperative e, como prenunciador da reforma na Universidade de Coimbra, a urgencia de "dotar o 

pais com estabelecimentos cientificos destinados a investiga<;:il.o, experimenta<;:il.o, promo9il.o e 

ensino de pniticas agricolas ( ... )" (id. ibd. :63). 

No ambito da administra<;:il.o colonial, o Jardim da Ajuda viria coordenar uma atividade 

executada informalmente pelos govemadores, a coleta e a classifica<;:il.o de produtos naturais25
. 

Seu projeto arquitet6nico foi, portanto, "vocacionado para a aclimata<;:il.o, cultivo e 

experimenta<;:il.o de especies botanicas de restritas e inferiores latitudes, pela sua exposi<;:il.o a Sui, 

pelo declive natural da encosta em que se insere e pelo abrigo de ventos dominantes. A latitude 

equivalente do local predestina-o a maioria das culturas tropicais, favorecendo especies oriundas 

do Brasil, India e Africa" (Fortes, 1999:68). Poderiamos dizer que essas solu<;:oes de ordem 

arquitet6nica, somadas a estrutura institucional montada no jardim, dao a "exata medida da 

necessidade da integra<;:il.o entre os estabelecimentos cientificos e da amplia<;:ao da quantidade de 

remessas vindas do ultramar" (Munteal Filho, 1993 :73). 0 Jardim da Ajuda teria sido, nesse 

sentido, o 

"( ... ) primeiro Jardim Botanico em novos moldes, com urn fim marcadamente de ensino e 

de culto a vida cientifica. A maneira de colecionar deixa de ser desordenada e passa a 

obedecer a sistemas que entao os taxonomistas indicavam ser os melhores. E nessa ordem 

de ideias que nos aparece urn plano de Jardim como urna cole<;il.o de plantas classificadas 

e ordenadas, ao passo que o restante do terreno era dedicado a ensaios de carater 

especulativo, onde realizavam-se experiencias com plantas trazidas do ultramar" (id 

ibd :104). 

25 Ver, par exemplo, a correspondencia de Francisco Xavier de Mendon9a Furtado, Capitao-General do Estado do 
Grao-Para de 1751 a 1759, e do Marques de Pombal, ministro de D. Jose I. Nela hi muitas referencias sobre 
remessas de produtos naturais da regiao para o Gabinete Real de Hist6ria Natural e para testes de qualidade e 
viabilidade para o comercio. A correspondencia foi organizada por Mendon9a (op. cit.). 
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0 Jardim da Ajuda manteria, efetivamente, o controle sobre as remessas de produtos 

naturais provenientes da colonia e sobre os experimentos agricolas com vegetais ex6ticos. Seja 

por intermedio das autoridades coloniais, seja pela associa9ao com as companhias de comercio 

entao existentes, ou ainda pela participa91io na organiza91io de expedi96es, o jardim curnpriu seus 

objetivos ate o final do seculo. No primeiro caso, a dire91io do jardim importou plantas do 

exterior para distribuir pelos governadores do Brasil, como atesta uma "Rella9ao das plantas 

vivas que vierarn da Inglaterra e se recolherarn ao Real Jardim Botanico, para se distribuirem ... ". 

Dessa lista constavarn caneleiras, plantas de cha, plantas de "cha verde" e oliveiras da China a 

serem remetidas para o Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraiba, Maranhao e Para (apud 

Jobim, 1986:60-1). 0 intercilmbio de sentido inverso tambem foi realizado, pois forarn muitos os 

pedidos feitos aos governadores para que enviassem produtos da colonia, como a solicita9ao feita 

ern 1795 ao Capitao-General do Grao-Para, D. Francisco de Souza Coutinho, para que enviasse 

urn lote de palmeiras (17 especies), arvores frutiferas (30 especies), arvores silvestres (29 

especies) e ainda raizes, capins e outras plantas (18 especiesi6
. Em 1797 outro pedido a D. 

Francisco relacionava nada menos que 68 "produtos da Natureza", entre animais e vegetais, e 6 

"prepara96es da Arte", no caso, da arte indigena (apudBaena, 1838:363-4). Em 1801, o ministro 

da Marinha e Ultrarnar, D. Rodrigo de Souza Coutinho, determinava ao govemo interino da 

Bahia que contratasse urn "Herborista" ou "Jardineiro perito" para "formar urna cole9ao de 

sementes de todas plantas que vegetarn nessa capitania as quais V. Exc. ira remetendo por todas 

as vias que se lhe oferecem sucessivamente, conservadas em papel dentro de areia, advertindo 

que cada papel deve trazer o respective nome que as Plantas se da no Pais, exceto quando ele nao 

constar, e nesta generalidade hao de ser compreendidas nao s6 as sementes de Plantas que se 

extrairem das Feiras cultivadas mas tambem as dos Bosques e das partes totalmente incultas 

( ... )'m. As sementes e plantas secas deveriarn ser enviadas ao Jardim da Ajuda juntamente com 

dois catalogos, urn a ser dirigido ao diretor do jardim, outro ao presidente do Real Erario, ou seja, 

ao proprio D. Rodrigo, que exigia, alem disso, presta9ao de conta mensa! e anual do servi9o. 

26 "Rela9ao das Plantas que se devem remeter vivas da Capitania do Para para o Real Jardim Botanico: vindo 
dispostas em Caixoes cheios da mesma terra nativa donde se tirarem e havendo no Mar o cuidado de as abrigar do 
frio no tempo do lnverno, e de as regar no tempo do Verao". Solicita91lo de 12 de setembro de 1795. APEP, c6d. 
622. 
27 Oficio de Rodrigo de Souza Coutinho ao governador interino da Bahia, sobre o jardim botanico da capitania e 
remessas de cole(:5es para Lis boa. Mafra, 12 de novembro de 1801. BN, Se9ao de Manuscritos, 1-31,30, I 05. 
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No segundo caso, a associa9ao entre o Jardim da Ajuda e as companhias de comercio 

entao existentes, verificamos que, nos vinte anos em que funcionou, a Companhia do Grao-Para e 

Maranhao (1755-1777) introduziu vitrias especies na regiao, como o "arroz da Virginia", o 

algodao e o ani1, criou cultivos experimentals e aumentou a produtividade da economia regional, 

inclusive por meio de melhorias tecnicas na agricultura, como a adoyao do arado (Dias, !970). 0 

contro1e de qualidade e o processamento tecnico do ani! plantado no Grao-Para era feito no 

laborat6rio quimico do Jardim da Ajuda, e dai era vendido aos mercados consumidores. 0 

funcionamento da "fabrica de ani!", como o laborat6rio quimico ficou conhecido enquanto a 

Companhia existiu, foi descrito pelo proprio V andelli: 

"E como no estabelecimento das nossas Fabricas de Ani! no Brasil ainda este 

genero nao vinha perfeito e capaz de servir nas Tinturarias, se fez no mesmo Laborat6rio 

uma fabrica de purificayao de muitos quintals de Ani! que as duas companhias do Para e 

Pernambuco compravam por conta da Real fazenda o qual depois de bern purificado se 

vendia aos Tintureiros e comerciantes" (apudViterbo, op. cit.:361). 

0 trabalho tecnico-cientifico da Companhia de Comercio do Grao-Para, suas rela96es 

com os govemos das col6nias orientais e com a direyao do Jardim da Ajuda alnda aguardam 

melhores estudos. Embora os historiadores se dividam quanto aos resultados economicos da 

companhia, suas atividades certamente nao se restringiram a opera96es financeiras e ao comercio, 

mas tambem tiveram algo em comum com o que a East India Company realizou na india em 

associa9ao com a Royal Society presidida por Joseph Banks (1743-1820). A companhia inglesa, 

alem de monopolizar o comercio oriental no periodo de 1770 a 1820, financiou experimentos 

agricolas e viagens de explorayao geografica e botanica pela Asia, objetivando o controle 

territorial da colonia e a pesquisa de novos produtos para a industria e comercio (Sangwan, 

1992). 

Por fim, o Jardim da Ajuda participou ativamente da organizayao de expedi96es a colonia, 

como a "Viagem Philosophica" (1783-1792) de Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815) e a 

Segunda Comissao Demarcadora de Limites (1780), decorrente do acordo que reviu a raia 

fronteiris:a estabelecida previamente em Madrid (Tratado de Santo Ildefonso, 1777). De acordo 

com as instrus:oes que recebera, Ferreira deveria forrnar cole96es para o Museu e o Jardim da 
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Ajuda, bern como fazer uma avaliao;:ao sobre o estado da colonizao;:ao na Amazonia (Domingues, 

1991 )28
. Em sua longa estadia na regiao, o naturalista manteve um interesse especial pela 

botfulica, agricultura e "materia medica"29 Tentou aclimatar novas especies, realizou 

experimentos agricolas, avaliou as condis;oes e o desenvolvimento da agricu!tura e realizou o 

inventario das especies com valor comercial de cada rio em que navegou. De acordo com a 

politica colonial da epoca, via na agricultura a "voca<;ao natural" da Amazonia, mas uma 

agricultura diversificada, baseada em principios cientificos e destinada a produ<;ao de generos 

tropicais em larga escala, como alimentos, fibras e medicarnentos (Simon, op. cit. e Domingues, 

op. cit.). 

Quanto a Segunda Comissao Demarcadora, realizou varias remessas de produtos naturais 

e industriais para Lisboa. Apesar da resistencia por parte de alguns tecnicos, que julgavarn a 

atividade alheia as suas fun<;:oes, cole((Oes forarn remetidas para o Museu e Jardim da Ajuda, 

compostas por aves, peixes, marniferos, plantas, madeiras, frutos, minerais e artefatos indigenas 

(Domingues, op. cit.). Nao teria sido inconseqiientemente que a Segunda Comissao Demarcadora 

e a "Viagem Philosophica" coincidirarn no tempo e que - dentre as viagens planejadas para a 

colonia americana- a Unica a se concretizar rumou para a "area de tensao" que era a Amazonia: 

"( ... ) [O]s dois aspectos nao silo dicotomicos, mas complementares. As expedi<;:oes 

militares tern objetivos de cariz cientifico (reconhecer geograficarnente o territ6rio, 

reformular dados, cartografar e medir ), e a explora<;:ao cientifica insere-se no iimbito de 

uma politica de colonizao;:ao Gustificar pelo conhecimento cientifico a area disputada). ( ... ) 

[Ambas] forarn missoes de informao;:ao que visavarn descrever o meio fisico e os 

habitantes ( ... ). Ambas as missoes, a 'cientifica' e a 'estrategica', se empenhararn no 

desenvolvimento das potencialidades agricolas do territ6rio e no incremento dos recursos 

economicos ( ... )" (id. ibd.: 17). 

Devemos ter em conta, portanto, que os jardins coloniais lusitanos - quando forarn 

criados na decada de 1790 - vierarn institucionalizar uma pratica hii muito estimulada pela Coroa. 

28 Agradel'o a Eunice Rios a indicayao do trabalho de Domingues (1991) e a gentileza em traze-lo de Portugal. 
29 Disciplina introduzida em Coimbra ap6s a refonna pombalina, ministrada no primeiro ano do ensino medico. Era 
dedicada ao estudo das propriedades das plantas medicinais, bern como de materias-primas de origem animal a ate 
minerais com aplica,ao na clinica medica (Pita, I 996). 
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Enquanto muitos acreditam num "atraso" na implanta9ao desses jardins30
, tendemos a considerar 

que existiram outras instancias para o trabalho de naturalistas e tecnicos em agricultura, as quais 

hoje podemos considerar insuspeitas, mas que a epoca eram adequadas para o exercicio da 

ciencia experimental31
. E o caso da Companhia de Comercio do Grao-Para e Maranhao, das 

Comissoes Demarcadoras de Limites e da viagem de explora9ao de Alexandre Rodrigues 

Ferreira. Este nos deixou inclusive- alem do relato de seus pr6prios experimentos agricolas- o 

testemunho do trabalho executado pelos membros das Comissoes Demarcadoras. Foi por 

interrnedio de Ferreira que tomamos conhecimento do horto botilnico que o cirurgiao Antonio 

Jose de Araujo Braga(?-?) plantou em Barcelos, no atual Estado do Amazonas: 

"Dentro desta vila de Barcelos, a viu Vossa Excelencia bern vis:osa, quando, na 

tarde de 14 do Corrente mes de Fevereiro, se dignou de visitar 0 pequeno horto botanico, 

que no quintal do quartel da sua residencia entretem o cirurgiao de Vossa Excelencia, e 

dos empregados na demarca9ao, Antonio Jose de Araujo Braga, benemerito aluno do 

hospital real de Lisboa, porque aos seus profundos conhecimentos da cirurgia medica e 

anatomica ajunta a curiosidade de cultivar as plantas uteis do pais, e eu por isso lhe 

cometi o cuidado de tratar dos pes da salsa, que eu trouxe da boca do rio Maturaca, 

quando subi ao Cauaburis, no intuito de tentar a sua cultura" (Ferreira, 1983: 128). 

Ferreira tarnbem faz referencia ao "jardim italiano" anexo ao novo Palacio do Governador 

(figs. 1.1 e 1.2), projetado e construido em Belem por Landi, no anode 1771: 

"Residia pois nas sobreditas casas do Parque o Senhor Fernando da Costa [de 

Ataide Teive], quando deu principio ao novo Palacio, para cujo fim fez comprar umas tres 

moradas de casas, que faziam frente para onde tern hoje o Tenente-Coronel Cherrnont 

[Theod6sio Constantino de] o seu engenho de descascar arroz, vern a ser jardim de 

30 A ideia do "atraso" portugues na implementa9ao das reformas iluministas e contemporanea ao proprio seculo 
XVIII. Para Pedreira (1988), as referencias ao "atraso", feitas principalmente na Academia das Ciencias de Lisboa, 
podem ser explicadas pelo ressurgimento, no final do seculo XVIJl, do "mito da decadencia", embasado em "velhas 
posiqoes seiscentistas, frisando embora menos a vertente moral da questao, e a ideia de corrupqao, e mais a vertente 
econ6mica, e o problema da popula9ao" (p. 69). 
31 Aqui nos valemos do conceito de "papel socioprofissional" elaborado por Lafuente e Sala (1989), segundo o qual a 
ciencia nas col6nias deve ser entendida de acordo com o papel de seus praticantes, geralmente envolvidos em 
atividades atualmente consideradas fora do funbito cientifico, como a administraqao publica e o comercio. 
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Palacio boa parte das tres casas. Trabalhou-se com aquele calor, que dava its suas obras o 

dito General, mas ele alterou em muitas partes o risco que havia dado Antonio Jose Landi 

( ... )"32. 

Os inventarios de produtos naturais, a experimenta<;ao agricola e a coleta de artefatos e 

especimes animals e vegetais na Amazonia do seculo XVIII surgem, pois, inicialmente 

associados its expedi<;oes de cunho geografico, como atividades complementares it cartografia, e 

its institui<;oes comerciais. Com Alexandre Rodrigues Ferreira tomam uma dimensao inedita, 

pelos quase nove anos que o naturalista passou a servi<;o da Coroa na Amazonia, pelas especies 

que introduziu ( o ciinhamo, por exemplo) e pelas cole<;oes que conseguiu reuni~3 

U m Ultimo ponto a ser destacado sobre a rede portuguesa de jardins colonials refere-se ao 

proprio momento em que foi criada. Os jardins fizeram parte de urn conjunto de medidas 

po!ltico-administrativas que marcaram as ultimas tres decadas do seculo XVIII. Com a reforma 

na Universidade de Coimbra (1772) e a cria<;iio da Academia Real das Ciencias (1779), a Coroa 

impulsionou fortemente as ciencias da natureza, dentro da mentalidade e da orienta<;ao cultural da 

epoca, ou seja, tendo em vista o conhecimento cientifico e suas aplica<;oes praticas. Convergiam 

no mesmo sentido os estudos economicos a que se votaram os membros da Academia das 

Ciencias, preocupados sobretudo com os problemas da agricultura nacional e com os progresses 

do comercio ultramarine (Novals, 1995). No ambito academico foram planejadas e coordenadas 

muitas das medidas fomentistas postas em pratica pela Coroa, como as viagens explorat6rias, as 

comissoes de naturalistas no estrangeiro, os estudos e experimentos de utilidade para o governo, 

o incentive dado a agricultores, a tradu<;ao, publica<;iio e distribui<;ao de livros sobre assuntos de 

interesse cientifico e pratico para a vida economica da colonia (Munteal Filho, 1998). 

Os inventarios botanicos de especies nativas e a introdu<;ao de ex6ticos tambem foram 

estimulados pela Coroa e autoridades colonials, como a Flora Fluminense (1782-1790) do frei 

Jose Mariano da Conceis:ao Velloso (1742-1811) e as remessas de pimenteiras e caneleiras da 

india para o Brasil verificadas a partir de 1 787. Essas remessas, diferentemente das anteriores, 

passaram a ser acompanhadas de mem6rias impressas, expressamente redigidas para esse fim, 

31 "Miscellanea historica para servir de explicaviio ao prospecto da cidade do Para". 8 de setembro de !784. BN, 
se10ao de Manuscritos, 21,1,1 n.l. Agrade9o a Ermelinda Moutinho Pataca a indicayao da fonte e a gentileza deter 
cedido suas anota96es sobre esse texto ainda inedito de Alexandre Rodrigues Ferreira. 
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nas quais vinham informayoes sobre as plantas, suas caracteristicas e utilidades, terrenos mais 

apropriados e maneira de preparo dos produtos. Dois exemplos desses escritos sao a "Memoria 

sobre o Loureiro Cinnamomo vulgo Caneleira do Ceylii.o ( .... )para acompanhar a remessas das 

plantas, que pelas reais ordens vii.o ser transportadas ao Brasil", escrita por Manuel Jacinto 

Nogueira da Gama e publicada em Lisboa em 1797; e a an6nima "Memoria sobre a Caneleira, 

para acompanhar a remessa das plantas, que o Principe N. Senhor manda transportar para o 

Brasil", publicada em data desconhecida (Almeida, op. cit.). Vale mencionar, ainda, os esfor9os 

feitos para a divulgayao dos aperfei9oamentos tecnicos, novos metodos agricolas e novas plantas 

que poderiam ser cultivadas, designadamente as originarias do Oriente e produtoras de 

especiarias, como os panfletos publicados por frei Velloso, "0 fazendeiro do Brasil" (1789-

1805), e a memoria sobre a canela redigida pelo medico Bernardino Antonio Gomes, intitulada 

"Memoria sobre a canela do Rio de Janeiro oferecida ao Principe do Brasil Nosso Senhor pelo 

Senado da Camara da mesma cidade no ano de 1798". Esses e outros escritos sao frutos de uma 

politica que queria estar embasada na ciencia, levando a Coroa a encomendar estudos que 

pudessem subsidia-la nas decisoes govemamentais, assim como formar naturalistas e nomea-los 

para cargos publicos (Dias, 1968). 

Com a subida de D. Rodrigo de Souza Coutinho (1755-1812) ao Ministerio da Marinha e 

Ultramar, em 1796, ja na Regencia do Principe D. Joii.o, a aclimata9iio de especies receberia 

especial aten9ii.o. D. Rodrigo tinha uma "clara visii.o da unidade do mundo portuguese das suas 

implica96es e vantagens no plano econ6mico", procurando "integrar naturalmente na sua politica 

de fomento do comercio ultramarino a ideia da permuta de plantas dos diversos territorios e, em 

especial, o projeto de aclimata9ao das especiarias orientals no Brasil" (Almeida, op. cit. :401 ). Na 

memoria "Sobre o Melhoramento dos Dominios deS. M. na America", de 1797, D. Rodrigo teria 

escrito: 

"Animar as culturas existentes e naturalizar no Brasil todos os Produtos que se 

extraem de outros Paises deve ser outro grande objeto do Legislador Politico, unindo-lhe 

tambem o cuidado de segurar-lhes com a mais extensa Navega9ii.o o seu consumo na 

33 Sabre as cole<;oes de Alexandre Rodrigues Ferreira, ver Areia e Miranda (1995). Para uma analise da produ.;ao 
textual, iconografica e cartografica de Ferreira, ver Pataca (2001). 
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Europa por meio da Metr6pole e nas outras Partes do Mundo por mew dos outros 

Dominies que a nossa Real Coroa possui" (apud Almeida, op. cit. :402). 

A semelhanya entre o texto de D. Rodrigo e o do jardineiro frances Thouin, transcrito 

anteriormente, nao e casual. Na correspondencia que trocou com Felix de Avellar Brotero, entao 

diretor do jardim conimbrense, D. Rodrigo deixou expressa a importancia que atribuia aos jardins 

botilnicos e o tipo de planta que o interessava, no caso, as medicinals, as de valor econ6mico e as 

de utilidade para a constru9iio naval (id ibd.). Seu plano retomava a antiga pretensao de D. Jose I 

quando este criou o Jardim da Ajuda: publicar urna "Flora Completa e Geral do Brasil". Para isso 

ordenou aos govemadores das capitanias que enviassem a Lisboa amostras de sementes, mudas e 

plantas secas, para que pudessem ser classificadas e testada sua utilidade. Em 1799, por exemplo, 

D. Rodrigo acusava o recebimento dos produtos enviados pelo govemador do Grao-Para, "seja 

sobre a arvore em cuja a casca se supoem virtudes ana!ogas a Quina, seja sobre a arvore cuja a 

casca, madeira e folhas oferecem urn grande remedio para a hidropisia, seja sobre a carne em p6, 

e a geleia, para suprirem as tabletas de caldo; e o mesmo A. S. fica esperando pelas remessas das 

arvores ( ... ) para se mandarem fazer as convenientes experiencias nos Hospitais, e se avaliar a 

utilidade de que podem sera Hurnanidade ( ... )"34
. 

Quando as ordens regias para a crias;ao dos jardins botilnicos nas colonias foram 

expedidas, entre 1796 e !802, existia, alem de urn ideario que valorizava os novos cultivos, toda 

urna pratica ja estabelecida na colonia de coleta de plantas nativas e aclimatayao de ex6ticos. A 

propria ideia da cria9iio dos jardins botilnicos nao era nova. Em 1772, o Vice-Rei do Brasil, 

Marques do Lavradio, instituiu urna Academia Flurninense, Medica, Cin'rrgica, Botanica e 

Farmaceutica (mais conhecida como Academia Cientifica do Rio de Janeiro), a qual manteve urn 

horto botilnico para o recolhimento das "plantas notaveis" ate sua extins;ao, em 1779. Uma outra 

academia, Sociedade Literana do Rio de Janeiro, seria criada em 1786 pelo novo Vice-Rei, Luiz 

de Vasconcelos e Souza. Embora nao tivesse mantido urn horto, tambem impulsionou a pesquisa 

botanica e manteve urn gabinete de hist6ria natural e urna biblioteca para uso dos s6cios 

(Fonseca, 1996). Tarnbem no Rio de Janeiro funcionava, desde 1784, a Casa de Hist6ria Natural, 

mais conhecida como "Casa dos Passaros", criada como "entreposto colonial para envio de 
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produtos a Metr6pole" e integrada como "parte essencial" no conjunto de museus entiio em 

funcionamento, como o Museu da Ajuda, de Coimbra e da Academia das Ciencias (Lopes, 

1997:38). 

A propria Academia de Lisboa tinha como preceito o desenvolvimento da agricultura por 

me10 do conhecimento das possibilidades economicas da colonia, da racionaliza9iio da 

explorayiio dos recursos naturais, da aclimatayll.o de novas especies, da difusiio de novas tecnicas, 

do estimulo a produ.;iio atraves de franquias e premios, da classifica.;iio dos diferentes tipos de 

solo de modo a orientar os lavradores sobre os cultivos mais favoraveis. Em 1781, a Academia 

publicou urn manual com instru.;oes a seus s6cios correspondentes sobre a melhor maneira de 

remeter os produtos naturals visando "formar urn Museu Nacional em Lisboa ( ... ) na rela.;iio das 

qualidades dos vegetais declarara os lugares de seu nascimento, a esta.;ao propria da sua 

planta<;iio, o tempo da sua frutificaqiio, os usos que a experiencia tiver mostrado se podem fazer 

deJa para o alimento, para a medicina e para todas as Artes ( .. .)" (apud Jobim, op. cit. :64-5). 

Essas orienta<;oes acabaram levando Vandelli, membro da Academia e diretor do Jardim da 

Ajuda, a defender a utilidade dos jardins botilnicos nurna Memoria de 1788: 

"Quiio grande seja a utilidade de urn Jardim Botilnico (alem do gosto de ver juntas 

as plantas de todas as partes do mundo, e do proveito que delas recebem, a Medicina, as 

Artes, o Comercio, etc.) para a Agricultura, so o ignora aquele, que niio sabe quantas 

plantas de regioes remotas por meio dos J ardins sao hoje comuns, e ordinarias na Europa, 

e cujo nfunero se vai cada dia aurnentando, de que e prova evidente Fran.;a, Suecia, e 

Alemanha. ( ... ) Por quanto, com o conhecimento Botanico adquirido nos mais celebres 

Jardins, tern os Ingleses, e Franceses examinado, e reconhecido a maior parte das plantas 

que nascem nas suas conquistas da America, e tern tirado imensa utilidade, e cada vez 

poderiio tirar maior lucro" (V andelli, 1788 :295-6). 

A decisiio da Coroa em criar os jardins coloniais tambem parece estar ligada it conjuntura 

politica e econ6mica da Europa e da America. Alem da recupera<;ao economica verificada nas 

exporta.;oes portuguesas no final da decada de 1790, exp1icada em parte pelas medidas 

34 Oficio de Rodrigo de Souza Coutinho a Francisco de Souza Coutinho, acusando o recebimento das informa,oes 
sobre a arvore em cuja a casca se atribuem as virtudes da quina e de outra que cura a hidropisia ... Palacio de Queluz, 
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fomentistas e em parte por urna conjuntura intemacional favonivel (Novaes, op. cit.), D. Rodrigo 

revelou urn notavel senso de oportunidade, ciente que estava da revolta social em curso na Fran9a 

e da desarticulayao do imperio frances, possuidor de urn dos maiores "patrimonies vegetais" da 

epoca. Era a oportunidade certa para obter- nas colonias mal defendidas e submersas em revoltas 

de escravos - as especies que os portugueses tanto almejavam e que os franceses, ate entao, 

mantinham sob intensa vigilancia. Para isso, fazia-se necessaria criar na America Portuguesa, e 

tambem em Goa e Mo9ambique, urna serie de jardins, de maneira a difundir as plantas por todo o 

imperio iusitano e aclimata-las em diferentes terrenos e climas. Alem disso, os franceses ja 

haviam comprovado, por meio de seus estabelecimentos na Guiana e nas Antilhas, que era 

possivel cultivar na America, com qualidade semelhante, as especiarias orientais, a pres:os 

melhores. 

D. Rodrigo revelava, ainda, profunda coerencia com os antigos pianos de introduzir 

especiarias na colonia americana, embora os atualizasse de acordo com os progresses da hist6ria 

natural. Os mecanismos que lans:ou mao para atingir seus objetivos, os jardins botanicos, 

ganharam evidencia com a transformas:ao do Jardin du Roi no Museu Nacional de Hist6ria 

Natural, e a posterior crias:ao, por Thouin e Daubenton, este nomeado diretor do museu pela 

Convens:ao, do "Curso de cultivo e naturaliza9ao de vegetais estrangeiros" (1793). Devemos ter 

em conta, portanto, as mudan9as por que passava a botfulica no momento da cria9ao da rede 

lusitana de jardins. No museu, Thouin retomou algumas ideias da fisiocracia, adotando nao 

somente a classifica9ao e o vocabulario utilizados na botanica, como tambem os estudos sobre as 

formas de cultivo, as ferramentas, os utensilios, as maquinas e os livros que julgava servirem para 

o exercicio da agricultura em geral e da naturaliza9ao dos vegetais estrangeiros em particular. 

Essas atividades, para Thouin, revestiam-se de urn carater civilizat6rio, pois a aclimatayao de 

vegetais caracterizava a passagem da mera coleta de frutos a agricultura e, consequentemente, a 
civiliza9ao: 

"Cada povo, ao nascer para a civiliza<;:ao, toma-se urn povo agricola. Os homens, 

reunidos em sociedade, precisaram inicialmente procurar na natureza os generos de 

prirneira necessidade para a sua subsistencia, porem mais tarde eles ocuparam-se em 

31 dejulho de !799. BN, Se9ao de Manuscritos, I-28,28,33. 
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natura1izar e aperfei9oar, atraves do cultivo, os diversos vegetais cuja posse lhes parecia 

uti! ou agradavel" (apudDenis, op. cit.:680-l). 

A preocupayao pedagogica de Thouin levou-o a defender a ado<;ao no museu de diferentes 

nomenclaturas, de acordo com o publico a que cada se9ao se destinava. Assim, as especies 

existentes no Jardin des Plantes deveriam ser identificadas com seus nomes em latim e em 

frances, estes com "caracteres graudos", para que o publico comurn fosse instruido. Na Escola de 

Arvores Frutiferas, organizada para a instruyao de cultivadores e jardineiros, a classificayao 

adotada foi a de Tournefort, mais proxima dos criterios de uti1idade para o homem. E na Esco1a 

de Plantas Uteis, inexistia qualquer sistema de classifica<;ao, sendo os vegetais dispostos segundo 

suas propriedades (Kury e Carnenietzki, op. cit.). 0 jardineiro-chefe julgava importante, ainda, 

estimular o estudo da geografia como urna maneira de introduzir novos vegetais na agricultura 

nacional. Com esse fim, propos a instalayao de jardins em varias regioes da Fran9a, onde 

diferen<;as de clima e terreno poderiam ser uteis para a aclimata<;ao de vegetais, e cuidou 

pessoalmente dos estabelecimentos coloniais da Guiana Francesa e da Ilha de Bourbon (Denis, 

op. cit.). 

No proximo capitulo, veremos como se deu a instala9ao do jardim botilnico do Grao-Para 

em 1798, deterrninada por ordem regia dois anos antes, bern como as rela<;6es que manteve com 

o principal jardim botilnico da Guiana Francesa, a Habitation Royale des Epiceries, mais 

conhecida como La Gabriele. As liga<;6es entre ambos os jardins come<;aram antes mesmo da 

conquista da Guiana pe1o Principe Regente lusitano, em 1809. V erificamos, por exemplo, que os 

estabelecimentos coloniais franceses foram urna constante fonte de referenda para o complexo 

agricola que o governo portugues montou em Belem a partir da decada de 1790. A proximidade 

entre as colonias e a sirnilaridade das condi<;oes ambientais certamente fizeram com que os dois 

governos tivessem urn ao outro como referencia para suas experiencias coloniais. Mas, no caso 

do Grao-Para, outros fatores determinaram a rapida execw;:ao da ordem regia expedida em 1796, 

alem da urgencia com que se fazia necessario urn jardim proximo a fronteira da Guiana, de 

maneira a garantir o sucesso das investidas lusitanas nurna Caiena convulsionada pela revolta dos 

escravos. Trata-se do carater estrategico que o Estado do Grao-Para adquiriu para a expansao 

imperial portuguesa na segunda metade do seculo, assim como de suas condi<;6es economicas, 

bastante otimistas se comparadas a exaustao da colonia mineradora do sul. Sao estas condi96es 
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locais que devemos ter em conta se quiserrnos entender porque os jardins luso-brasileiros foram 

inaugurados em diferentes datas e se desenvolveram de diferentes maneiras, apesar de concebidos 

no mesmo momento e pela mesma politica fomentista. 

Ap6s urna breve digressao sobre o papel central que a cidade de Belem adquiriu na 

expansao lusitana na Amazonia, nos deteremos nas relas:oes entre La Gabriele e o jardim 

paraense, preponderantes desde que este foi instalado. Essas relas:oes arnpliaram-se com a 

conquista de 1809, ficando a administras:ao da Guiana submetida ao governo do Grao-Parii. 

V erificou-se, entao, a transferencia das plantas cultivadas em La Gabriele inicialmente para 

Belem e, pouco mais tarde, para outras cidades luso-brasileiras, dando ensejo para que o governo 

portugues retomasse - sob melhores condi96es - a politica de incentive aos jardins botanicos. 0 

jardim botfullco do Rio de Janeiro, apesar de criado quando da chegada da Corte, recebeu maior 

apoio a partir de 1810, quando comes;aram a chegar as primeiras mudas de Caiena e Belem. Em 

1811, foi criado o jardim botfulico de Olinda, em Pernambuco, como principal entreposto para as 

remessas que seguiarn para a sede da Corte. 0 capitulo finaliza com urn apanhado geral da 

experiencia adquirida pelo governo portugues na administra91io da rede de jardins, aproveitada 

principalmente na arnplia9iio do jardim carioca, em 1819. 
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Fig. 1.1: Desenho de Antonio Jose Landi para o Palacio dos Governadores do Grao-Para, 

construido entre 1767 e 1771. No alto, detalhe da "Frontaria interior do pateo pela parte da 

varanda do Palacio"; embaixo, "Frontaria principal do Palacio" 

( reproduzido de Me ira Filho, 197 4 ). 
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Fig. 1.2: Desenho de Antonio Jose Landi para o jardim anexo ao Palacio dos Governadores do 

Grao-Para, com acesso pelos fundos do predio (reproduzido de Meira Filho, 1974). 
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CAPITUL02 

0 JARDIM BOT ANI CO DO GRAO-PARA, 

LA GABRIELE E OS DEMAIS JARDINS LUSO-BRASILEIROS 

Nos primeiros meses de 1798, o Capitao-Genera! do Estado do Grii.o-Para e Rio Negro 

determinou a marca~ii.o do jardim botanico que a Coroa lhe ordenara implantar em Belem dois 

anos antes. Foi o primeiro govemador a executar uma ordem tambem expedida para outras 

capitanias, e mesmo para os govemos das colonias orientais. As razoes para a relativa pressa com 

que o govemador paraense cuidou do jardim podem ser encontradas na expansii.o da economia 

agricola na Amazonia e nas conflituosas rela~oes intemacionais da Europa do final do setecentos, 

cujos reflexos incidiram nas colonias sul-americanas com o mesmo impeto com que perturbaram 

as metr6poles. Essas questoes serao aqui abordadas tendo em vista o projeto politico e economico 

que a Coroa lusitana intentou efetivar no Grii.o-Para a partir de 1750. Esse projeto dependia da 

montagem de uma base operacional na colonia, capaz de garantir a soberania lusitana na regiii.o e 

centralizar as atividades administrativas. Belem surge como local apropriado para a constru<;ii.o de 

tal centro urbano em virtude de sua posi~ao geografica, a entrada do vale amazonico. 

Uma percep~ii.o acurada da localiza~ii.o da capital paraense tambem faria com que o 

jardim botamco se tomasse nma institui~ao central para os pianos da metr6pole na regiii.o. 0 

jardim deveria nao apenas servir como centro para a aclimata~ao, domestica~ii.o e distribui<;ii.o de 

plantas com potencial para o comercio, mas tambem como ponto de apoio para a introdu<;ii.o em 

terras portuguesas de especies contrabandeadas da Guiana Francesa, principalmente de La 

Gabriele. As rela~oes entre os dois jardins, portanto, foi iniciada no mesmo ano da instala<;ii.o do 

jardim paraense, al<;ado a institui9ii.o de referenda dentro do imperio portugues pelas especies 

que conseguiu reunir assim que foi inaugurado. Mais tarde, quando os rnmos politicos na Europa 

determinaram a transferencia da Corte para o Rio de Janeiro e a invasii.o da Guiana por tropas do 

Grii.o-Para e de Pernambuco, as rela96es entre os jardins guianense e paraense foram reativadas a 

fim de promover maior difusao - dentro do imperio portugues - das plantas cultivadas nos 

estabelecimentos franceses e mesmo de tecnicas agricolas trazidas juntamente com jardineiros e 
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botfulicos contratados pela Coroa lusitana. A rede cientffica entao montada se constitui nurna das 

maiores iniciativas do govemo portugues para a institucionalizas:ao da ciencia botilnica e 

agronomica em seus dominios, repercutindo fortemente - e por Iongo tempo - nos principals 

centros urbanos beneficiados por tal politica, Belem, Olinda e Rio de Janeiro. V ejamos, agora, o 

papel estrategico que a cidade de Belem adquiriu na segunda metade do seculo XVIII para, em 

seguida, nos detennos no jardim botfulico paraense e suas relas:oes com os demais jardins !uso

brasileiros, tentando inseri-lo no conjunto de medidas politico-administrativas que o govemo 

portugues implementou na Amazonia durante o periodo. 

Beh)m na segunda metade do seculo XVIII 

A hist6ria da capital do Grao-Parii pode ser contada como urn exemplo de "cidade 

matriz", a partir da qual o poder politico confonna urbanisticamente urn territ6rio colonial (Sala, 

1989). Fundada como posto militar da Coroa portuguesa em 1616, Belem teve como primeira 

funs:ao reunir for9as belicas para arrasar as feitorias holandesas, inglesas e francesas do baixo 

Amazonas, Tocantins e costa do Amapii, assim como impedir que se repetisse, a entrada de urna 

regiao cercada de noticias sobre riquezas imensuraveis, o desastre da conquista francesa no 

Maranhao (Duarte, 2000). Ponto de partida de muitas "entradas", "tropas de guerra", "tropas de 

resgate", expedis:oes militares e missioniirias destinadas a construs:ao de fortificas:oes e povoados 

ao Iongo do Amazonas e seus afluentes, Belem manteria efetivamente o controle economico, 

politico e militar sobre o extenso vale, ganhando com isso o cariiter de capitalidade ainda no 

seculo XVII (Reis, 1989a). 

No inicio dos setecentos a cidade jii havia assurnido urna "funs:ao centrica", posicionada 

entre o mundo "civilizado" europeu e o interior amazonico (Nunes, 1998). Principal porto da 

regiao, pennitia a penetras:ao do vale e o escoamento de "drogas" e cacau para Lisboa. Embora 

Sao Luis fosse a capital oficial do Estado do Maranhao, ao qual o Griio-Para era submetido, 

Belem foi inumeras vezes a sede efetiva de govemo em funs:ao das atividades dos capitaes 

generals. A transferencia defmitiva da sede administrativa do Estado para Belem foi feita em 

1751 pelo Marques de Pombal, sob o pretexto de estarem no Grao-Parii os compromissos mais 

importantes do govemo. Como conseqiiencia, o Estado ganhou nova denomina91io: Grao-Para e 

Maranhao. Posterionnente, no final da decada de 1750, o Maranhao foi desmembrado e passou a 
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compor outra unidade juntamente com o Piaui. Em contrapartida, a Coroa criou em 1755 a 

capitania de Sao Jose do Rio Negro (atual Estado do Amazonas), com sede numa antiga aldeia 

missionaria elevada a vila com o nome de Barcelos. 

Com essa reforma geo-politica, Pombal demonstrou perceber, logo nos primeiros anos da 

governa9ao josefina, o esfor9o que a Coroa teria de fazer para comprovar os direitos portugueses 

sobre o territ6rio arnazonico, tarefa a que se obrigara com a assinatura do Tratado de Madrid em 

1750. Pela sua localizayao geografica, Be!em oferecia mais vantagens do que Sao Luis para ser 

transformada no centro colonial do movimento militar, diplomatico e cientifico que caracterizou 

as Comissoes Demarcadoras de Limites, comissoes bilaterais criadas pelos signatarios do tratado 

para checar in loco as determina96es previstas pela diplomacia iberica e delimitar a raia 

fronteiri9a. Para esse servi9o forarn incorporados as comissoes engenheiros, arquitetos, 

astronomos, matematicos e "riscadores", alguns dos quais se destacariam pela obra cartografica, 

iconografica e pelas constru96es que ergueram na Amazonia, como Joao Andre Schwebel(?-?), 

Antonio Jose Landi (1713-1791), Henrique Antonio Galuzzi (?-1769), Henrique Joao Wilckens 

(1736-?), Domingos Sambucetti (?-?) e Filipe Sturm(?-?) (Reis, 1948 e 1959b). 

Aos integrantes dessas comissoes atribui-se qualidades que ate entao nao se viarn nos 

tecnicos mandados pela Coroa para a regiao. Distinguem-se, portanto, dos sertanistas e 

desbravadores do inicio da ocupa9ao, assim como os documentos que produzirarn contrastam 

vivarnente com a "literatura de devaneios" conhecida a epoca pelo carater "realista" e pela 

exatidao das observa96es tecnicas (Reis, 1942). Para o historiador que mais se dedicou a 

forma9ao territorial da Amazonia, Arthur Cesar Ferreira Reis, a necessidade premente que os 

portugueses tinham em garantir a posse do territ6rio estava na origem do "realismo" peculiar a 

sua percep9ao geografica ( id ibd ). Acreditarnos, de maneira diferente, que o processo de 

consolida9ao do imperio portugues na America do Sui- que tinha nas demarca96es de limites urn 

momento crucial - foi contemporaneo a emergencia de uma "etica da precisao" nas ciencias 

fisicas, contraposta as pniticas anteriores e a servi9o "de urn largo processo de expansao 

geografica e de apropria9ao material e intelectual do mundo" (Bourguet e Licoppe, 1997:1150)1
• 

Os estadistas lusitanos souberam, por meio das Comissoes Demarcadoras e das "viagens 

filos6ficas", utilizar as novas praticas instrumentais e o papel das medidas e da quantifica9ao, 
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caracteristicos da ciencia ilustrada, para obter as inforrnao;:oes de que necessitavam. A 

uniforrnizao;:ao das escalas na elaborao;:ao dos mapas2
, por exemplo, estava entre as maiores 

preocupao;:oes dos cart6grafos das Comissoes Demarcadoras, assim como a utilizas:ao da 

simbologia para assinalar acidentes geograficos, povoa<;:oes, fortalezas, etc. (Domingues, 1991). 

0 Tratado de Madrid representa urn marco nesse processo porque provocou urn esfors;o 

concentrado de Portugal para o reconhecimento e estudo do territ6rio amazonico. A importancia 

dada pela Coroa lusitana a Comissao Demarcadora de 1755, que reuniu quase 800 pessoas em 23 

barcos, e urn indicia desse esforo;:o. Como Portugal nao dispunha de uma base cartografica segura 

que pudesse auxiliar nas demarca96es, o irrnao de Pombal e Capitao-General do Estado, 

Francisco Xavier de Mendon9a Furtado (1700-1769), foi instruido a "verificar das excelencias ou 

prejuizos do tratado firrnado em 1750"3
. Surgiu dai o "primeiro grande inquerito cartografico e 

geografico de largo trecho do hinterland amazonico. Mendono;:a Furtado, na base de todos OS 

elementos colhidos, organizou uma preciosa inforrna9ao acerca dos problemas da demarca<;:ao e 

de quais seriam os melhores limites a defender" (Reis, 1989b:373). Mesmo com os conflitos 

envolvendo indios, missionaries e autoridades, e ainda o atraso da comitiva espanhola, que 

chegou ao ponto de encontro quase dois anos depois dos portugueses terem retornado a Belem, o 

esforyo de Mendon9a Furtado deu a Portugal vantagem sobre a Espanha no que se refere ao 

reconhecimento do territ6rio (Reis, 1948). 

A presen9a de Mendon9a Furtado na regiao foi fundamental para a aplica9ao dos pianos 

tra9ados na Corte, pois a autoridade e o apoio de seu irrnao permitiram-lhe centralizar a 

administra9ao e aplicar as instru96es que recebera, nas quais se destacam a reincorpora9ao das 

capitanias ao patrimonio da Coroa; a contestao;:ao do poder temporal dos jesuitas, com a 

substituio;:ao do complexo fundiano e mercantil missionano por institui9oes estatais; a 

transforrna9ao das missoes em vilas e povoados com administra9ao secular; a emancipa<;:ao e 

"europeiza<;:ao" dos indios, processo que incluia - para efeito de povoamento do interior e de 

fomecimento de mao de obra para a lavoura e o servi9o publico- o incentive ao casamento entre 

1 Agrade9o a Ermelinda Moutinho Pataca, com quem discuti por diversas vezes os significados das Comissoes 
Demarcadoras de Limites na politica colonial para a Amazonia, bern como suas atividades, a indica9ao do artigo de 
Bourguet e Licoppe (1997). 
2 A escala adotada nos Tratados de Madrid e Santo lldefonso foi baseada na polegada de pe do rei de Paris, o petipe, 
com aproximadarnente a vigesima parte de urn grau do Equador. 
3 "lnstru9oes Regias, Pub!icas e Secretas para Francisco Xavier de Mendon9a Furtado, Capitao General do Estado do 
Grao-Para e Maranhao" (apudMendon9a, 1963, v. I, p. 26-38). 
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indios e colonos e a imposic;ao da lingua portuguesa em todos os niveis da vida civil e militar; e o 

estimulo a migrac;ao de colonos, ao comercio e a agricultura (Domingues, 2000). 

Com a anulac;ao do Tratado de Madrid em 1760, provocada pela guerra guaranitica (1753-

1756) e pela mudan<;a nos rumos politicos da Europa, urn novo acordo foi negociado pelos paises 

ibericos. Em 1777 chegararn a terrno com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, o qual 

renovou a institui<;iio das comissoes demarcadoras bilaterais. Tres anos depois, ja no reinado de 

D. Maria I, a nova comissao portuguesa partia de Bel em com 516 pessoas em 25 barcos. 0 en tao 

govemador do Estado, Joao Pereira Caldas, que havia sido ajudante de ordens de Mendon9a 

Furtado, foi nomeado comandante da expedi<;ao. A ele foi dada a lideran9a de urna nova turma de 

tecnicos enviados de Lisboa, dentre os quais Antonio Pires da Silva Pontes Leme (?-1805), 

Francisco Jose de Lacerda e Almeida (1753-1802), Ricardo Franco de Almeida Serra (1748-

1809) e Theod6sio Constantino de Cherrnont (?-?). 

A despeito do insucesso das negocia96es com a Espanha, ambas as comissoes 

funcionaram como instituic;oes para a pratica cientifica na Amazonia, vigorando por quase trinta 

anos4
• Seus integrantes estudaram os recursos naturais e o meio fisico e cultural da regiao, da 

mesma maneira por que o fizeram os membros da "Viagem Philosophica", o que teria perrnitido 

a Reis (1994) falar com insistencia de urna "revelac;ao" do mundo arnazonico, muito anterior as 

viagens dos naturalistas do seculo XIX. Na verdade, a atua<;iio desses homens circunscreve-se no 

processo de constru<;ao do Estado contemporaneo, unificado, centralizado e submetido em tudo a 

regras uniforrnes, nas quais o territ6rio e concebido pelo poder de modo integrado e totalizador, 

exigindo urna base cartognifica rigorosa (Capel, 1999). As modifica<;6es nas forrnas de controle 

territorial imputadas a essas comissoes podem ser resurnidas da seguinte maneira: na introduc;ao 

do conceito de "fronteiras naturals" para delimitar as possessoes su!-americanas segundo os 

acidentes fisicos; e no estabelecimento de urna "imagem" do territ6rio brasileiro, que teria certa 

implicac;ao juridica (Machado, 1989). "0 mapa desenhado a partir das linhas constantes no 

tratado [de Madrid] se tomou urn simbolo de urna apropriac;ao territorial. Era urn 'espac;o vazio', 

4 E necessaria esclarecer que as Comiss5es Demarcadoras nao constituiram as Unicas iniciativas do governo 
portugues para o reconhecimento do territ6rio. Outras expedi9oes ocorrerarn paralelamente, a lhes rever ou 
complementar o trabalho. Foi o caso da de Antonio Luis Tavares (?-?), que foi ao rio Tocantins em 1773; de 
Marcelino Jose Cordeiro(?-?), ao rio Negro em 1784 e 1788; e Pedro Affonso Gato (?-?), ao rio Jauaperi em 1787. 
Da mesma maneira, a produyao de mem6rias, descriy5es e roteiros nao ficou restrita aos tecnicos das comiss5es. Os 
escritos de Jose Monteiro de Noronha (1723-1794), Francisco Xavier Ribeiro de Sarnpaio (1741-1813) e Joao Vasco 
Manuel de Braun(?-?) sao freqilentemente citados pela importancia para o conhecimento geogrilfico do territ6rio, 
tendo este ultimo trabalhado sobre os dados dos engenheiros e astr6nomos da Segunda Comissao. 
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mas delimitado cartograficamente. Sua legitimidade foi defendida pe!a historiografia brasileira, 

ao carregar a tinta no papel dos bandeirantes no sui, e no papel das missoes religiosas e 

sertanistas no norte, e mais tarde, garantida pelos estadistas do Imperio e da Republica, num largo 

e duro processo juridico intemacional" (id. ibd. :91 ). 

A presen9a de tecnicos qualificados na Amazonia, e por tanto tempo, permitiu a 

realiza9ao de estudos e de obras por toda a regiao, nurn ritrno nunca antes visto. Terminados os 

trabalhos a que foram contratados, alguns retomaram para Lisboa e procuraram prosseguir em 

suas carreiras tecnico-cientificas e burocniticas. Outros decidiram permanecer na colonia, op9ao 

explicada em parte pela colocao;:ao que conseguiram na burocracia colonial, em parte pelo 

casamento com filhas de aquinhoados comerciantes locais. Mesmo contribuindo para o 

fortalecimento de urn poder central alem-mar e engajando-se no enriquecimento das cole96es 

metropolitanas, acreditamos que esses homens cooperaram na forma<;:ao de urna cultura cientifica 

local, na medida em que executaram projetos que incidiram no conhecimento e no 

desenvolvimento do espao;:o ultramarino. 

0 conceito de "metr6pole colonial" pode ser uti! para ilustrar o processo de capacitao;:ao 

tecnico-cientifica pari passu com a diferenciao;:ao do espao;:o urbano na America Latina (Sala, 

1988). Embora ja se tenha afirmado que "o Brasil colonial carece de metropolis" pelas 

caracteristicas da politica portuguesa, que nao teriam permitido as cidades brasileiras, a exemplo 

de Lima e Mexico, arraigarem "urn conjunto de saberes cientifico-tecnicos ligados ao particular 

processo de conformao;:lio da capitalidade", e que estariam na origem das universidades das 

colonias espanholas (Sala, 1989:56), entendemos que as cidades brasileiras - se nao possuiram 

universidades - engendraram outras experiencias sociais capazes de institucionalizar 

conhecimentos tecnico-cientificos. Sao os casos das academias literarias e cientificas, dos 

passeios publicos, dos jardins botanicos e dos nichos institucionais abertos pela propria 

administrao;:ao colonial para a pratica cientifica, como as Companhias de Comercio, as Comissoes 

Demarcadoras de Limites, as Aulas Militares e a Fisicatura-Mor. 

No caso de Bel em, o processo de "metropolizao;:ao" aconteceu na segunda metade do 

seculo XVIII, quando a cidade tomou-se centro de atividades politico-diplomaticas em funo;:lio 

dos Tratados de Madrid e Santo Ildefonso. Fazia-se necessatio, entao, melhorar a infra-estrutura 

urbana e transformar o espao;:o urbano colonial nurn simbolo da soberania lusitana (Domingues, 
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1995l Datam dessa epoca OS primeiros levantamentos cartograticos da cidade, OS estudos 

urbanos e estrategicos para refor.yar sua defesa, a melhoria das instala.yoes militares e a 

constru9iio quase simultanea, pelo poder publico, de inlimeros predios militares e civis. Entre 

1760 e 1780, periodo intermediario entre as duas comissoes demarcadoras, foram inaugurados o 

novo Palacio do Govemo ( 1 771 ), considerado uma das maiores obras publicas colonials do Brasil 

(Meira Filho, 1974), a nova Catedral da Se (1771), o Hospital Real (1770), os "Quarteis dos 

Soldados" (1779) eo Arsenal de Marinha (1761). A principal caracteristica dessas obras foi ada 

"monumentaliza.yao" do espa.yo urbano, de maneira a ressaltar a "imagem" de Belem como 

capital (Araujo, 1998). Mas tambem se relacionam com a constru.yao de novas cidades pelo 

interior e com a expansiio e melhoria das condi.yoes sanitarias das ja existentes, conseqiiencia, em 

primeiro Iugar, da politica de Pombal, que tinha no urbanismo uma importante pe<;:a do seu 

programa de atua.yiio, "quer tenha sido pelo oportunismo do trabalho inevitavel e em grande 

escala de Lisboa, quer fosse por inerencia ao proprio pensamento politico de Pombal, em atitude 

similar com outros govemantes do seu tempo que tambem construiram cidades por toda a 

Europa. ( ... ) A 'diferen.ya' que o urbanismo pombalino inaugura e a enfase dada ao discurso 

ideol6gico da cidade ( ... ). E o espa.yo urbano privilegiado e o espa.yo publico utilizado como 

afirma.yiio do poder sobre o espa.yo" (id. ibd. :63-4). 

Outras obras de porte, como os fortes instalados nas capitanias do Grao-Para, Rio Negro e 

Mato Grosso, devem ser entendidas nessa moldura, ou seja, ao mesmo tempo coletavam 

informa.yoes geograficas, continham as popula.yoes indigenas, impediam a penetra9iio espanhola, 

francesa, holandesa e inglesa, marcavam as fronteiras no alto rio Branco, no alto rio Negro, no 

Solimoes, no Guapore e na foz do Amazonas. Significavam verdadeiras "afirma96es de 

soberania" (Silva, 1998). Confirmava-se, dessa maneira, "a posse da terra, que nao mais se 

baseasse numa suposi.yao de dominic politico mas que se concretizasse de fato pelo poder de 

interven.yiio sobre o territ6rio" (Araujo, op. cit.: 105). 

Seguindo a analise que Sala (1988) fez para a capital do Peru, o que consolidaria o 

processo de "metropoliza.yao" de urn centro colonial seria o momento em que sua evolu.yao 

assume caracteristicas particulares e diferenciadas dentro do urbanismo latino-americano. Esse 

processo acontece em Lima ao Iongo do seculo XVII, em fun.yao da explora.yao de minas, da 

5 Agrade\'O a Angela Domingues a gentileza de ter enviado de Portugal alguns de seus trabalhos sabre a regiil.o 
amaz6nica. 
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rela<;ao da cidade com seu entomo, de sua defesa e dos terremotos que a abalavam. Mas, em 

Belem, somente no seculo seguinte a intervens;ao do poder politico deixa de ser ocasional e 

alcan<;a a dimensao de uma politica urbanistica. A cidade ja centralizava a burocracia, o poder 

eclesiastico, os meios de transporte, o ensino e as casas de comercio, constituindo um dos 

"centros urbanos que atuam como centros subsidiarios do poder colonial sobre os imensos 

territ6rios americanos" (id. ibd. :390). Seriam, contudo, os estudos para a corre<;ao de urn 

problema particular, que colocava em risco a seguran<;a da cidade e criava problemas para a 

sanidade e expansao da malha urbana, a ponto de se transformar numa amea<;a e num motivo de 

preocupa<;ao para o coletivo, que permitem captar com clareza a "experiencia local do proprio 

territ6rio". 

0 igarape do Piry ou da Ju<;ara, como era chamada a extensa area pantanosa que cingia o 

nucleo urbano em duas partes, a Cidade e a Campina, transbordava conforme as mares diarias e o 

regime das chuvas. Por estar assentada sobre terrenos baixos e pouco salubres, mais de uma vez 

os govemadores do Estado, ate o inicio do seculo XVIII, intentaram mudar a cidade para um sitio 

mais adequado, ora para a Ponta do Mel, hoje distrito de Icoaraci, na zona urbana de Belem, ora 

para a Ilha de Joanes, atual Maraj6. 0 projeto, no entanto, sempre sofreu forte resistencia dos 

moradores e niio foi adiante (Cruz, 1973). No final do seculo XVIII, em fun<;iio das obras de 

urbaniza<;iio e saneamento da cidade, o Piry passou a ser visto como uma ameas;a a saude da 

populas;iio pelos detritos que acumulava e pelo forte cheiro que dele emanava. Alexandre 

Rodrigues Ferreira, em 1784, descreveu uma Belem encharcada "em conseqiiencia do pantanal 

em que a deixam as chuvas cotidianas" e pouco favoravel para a pnitica da "medicina profihitica" 

e da ginastica6
. Seguidor dos estudos de higiene publica e medicina preventiva que se 

desenvolveram em Portugal durante a Ilustras;ao, Ferreira pregou a as;ao normalizadora do Estado 

sobre os habitos individuais, no sentido de vigiar a qualidade das aguas de consumo e as 

condis;oes de habitabilidade das residencias particulares. Ao mesmo tempo, valorizou o papel dos 

hospitais, da vacina<;iio e da "policia medica", de acordo com a escola higienista portuguesa, para 

a qual "as questoes publicas sanitarias deveriam ser tuteladas pelo poder politico" (Pita, 

1996:437). 

6 "Miscellanea hist6rica para servir de explica,~o ao prospecto da cidade do Para". 8 de setembro de 1784. BN, 
Se(:ilO de Manuscritos, 21, I, I n.l. 
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Parte das obras para a drenagem do !ago e canaliza9ao de seus bra9os foram executadas 

ainda na primeira metade do seculo XVIII. Em 1750 ja existia a pra9a fronteiri9a ao Palacio do 

Governo, conhecida como Largo do Palacio, e urn dos escoadouros ja havia sido canalizado ao 

!ado do mesmo, como mostra bern a prop6sito a primeira planta geografica da cidade, riscada em 

1751 (fig. 2.1). No entanto, a area alagada que se estendia por tras da cidade continuava 

impedindo-a de crescer em dire9ao ao continente (figs. 2.2 e 2.3{ 

Para a solu9iio do problema, os governadores do Grao-Para valeram-se da presen<;:a dos 

tecnicos das Comiss6es Demarcadoras de Limites. Joao Pereira Caldas encomendou ao 

engenheiro Gaspar Joao Gerardo de Gronsfeld (?-?)urn projeto para refor<;:ar a seguran<;:a, drenar 

o alagadi<;:o e sanear da cidade. Gronsfeld apresentou, em 1771, urn habilidoso plano para 

aproveitar as aguas do Piry na fortifica<;:ao de Be!em (fig. 2.4 ). 0 projeto previa a escava9ao das 

extremidades da cidade e a interliga9ao com o Piry, de modo a "ilhar" o nucleo urbano. 

Comportas seriarn construidas para controlar o fluxo de agua e assim formar o fosso que 

protegeria as muralhas. Mesmo tendo sido elaborado "pelo metodo mais simples e de menor 

despesa que pode admitir a irregularidade da sua figura e inegualidade do seu terreno", o projeto 

custaria quatro milh6es e meio de cruzados a Coroa. Foi rejeitado. Em 1773, o govemador pediu 

urn novo projeto a Gronsfeld (fig. 2.5). 0 engenheiro manteve sua ideia de aproveitar as aguas do 

Piry, mas Belem seria fortificada somente do !ado da "Cidade", onde estavam os principais 

predios publicos e igrejas. 0 !ago seria arnpliado e suas margens estabilizadas, forrnando urna 

enseada com comportas a controlar o nivel de agua. Gronsfeld, inspirando-se em V eneza, previu 

a constru9ao de casas as margens do !ago, com escadas para acesso aos barcos. Na justificativa 

apresentada ao govemador, afirmava que, daquela maneira, Bel em se tomaria "inatacavel", 

ganharia com a pesca a ser realizada no !ago e os moradores manteriam suas canoas seguras 

(Araujo, op. cit.). Esse segundo projeto, apesar de custar urn milhao e meio de cruzados a menos 

que o primeiro, tambem seria recusado. 

Certamente sao varios os motivos pelos quais os projetos de Gronsfeld foram rejeitados, 

desde o alto custo da obra8 e falta de tecnicos e operarios ate a discordancia das autoridades 

7 Meira Filho (1976a) calculou a area como superficie retangular, com uma exteusi'io de 300 par 600 bra,as ou de 
660 par 1.320 metros ( considerando I bra9a = 2,20m). 
8 Para dar a dimensi'io de uma obra desse tipo, tomemos como referencia o custo da constru\'i!O do Palacio dos 
Governadores, ca. 500 mil cruzados, e da Fortaleza de Macapa, a maior da regii'io, ca. I milhi!o de cruzados. Pelos 
valores de apenas duas obras executadas na regii'io e possivel ter ideia da magnitude dos investimentos da Coroa na 
Amazonia. Esses dados foram fomecidos por Alexandre Rodrigues Ferreira em "Miscellanea historica ... " (op. cit.). 
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portuguesas com o sistema de fortificayao adotado, o qual associava - no uso dado aos recursos 

hidricos - a defesa urbana, a navegao;:ao fluvial e a potabilidade da agua. Ao evocar a ideia de 

"cidade-fortaleza" protegida por baluartes e fossos naturals, o projeto de Gronsfeld nao s6 

aparece "ultrapassado" no contexte de crescimento urbano que a cidade entao vi via (id ibd. ), 

como tambem diferia da tradio;:ao portuguesa de aproveitamento de terras incultas e alagadas por 

meio do aterramento, urbanizao;:ao e ajardinamento (Segawa, 1996). Essa, por exemplo, foi a 

orientas;ao seguida na constrw;:ao dos Passeios Publicos de Lisboa (!764-1830), Rio de Janeiro 

(1779-1783) e Salvador (1810). De fato, as exigencias salubristas do Seculo das Luzes 

interferiram na urbanizayao das cidades coloniais do Brasil, "transformando a outrora mitol6gica 

relao;:ao com a natureza numa atitude pragmatico-funcionalista, atribuindo-se as plantas uma 

utilidade saneadora e higienizadora dos ambientes e que vai justificar doravante a presew;:a da 

vegetao;:ao nos aglomerados urbanos" (id. ibd.:l6). Vandelli, em sua memoria de 1788 sobre a 

utilidade dos jardins botanicos, fez a apologia do que seria essa "atitude pragmatico

funcionalista" ao recomendar que dos terrenos incultos e chamecas se fizessem areas uteis para o 

cultivo: "Os terrenos incultos, que vulgarmente se chamam Chamecas nao sao estereis, e se 

podem fazer uteis ( ... ) A mesma observao;:ao mostra que semelhantes terrenos nao sao infecundos, 

pois neles (como nos do Alentejo) nascem varias especies de plantas naturalmente ( ... )" 

(Vandelli, 1788:298). 

Durante o govemo de D. Francisco de Souza Coutinho, entre 1790 e 1803, uma epidemia 

de variola trouxe novamente a tona a discussiio sobre o Piry, sobre o abastecimento rudimentar de 

agua, feito em poo;:os espalhados pela cidade, e sobre a inexistencia de uma vigililncia eficaz para 

os navios que chegavam trazendo passageiros, cargas e escravos. Essas preocupao;:oes com o 

corpo coletivo, caracteristicas da Ilustrao;:ao, exigiam das autoridades uma politica higienista 

fundamentalmente de carater publico. Foi 0 que fez D. Francisco, elaborando OS rudimentos do 

c6digo de posturas municipal. Ao mesmo tempo em que orientava a populao;:ao a defumar as ruas 

com vapores de alcatrao e vinagre para "corrigir o ar", uma tecnica de desinfeco;:iio habitual a 

epoca, o governador instalou novos poo;:os e instituiu lazaretos. Tambem mandou realizar a 

primeira "circunvala<;:ao" de Belem, obra que consistia em limpar os canais naturais e abrir novos 

escoadouros para o Piry. Na planta que encomendou ao engenheiro Theod6sio Constantino de 

Chermont, em 1791, ja aparece urn projeto urbanistico para a area, inteiramente diferente dos 

pianos de Gronsfeld e de acordo com o entendimento das autoridades coloniais: a supressao ou o 
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"ensecamento" do Piry (fig. 2.6). Chermont tras:ou, no local do alagadis;o, um sistema de canais e 

de vias publicas que deveriam nao s6 melhorar a salubridade de Beh!m, como duplicar a area 

urbanizavel. 

Foi neste contexto de reestruturas:ao urbana que, em 1798, o jardim botamco foi instalado. 

0 local foi cuidadosamente escolhido, ja se prevendo a execus:ao das obras no Piry: na 

extremidade oriental da cidade, ao !ado do antigo Hospicio dos Capuchos de Nossa Senhora da 

Piedade, ou simplesmente convento de Sao Jose, convertido no quartel do Corpo de Artilharia 

ap6s a expulsao dos mission:irios e numa prisao onde eram mantidos os "gales" (fig. 2.7). Alem 

de ser possivel dispor da mao-de-obra dos degredados e da vigililncia dos militares sobre as 

preciosas mudas, havia espas;o suficiente para uma futura amplias:ao do jardim e para o 

assentamento de colonos no seu entomo. 0 local tambem estava de acordo com os preceitos 

basicos do urbanismo da Ilustrayao, os quais, como vimos, determinavam a instalas;ao de passeios 

e jardins nas periferias incultas das cidades e o aproveitamento de areas tidas como inuteis ou 

impr6prias para o cultivo, mediante drenagem e aterro. Tratava-se, basicamente, de instaurar uma 

"dimensao racionalizada da natureza como campo de experimentayao, visando ao usufruto 

economico" (Segawa, op. cit. :220). No projeto de D. Francisco, o jardirn botilnico deveria ser, ern 

Ultima instilncia, o centro de urn complexo cientifico-cornercial que viria a ser construido no 

inicio do seculo XIX. 

Na adrninistrayao do govemador D. Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, entre 

1803 e 1806, as autoridades encetaram a solus:ao dos problemas sanit:irios que afligiam Belem. 

Aproveitando o corpo tecnico ja existente e o trazido consigo para a instalas:ao do Trem de 

Artilharia9
, bern como o regirnento rni1itar recern deslocado para o Grao-Para, o Conde dos Arcos 

rnandaria executar ern 1804 o projeto de Chermont!Souza Coutinho. As obras foram entregues ao 

capitao engenheiro e ajudante de ordens do govemador, Joao Rafael Nogueira, auxiliado pelo 

capitao de ligeiros Domingos Jose Frazao, norneado Mestre de Campo. Urn sistema de drenagern 

seria construido para canalizar as aguas subterrilneas e pluviais e o !ago seria totalrnente aterrado 

(fig. 2.8). Acornpanhernos com Antonio Ladislau Monteiro Baena, testernunha ocular das obras, 

a execuyao dos pianos para o Piry: 
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"0 engenheiro fez sair do referido paul tres longas e largas estradas de passeio 

agradavel, orladas de renques de irvores Mongubeiras, Taperebazeiros e Laranjeiras, e 

cingidas de valas de esgote, que facilmente aglomeram as aguas junto da Travessa de 

Caetano Rufino em uma s6 corrente, que passa por baixo da estrada do Arsenal de 

Marinha, e sai ao mar pela calha de uma eclusa fabricada perto il preamar" (Baena, 

1838:402-3). 

Parte integrante de um projeto que associava interesses sanitilrios, comerciais, cientificos, 

militares e esteticos na conformac;:ao do espac;:o urbano, o conjunto das avenidas seguia um 

tra<;ado estrategico que visava integrar o Palacio do Govemo, o jardim botanico e o campo de 

treinamento do Regimento de Infantaria, criado por ocasiao das obras. Ao mesmo tempo, uma 

das estradas (das Mongubeiras) fazia um "ii.ngulo obtuso no seu cruzamento com a que do Largo 

do Palacio envia a Sao Jose: ilngulo feito de prop6sito para evitar a monotonia censurada pelo 

famoso De!ille na sua obra dos Jardins" (id. ibd.)10
• Nesse local seria construido o primeiro 

passeio publico da cidade, omado com "brancas e fragrantes rosas mogorins" e com a "flor do 

general", oriunda do Cabo da Boa Esperan<;a. No outro ilngulo do cruzamento, completando o 

conjunto urbanistico formado pelas estradas ladeadas com especies frutiferas e pelo passeio, o 

Conde dos Arcos determinou a marcac;:ao de urn "campo de hortas" a ser cuidado pelo Regimento 

de Infantaria "em seu peculiar proveito". Foi plantado, assim, em 1804, o Jardim das Caneleiras, 

uma extensa area tomada ao Piry para a produc;:ao de uma das mais valiosas especiarias. Mais 

adiante, na mesma estrada de Sao Jose e mais proximo do jardim botii.nico, foi construido urn 

largo circular para a venda das "plantas hortadas", conhecido como Largo do Redondo (fig. 2.9). 

As administrac;:oes que seguiram a do Conde dos Arcos continuaram na implementac;:ao 

desse projeto urbanistico. Jose Narcizo de Magalhaes de Menezes, govemador entre 1806 e 1810, 

fez obras no Largo do Palacio, transformando-o num "Jardim de Recreio" plantado com 

9 0 Trem era uma especie de quartel general do Corpo de Artilharia de Linha, antecessor do Arsenal de Guerra, onde 
se arrnazenavam armas, muni9iio, instrumentos geognificos e militares. Era dirigido por oficiais e reunia as 
companhias da tropa e os artifices responsaveis pela manuten9iio das armas e instrumentos tecnicos. 
10 Nesse trecho Baena se refere ao poema didatico do abade Jacques Delille, "Os Jardins, ou A Arte de Aformosear 
as Paisagens", publicado pela primeira vez em 1782 e traduzido para o portugues por Manoel Maria de Barbosa du 
Bocage (Lisboa: Arco do Cego, 1800). Em 1812, a lmpressao Regia do Rio de Janeiro publicou uma nova edi9ao. 
Obras como a de Delille e de Ricardo de Castel ("As Plantas", iguaimente com edi¢o do Arco do Cego e reedi9ao 
da Impressao Regia), de teor naturalistico proprio do Arcadismo, tornararn-se bastante populares em Portugal no 
final do seculo XVIII (Camargo e Moraes, 1993, v. 1, p. 87 e !04-5). 
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"vegetais indigenas e forasteiros preciosos pelos usos que podem ter na Farmacia". Baena 

descreve o jardim da seguinte maneira: 

"Uma fieira de barras estreitas de madeira de Acapu pintada de cor vermelha, 

enxerida em urna base de alvenaria entre pilares da mesma madeira, e figurada na parte 

superior em voltas coleadas, contornava o espa<;o do dito Jardim; em cujo centro havia urn 

terreiro de hemiciclo onde terminavam seis alas de plantas, que formavam tres ruas 

derivadas da banda das duas portas travessas, e onde se elevava urna cascata de pedra 

composta de quatro colunas da Ordem Jonica estiradas e omadas de volutas, vasos, 

pirfunides e embrechados com dois jacares na raiz do penhasco intercolunar: os quais pela 

boca lan<;avam a agua do rio ali levada por urna bomba posta dentro de urn dos dois 

caramancheis, que rematavam o !ado da mesma cascata: defronte da qual era o portico, 

que se fechava com portas com grade de pau; e nos extremos da frontaria haviam terrados 

de 15 palmos de altura com os angulos guamecidos de jarras, e os intervalos ocupados ate 

os assentos com grades iguais as da cerca do jardim, que foi construido em distancia de 

quatro bra<;as de frente das casas, e que no ano de 1832 foi dissipado pela 

Municipalidade" (id. ibd. :423-4 ). 

Em 1809, o govemador nomeia um Administrador para os "Hortos do Piry", o tenente de 

ligeiros Domingos Ramos. Outro govemador, Antonio Jose de Souza Manoel de Menezes, Conde 

de Villa Flor, administrando a capitania entre 1817 e 1820, fez melhorias no Largo da P6lvora, 

onde a Estrada das Mongubeiras terminava, omando-o com especies frutiferas. 

Ao final do periodo colonial urna extensa area havia sido urbanizada. Certamente foi a 

mais importante obra realizada pelo govemo portugues no Grao-Para, a qual pressup5e urna 

extraordinaria capacidade organizativa da colonia. Arriscamos em afirmar, ainda, que as obras 

executadas em Belem s6 foram possiveis gra<;as a permanencia na cidade de tecnicos 

especializados e a urna crescente capacita<;ao local em praticas cientificas e tecnicas, processo 

considerado decisivo para a cultura urbana de urna "metr6pole colonial". A cria<;ao de algumas 

institui<;5es de ensino tecnico e a reforma no sistematducacional da capitania na transis;ao dos 

seculos XVIII e XIX podem ser considerados urn indicio dessa capacitas;ao tecnica, bern de 

acordo como projeto politico da epoca. A Aula Militar do Grao-Para, por exemplo, foi criada em 
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1758 por Mendon9a Furtado com o fim explicito de formar os engenheiros de que a Coroa 

necessitava, aliando forma9ao academica e treinamento pn'ltico na propria colonia (Araujo, op. 

cit.). Domingos Sambucetti e Henrique Wilkens, membros da Primeira Comissao Demarcadora 

contratados como ajudantes-de-engenheiro, teriam sido dois dos que se formaram na regiao e hi 

permanecerarn como servidores da Coroa (id. ibd. ). 

No final do seculo, urna Carta Regia datada de 19 de agosto de 1799 dava novo alento ao 

ensino tecnico na colonia ao determinar a "lirnitayao" das Aulas de Filosofia e Ret6rica ao 

Seminano Episcopal, e - ao mesmo tempo - a instala9ao de cadeiras de Aritrnetica, Geometria e 

Trigonometria, 

"( ... ) onde possam formar-se, e educar-se bons Contadores, e bons medidores, a fim de 

que se nao sinta a falta que ha de bons Contadores e que as medidas das sesmarias se 

fa9am com a necessaria exa9ao, o bern da utilidade que M de haver de Geometras 

Top6grafos, capazes de levantarem Pianos, e ate de darem convenientes descri96es dos 

Territ6rios, e dos Rios com a nota dos trabalhos, que nos mesmos podem empreender-se 

( ... )" (apudReis, 1993:138-40). 

Em 1804 foi aberta a "Escola de Pniticos", destinada a formayao dos tecnicos mais 

importantes para a navega9ao pelo interior e pelo litoral da regiao. A "Carta Hidrogritfica da 

Costa do Para desde o litoral da cidade ate o Maranhao" (1809), com indica9ao da profundidade, 

dos "baixos" e das restingas, foi encomendada a urn aluno formado na escola, Jose Joaquim da 

Silva. Em 1807, urn plano para a instala9ao de urna nova Aula Militar, de autoria de Baena, foi 

elaborado. Dez anos depois a aula foi inaugurada nurn predio contiguo ao Palacio do Governo, 

reunindo o ensino das engenharias e matematicas, alem dos ensinamentos militares. 

A Coroa empenhava-se, dessa maneira, na formayao dos tecnicos que a colonia carecia. 

Essa orientayao esta presente ate mesmo no docurnento que norteava a atividade dos professores 

de filosofia, ret6rica, grarnatica e de "primeiras letras", como demonstra o "Regimento 

Provisional" escrito por D. Francisco. A reforma educacional que o governador intentou efetivar 

pretendia modemizar o ensino com a introdu9ao de temas relacionados as ciencias naturais e 

fisicas, de acordo com a "etica ilustrada", ou seja, levando em considera9ao que a instru<;ao 

propiciaria aos homens a felicidade na terra e a ciencia seria capaz de dar "solw;oes racionais e 
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praticas aos problemas mundanos" (Saladino, 1998:37). Como exemplo, urn dos temas a que o 

professor deveria "atender com mais escrupulosa reflexao" seria a ideia de que a "Agricultura e a 
c d . ,ll 1onte as nquezas . 

Na base da reforma educacional de D. Francisco estava a cren<;:a nurn imperio luso

brasileiro. Essa e a ideia que transparece, por exemplo, no 6° artigo do "Regimento", segundo o 

qual a principal obriga<;:ao dos mestres seria "a de imprimir nos temos cora<;:oes da Mocidade que 

se lhes confia a educar, os verdadeiros principios da nossa Religiao Santa, e os da lealdade, 

obediencia, e arnor para com o Soberano, e a Patria em que sempre os Portugueses se 

distinguiram" (apud Reis, 1993: 146). No artigo seguinte, em que se indica a maneira de abordar 

os temas religiosos e historicos, h8. men<;:ao de que as principais partes da historia portuguesa a 

serem "conservadas na memoria" sao as "gloriosas e memoraveis Epocas da Funda<;:ao de 

Portugal, da defesa dele no tempo do Sr. Rei D. Joao I da sua Restaura<;:ao, e da do Brasil na do 

Sr. Rei D. Joao IV em que mais notavelmente por urna parte aparece a Prote<;:ao do Onipotente 

para com a Na<;:ao Portuguesa" (id. ibd.: 146-7). 0 artigo 7° diz mais: 

"Tarnbem na lamentavel crise presente que tern desolado a Europa e conveniente 

que os professores fa~arn ler aos mais adiantados dos seus Discipulos o Mercurio 

Britiinico, por ser urn Catecismo politico e da Doutrina a mais pura, e a mais propria para 

destruir pelos seus fundamentos o terrivel sistema de libertinagem inculcada pelos 

Franceses para opressao, e ruina inteira dos Povos que os acreditararn ( ... )" (id. ibd.). 

A insistencia com que o "respeito as leis" e o "amor ao Soberano" aparecem no 

"Regimento", alem do refor<;:o da ideia de uma Patria Mae e de urn elo historico, tra<;:ado pelo 

Onipotente, entre o Reino e suas colonias, pode ser considerada uma rea<;:ao das autoridades 

portuguesas a desintegra<;:ao do imperio frances. Importava ao govemador D. Francisco, 

sobretudo, impedir a contamina~ao ideologica francesa, iminente no Para pela proximidade da 

Guiana e das Antilhas. A educa<;:ao na colonia, juntarnente com a coopta<;:ao dos ilustrados luso

brasileiros posta em pratica pelas autoridades metropolitanas, em beneficia dos problemas 

enfrentados pelo imperio, deveria ser urn instrumento dessa politica (Dias, 1968). 

11 "Regimento Provisional para os professores de Filosofia, Ret6rica, Gramatica, e de Primeiras Letras no Estado do 
Grao Para" (apudReis, 1993:!54). 
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A insta!aviio do Trem de Artilharia, em 1804, tarnbem e urn fato significativo para a 

epoca. Ele significava dotar o Estado do Grao-Para com mais urn regimento militar, o que denota 

a militarizaviio das fronteiras e o carater estrategico do territ6rio arnaz6nico. Significava, ainda, 

uma tentativa de centra!izar e aperfei9oar as atividades tecnicas e militares na regiao. Para a 

instala9iio do Trem, forarn trazidos armas, instrumentos geognificos, corpos de tropa e chefes 

militares, alem de uma pequena biblioteca composta pelos livros prescritos no "Plano de Estudos 

Publicos" de 1763, no "Ensino" da Academia Real da Marinha e da Academia Real de 

Fortifica9ao, Artilharia e Desenho, e por Regularnentos Militares, Ordenan9a5 e Compendios do 

Foro Militar. Dentre os tratados de matematicas, navega91lo, arquitetura naval, militar, hidraulica, 

civil, "ciencia das minas" e artilharia, constavarn os livros de Manuel de Azevedo Fortes (1660-

1749), como o "Engenheiro Portugues: urn tratado sobre o modo de levantar cartas geograficas e 

topograficas" (1728-1729). Foi a vinda dessa biblioteca e dos instrumentos geograticos e belicos 

para o Trem de Artilharia que possibilitou a criaviio da Aula Militar em 1817 (Baena, 1838). 

Alem da biblioteca do Trem, a Coroa enviou centenas de livros para a colonia, com o fim 

de capacitar funcionarios e moradores por meio da divulga9iio de obras consideradas importantes, 

uma politica que, conforme estudos anteriores, foi comum its demais capitanias (Dias, op. cit.). 

Numa das remessas, feita em 1801 por Frei Velloso ao govemador D. Francisco, constarn 345 

volumes sobre os mais diversos assuntos, como agricultura, hist6ria natural, medicina, higiene, 

economia, matematica, engenharia e religiao. Dentre os livros enviados, cujos autores niio foram 

identificados, havia 50 volumes de "Descrivoes de Quina", 25 de "Canto dos Jardins", 25 de 

"Memoria dos Cadaveres", 23 de "Tabacologias", 12 de "Cultura e OpuHlncia do Brasil"12
, 12 de 

"Hist6ria dos Lazaretos" e a mesma quantidade de livros sobre cogumelos, musgos e "quinas 

pretas"13 Baena (1839) tarnbem menciona a distribuiviio de "escritos" pelos govemadores, 

especialmente sobre agricultura, com os fms de "arrancar o Agricola do seu estado principiante e 

prejudicado" e de "fazer ligar o estudo das plantas com o trabalho que as tern por objeto" (p. 75-

6). 

0 incentivo a leitura, a crias:ao de pelo menos uma biblioteca, a politica educacional, a 

crias:ao de instituis;oes de ensino tecnico, a instalas:iio do jardim botanico, as obras de sanearnento 

12 Trata-se do Iivro de Andre Joao Antoni!, cognome de Joao Antonio Andreoni, publicado pela primeira vez em 
!711. 
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e embelezamento, as normas para a organizayao da vida urbana, a construyao de grandes predios 

publicos, todas essas obras e medidas administrativas revelam o investimento portugues numa 

cidade destinada a controlar urn imenso territ6rio. Justificam, acima de tudo, "a propria 

credibilidade que o territ6rio dispunha em termos de compensa96es para o investimento que 

exigia" (Araujo, op. cit. :73). Nao foi por coincidencia que, no mesmo periodo, os irmaos 

Francisco e Rodrigo de Souza Coutinho tivessem proposto ao Conselho de Estado a crias:ao de 

urn novo Vice-Reinado com sede em Belem (Silva, op. cit.). De acordo com as pretensoes 

administrativas e geo-politicas de ambos, deveriam ser incorporados ao Estado do Grao-Para a 

Guiana Francesa, o Mato Grosso e Goias. Essa seria a melhor maneira de "lucrar" com os 

eventos politicos que sacudiram a Europa no final do seculo, pois nao s6 impediria a 

contaminas:ao revolucionaria via Caiena, como poria fim a secular disputa pelo controle da foz do 

Amazonas. Urn plano de conquista da Guiana Francesa chegou a ser efetivamente elaborado, 

incluindo estudos sobre a navega9ao ate Caiena, topografia e fortificayao do Iugar, esquadra e 

exercito local, embarca96es e homens disponiveis para a conquista, viveres, alimentos e 

armamentos necessaries, depoimentos de espioes, conjuntura politica e estrategia de guerra. Uma 

analise da revolta dos escravos em Caiena foi realizada e instru96es para o resgate de escravos 

fugitivos foram repassadas para militares que serviam na fronteira. A conquista seria feita com a 

ajuda das capitanias do Maranhao e Pemambuco14
• 

Com urn cenario econ6mico otimista na segunda metade do seculo, em parte devido as 

reformas pombalinas, atuantes principalmente no fortalecimento da a9ao do Estado e no incentivo 

ao comercio, agricultura e navega9ao, e em parte a urna conjuntura intemacional favoravel, que 

ampliou sensivelmente as exporta96es de cacau (60% das exportas;oes regionais), arroz, algodao, 

cafe e "drogas do sertao", o Grao-Para contrastava vivamente com a provincia mineradora do sul 

do Brasil, cujo modelo econ6mico exauria-se rapidamente (Alden, 1974). Quando a metr6pole 

portuguesa iniciou a implantas;ao dos jardins botanicos coloniais, ja estavam colocadas as 

condi9oes para que o primeiro a ser criado fosse no Grao-Para. A! em do interesse que a 

Amazonia despertava para a hist6ria natural, a crias;ao do jardim era parte de urn esfors;o que a 

Coroa fazia para refor9ar a soberania na regiao e, ao mesmo tempo, aproveitar de maneira 

13 "Rela9ao dos Livros que vao remetidos por Conta e Ordem de S. A. R. o Principe Regente Nosso Sr. ao Govor. e 
Cap. General do Para em hum caixote marcado com a letra E". Arco do Cego, 19 de janeiro de 1801, Frei Sao Jose 
Mariano da Concei9ao Velloso (apudReis, op. cit.:156-7). 
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met6dica as produ96es de urna economia agricola em expansao. Nesse sentido, o jardim botilnico 

era essencial para a politica agrarista, na medida em que sua funs;ao era reunir as produ96es 

naturais da colonia e realizar ensaios para o cultivo em larga escala, bern como aclimatar especies 

comercialmente interessantes provenientes de outras regioes. 

A instala~iio do Jardim Botanico do Griio-Para 

"Junto ao Edificio que algum dia foi Convento com a invocas:ao deS. Jose mandei 

limpar e preparar urna extensao de terreno de cinqiienta bras;as em quadro15 para o 

estabelecimento dos Viveiros, e da educas;ao das Plantas que Sua Majestade, foi servida 

Detenninar pela Carta Regia de 4 de novembro de 1796. Por esta Relas:ao [ das plantas ja 

dispostas no terreno] vera V. Exc. que Eu me alarguei do que prescreviam as Ordens de 

Sua Majestade cingindo-me mais ao espirito que a letra dela pois se Sua Majestade quer 

fazer despesa com a educa91io de Plantas estranhas em Viveiros para promover a Cultura 

delas nos seus Reais Dominios por fors;a de maior razao parece confonne as suas Reais 

inten9oes que a urn mesmo tempo se promova a das Indigenas que se nao cultivam ainda 

e cujos produtos se vao avulsamente procurar pelos Matos. Pelo Comandante da Fragata 

Golfinho remeto agora dais Pes de Arvores de Pao, e passados alguns meses poderei 

mandar a Real Presens;a, e para OS Govemos do Brasil alguns do Girofle (cravo da India], 

e da Canela enquanto nao alcans;o os mais"16
. 

Assim escreveu o govemador D. Francisco de Souza Coutinho ao seu innao em Lisboa, 

com a inten91io de infonna-lo sabre a execus;ao da ordem que recebera e sabre sua iniciativa de 

fazer do jardim paraense urn estabelecimento nao s6 para a "educa91io de plantas estranhas", 

como a metr6pole indicara, mas tambem para o cultivo de "plantas indigenas" coletadas nas 

matas, inclusive de "arvores de constru91io" (madeiras). A diligencia do govemador foi 

devidamente reconhecida na Corte: 

14 "Memoria da defesa da Capitania do Para por D. Francisco de Souza Coutinho; e outros documentos do tempo do 
seu govemo. Plano da conquista da Guiana Francesa" ( c6pia), 1791-1797. IGHB, Lata 281, pasta 6. 
15 Segawa (1996) calculou a area em 12.100m2, medindo cada !ado do jardim II Om (considerando 1 bra9a = 2,20m). 
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"Sua Majestade manda louvar muito a V. S. o estabelecimento do Jardim Botanico 

de Planta96es de que a mesma Senhora espera os maiores frutos a beneficia dos seus 

Povos. Nao s6 foi muito agradavel a sua Majestade a cultura das Plantas ex6ticas, mas 

igualmente a grande, e uti! descoberta de se ter achado o meio de perpetuar as nossas 

madeiras de construyao por meio da sementeira, que ate aqui se desejava sem se ter 

conseguido. Sua Majestade ( ... ) espera que V. S. fa9a que esse Jardim sirva de modelo a 

todos os outros, que se devem estabelecer nas outras Capitanias do Brasil, e que lhe de 

uma tao extensao, que do mesmo possam ir para as outras Capitanias, as Plantas ex6ticas, 

e indigenas, que V. S. tern cultivado"17
. 

D. Francisco, ao se restringir "mais ao espirito que a letra" da rainha D. Maria I, percebeu 

que as mesmas despesas que seriam efetuadas para a naturalizayao de ex6ticos poderiam ser 

aproveitadas para a domesticayao de especies nativas. Essa soluyao estaria conforme as inten9oes 

da metr6pole de diversificar a agricultura da colonia e poderia ser mais urn instrumento para 

coibir o habito da coleta de "drogas do sertao", o qual o governador queria ver substituido pelo 

do cultivo. D. Rodrigo, de Lisboa, respondeu que a ideia do irmao era uma "grande, e uti! 

descoberta de se ter achado o meio de perpetuar as nossas madeiras de construyao por meio da 

sementeira ( ... )". 0 jardim botfulico deveria, portanto, alem de satisfazer uma politica voltada 

para a introdu91io de ex6ticos na colonia, produzir mudas de especies fornecedoras de madeira. 

Esse recurso florestal - que para o ministro da rainha certamente estava acima de 

qualquer outro explorado na Amazonia18
- ja havia sido objeto de ordem regia urn ano antes. 

Com o intuito de ampliar as reservas de madeira para a Marinha Real e para o comercio, D. 

16 Oficio de D. Francisco de Souza Coutinho a D. Rodrigo de Souza Coutinho. Para, 30 de mar9o de 1798. APEP, 
cod. 676. 
17 Oficio de D. Rodrigo de Souza Coutinho a D. Francisco de Souza Coutinho. S.l., s.d. APEP, c6d. 676. 
18 Esta por ser escrita uma hist6ria da explora~ao madeireira na AmazOnia. Ela certamente e bern mais antiga que 
imaginamos. Cruz (1973 ), par exemplo, afirma que a Corte portuguesa tinha predileyao pelas madeiras da regiao e 
que muito se exportou para a reconstruyao de Lisboa ap6s o terremoto de 1755. As pe9as eram enviadas para os 
arsenais do Exercito e da llibeira, em Lisboa. Na capital do Estado tambem se consumia muita madeira na 
construyao naval, principalmente ap6s a instalayao do Arsenal de Marinha em 1761. Pelo menos tres navies 
transoceanicos foram construidos em Belem para a Companhia de Comercio do Grao Parae Maranhao (Reis, 1993). 
Essa atividade adquiriu tal irnportilncia no fmal do seculo que D. Francisco, em 1799, criou postos para arregimentar 
trabalhadores para o Arsenal nas vilas de Santarem, Gurupa e Porte! (Maclachlan, 1973). Segundo Baena (1838), 
entre 1789 e 1800 foram construidas no Arsenal "quatro fragatas, tres charruas, tres bergantins, doze chalupas 
artilhadas e outras embarca96es menores", empregando urn contingente de nada menos que "dais mil indios" (p. 
382). As principals madeiras exploradas eram pau d'arco, jenipapo, ipe, cedro, piquia, pau santo, pau 6leo, sucupira, 
vinhatico, acapu, angelim pedra e angelim rajado (Cruz, op. cit.). 
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Rodrigo determinara as vanas capitanias "tamar todas as precauyoes para a conservayao das 

matas ( ... ) e evitar que elas se arruinem e destruam"19
. No Grao-Para, o governador foi instrufdo a 

declarar de propriedade da Coroa "todas as matas e arvoredos a borda da costa ou de rios", assim 

como retomar as sesmarias ja dadas, obrigar os proprietanos a conservarem as madeiras e "paus 

reais" e punir os "incendianos e destruidores das matas". Ao mesmo tempo, deveria levantar 

mapas dos locais onde se achavam tais madeiras, remeter amostras com o nome e os usos de cada 

especie e indicar quais as reservas que necessitavam, pe!a sua "extensao" e "fertilidade", de 

"Ministros para conservadores". No entendimento de D. Rodrigo, as sementeiras do jardim 

botanico paraense vinham, provavelmente, complementar essas medidas. 

Essa questao e particularmente relevante pois o carater de ')ardim-modelo" dado por D. 

Rodrigo ao estabelecimento do Grao-Para esta baseado justamente na sua dupla fun91io, aclimatar 

especies ex6ticas e domesticar as indigenas, principalmente as madeiras. Os jardins coloniais 

tinham, pois, no momenta de seu planejamento, um projeto bastante clara, voltado para as 

necessidades mais imediatas de encontrar alternativas para um mercado ayucareiro em crise e de 

garantir para o futuro o fornecimento de um recurso estrategico como a madeira. A despeito 

dessas evidencias, parte da historiografia sabre o tema insiste na prevalencia dos ex6ticos. Lapa 

(1966), por exemplo, ao tratar da introduyil.o de vegetais no pais, sequer menciona os jardins 

botanicos, enquanto Domingues (1995) ressalta a importiincia dos jardins para a aclimatayil.o de 

especies ex6ticas, coerentemente com o "projeto politico para a Colonia, que visava desenvolver 

uma produyil.O voltada para atender a demanda do mercado externo" (id. ibd. :27). Essa ultima 

autora considera, ainda, que o Estado brasileiro, tal qual o portugues, continuaria a promover as 

trocas de objetos naturais "dando ensejo a agricultura exotica" (id. ibd. :48). 

De maneira diferente, verificamos que a economia amaz6nica jamais esteve baseada na 

"agricultura exotica". Os produtos mais importantes na balan9a comercial, tanto no seculo XVIII 

quanto no seguinte, eram nativos da regiiio: o cacau e a borracha. Mesmo que a Coroa tenha 

estimulado o cultivo de ex6ticos na epoca colonial, como o arroz, o algodil.o e o cafe, eles nunca 

chegaram a suplantar a coleta e a cultura do cacau. Por sua vez, a politica de introduyao de 

ex6ticos nil.o representou mudan9a ou abandono da explorayil.o de especies nativas. Pelo 

contrario, tinha como objetivo diversificar ainda mais uma economia que, no parecer de um dos 

19 Bando do Govemador e Capitao-General do Estado do Grao-Pani e Rio Negro, D. Francisco de Souza Coutinbo, 
sabre a conserva9ilo das matas. Belem, 8 de junho de 1797. !HGB, lata 195, pasta 31. 
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maiores criticos da coloniza<;iio portuguesa na Amazonia, Alexandre Rodrigues Ferreira, era a 

mais diversificada de todas as colonias de Portugal no que se refere ao nfunero de produtos 

exportados20
. Essa caracteristica, para Ferreira, se constituia mesmo num dos "obstaculos da 

Agricultura do Pais", pois o nfunero de bra<yos era limitado para tamanha diversidade de culturas, 

sejam ex6ticas ou nativas: 

"( ... ) Sendo urn dos obstaculos da Agricultura do Pais a incorrigivel alternativa de 

Lavouras, distraindo-se incessantemente os Lavradores, ora para o cafe, ora para o cacau, 

ja para o as:ucar, ja para a Maniba, muito mais se arreiga na terra e muito mais se radicam 

os Lavradores em tao perniciosa maxima multiplicando S. Maj. as diferentes culturas, que 

necessariarnente vern distrair o pequeno nfunero de bra<;os para maior nfunero de 

culturas" (apud Almeida, 1976:416). 

Haque se considerar, ainda, urn outro aspecto levantado por Almeida (op. cit.), ode que

para os portugueses - as plantas nativas do Brasil tambem eram ex6ticas. Ou seja, uma planta 

pode ser classificada ou nao como exotica dependendo do Iugar em que se encontra, mesmo 

dentro do imperio portugues. Pelo que pudemos inferir dos documentos consultados, o termo 

"ex6tico" significava na epoca o mesmo que "estrangeiro" ou o oposto de "indigena", nao 

pressupondo nenhum tipo de vincula<;iio ao "mercado externo" ou conota<;iio economica. 

Concluimos que o cultivo de ex6ticos - particularmente de especies asiaticas - era, de 

fato, prioridade para 0 governo portugues a epoca, mas niio por uma necessidade intrinseca a 
empresa colonizadora lusitana, como ja se chegou a afirmar. Ele tinha por fim, antes de tudo, a 

diversifica<;iio da agricultura colonial, centrada em algumas poucas especies. Da mesma maneira 

podemos entender a procura de plantas indigenas que pudessem ser cultivadas em larga escala, 

pois valorizar as ex6ticas nao significava desprezar as nativas. As duas coisas nao eram auto

excludentes, como pudemos ver no primeiro capitulo. Ao mesmo tempo em que a Companhia de 

Comercio do Grao-Para introduzia ex6ticos na colonia, Landi elaborava, de acordo com a mesma 

politica, urn inventano de produtos nativos. Os experimentos agricolas de Alexandre Rodrigues 

Ferreira tambem podem ser considerados bons exemplos do amplo interesse que a Coroa 

manifestou pela diversifica<;iio de cultivares na colonia, sejam ex6ticos como o cfulhamo ou 

20 "Estado presente da agricultura do Pani". BN, Se9ao de Manuscritos, 21, 1,16. 
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indigenas como a salsaparilha. Ha que se considerar, ainda, que a enfase dada ao cultivo de 

especiarias orientais justificava-se pelo born pres;o desses produtos no mercado europeu -

conhecidos desde a Idade Media - ao contrfuio de outros produtos cuja explora9il.o era mais 

recente, restrita ou que apenas figuravarn como potenciais para o comercio. 

Por outro !ado, o interesse dos jardins botfuricos lusitanos em reunir plantas ex6ticas -

antes de ser uma caracteristica ditada por motivas:oes economicas - estava de acordo com a 

propria estrutura desse tipo de instituis;ao. Aclimatar o maior nfunero possivel de especies 

vegetais era uma das funs;oes e uma das razoes da existencia dos jardins botilnicos desde o inicio 

da era modema. 0 projeto que os jardins encerravarn dentro de seus muros era o de reunir, nurn 

s6 Iugar, todas as plantas do mundo, urn fim que- por mais ut6pico que seja- norteou govemos 

e naturalistas pelos seculos XVIII e XIX. No caso portugues, os inventarios de produtos naturais, 

os experimentos agrico!as com especies ex6ticas e nativas e a instalas:ao dos jardins coloniais, no 

final dos setecentos, forarn medidas ligadas ao fomentismo. Mas urn fator de ordem hist6rica deu 

especial relevo a introdus;ao de ex6ticos na colonia, talvez o motivo para que seja tida como urn 

"problema" de ordem economica e tivesse bastante repercussao na historiografia: a perda das 

colonias orientals, fazendo com que a Coroa tentasse, por diversas vezes, retomar o comercio das 

especiarias utilizando-se das terras arnericanas. No entendimento do govemo portugues, a 

diversidade de dimas, a fertilidade das terras e a posis;ao geogrftfica do Brasil ofereciarn boas 

condis;oes para a realizas:ao daquele projeto. 

Vo!temos agora ao jardim paraense, lembrando de que seu carater modelar residia na sua 

dupla funyil.o: aclimatar especies ex6ticas e domesticar as nativas da regiao. Como deveria suprir 

as demais capitanias da colonia com todo tipo de planta, D. Rodrigo deterrninou sua arnpliacrao. 

Ja em 1799 havia dobrado de tarnanho e contava com sementeiras e muitas mudas de especies 

orientals. 0 govemador D. Francisco, contudo, se sentia desestimulado com a falta de disposicrao 

dos moradores do Para em iniciar a produs;ao agricola: 

"0 caso esta que tudo quanto hit, tern havido e hit de haver ainda estes viveiros nao 

fique em pura perda que e o que se me representa quando observo que nem a novidade, 

nem o desejo de passear atraem senao mui poucas pessoas e ainda essas as de que nada ou 

quase nada hit a esperar quando pondero que o cafe, arvore que hit urn ano tern fruto como 

outro dia vi essa nem mesmo plantarn, ou plantarn tao poucas que a producrao delas que se 
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exporta do Para e talvez menor que a de alguns Particulares mais bern estabelecidos em 

Suriname onde este genero e urn dos quatro principais e o de maior importancia da sua 

exporta<;ao, quando finalmente vejo que nem a pobreza, nem a miseria superam a 

constante indolencia, e a mais obstinada repugnancia a todo o trabalho de espirito ou de 

corpo pela esperan<;a de melhorar de condi<;ao"21
. 

Por meio desse oficio pode-se depreender que D. Francisco desconhecia a amplitude dos 

pianos do innao. D. Rodrigo tinha consciencia de que os "frutos" de semelhante iniciativa nao 

seriam visiveis em tao pouco tempo, assim como estava nurna posi<;ao privilegiada para poder 

articular com outras capitanias a instala<;ao de hortos para a aclimatas:ao das especies ja 

cultivadas no Para. Na sua correspondencia com Brotero, o ministro fora aconselhado de que os 

"Jardins novamente estabelecidos nao s6 deviam servir para o progresso da agricultura de todo o 

Brasil, mas ainda para estabelecer urna circulas:ao de vegetais uteis entre o Brasil e o Reino e 

entre o Brasil e outras colonias da Nas:ao" (apud Almeida, op. cit. :403). A sugestao de Brotero 

para que fossem criados novos hortos em Goa e Mo<;ambique, apesar de bern acolhida por D. 

Rodrigo, nao chegou a ser efetivada. Mesmo assim, D. Rodrigo nao esmoreceu e manifestava 

publicamente seu entusiasmo com o jardim paraense. Nos Ultimos dias de 1798, ele discursava 

sobre os progressos feitos nos dominies lusitanos pelo Principe Regente, referindo-se inclusive 

aos esfor<;os que tinham introduzido na colonia a cultura da fruta-pao, da pimenta, da canela e de 

muitas outras plantas preciosas, chegando a asseverar que nos poucos anos da regen cia de D. 

Joao "fez Portugal maiores aquisis:oes deste genero do que nao havia feito em todo urn Seculo" 

(id. ibd. :404). Por isso reconfortou D. Francisco e deixou expressa a necessidade, assim que 

possivel, de distribuir as mudas e sementes para os "governos do Brasil": 

"( ... )eo mesmo Augusto Senhor manda louvar muito a V. S. pelos esfor<;os, com que tern 

criado e aurnentado o mesmo Jardim, de que para o futuro se hao de seguir os rnelhores 

efeitos, os quais ainda que ao principio sejam vagarosos, com o tempo, e com o efeito 

Iento, mas sucessivo da razao, hao de fazer-se uteis e palpaveis; ( ... ) e como desses 

viveiros se hiio de ir distribuindo para as outras Capitanias, V. S. deve oferece-las aos 

21 Oficio de D. Francisco de Souza Coutinho a D. Rodrigo de Souza Coutinho. Para, 20 de abril de !799. APEP, c6d. 
702. 

83 



seus respectivos Governadores logo que as tenha em mawr abundancia. Igua!mente 

Ordena Sua Alteza Real que V. S. de alguns premios aos que promoverem mais urna 

cultura util, ou nova, e que proponha com as suas luzes e atividade o que julgar mais 

conveniente para excitar esses Espiritos indolentes ainda mais pelo Clima, que habitam, 

de que por qualquer outro motivo; eo mesmo Senhor espera que V. S. ate neste artigo 

deixara lan<;:adas as raizes, de urn grande Bern para o futuro"22
. 

Pela mesma epoca, D. Rodrigo fez chegar a Sao Paulo, Salvador, Goias, Olinda, Sao Luis 

e Vila Rica cartas ordenando a instala<;:ao de jardins similares ao do Para. Em novembro de 1798, 

por exemplo, D. Fernando Jose de Portugal, governador da Bahia, recebia c6pia do "catalogo das 

plantas" do horto paraense e a recomenda<;:ao para que estabelecesse na capitania urn horto 

semelhante ao do Para: 

"Tendo o Governador e Capitao-General da Capitania do Para formado naque!a 

cidade urn Horto Botanico, em que ja se achavam as plantas do Catalogo incluso e que e 

de esperar que eleva aurnentando gradualmente: Manda Sua Majestade recomendar a V. 

Excia. e Merces que procurem estabelecer nessa Capitania com a menor despesa que for 

possivel urn Jardim Botanico semelhante ao do Para, em que se cultivem todas as plantas 

assim indigenas, como ex6ticas, e em que particularmente se cuide em propagar de 

sementes as arvores que dao Madeiras de constru<;:ao para depois se semearem nas Matas 

Reais"23
. 

No mesmo ano, chegava ao govemo de Pernambuco carta de igual teor, recomendando o 

cultivo de plantas ex6ticas e indigenas, a semelhans;a do que se fazia no Para. As madeiras, 

igualmente, ganharam prioridade entre estas ultimas (Mello Neto, 1954). Ao Vice-Rei do Brasil, 

por sua vez, urn oficio muito significativo foi expedido, porque nele D. Rodrigo recorre aos 

"ceus" para pedir as bens;aos ao jardim paraense, para que progredisse em beneficio da cultura 

das plantas listadas no "catalogo": 

22 Oficio de D. Rodrigo de Souza Coutinho a D. Francisco de Souza Coutinho. Palacio de Queluz, 31 de julho de 
1799. APEP, cod. 686. 
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"Queiram os ceus abens;oar os seus comes;os, para que pross1ga avante, 

enriquecendo-o cada vez mais, nao s6 pelas [plantas] indigenas, que pelos seus prestimos 

merecem ser melhoradas pela cultura, como ainda diligenciando as ex6ticas, e propondo a 
Sua Majestade os meios mais eficazes de fixar urn tao uti! estabelecimento. Seremos a 

ultima Na.yao que os haja de estabelecer, mas talvez que em menos tempo, os teremos 

melhores que as estranhas. Assim seja" (apudHeynemann, 2000:282). 

D. Rodrigo expressava ao Vice-Rei o sentimento de "defasagem" portuguesa em relas:ao 

aos demais paises, tao comurn nos escritos da epoca24
• Para o ministro, se os portugueses foram 

os Ultimos a instalar os jardins botanicos nas suas colonias, pelo menos teriam - pela protes:ao 

divina e pela proficuidade da Natureza - os melhores jardins. D. Rodrigo nao considerou, 

contudo, a secular politica portuguesa de "circulas:ao de vegetais uteis", como escreveu Brotero. 

Nem o fato de que muitos portugueses e servidores da Coroa lusitana, de acordo com as 

orientas;oes estabelecidas pelo govemo, instalaram e mantiveram hortos botanicos em diversos 

pontos do imperio, como verificamos no capitulo anterior. Foram os casos de Garcia d'Orta, 

administrador do jardim botanico de Goa ainda no seculo XVI; da Academia Cientifica do Rio de 

Janeiro, mantenedora de urn horto na decada de 1770; de Antonio Jose de Araujo Braga, 

fundador de urn horto em Barce1os na decada de 1780; e de Antonio Jose Landi, que ate a morte, 

em 1791, foi proprietirio de urn jardim botanico e de urn zool6gico em Belem. Certamente 

muitas outras iniciativas virao a tona na medida em que novos estudos forem realizados. Mas, 

voltando a ret6rica de D. Rodrigo, os jardins coloniais aparecem no final do seculo XVIII como 

23 Oficio de Rodrigo de Souza Coutinho a D. Fernando Jose de Portugal, enviando o catillogo das plantas do Horto 
Botanico do Para... Palacio de Queluz, 19 de novembro de 1798. BN, Se9a0 de Manuscritos, 1-47,16,1 n. 8 (o 
cat:Hogo nao estil anexo ao documento ). 
24 Voltamos a salientar que as idt:Has de "atraso" e "decadencia" sao contempor§neas ao Portugal seiscentista e 
setecentista (Pedreira, 1988). Essas ideias perpassavam nao apenas as medidas administrativas e econilmicas da 
epoca, mas muito dos trabalhos cientificos e filosoficos. Vale mencionar uma recente interpreta9ao e1aborada por 
Heynemann (2000), segundo a qual esse sentimento de "atraso" pode ser explicado pela leitura que os portugueses 
ilustrados fizerarn da historia de seu pais. Segundo a autora, a renova9iio da filosofia escolastica durante os seculos 
XVI e XVII aparece nos escritos ilustrados como a responsavel pe1a decadencia do poderio comercial e cientifico do 
"Portugal dos Descobrimentos". 0 proprio irnpulso que a historia natural ganhou no setecentos "estaria presente na 
escritura da hist6ria luso-brasileira permitindo que se voltasse ao momenta de origem dos Descobrimentos e que o 
elo fosse refeito como ruptura, no seu fundo de concilia9ao" (id ibd :220). A "ruptura" se daria com o "reino 
cadaveroso" instituido pelos jesuitas, mouros infieis e sua filosofia escohistica; a "conciliavao" deveria ser feita com 
urn passado de fartura e poderio militar, com o "espirito que conduzira ao Imperio" e expulsara os agentes de seu 
atraso. 
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medidas instituidas para a superas:ao do tal "atraso", despendendo-se com eles menos tempo e 

recursos do que as demais nayoes pela riqueza da vegetayao e posis:ao geografica privilegiada da 

colonia. Nesse projeto, o jardim paraense significava muito para D. Rodrigo, que contava com 

essa experiencia para propor "os meios mais eficazes de fixar urn tao uti! estabelecimento", 

inclusive nas demais capitanias. 

Em 1802, o ministro ainda insistia com o governador da Bahia na necessidade de criar urn 

jardim botilnico em Salvador, tomando como espelho o jardim paraense: 

"A r• [ordem] versa sobre o Estabelecimento de urn Jardim Botilnico em que se 

cultivem as plantas dessa Capitania para se reconhecerem, e serem remetidas, ou vivas, ou 

secas ern Herbario para o J ardim Botil.nico desta Cidade destinando-se tambem este 

Jardim para nele se fazerem experiencias, que introduzam novas culturas que possam ser 

uteis a Capitania, tais como a Caneleira, Pimenteira, o Cravo da India, e a Arvore de Pao, 

que se pode mandar ir do Para, onde ja existem em urn Jardim Botil.nico mui Economico, 

mas muito produtivo ( ... )"25
. 

Apesar da politica de incentive da metr6pole e da exigencia de economia na instala.;ao 

dos jardins, os governadores en:frentaram muitas dificuldades para estabelece-los. Segundo Jobim 

(1986), o de Goias, instalado em 1801, parece nao ter prosperado e os de Sao Paulo, Ouro Preto, 

Sao Luis e Salvador s6 foram implantados depois da Independencia, ainda refletindo a politica de 

D. Rodrigo. Isso nao significa que o planejado intercfunbio nao se efetivou, mas que se manteve 

por intermedio dos governadores, fossem instalados ou nao os jardins. Foram os casos das vanas 

remessas feitas em 1801 e 1802 de Belem para o governador do Maranhao, o qual, de posse dos 

pes e das sementes, faria planta-los em local seguro26
. 

25 Oficio de D. Rodrigo de Souza Coutinho a D. Francisco da Cunha e Menezes, governador da Bahia, sobre as 
ordens expedidas ao seu antecessor, referentes ao jardim botilnico da capitania. Palacio de Queluz, 5 de junho de 
1802. BN, Se9iio de Manuscritos, I-31,30,106. 
26 Oficio do Governador do Para ao Govemador do Maranhao, comunicando a remessa de uma caixa de sementes. 
Comunica que podeni mandar muitas plantas de canela, cravo da india e outras essencias. Pani, 21 de mar9o de 
1801; Oficio do Governador do Para ao Govemador do Maranhao, sobre recebimento de cartas que tratavam de 
diversos assuntos: remessa de subsidios para os Reais Cofres, saida do comboio e sobre o preso Joao Antonio Garcia. 
Refere-se tambem as plantas que seriam enviadas. Para, 29 de abril de 180 I; Oficio do Governador do Para ao 
Governador do Maranhao, comunicando a remessa de doze plantas da Arvore de Piio e outras tantas de canela e que 
as arvores de cravos nao produzem no momento. Para, 24 de outubro de 1801; Oficio do Govemador do Para ao 
Governador do Maranhao, comunicando a chegada de urn bergantim que trazia os socorros de moeda e provimentos, 
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Almeida (op. cit.) levanta a possibilidade da mudant;a do ministro da Marinha e Ultramar, 

em 1802, ter provocado urn abrandamento nessa politica, deixando-a sem urna coordenat;ao mais 

direta. As tensas relat;oes internacionais entre os paises europeus na epoca, particularmente a 

dificil situa<;:ao de Portugal diante do expansionismo de Napoleao, certamente contribufram para 

deixar em segundo plano urn assunto ate entao prioritano para o govemo portugues. Contudo, 

nem D. Rodrigo nem a Coroa abandonaram os jardins existentes, pois esta criou especialmente 

para o ex-ministro o cargo de Inspetor Geral dos Reais Jardins Botfulicos e Museus, a!em de 

mante-lo Presidente do Real Erario. Exemplo do empenho que D. Rodrigo manteve no exercicio 

de suas fun96es publicas foi a nomea9ao, em abril de 1803, de Gregorio Jose de Seixas para o 

Real Jardim Botilnico da Ajuda, com a "missao especial" de catalogar os produtos existentes no 

museu, e igualmente as plantas do jardim. Iria tambem dirigir a "Escola de Botfulica" quando esta 

fosse aberta, destinada ao ensino de agricultores, cirurgioes e boticarios "que nao podendo 

freqiientar a Universidade de Coimbra queiram seguir urn tao uti! e agradavel estudo"27 Para D. 

Rodrigo, Seixas merecia o cargo pelo seu born desempenho nurna comissao que recebera, de 

executar urna "Descrit;ao Natural da Villa de Torres Nova, seu Terrno, com as observat;oes 

relativas aos tres grandes Reinos da Natureza ... ". Seixas apresentou seu relat6rio no mesmo mes 

em que foi nomeado, tendo sido elogiado pelo rigoroso cata.Iogo que anexou a "Descri9ao ... ", 

intitulado "Cata.Iogo das plantas medicinais do distrito de Torres Novas com seus nomes triviais 

portugueses referidos aos generos e especies do Systema de Linneo ... ". No cata.Iogo, Seixas 

elaborou urn sistema de legendas que indicam as plantas espontaneas e as cultivadas, bern como 

os minerais e animais observados, divididos em "mamaes", peixes, aves, insetos e verrnes28
. 

D. Rodrigo nao p6de instalar a planejada "Escola de Botanica". Contudo, se na metr6pole 

a incerteza politica desautorizava semelhante investimento, na colonia dava-se justamente o 

oposto, pois nao verificamos uma interrupt;ao no agrarismo ou mesmo urna mudant;a que 

representasse quebra nos pianos trat;ados previamente. 0 substituto de D. Francisco, nomeado 

logo depois de D. Rodrigo ter deixado o ministerio, deu prosseguimento as obras de urbaniza9ao 

de Bel em. E em Lisboa tambem proclamava-se a necessidade de continuar as "transplantat;oes", 

e tambem urn aparelho. Remessa de plantas. Para, 10 de abril de 1802. Manuscrito no. 17, I. "Catalogo da 
misceliinea e dos manuscritos da Cole9ao Larnego (IV)" (1962). 
27 "Real Jardim Botiinico de Portugal". 1798 a 1812. AN, cod. 807, v. 22, fls. 79 a 139. 
28 "Mem6rias sobre a agricultura portuguesa". 1798 a 1812. Id ibd, mem. 390. 
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como entao se dizia, e mesmo de criar novos jardins botanicos coloniais, como defendia urn autor 

anonimo na "Gazeta de Lis boa", no mesmo ano de 1803: 

"E de surna importancia o cuidar na cultivayiio daqueles generos das Colonias, que 

mais utilidade diio no Comercio, ou tratando de a melhorar se eles ja existem plantados, 

ou instituindo-a de novo, e trocar de urnas colonias para as outras aquelas plantas, que 

forem suscetiveis de se aclimatarem, ou imediatamente, ou precedendo disposi96es 

preparat6rias ( ... ). As especiarias da Asia (de que e verdade nos resta bern pouco) se 

deveriarn cuidar em trazer para o Brasil, especialmente para o Para, onde ja come<yam a 

propagar-se o melhor possivel, e para outras partes que se julgarem dimas analogos, 

vendo se desta sorte podemos fazer a nos esta parte do Comercio, que nos foi roubada" 

(apud Almeida, op. cit.:405). 

Com a chegada da Corte no Brasil, em 1808, D. Rodrigo- reconduzido ao ministerio de 

D. Joiio- teve novas e mais diretas possibilidades de realizar seus pianos. A situa9iio de guerra 

com a Fran9a p6s em evidencia a secular disputa territorial pela foz do rio Amazonas, alem de 

tomar inevitavel a conquista da Guiana Francesa, em 1809, como revide a ocupa9iio de Portugal. 

Com a Guiana nas miios dos portugueses, o intercambio entre os jardins luso-brasileiros viria a 

ser plenarnente realizado. Todavia, a prioridade anteriormente dada pelo ministro as "madeiras de 

constru<yiio" e ao reflorestamento das Matas Reais foi abandonada pelo imediatismo da situayiio, 

recaindo o interesse do govemo sobre o "patrim6nio vegetal" que a Fran9a havia reunido na 

Guiana, a maior parte de origem asiatica. Como veremos adiante, urn dos maiores 

estabelecimentos coloniais da Guiana Francesa, a Habitation Royale des Epiceries, ou 

simplesmente La Gabriele, fomeceu plantas para a arnp!iayiio do jardim do Rio de Janeiro, em 

1810, e para a instalayiio do jardim de Olinda, em 1811, ficando o jardim paraense como 

intermediador das "transplanta96es" e a primeira esta91io de aclimata91io em territ6rio portugues. 

La Gabriele e os jardins luso-brasileiros 

Embora o plano de produzir especiarias na America fosse antigo, nao e dificil perceber a 

influencia que a iniciativa francesa exerceu sobre as autoridades portuguesas, particularmente 
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receptivas as experiencias agricolas na ultima decada do seculo XVIII. Na "Memoria sobre a 

transplantac;:ao das arvores mais uteis de paises remotos", Vandelli sugere que sejam cultivadas 

especiarias na Bahia, Para e Macapa para enfrentar a concorrencia inglesa na india. Para isso 

deveriam ser trazidas do Oriente plantas e sementes. Em ultimo caso, poderiam ser subtraidas da 

Guiana Francesa, onde estavam sendo introduzidas ha algurn tempo, demonstrando a 

possibilidade de aclimatas;ao das especies orientais ao ambiente sul-americano tropical e mesmo 

a viabilidade economica do investimento (Almeida, op. cit.). Podemos, inclusive, perceber no 

texto de V andelli o mesmo tipo de ret6rica e urna inversao nas ideias que vigoravam algumas 

decadas antes, quando os franceses tinham os portugueses como melhor sucedidos na aplicac;:ao 

de conhecimentos botfuricos e nas experiencias coloniais29
. 

Para D. Rodrigo, a Frans;a era uma nas;ao bern sucedida na apropriac;:ao de especies de alto 

valor comercial, "o que os nossos nunca souberam fazer"30
. Nao e demais lembrar que seus 

pianos originais previam a introduc;:ao de plantas estrangeiras no Para e outras capitanias, 

exatamente como os franceses haviam feito na Guiana (lembremos ainda que o cultivo de 

especies nativas foi ideia de D. Francisco). Seguindo a sugestiio de Vandelli, D. Rodrigo foi 

perspicaz na escolha do momento adequado para iniciar a implantac;:ao dos jardins: a carta regia 

que ordenou a instalac;:ao do jardim paraense foi expedida na ocasiao em que o controle frances 

sobre as col6nias relaxou-se com a desestruturac;:ao das forc;:as armadas e a supressao da 

escravidao, do "exclusivo" e da Companhia das indias. Seria mais facil, portanto, na avaliac;:ao de 

D. Rodrigo, obter as plantas das colonias americanas da Franc;:a do que das orientals. 

De fato, os irmaos Souza Coutinho souberam tirar partido da desordem provocada pela 

Revoluc;:ao. D. Francisco manteve em Caiena urna rede de espioes, geralmente agricultores 

ameas;ados por revoltas de escravos, orientados nao somente a informar tudo o que se passava 

nesses conturbados anos, mas tambem a enviar qualquer especie vegetal destinada ao cultivo 

(Reis, 1953). Urn desses agricultores espi6es, Michel du Grenoullier, antigo morador do 

Oiapoque e exilado desde 1795 no Para, foi contratado para organizar o jardim botanico, 

tomando-se seu primeiro diretor31
. D. Francisco o considerava urn "habil Engenheiro Agranod2 

29 Ver capitulo anterior. 
30 Oficio de D. Rodrigo de Souza Coutinho a Jose Narciso de Magalhaes e Menezes, governador do Para. Rio de 
Janeiro, 27 de abril de 1809. APEP, cod. 751. 
31 Alern de Baena (1838 e 1846), o rnanuscrito de Jose Simoes de Carvalho (1798), integrante da segunda Comissao 
Dernarcadora de Limites, e urna boa fonte de inforrna9oes sabre a situa9ao dos rnoradores da fronteira entre as 
Guianas brasileira e francesa durante a Revolu9i!O, inclusive dos proprietaries que ernigraram para o Grao-Para. Ver 
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e gra<;as a ele e a seu cunhado, Jean-Baptiste Antoine Grimard, comandante das milicias no 

Approuague, vieram em 1798 sementes e mudas de cravo, pimenta, fruta-pao, manga e "abric6 

de Sao Domingos". Essas foram as primeiras especies ex6ticas a serem p!antadas no jardim e 

distribuidas para agricu!tores e outras capitanias. Eis o relat6rio passado por D. Francisco ao 

irmao: 

"Finalmente em resu!tado de tantas, e tao repetidas Di!igencias por urna vez 

fizemos a aquisi<;ao do Cravo da India (Girofle). De Caiena trouxeram os nossos honrados 

Emissaries a todo o risco, e tendo efetivamente passado por mui grande, urn considenivel 

provimento de sementes do dito Girofle que postas em Viveiros produziram duzentas ou 

trezentas tenras Plantas que com todo cuidado, espalhadas por diferentes maos se ficam 

tratando e prometem vingar. 

Trouxeram tambem alguns pes de Pimenta os quais assim como outros da mesma 

Pimenta, e do Cravo anteriormente vindos, todos tern morrido deixando-me desenganado 

por atravessia [sic] do Mar em embarca<;oes pequenas e fatal a todas as Plantas, e que s6 

se aproveita o trabalho na remessa de Sementes. A Noz Moscada nao veio desta vez 

ainda, mas nao perco esperan<;a por ora apesar da grande dificuldade que se figura de 

haver-se por estarem as Unicas duas outras Arvores que tern Caiena em poder de urn 

Individuo que as guarda com todo cuidado e nao terem ate agora produzido senao duas 

Sementes. Vieram entanto algumas de Arvores de Pao, de Mangas, e de Abric6s de S. 

Domingos as quais pegaram maravilhosamente"33
. 

Muito provavelmente as plantas e sementes foram retiradas de La Gabriele, pois esse 

estabelecimento, distante de Caiena, fora abandonado durante a Revolu<;ao. 0 diretor Guisan 

deixara a Guiana em 1791, amea<;ado de morte. Posteriormente, ja no govemo de Napoleao, 

Joseph Martin o recuperaria a mando de Thouin e o administraria juntamente com o 

estabelecimento de Mont-Baduel (Cardoso, 1999). 

"Memoria sobre a di!igencia que se fez a fronteira do rio Calcueni entre as Guianas Portuguesa e Francesa. Assinado 
por Jose Simoins de Carvalho, engenheiro encarregado da expedi9ao e diligencia". !798. AN, cod. 807, v. 20, fls. 53 
a 63. 
32 Lembremos que na Fran9a o termo agronome designava tanto os engenheiros agrarios quanto os proprietarios. 
Grenoullier, a julgar pelo manuscrito de Carvalho ( op. cit.), era tanto urn quanto outro. 
33 Oflcio de D. Francisco de Souza Coutinho a D. Rodrigo de Souza Coutinbo. Para, s.d. APEP, cod. 703. 
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Ap6s a repentina rnorte de Grenoullier, ocorrida ainda ern 1798, D. Francisco norneou 

outro ernigrado para a dires:ao do jardirn, Jacques Sahut, que passaria a acurnular a adrninistra9ao 

de urn antigo estabelecimento agricola tornado dos rnissionarios, a Fazenda de Val-de-Caens, 

onde dirigia plantas:oes- com arado e charrua- de rnilho, arroz e rnandioca, alern de urna fabrica 

de rnanteiga e queijo34
• D. Francisco continuou tentando obter rnudas por contrabando: 

"De Caiena nao pude ainda haver a Moscada e a Pirnenta, agora espero que ou por 

bern ou por mal as terei principalmente a prirneira que e a de que o Brasil carece. Por bern 

pelos Parentes de Grenoullier, a quem fiz saber a Gra9a que podern esperar da herans:a 

dele que sernpre cuidaram que e mais avultada, por mal furtando-se ao que tern arvores 

enclausuradas"35
. 

D. Francisco segue inforrnando que urna nova "missao" seria enviada a Caiena com este 

objetivo, composta pelo "Furriel'' e pelo "Indio Valentim", ambos recebendo urn born ordenado 

pelo risco de enforcamento que corriam. Tambem cogita da possibilidade de atrair mais franceses 

"industriosos", embora reconhes:a que e "grande o risco, e incerto o lucro". 

Sahut, assim como Grenoullier, morreria logo ap6s assurnir a dire9ao do jardim botanico, 

em 1799, levando D. Francisco a nomear como adrninistrador o Capitao do Regimento da cidade, 

Marcelino Jose Cordeiro, que havia sido urn dos auxiliares diretos do governador do Rio Negro, 

Manuel da Gama Lobo d'Alrnada, e administrador da Serraria Real do rio Acara. Segundo D. 

Francisco, foi Cordeiro quem organizou de fato o jardim, tendo assinado o primeiro cata!ogo 

enviado a Lisboa36
. Nao localizamos esse docurnento, mas obtivemos dois "Mappas de todas as 

Plantas que existem no Jardim Botfurico em Sao Jose", datados de 30 de abril e de 20 de junho de 

1800, por meio dos quais e passive! acompanhar como progrediram os trabalhos no jardim 

paraense desde a sua instala9ao (figs. 2.10 e 2.11 ). Ambos os mapas sao divididos em duas 

se96es: "Dentro do Cercado" e "Madeiras de Constru9ao e mais Fruteiras fora do Cercado". No 

mapa de abril, a primeira se9ao relaciona em ordern alfabetica e pelo nome vulgar 82 especies de 

34 Oficio de D. Francisco de Souza Coutinho a D. Rodrigo de Souza Coutinho. Para, 30 de mar9o de 1798. APEP, 
cod. 676. Sabre Sahut, ver tambem Barata (1973). 
35 Oficio de D. Francisco de Souza Coutinho a D. Rodrigo de Souza Coutinho. Para, 2 de fevereiro de 1799. APEP, 
cod. 702. 
36 Oficio de D. Francisco de Souza Coutinho a D. Rodrigo de Souza Coutinho. Para, 30 de marl'o de 1798. APEP, 
cod. 676. 
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plantas nativas e ex6ticas, no total de 2.354 pes. Desse montante destacam-se 546 bananeiras, 

300 pes de "cana de a91icar da terra", 300 de "cana de a91icar da India", 125 de caneleiras e 50 

pes de "ani! manso". Dentre as preciosidades vindas de Caiena, constam abric6s (5 pes), frutas

pao (9), abacateiro (1), cravos da India (49), jacas (10), jasmins (2) e maracujas (24). Outras 

especies ex6ticas tern a sua proveniencia anotada, como a "quina de Suriname" (1 pe), os 

"jasmins do Cabo da Boa Esperans;a" (4), os ')asmins da Italia" (4), as "goiabeiras do Mato 

Grosso" (5) e as ')acas da Bahia"(l). Ao lado das ex6ticas, aparecem as plantas nativas da 

Amazonia, como a baunilha (17), o cacau (8), a casca preciosa (22), a copaibeira (9), o "cravo da 

terra" (43), a seringueira (5) e muitos outros vegetais conhecidos pelos usos na farmacia, 

alimentayao, constru9ao e industria. 

Na segunda se9ao, a grande maioria das 58 especies (451 pes) e nativa e fomecedora de 

madeira, igualmente listadas em ordem alfabetica e pelo nome vulgar. Provavelmente foram 

plantadas "fora do cercado" pelo tamanho que as arvores iriam adquirir. No total, o jardim e 

adjacencias possuiam 2.805 plantas de 140 especies diferentes. Quanto ao mapa de junho, a 

despeito do erro na soma, repete no geral o de abrie7
. 

D. Francisco insistiu na sua correspondencia como Reino na necessidade de conquistar a 

Guiana Francesa. Seria a maneira de por fun a antiga disputa- mais de uma vez sob ]uta armada 

- entre Portugal e Fran9a pela posse do Cabo do Norte, e, ao mesmo tempo, evitar a infiltra9ao 

ideol6gica que amea9ava o imperio colonial portugues (Reis, op. cit.). Ademais, o complexo 

agricola mantido pela Corea francesa na Guiana, fonnado pela Habitation Royale des Epiceries, 

pelas sementeiras e viveiros de Mont-Baduel, pela habitation Tilsit e pela Fabrica de Madeiras de 

Nancibo, era urn forte atrativo para a cobi9a dos portugueses38
• Talvez tenha side esse complexo 

que os irmaos Souza Coutinho tivessem como modele quando instalaram o jardim paraense e 

planejaram a reforma urbana de Belem. Podemos perceber a similaridade entre ambos com a 

associa9ao entre cultivo de especies de alto valor comercial e de "arvores de constru9ao". 

Tambem a planta9ao de caneleiras em Belem (Jardim das Caneleiras) e o assentamento de 

colones ao redor do jardim botanico tinha La Gabriele como uma experiencia antecessora: a 

maier parte da produ9ao da habitation provinha dojardin des canneliers et des girojliers. 

37 "Mappa de todas as Plantas que existem no Jardim Botanico em Sao Joze em 30 de abril1800"; "Mappa de todas 
as Plantas que existem no Jardim Botanico em Sao Joze em 20 de junho 1800". IHGB, Lata 285, Pasta 4. 
38 Sobre os rendimentos de cada urn desses estabelecimentos agricolas, ver "Conta Geral da Receita e Despesa do 
Governo de Cayena e Guiana (anos de 18!2 a 1815)". AN, Fundo Caiena, OF, ex. !!92, SDE. 
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Cinco anos depois de D. Francisco deixar o Para, Napoleiio Bonaparte deu o motivo que o 

ex-govemador tanto queria para a invasiio da Guiana. A historiografia geralmente interpreta a 

decisao da Corte portuguesa como um revide a invasiio do Reino. Parece, contudo, que as tropas 

de Junot apenas levaram o estado de tensiio ao limite, pois Napoleiio tinha realmente pianos 

expansionistas na America e a Guiana deveria ser a base para a conquista de um novo imperio 

colonial frances (Lowenthal, 1952)39
• A invasiio da Guiana, portanto, havia sido planejada alguns 

anos antes e pela segunda vez (lembremos do plano de D. Francisco, da decada de 1790). Mas 

desta vez, a invasao fora planejada em Londres como parte das operas;5es militares previstas 

contra Napoleiio (Cardoso, 1984). 

Em janeiro de 1809, tropas paraenses, cearenses e pernambucanas, auxiliadas por 

mercenaries britanicos, rendiam o govemador da Guiana Francesa, Victor Hugues. Ao contrario 

do previsto originalmente ( destruis;ao das fortificas;5es, das propriedades e esvaziamento da 

colonia, de maneira a impossibilitar uma ameas;a as Antilhas inglesas), Portugal decidiu 

administrar a Guiana como uma dependencia do governo paraense. A administras;iio foi feita com 

base no C6digo Napoleonico, o que denota o carater transit6rio da opera((iio militar, muito mais 

uma medida de pressiio contra a Fran((a do que um projeto expansionista lusitano (Silva, 1986). 

A posse de La Gabriele, se nao representou motivo preponderante para a invasao da 

Guiana pelas tropas luso-brasileiras, certamente estaria entre os maiores beneficios a ser obtidos 

pelos portugueses com a anexa9ao de uma colonia tao conturbada. De fato, La Gabriele era um 

atraente neg6cio, tanto que o comandante britaruco Lucas Yeo, na partilha da presa de guerra, 

requisitou nao apenas a posse de naus francesas e o pagamento de 500 mil cruzados, mas tambem 

a Habitation Royale des Epiceries, provocando protestos veementes das autoridades paraenses 

(Cardoso, op. cit.). Suas pretens5es, contudo, foram abortadas pela negociayao do "Termo de 

Rendi9iio" entre Hugues e o comandante portugues Manoel Marques d'Elvas Portugal, o qual 

regulava as condis:oes em que a colonia seria entregue a nova administra9iio. Um artigo 

especifico para La Gabriele (14°), o Unico do genero, foi incluido: 

"Desejando conservar a plantas:ao de especiarias, chamada La Gabriele, em todo o 

seu esplendor e agricultura, fica estipulado que nao se destruira nenhum edificio nem 

39 A escravidllo na colOnia foi restabelecida em 1803, atraindo de volta muitos dos proprietfuios que a haviam 
abandonado. Victor Hugues foi nomeado governador e conseguiu, em poucos anos, aumentar consideravelmente as 
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planta91io, arvores ou plantas; mas conservar-se-a no estado presente tal qual se entrega 

aos comandantes deS. A. o Principe Regente" (apudReis, op. cit.)40
• 

A venda das especiarias Ia cultivadas era uma das maiores fontes de renda da co16nia, 

juntamente com o rendimento da al:ffindega e os impostos sobre as casas comerciais e o "tafia", 

aguardente de cana exportada para a Africa41
• Ah§m disso, com a posse de La Gabriele 

finalmente seria possivel transplantar para os jardins brasileiros as especies que os franceses ja 

haviam conseguido reunir. Numa carta ao governador do Para, Jose Narciso de Magalhii.es de 

Menezes, datada de 2 de abril de 1809, D. Rodrigo da a entender que nao interessava rnesrno 

conservar Caiena sem o aproveitamento daquelas riquezas: 

"0 sistema que se deve seguir para conservar Caiena sem que venha a ser pesada a 
Real Fazenda, e antes sistemando [sic] tudo de modo que pague a despesa necessaria para 

a sua defesa ( ... ) e a pronta e imediata transplanta9ii.o para o Para e para os outros 

dominies do Brasil, da maior quantidade possivel de todas as arvores de especiaria, ( ... ) 

particularmente da noz moscada, que ali existe e que nos dominies do Brasil se nii.o 

possuem ( ... )" (apudCruz, 1963:152-3). 

D. Rodrigo recomenda, ainda, que se fa9a transportar,juntamente com as plantas, "habeis 

jardineiros", mas que tais tecnicos nii.o fossem "contaminados da ideologia liberal". 

Em 27 de abril, urn novo oficio de D. Rodrigo ao govemador Magalhaes de Menezes 

determinava a transferencia de plantas do jardim botfurico do Griio-Para para o Rio de Janeiro, 

exatamente aquelas que D. Francisco havia obtido dez anos antes. Mandava, ainda, procurar em 

Caiena a arvore da noz moscada (lembremos que, segundo D. Francisco, era mantida sob 

vigililncia) e alertava que a procura de "todo o genero de culturas" era o "ponto mais essencial 

para o Brasil" naquele momento: 

exporta96es. 
40 o "Termo de Rendi9i!o" tambem encontra-se reproduzido em Baena (1846). 0 original pertence a BN, Se9ao de 
Manuscritos, c6d. CCLXVI (1754). 
41 "Conta Geral da Receita e Despesa do Govemo de Cayena e Guiana (anos de !812 a 1815)" e "Mapa Geral das 
Importa9oes e Exporta96es da Colonia de Caiena e Guiana. Anos 1812 a 1815". AN, Fundo Caiena, OF, ex. !192, 
SDE. 
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"Sobre as Produs:oes que V. Exa. tern podido conservar das que urn dos seus 

Predecessores D. Francisco Mauricio de Souza Coutinho tirou de Caiena deve particular 

cuidado aS. A. R. a conservavao, extensao do Cravo da india, ou Girofle, a V. Exa., que 

veja se sem diminuir o nfunero destas Arvores no Para pode V. Exa. remeter por 

diferentes Embarcas:oes vanos Pes das mesmas Plantas, que possam aqui cultivar-se, e 

propagar-se, fazendo especial recomendavao a maior prontidao, e que se expe9am o 

melhor acondicionadas que se possa. E igualmente inutil que eu diga a V. Exa. que S. A. 

R. deseja que a cultura do cravo da India ou Girofle se estenda o mais que for possivel, 

pois que aquele cravo que V. Exa. dai remeteu se achou muito born, e comparavel ao 

melhor das Molucas. Muito desejaria tambem S. A. R. que V. Exa. procurasse de Caiena 

a Arvore de Noz Moscada = Muscadier = que ainda nos falta, e que os Franceses 

roubaram por via do habil Intendente das Ilhas de Fran9a e Bourbon Mr. [Pierre] Poivre 

de Amboine por meio dos nossos Timor e So lor, o que os nossos nunca souberam fazer, e 

das Ilhas de Frans:a passar para Caiena onde tern prosperado42 Este objeto o manda S. A. 

R. recomendar muito a V. Exa. pela sua grande importancia, e por que o ponto mais 

essencial agora para o Brasil, e procurar-se todo o genera de culturas, e dar-lhes a maior 

extensao "43
. 

A primeira remessa foi realizada no final de 1809, para Belem. Foi o administrador de La 

Gabriele, Joseph Martin, quem assinou a lista de plantas e as instrus:oes para o plantio. Nela 

vieram, dentre outras, a noz-moscada (pelo visto, pela primeira vez introduzida no Brasil), 

caneleiras, carambolas, "arvore do pao d'Otaiti", "moringueira", cravo da India, "groselheira da 

India", pimenteira, bilimbi, "litihi", "bananeira d'Otaiti", sapoti, "nogueira de Bancoul" e "cana 

d'Otaiti", especie que passou no Brasil a ser conhecida como "cana caiena" ou "caiana". No total, 

82 especies foram embarcadas em seis caixas. Na relas:ao das plantas, Martin aproveitou para 

fazer alguns comentanos sobre a hist6ria do cultivo de algumas especies e mesmo sobre os usos 

que se lhes podia dar. E o caso da fruta-pao, que, segundo o naturalista frances, "foi introduzida 

nas Colonias Francesas em 1795; e urn dos resultados da viagem de Mr. Dentrecasteaux [sic] ao 

42 A fa9anha de Pierre Poivre aparece em muitos escritos da epoca, como um indicio do sucesso dos 
empreendimentos coloniais franceses. Amboine ou Amboyne era a colonia holandesa da qual forarn retiradas as 
especiarias (Ly-Tio-Fane, 1982). 
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Mar do Sui afim de procurar 0 desafortunado Laperouse [sic]. Esta arvore, que OS ingleses tern 

tao bern conduzido com grandes despesas as suas Colonias, merece ocupar urn dos principais 

lugares entre os vegetais, que servem a economia e sustento dos homens"44
• Da "nogueira de 

Bancoul", Martin afirma ser "urna grande e bela arvore que produz urn belo efeito plantada em 

ruas e estradas, pela extensao de seus ramos, que se estendem em todo o sentido"45
. 

0 sucesso da "transplantac;:ao" e a prioridade dada a procura de "todo o genero de 

culturas", como escreveu D. Rodrigo, certamente influenciou na decisao do govemo de publicar a 

relac;:ao de Martin na Impressao Regia do Rio de Janeiro. No inicio de 1810 o folheto de 24 

paginas ja estava circulando, com o titulo de "Noticia Hist6rica e Abreviada para servir a Cultura 

de uma remessa de arvores especieiras e fructiferas destinada a Sua Excellencia o Senhor Capitao 

General do Para por Sua Senhoria, o Senhor Manoel Marques, govemador interino da Colonia de 

Cayena". 

Respeitado como naturalista, Martin seria mantido pelos portugueses na administrac;:ao de 

La Gabriele. 0 Intendente Geral de Caiena, Joao Severiano Maciel da Costa (1769-1834), 

destacou sua "fidelidade" e "ze1o" e o considerava, pelo menos em Caiena, insubstituivel, 

inclusive para a "policia dos escravos". As autoridades portuguesas tambem tentaram, por 

intennedio do embaixador em Londres, transportar a esposa de Martin para Caiena, "para que ele 

se ligue ao governo de S. A R."46
. Martin se desligou do cargo somente em 1816, quando a 

Guiana ainda estava sob a dominac;:ao lusitana, escrevendo em seguida urna Memoire sur la 

Gabriele (Jobim, op. cit.). 

Para cuidar das plantas vindas de Caiena, D. Rodrigo mandou que o governador do Para 

nomeasse, em 1810, Francisco Arruda da Camara como Inspetor do Jardim Botfullco do Grao

Para, cargo que viria acurnular com ode Fisico-Mor da capitania47
• Ao Govemador Militar da 

43 Oficio de D. Rodrigo de Souza Coutinho ao governador do Pan\, Jose Narciso de Magalhaes de Menezes. Rio de 
Janeiro, 27 de abril de 1809. APEP, cod. 751. 
44 Noticia Hist6rica e Abreviada para servir a Cultura de uma remessa de Grvores especieiras e fructiferas destinada 
a Sua Excellencia o Senhor Capitao General do Para par Sua Senhoria, o Senhor Manoel Marques, governador 
interino da Colonia de Cayena (1810), p. 13. 
45 !d. ibd.,p.J9. 
46 Oficio de Joao Severiano Maciel da Costa ao Conde d'Aguiar. Caiena, 28 de abril de 1811; e Oflcio de D. Rodrigo 
de Souza Coutinho, Conde de Linhares, a Joao Severiano Maciel da Costa. Rio de Janeiro, 17 de julho de 1811. AN, 
Fundo Caiena, OF, ex. 1192, SDE. 
47 Aviso do Conde de Linhares ao Conde d' Aguiar, 26 de abril de 1810 (apud "Flora Fluminensis. Docutnentos", 
1961). Nao pude averiguar se Francisco Arruda da Camara realrnente tomou posse de ambos os cargos. Nos codices 
que consultei nao ha docutnentos com referenda a ele. A bibliografia que consultei, por outro !ado, informa muito 
pouco sabre Francisco. De 1790, ano em que se formou em Montpellier, a 1821, em que comprovadamente morava 
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Guiana, Manoel Marques, recomendou-se que mandasse de Caiena ao Para e Rio de Janeiro 

"todas as plantas que se puder ( ... ) e bons jardineiros, que tratem de sua horticultura" (apud 

Baena, 1838:445). Para garantir a sobrevivencia das plantas, o govemador do Para apelou aos 

moradores vizinhos ao jardim botiinico de Belem para que ajudassem no trabalho de planta91i.o, e 

determinou uma guarda especial para fiscalizar os cercados construidos para esse fim, chamados 

"cancelas" (Meira Filho, 1976a). 

No Rio de Janeiro, a conquista da Guiana significou a oportunidade certa para D. Rodrigo 

retomar seus antigos pianos. Ja em 1809 uma decisii.o regia havia autorizado a concessii.o de 

premios e outras vantagens as pessoas que fizessem aclimatar especiarias da India ou iniciassem 

o cultivo de vegetais uteis, decisii.o ampliada no ano seguinte para a isen91i.o total de dizimos e 

taxas alfandegiirias (Almeida, op. cit.). Ao mesmo tempo, cumpria organizar os jardins botilnicos 

nas demais capitanias do Brasil para que o imperio portugues tirasse o maximo proveito de La 

Gabriele. A Impressii.o Regia publica, entao, logo depois do folheto assinado por Martin, o 

"Discurso sobre a utilidade da institui91i.o de jardins nas principals provincias do Brasil", de 

Manuel Arruda da Camara, irmii.o do inspetor nomeado para o jardirn paraense. Camara prop5e a 

institui91io de hortos 

"( ... ) em que se criem, como em viveiros, nii.o s6 plantas de paises estranhos, senii.o ainda 

os de viirias provincias do Brasil, que ou sao raras, ou cuja destrui91i.o sera inevitiivel, 

apesar de todas as proibi96es, por causa da extensii.o do pais e da pouca popula91i.o" 

(Camara, 1982: 197). 

Na primeira parte do "Discurso", Camara ressalta a prodigiosidade da natureza tropical, 

em compara91io aos "poucos fi:utos [que] concedeu a Europa" (id. ibd.: 198). Lamenta que 

tivessem sido interrompidas, no passado, as "transplanta96es" para o Brasil, pois a agricultura na 

colonia poderia estar em grau muito mais adiantado, como o era em Caiena, no caso do cultivo do 

cravo da India, e na Bahia, no caso da pirnenta. Como o reino vegetal, para Camara, seria "a fonte 

mais fecunda, mais pronta e menos trabalhosa das riquezas de qualquer Na91i.o", urgia emendar "a 

grande falta" do passado, incentivando novas "transplanta96es" (id. ibd.: 199). Como exemplo das 

no amal Nordeste brasileiro por seu envolvimento na politica local, nenbuma informayilo existe sabre Francisco em 
Mello Neto (1982) e Herson (1996). 
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riquezas que poderiam advir do cultivo de vegetais ex6ticos, cita os casos da cana de ayucar, 

algodao, tabaco, cafe, mandioca, trigo, milho, mangueira, jaqueira, dendezeiro, inhame, coqueiro, 

amendoim, etc.48
. Tambem cita, mais uma vez, a experiencia das colonias francesas como 

exemplo das "utilidades reais" de semelhantes "transplanta96es". Nao obstante seu 

desconhecimento dos limites reais do imperio lusitano, pois da como possessao portuguesa o rio 

Orinoco, Camara tenta comprovar que o "continente do Brasil" e suscetivel de ser cultivado com 

plantas provenientes da Europa, Africa e Asia, fazendo-o pela analise geogratica dos "alimentos 

de que os vegetais se mantem" (ar, luz e agua) e das "cinco terras primitivas" (argila, silica, 

magnesia, barita e cal). E o "meio mais facil de por em execu9ao essas transplanta96es, e de as 

fazer prosperar" seria a institui9ao de hortos botanicos nas principais provincias do Brasil: Rio de 

Janeiro, Bahia, Pernambuco, Parae Caiena (id. ibd. :202). Como estes Ultimos ja existiam, caberia 

instalar somente os tres primeiros. Camara terrnina a primeira parte recomendando os cuidados 

necessarios a localiza9ao dos hortos, sugerindo as atribui96es e qualifica96es dos inspetores e 

j ardineiros, garantindo o "lucro imediato" dos hortos ("sen do bern administrados") e lembrando 

que a "transp!anta9ao artificial" de animais tambem poderia ser uti!, como as "abelhas da Europa 

ou de Angola", os "grandes Cameiros do Peru" (lhamas?), as "ovelhas de la tina de Espanha" e 

os "Camelos e Dromedarios" para os sert5es de Pernambuco, Paraiba e Ceara. 

N a segunda parte, Camara enumera as "plantas uteis que merecem ser transplantadas e 

cultivadas" (id. ibd. :205), originarias da Asia, Africa, Europa, America Setentrional, Mexico, 

Nova Holanda, Caiena, "Parae Maranhao", Ceara e Pernambuco. Pela rela9ao, pode-se perceber 

que Camara desconhecia as especies que ja haviam sido introduzidas no Para ha pelo menos dez 

anos. De Caiena sugere a "transplanta9ao" da fruta-pao, do cravo da India, da "pimenta 

zeilonica" e da noz moscada, todas ja aclimatadas em Belem. Do Para e Maranhao, recomenda o 

cultivo do cravo do Maranhao ( ou do Para), castanha do Maranhao ( ou do Para), "pixuri", 

abacate, bacuri, bacaba, abacaxi e "maracuja mamao", igualmente ja reunidas no jardim paraense. 

Com uma conjuntura favoravel e o interesse das autoridades, providencias foram tomadas 

no Rio de Janeiro e em Olinda para garantir o sucesso da transferencia das plantas. Em 1810, o 

botanico Kancke foi nomeado para diretor das culturas de plantas ex6ticas dos Jardins e Quintas 

Reais da Fazenda Santa Cruz, atual Quinta da Boa Vista (Lopes, 1997). Na Fazenda da Lagoa 

48 Supomos que Camara se referia mais a difusiio dessas culturas e niio a "transplanta9ao", pois algumas das especies 
enumeradas sao nativas da America do Sui. 
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Rodrigo de Freitas, onde funcionava a Fabrica de P6lvora e onde funciona ainda hoje o Jardim 

Botilnico do Rio de Janeiro, tambem foram introduzidas - a partir de 1810 - muitas plantas 

enviadas de Caiena e Bel em 49
. Mais tarde, foi esse o local escolhido para centralizar os 

experimentos agricolas com especies ex6ticas. 

Quanto ao jardim de Olinda, parece ter sido criado efetivamente para receber as plantas de 

La Gabriele, assim como servir de entreposto para as remessas que saiam de Caiena e Belem para 

o Rio de Janeiro. Vimos que as autoridades no norte tinham ordens para remeter "para todos os 

govemos do Brasil", sempre que possivel, lotes de plantas, "pois que s6 deste modo se pode 

assegurar a sua perfeita transplanta91io"50
. Ainda em 1810, Manuel Arruda da Camara, o autor do 

"Discurso sobre a utilidade da institui91io dos jardins ... ", foi nomeado diretor do jardim 

pemambucano, mas nao pode assumir em virtude de sua morte (Mello Neto, 1982). Em oficio de 

23 de abril de 1811, o intendente Maciel da Costa insistia como Conde d'Aguiar, Ministro e 

Secretario de Estado dos Neg6cios do Interior, para que fosse criado urn horto botilnico em 

Pernambuco, para onde vinha enviando muitas plantas51
. Em 26 de abril, novo oficio avisava ao 

Conde d'Aguiar que em mar9o havia sido expedida de Caiena a Real Galeota Princesa D. Maria 

Tereza, e que a embarcayao haveria de deixar "plantas de especiarias" em Pemambuco52
• Em 17 

de julho, D. Rodrigo respondeu a Maciel da Costa, louvando sua iniciativa de mandar "a 

expedi91io por Pernambuco, onde ficaram parte das plantas que poderiam ter sofrido vindo ate 

aqui, vindo as outras para esta cidade ( ... ) que S. A. R. mandou logo para o estabelecimento da 

Lagoa de Freitas"53
• D. Rodrigo tambem elogiou a iniciativa de mandar as plantas sob os 

cuidados do "habil cultivador M. Germain [Etienne-Paul Germain]", a quem prometeu muitas 

recompensas. No Rio, Germain recebeu a incumbencia de elaborar uma memoria sobre a 

49 0 inicio das atividades do jardim fluminense ainda e urn assunto a ser mais estudado. A julgar pelas informa9oes 
de Rodrigues (1894 e 1908), o horto data de 1808, mas somente no ana seguinte M noticias da introdu9ao de uma 
cole9ao de plantas orientais contrabandeadas por Luis de Abreu. Lav6r (1983) e Barroso (1998) reproduzem as 
informa96es passadas por Rodrigues, enquanto Oliveira (1997) afrrma ter a organiza9ao do jardim se efetivado 
somente em 1819. Lopes (1997:40n), par sua vez, faz referencia a cria9i!o, em 1818, de "urn jardim de plantas 
ex6ticas na Fazenda da Lagoa Rodrigo de Freitas, a principia anexo ao Museu Real recem-criado ( ... )". 
50 Oficio de D. Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, a Joao Severiano Maciel da Costa. Rio de Janeiro, 
17 dejulho de 181 I. AN, Fundo Caiena, OF, ex. IJ92, SDE. 
51 Oficio de Joao Severiano Maciel da Costa ao Conde d' Aguiar. Caiena, 23 de abril de 181 I. AN, Fundo Caiena, OF, 
ex. 1192, SDE. 
52 Oficio de Joao Severiano Maciel da Costa ao Conde d' Aguiar. Caiena, 26 de abril de 1811. AN, Fundo Caiena, OF, 
ex. 1192, SDE. 
53 Oficio de D. Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, a Joao Severiano Maciel da Costa. Rio de Janeiro, 
17 dejulho de 181 I. AN, Fundo Caiena, OF, ex. IJ92, SDE. 
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agricultura no Brasil e urn projeto para a insta!a91io de urn curso de Botiinica e Quimica. Logo em 

seguida, foi nomeado para dirigir o horto de Olinda. 

0 texto de Germain e interessante sob urn aspecto. Para ele, a conquista da Guiana 

deveria ser vista apenas como urn dos passos para a obten91io de "todos os produtos da Europa, 

das Americas e da india", pois o nfunero de especies aclimatadas em La Gabriele era limitado e 

existiam muitas outras que Portugal ainda nao dispunha. A presen9a da Corte no Brasil poderia 

trazer muitas vantagens para este "Imperio florescente", desde que o govemo continuasse a reunir 

as produ96es naturais dos dois hemisferios, aptas a serem aclimatadas no Brasil pela diversidade 

de climas existentes: 

"( ... ) trata-se apenas de cultivar em cada Provincia os produtos adequados a cada 

localiza91io, Iugar e clima, e assim, rapidamente, este Centro rico e em expansao 

apresentara ao Universo urn novo espetaculo, urn Imperio florescente, que acolhera todos 

os produtos vindos de ambos os Hemisferios ( ... ). 0 Brasil ja contem quase todos os 

produtos da Europa, junto aqueles da America; faltam apenas aqueles da India. A 

conquista de Caiena nao oferece nenhurna vantagem de inicio; porem, considerando bern, 

toma-se essencial ao novo Imperio; ela ja fomeceu alguns dos produtos exclusives locais, 

mas restam outros que deveriam ser transportados. Ai entao o Brasil passara a reunir nas 

suas terras todos os produtos vindos da Europa, das Americas e da fndia. Estes produtos, 

cultivados cada urn no clima adequado, logo irao se multiplicar, e entao o Brasil, podendo 

ser auto-suficiente, oferecera ao especulador o excesso de sua produ91io e atraira o 

estrangeiro e o navegador, o que estabelecera urna preponderiincia na balan9a comercial. 

E entiio os Estados Europeus, de ha muito os Mestres e os opressores das Americas, 

tornar-se-ao os tutelados pelo novo Imperio"54
. 

0 raciocinio de Germain, vinculando poder politico e economico it urna agricultura forte e 

diversificada, necessitava de urn elemento basico: a posse de especies com valor comercial. 0 

restante viria em decorrencia, seja pelos beneficos efeitos da natureza brasileira, seja pela a91io de 

homens industriosos. A estes deveria ser destinado o curso de Botarnca e Quimica, urn antigo 

54 "Memoria em frances sobre a agricultura no Brasil, por M. Germain, precedida de duas cartas de Domingos 
Borges de Barros, sendo uma aut6grafa". AN, cod. 807, v. 10, 64, fl. 56a. 
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projeto que D. Rodrigo parecia retomar (lembremos que pretendia instalar, em 1803, uma 

"Escola de Botanica" anexa ao Jardim da Ajuda). 

Era inten<;ao de D. Rodrigo "atrair ao Brasil h:ibeis cultivadores e homens industriosos, de 

que tanto necessitamos". Para isso, Maciel da Costa fez intensa propaganda em Caiena do 

governo portugues, garantindo aos moradores da cidade liberdade de culto, convencendo-os da 

benevolencia do Principe Regente, e mandando imprimir e distribuir obras que fizessem do 

governo frances urn "odioso", "iniquo e violento usurpador" (Reis, op. cit. )55
. Germain era urn 

desses industriosos que receberam "atestado" de idoneidade. Na passagem por Pernambuco, 

ainda em 1811, escolheu o local e deixou urna relavil.o dos vegetais plantados no novo horto. 

Eram mudas e sementes de cravo da india, noz moscada, "pommier de Cithere" (pinha, ata ou 

fruta do conde), carambola, sapotizeiro, jalapa e outras tantas56
. Quando retornou em 1812, 

encontrou muitas plantas ja aclimatadas e outras introduzidas pelo padre Joil.o Ribeiro Pessoa de 

Mello Montenegro, encarregado provisoriamente do jardim (Mello Neto, 1954). Em 1816, uma 

nova "Lista das Plantas que existem presentemente em o Real Jardim de Plantas em Olinda" foi 

apresentada ao governador por Germain. Nela constam 37 variedades de plantas em 2.541 pes, a 

grande maioria transportada de Caiena57
• Germain ficou no cargo ate a morte, em 1817. 

Instalado o horto de Olinda em 1811, consolidou-se a rota de "transplanta9il.o", nil.o raro 

acontecendo de remessas de plantas serem enviadas do Para para Caiena, e dai para o sui 58
; ou do 

Rio de Janeiro para Pernambuco 59
• Como prova do efetivo entrosamento entre os diversos hortos, 

Jobim (op. cit.) cita urn pedido de sapotizeiros e "pequis da Guiana" formulado em 1811 pelo 

padre Joiio Ribeiro. Do Rio de Janeiro sua carta voltou a Pernambuco, sendo em seguida 

expedida para Maciel da Costa pelo governador da capitania, que prontamente enviou a Ribeiro 

as mudas solicitadas. 

55 0 mesmo tipo de propaganda foi feito na Corte, com a inten9ao de denegrir a imagem de Napoleao e legitimar a 
invasao da Guiana (Neves, 1999). 
56 Situation de Ia pepiniere Royale des Epices & autres plantes Etrangeres apportees de Cayenne, dans Ia goelette 
du Roy La princesse Donna Maria Thereze, laquelle pepiniere Etablie a Olinda par les soins & Ordre de son 
Excellence Monseigneur Caetano Pinto de Miranda Montenegro commandeur de I' ordre du Christ gouverneur & 
Captaine General de Ia province de Pernambuco. Olinda, 20 juin, 1811 (apud Mello Neto, 1954:43). 
57 "Lista das Plantas que existem presentemente em o Real Jardim de Plantas em Olinda". Olinda, 28 de julho de 
1816. AN, cod. 807, v. 7, 192, fl. 188a. A "Lista ... " foi reproduzida com muitos erros em "Flora Fluminensis. 
Documentos" (op. ci/.:291-3). 
58 Oficio de Joao Severiano Maciel da Costa ao Conde d'Aguiar. Caiena, 26 de fevereiro de 1811. AN, Fundo 
Caiena, OF, ex. 1192, SDE. 
59 Cf. "Rela9ao das plantas vivas que da Lagoa de Freitas se remetem para Pernambuco", 5 de fevereiro de 1814 
(apud"Flora Fluminensis. Documentos", op. cit.:293). 
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Maciel da Costa foi uma figura chave na concretizayao da rede de jardins luso-brasileiros. 

Ele tinha a exata noyao do valor dos estabelecimentos colonials da Franya. No detalhado balan90 

que efetuou em 18 I l sabre os primeiros anos da administrayao de Caiena, o intendente da conta 

ao Conde d' Aguiar do nfunero de escravos empregados em La Gabriele, de arvores frutiferas, sua 

produyao media e despesa (fig. 2.12)60
. Maciel da Costa admirava-se de que OS franceses nao 

tivessem aproveitado o estabelecimento para outros fins que nao o de produzir especiarias: 

"( ... ) destinada desde o inicio a funcionar como escola pratica e centro de incentivo ao 

cultivo das especiarias que o govemo frances havia feito transportar das indias a Guiana; 

este estabelecimento foi apenas vista sob este ponto de vista, e seus produtos nao foram 

contabilizados nos diversos rendimentos das Colonias ( ... )"61
. 

Em outro documento, afmnava que La Gabriele era uma 

"( ... ) fazenda verdadeiramente Real, par sua grandeza, qualidade de suas produy5es e par 

sua beleza rustica, porque nada tern de obras ( ... ). E urn dos grandes recursos para as 

necessidades publicas, par que o Girofle [ cravo da India] que e muito procurado dos 

Estados Unidos, faz as vezes de numeriuio para a compra de fomecimentos ( ... ). E 

conhecendo que a reputa91io deste pais provem principalmente das especiarias de que 

noutro tempo os Holandeses tinham grande cifune, proibi a saida das plantas para paises 

estrangeiros ( ... )"62
. 

Esse trecho revela a importancia comercial da cultura de especiarias. Os meticulosos 

inventarios de plantas realizados nos jardins do Para, de Caiena ou de Olinda, enviados a Lisboa 

e depois ao Rio de Janeiro, funcionavam nao apenas como relao;:oes de especies vegetais 

conquistadas a natureza e aos paises considerados concorrentes, mas como bens economicos mais 

valiosos quanta maior fosse a cotao;:ao das plantas no mercado. 0 valor dado a essas plantas pode 

ser comprovado nas crises monetirrias, como a referida par Maciel da Costa, quando muitas delas 

60 Habitation Royale des Epiceries, dite lo Gabriele, anexo no. I I do referido baian9o. AN, Fundo Caiena, OF, ex. 
I I92, SDE. 
61 !d. ibd 
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eram utilizadas como moeda corrente para pagamentos, principalmente o cravo da india, a noz

moscada e a canela. 

0 valor das plantas justificava as duas "Ordenans;as" de Maciel da Costa referentes a La 

Gabriele, uma, de 24 de fevereiro de 1810, proibindo "levar para fora da colonia( ... ) planta ou 

semente de Girofle [cravo da India], Muscada [noz-moscada], Canela e Pimenta sem permissao 

do Govemo ( ... )" (fig. 2.13)63
; outra, de 19 de julho de 1810, determinando o modo de 

"arrecadar" os produtos. No item XI consta: 

"A respeito das especiarias, guardar-se-a o mesmo metodo ate aqui praticado. 0 

Diretor da Gabriela com ordem do Intendente Geral entregara todo o produto da colheita 

ao Comissano do Armazem Real dos generos coloniais, o qual depois de o fazer pesar o 

recolhera, dara Recibo ao Diretor e enviara ao Escrivao da Fazenda a relayao do que 

recebeu com a certidao do peso, para ser registrada e carregado o produto em Receita ao 

dito Comissano. Quanto a Saida, nenhuma se fara senao por ordem assinada pelo 

Intendente, registrada pelo Escrivao e lans;ada em descarga ao Comissario. 

Os que pretenderem comprar especiarias ou quaisquer outras coisas do Armazem, 

dirigirao suas proposis;oes por escrito com declaras;ao das condis;oes a Secretaria da 

Intendencia, as quais serao examinadas na primeira conferencia, e sendo aceitas, dar-se-a 

ordem para a entrega"64
• 

As melhores safras de La Gabriele ocorreram em 1812 e 1814. Em 1815 a fazenda deu 

prejuizo, ano de "colheita quase nula e nao produziu senao cravo, canela e pimenta". A maior 

parte da produs;ao seguia para a Inglaterra, Estados Unidos e Para, de onde era reexportada65
. 

Alem da exporta<;ao, Maciel da Costa tambem destinou as especiarias a Corte. Em abril de 1811, 

enviou ao Rio de Janeiro nove caixas com cravo, canela, pimenta e amostras da pimenta branca, 

62 Ofieio de Joao Severiano Maciel da Costa ao Conde d'Aguiar. Caiena, 28 de abril de 1811. AN, Fundo Caiena, OF, 
ex. 1192, SDE. 
63 "Ordenan9a ... ", 24 de fevereiro de 1810. AN, Fundo Caiena, OF, ex. 1192, SDE. Reproduzido em "Flora 
Fluminensis. Documentos" (op. cit.:279). 
64 "Ordenan9a ... ", 19 dejulbo de 1810. AN, Fundo Caiena, OF, ex. 1192, SDE. 
65 "Conta Geral da Receita e Despesa do Governo de Cayena e Guiana (anos de 1812 a 1815)" e "Mapa Gera1 das 
Importa96es e Exporta96es da ColOnia de Caiena e Guiana. Anos 1812 a 1815". AN, Fundo Caiena, OF, ex. 1192, 
SDE. 
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pedindo que o informassem do gasto anual da Casa Real66
. Tambem enviou doces, m6veis, 

produtos de hist6ria natural e pequenos presentes feitos a partir de asas de insetos. Por sugestao 

de D. Rodrigo, recebeu em Caiena, vindos do Para, "alguns Rapazes habeis e com talentos", os 

quais foram entregues a Martin "para que aprendessem a Botanica e o cultivo de plantas". Em 

seguida, seriam enviados as diversas capitanias do Brasil para propagarem as culturas67
. 

Maciel da Costa pode ser considerado urn dos mais ativos incentivadores do cultivo de 

especiarias, exemplo do empenho com que as autoridades portuguesas buscaram difundir novas 

culturas na colonia e sem duvida urn elemento fundamental para o bern sucedido intercfunbio 

entre os quatro jardins mencionados. Em novembro de 1817, ap6s a assinatura do acordo entre 

Portugal e Frans:a que restituiria a Guiana a sua antiga metr6pole, Maciel da Costa deixou Caiena 

em dires:ao ao Rio de Janeiro, levando consigo mais urna remessa de plantas. Em maio do ano 

seguinte, D. Joao VI decretou o aurnento do horto flurninense, a mudans:a do nome para Real 

Jardim Botfullco (anexo ao Museu Real) e nomeou Maciel da Costa para dirigir as planta9oes de 

cravo e outras especiarias (Rodrigues, 1908)68
• 

0 ano de 1817 e urn importante marco para os jardins luso-brasileiros. Na Guiana, Maciel 

da Costa deixava La Gabriele desprovida de boa parte de suas mudas. Martin deixara a 

administra9ao do estabelecimento urn ano antes, e certamente nao testemunhou o estado em que 

foi devolvido ao govemo frances. Em Olinda, a morte de Germain e os acontecimentos politicos 

que antecederam a Independencia teriam deixado no esquecirnento o jardirn botfullco. Segundo 

Mello Neto (op. cit.), chegou-se a autorizar a transferencia das plantas para urna propriedade 

particular, a fim de salvar o pouco que restava. Spix e Marti us (1981 ), de passagem pela cidade 

em 1819, falam que o jardim havia mesmo sido extinto, mas o certo e que continuou a funcionar 

- apesar das dificuldades- no mesmo local demarcado por Germain (Freyre, 1942). 

No Para, o anode 1817 foi o da posse do ultimo Capitao General do Estado, Antonio Jose 

de Souza Manoel de Menezes, Conde de Villa Flor, que administrou a provincia ate 1820. Ele 

certamente encontrou o complexo comercial-cientifico de Belem mal conservado, o que se 

explica tanto pela grave crise financeira que a Junta de Sucessiio Provisional enfrentou nos anos 

66 Oficio de Joao Severiano Maciel da Costa ao Conde d'Aguiar. Caiena, 23 de abril de 1811. AN, Fundo Caiena, OF, 
ex. 1192, SDE. 
67 Oficio de D. Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, a Joao Severiano Maciel da Costa. Rio de Janeiro, 
17 de julho de 1811. AN, Fundo Caiena, OF, ex. 1192, SDE. Nao encontrarnos nos documentos consultados o 
nfunero de rapazes enviados a Caiena, nem seus nomes. Tampouco, se realrnente seguiram para outras capitanias. 
68 Sobre Maciel da Costa, ver ainda Silva (1861, t. IV, p. 34) e Silva (1883, t. X, p. 347). 

104 



em que administrou o Estado, de 1810 a 1817, como pelo reves que a politica de incentivo aos 

jardins botiinicos sofreu com a morte de D. Rodrigo de Souza Coutinho, em 1812. Nesses anos, o 

tema da primazia agricola come<;ou a receber duras criticas, sendo significativo o protesto de Jose 

Acurcio das Neves contra a "redu9ao da economia portuguesa a agricultura", publicado em 1814 

pela Imprensa Regia de Lis boa com o titulo de "V ariedades sobre os objetos relacionados as 

artes, comercio e manufaturas considerados segundo os principios da economia politica" (apud 

Wehling, 1977:201). A conjuntura economica e po!itica mudava rapidarnente eo que parecia 

destinado a perdurar gra<;as as plantas vindas de Caiena, logo foi abandonado. 

No proximo capitulo, veremos o que aconteceu com o jardim botiinico do Grao-Para 

quando desvinculou-se de La Gabriele. Nos deteremos na administras;ao do medico e naturalista 

Antonio Correa de Lacerda, de 1818 a 1821, nos problemas causados pelos violentos conflitos da 

Independencia e da Cabanagem, revolta popular que perdurou de 1835 a 1840, e- a partir desse 

ano - na progressiva transforrnas;ao do jardim botiinico em jardim publico, destinado ao lazer da 

populas;ao de Belem. 
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Fig. 2.1: Planta da prava da cidade de Belem do Para tirada em 1751 (an6nima). Com a letra "A" 

esta asslnalado o antigo Palacio do Governador (em cima, a direita); em :frente ve-se o Largo do 

Palacio. Com a letra estao assinaladas as "valas que desaguam no mar"; a corre de 

para baixo e urn dos bra<;:os do igarape do (reproduzido de Araujo, 1998). 
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onde se localizavam o Palacio do Governador (assinalado como nW:nero 6), a Catedral da Se, o 

de Santo Cristo e o dos A esquerda, a "Camp ina", o 

nas 2:ram11os chuvas" 

do 
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Fig. 2.3: Planta da Cidade do Para, assioada por Gaspar Gronsfeld e datada de 1771. 0 Palacio do 

Governador esta assinalado como nfunero 3. Observar a tentativa de delimitao;;ao precisa do 

"Terreno alagadi<yo chamado vulgarmente o Piry" (reproduzldo de Be/em do Para, 1995). 
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Fig. 2.4: Planta da Cidade do Grao-Pani fortificado pelo metodo mais simples e menor despesa 

que pode admitir a irregularidade da sua figura e inegalidade de seu terreno, e em parte 

pantanoso. e em dos ou se na man?.em do assinada . . -
Gaspar Geraido Gronsfeld e datada 1 771. 0 previa a da 

no sist<3ma 

Govel'Jla<ior ap<rre;:e d<3sta.cadlo em veJm<o!hl), ao centro 

1995). 
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Fig. 2.5: Planta em que se mostra como se pode fortificar uma parte desta cidade do Griio-Para 

pelo metodo rnais simples que pode admitir 0 terreno pantanoso fazendo perrnanente 0 !ago do 

Piry por onde fica inatacavel este projeto ... , assinada por Gaspar Joiio Geraldo de Gronsfeld e 

datada de 1773. 0 projeto previa somente a fortifica.;;iio da "Cidade", a transforrna<;:iio do Piry em 

!ago e a estabiliza<;:iio de suas margens, com o contro le da entrada e saida da agua. Casas seriam 

construidas em volta do !ago. 0 Palacio do Govemador aparece destacado proximo da ponte que 

atravessaria o canal a ser aberto entre a "Cidade" e a "Campins" (reproduzido de Araujo, 1998). 
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Fig. 2.6: Plano Geral 

Chennont. Mais do que uma pmJ:aa, trata-se de urn projeto urbanistico que ja previa o 

aterramento do 

parao 

e a abertura de novas ruas, como cmnp;·ovam as valas a serem escavadas 

igarape e o tra:cej;ido a 

destaqtte dado ao jar1:lim do Pailicio de Che:rmo11t, 

a epoca 0 det;enho 

1995). 
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Fig. 2.7: Plano Geral da Cidade do Para em , assinado Theodosia Constantino de 

Chermont. No destaque, local onde foi demarcado o Jardim Botfu:Jlco do Griio-Pani em 1798, ao 

!ado do antigo convento Sao Jose de Be !em 
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Fig. 2.8: Plantado Pantano chamado Piri, assinadapor Joiio R. Nogueira, ca. 1804-1 

Observar o canal de desiigue construido a direita do alagadivo, conforme o projeto de Chermont. 

Observar, alnda, as estradas construidas: a de Sao Jose, que ligava o Palacio do Govemador 

(assinalado no centro da planta, embaixo) ao quartel Corpo de Artilharia e ao jardim botiinico 

(assinalado no alto como "S. Jose"); e as outras tres que a cruzam: das Mongubeiras, 

Tapel·eb<'IZeiros e Be/em do 1995). 
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Fig, 2.9: Plano do Para (anonimo), s.d. (detalhe). Nessa planta ve-se o comp!exo construido ap6s 

o aterramento do Piry: o jardim botamco ( quadrado demarcado no alto); o Passeio Publico, 

construido na estrada de Sao Jose entre o Palacio do Gclvermldc'r e a estrada das Mongubeiras; o 

JardirndaS plantad0 na area a dO e 0 LaJl~V 

localizario ap6s o cruzamento das estradas de Jose e Mongubeiras, em dire.;ao ao jar(iim 

botanico (re}ltoduzicio de 1995). 
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Fig. 2.10: Mappa de todas as Plantas que existem no Jardim Botanico em Sao Joze em 30 de abril 

1800 ( detalbe) 
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Fig. 2.11: Mappa de todas as Plantas que existem no Jardim Botanico em Sao Joze em 20 de 

junho 1800 ( detalhe) 

• ---~~- -L--~~~---
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Fig. 2.12: Habitation Royale des Epiceries, dite Ia Gabriele, relat6rio sobre os primeiros anos de 

administravao lusitana do estabelecimento frances 
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Fig. 2.13: Ordenan;;:a de Joao Severiano Maciel da Costa sobre a Habitation Royale des 

Epiceries. Caiena, 24 de fevereiro de 1810 
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CAPITUL03 

0 JARDIM DE SAO JOSE: DE "JARDIM BOT ANI CO" A "JARDIM PUBLICO" 

Em 1818, o medico e naturalista Antonio Correa de Lacerda (1777-1852) substituia 

Ambrosio Henrique da Silva Pombo na dires:ao do jardim bot§nico do Grao-Para. A troca dos 

chamados "inspetores do jardim" - de par com o fim da dominas:ao lusitana da Guiana Francesa 

- ilustra bern o novo momento vivido pela administras:ao da capitania. Silva Pombo era urn dos 

mais abastados proprietanos rurais de sua epoca, possivelmente o maior senhor de escravos da 

Amazonia. Cultivava, em diversas fazendas e engenhos nos arredores de Belem e no Baixo 

Tocantins, arroz e cana-de-as:ucar para o fabrico de aguardente1
. Fora nomeado para o cargo no 

jardim bot§nico pela Junta de Sucessao Provisional que govemou a capitania entre 1810 e 1817, e 

da qual fazia parte nada menos que seu pai, o desembargador Jose Clemente da Silva Pombo. 

Ambrosio Henrique permaneceu no cargo ate a chegada do novo Capitao General, o Conde de 

Villa Flor, em cuja comitiva veio Lacerda, nomeado Fisico-Mor do Estado2 e novo Inspetor do 

jardim bot§nico. 

Lacerda escreveu que, ao assurnir o cargo, o jardim botfulico "achava-se em urn total 

abandono e reduzido a urna densa mata". Quanto ao Jardim das Caneleiras, "estava em urn 

sofrivel estado, [mas] apta para continuar a ser produtiva"3
. Esfors:os foram feitos por Lacerda e 

pelo govemador para recuperar o jardim e seus anexos, pois ja em 1819, Spix e Martius, em 

1 Essas infonna9oes sobre Silva Pombo foram extraidas de Salles (1971), Barata (1975) e Bezerra Neto (2001). 
Muito pouco se escreveu sobre a estrutura fundiaria e as grandes fortunas da Amazonia colonial, de maneira que nao 
pudemos checar as possiveis conexoes existentes entre os proprietaries rurais, o trabalho desenvolvido no jardim 
botfinico, particu1armente os experimentos com as especies recem-introduzidas ou domesticadas, e a produ9ao 
agricola da epoca. Por outro !ado, sao raros os documentos existentes sabre o jardim botfinico datados do periodo 
entre 1812 e 1818, o que esta de acordo com urn relat6rio escrito por Lacerda, segundo o qual, como veremos 
adiante, o jardim recebeu pouca aten9fio da Junta Provisional. 
2 0 Fisico-Mor era urn medico da Corte nomeado pe1o Rei para regularnentar a pratica da medicina. Ele tinha por 
fun9fio "passar diplomas", examinar os pretendentes ao exercicio da clinica e da cirurgia e zelar pela regularidade da 
profissao. Decidia, desde o seculo XVI, quem estava apto a exercer a medicina e mesmo as profissoes correlatas, a 
farmacia e a quimica, fun9fi0 que visava banir os chamados charlataes, mezinheiros, feiticeiros e parteiras (Pina, 
1928). Segundo Herson (1996), em 1782 D. Maria I extinguiu o cargo e criou a "Junta do Protomedicato", com as 
mesmas fun9oes. D. Joao extinguiu a "Junta" em 1809, restabelecendo os cargos de Fisico e Cirurgiilo-Mor. 
3 Oficio de Antonio Correa de Lacerda a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Para. Para, 
18 de janeiro de 1826 (apud Flora Fluminensis ... Documentos, 1961: 194). 
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visita a cidade, mostraram-se satisfeitos com o que viram: com a construyao do Passeio Publico, 

"o Unico logradouro da cidade", afmnam que "a cidade do Para muito lucrou em salubridade, e 

aqui nao ha as doen9as endemicas, que se observam nos tr6picos". Existiam, a essa epoca, 

arvores frondosas a enfeitar "com o seu vis:o e sombra a regiao aprazivel, onde existem algumas 

chacaras esparsas" (Spix e Marti us, 1981, v. 3, p. 23-4). Sabre o jardim botilnico, escreveram: 

"Este jardim, atualmente administrado par um militar4
, cultiva com especialidade as citadas 

especiarias das fndias Orientais, cujo nlimero de pes se aumentava consideravelmente quando os 

portugueses se apoderaram de Caiena em 1809 ( ... )".Segundo os naturalistas, da cole91io do horto 

constavam, dentre outras plantas, o estoraque, a "verdadeira pimenteira da India", o cravo da 

india, a "noz de Ben", a moscadeira, a "nogueira de Bankul", o bilimbi e a "bananeira do Oceano 

Pacifico". Finalmente, sabre o Jardirn das Caneleiras, registraram que viram "algumas milhares 

de mudas prosperando vi9osas" (id ibd. :35). 

No jardirn, Lacerda interessou-se pelos experimentos agricolas. Grayas a Spix e Martins, 

ciceroneados pelo medico na visita que fizeram a esse estabelecirnento em 1819, tomamos 

conhecimento de algumas atividades experimentais desenvolvidas par Lacerda. Os naturalistas 

viajantes citam, par exemplo, os experimentos feitos com o cuitezeiro e a goiabeira como tutores 

da pimenteira da India, em substituiyao a nogueira de Ben, especie exotica e rara; e ainda com a 

propagayao da moscadeira, de cultura muito dificil, do cravo da India e da fruta-pao, que, pelo 

contrario, multiplicavam-se facilmente e davam abundantes colheitas a cada ana. Quanta as 

caneleiras, os naturalistas as viram plantadas em filas com oito a dez pes de distancia entre as 

arvores, "conservadas cuidadosamente livres de ervas daninhas", e cuja produyao resultava num 

p6 comparavel a "qualidade media das Indias". Afirmam, ainda, que a cultura de algumas 

especiarias deu melhor resultado no Para que no Rio de Janeiro. Foram os casas do cravo da 

india, da fruta-pao e da caneleira, que nao s6 se aclimataram melhor a regiao amaz6nica, como 

produziam frutos, cascas e sementes de superior qualidade aos produzidos no sui (id. ibd. :35). 

Foi no jardirn, ainda, que Lacerda iniciou seus estudos naturalistas na America. Em 1821, 

comeo;ou a organizar sua mais importante obra, como ele mesmo definira, a Flora Paraensis, na 

qual seguiu acrescentando livros ate a data de sua morte5
• Para a classificayao botilnica, o medico 

4 Nao e passive! identificar se os naturalistas se referem a Lacerda ou ao Major Domingos Ramos, administrador do 
Jardim das Caneleiras. 
5 "Flora Paraense-Maranhensis". llv. S.l.: 182!-1852. BN, Se,ao de Manuscritos, 2,2,3 a 2,2,13; "Explical'ao das 
Estarnpas", id. ibd., 2,2,15. As estampas nao estao anexas aos volumes de texto. Em meio a descril'ao de algumas 
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baseou-se nos sistemas de Jussieu e Lineu, embora discordasse da classificac;ao de algumas 

especies. Na "Relac;ao das Plantas, que na Cidade de Belem do Grao-Para se cultivam no Horto 

Botanico, e Lugar dos Caneleiros", de 1826, Lacerda afirma que adotaria "para melhor 

inteligencia" o sistema dos dois citados botfulicos, mas que na Flora Paraensis algumas plantas 

teriam de "formar Generos novos"6 

A dificuldade de Lacerda na taxonomia era comum a outros naturalistas, como Manuel 

Arruda da Cfunara, o qual procurou ressaltar, em varios de seus estudos, "( ... ) a insuficiencia dos 

sistemas explicativos produzidos por europeus, em especial a classificac;ao de Lineu, a qual nao 

contemplava adequadamente todas as especies brasileiras ( ... ) ou as descrevia inadequadamente" 

(Fonseca, 1999:90l De maneira a fugir desse tipo de dificuldade, Lacerda elaborou uma maneira 

propria para a classificac;ao e descric;ao de plantas. Exemplo disso e a classificac;ao que fez do 

cravo do Maranhao, tambem conhecido como cravo do Para, pau cravo, cravo do mato e canela

cravo. Comercialmente, a especie era considerada uma concorrente a altura do cravo da india e 

da canela do CeiUio, com a vantagem de permitir a extrac;ao, na mesma planta, dos dois produtos, 

a canela da casca da arvore e o cravo da inflorescencia. Mas, para os naturalistas, inclusive Lineu, 

o cravo amaz6nico era uma variedade da especie oriental, classificado ate entao como uma 

mirtacea (Myrtus caryophyllata Jacq.). Lacerda, pelo contrario, o classificou como uma lauracea 

(Laurus paraensis), ou seja, como uma especie nova da mesma familia da caneleira8
. 

Em 1819, o naturalista portugues certamente discutiu com Spix e Marti us esse tipo de 

problema taxon6mico. Foi o proprio Lacerda quem "apresentou" a Martius o cravo do Maranhao, 

permitindo que este colhesse no jardim botfulico de Belem uma amostra da planta hi cultivada 

(Spix e Marti us, op. cit.). Contudo, Lacerda nao imaginava que- assirn que chegasse de regresso 

em Munique - o naturalista bavaro iria publicar uma descric;ao da planta, classificando-a na 

especies, Lacerda acrescentou pequenos desenhos a lapis de folhas e 6rgaos vegetativos, possivelmente indicando a 
existencia de pranchas ou sinalizando caracteres importantes para a sua classifica,ao. 
6 "Rela9iio das Plantas, que na Cidade de Belem do Griio-Para se cultiviio no Horto Botanico, e Lugar dos 
Caneleiros" ( apud Flora Flurninensis ... Documentos, op. cit.: 199). 
7 A atitude de Lacerda e de Camara e muito proxima do que aconteceu com naturalistas de outras areas. Emilio 
Joaquim da Silva Maia ( 1808-1859), por exemplo, tambem se apropriou de diversas tradi9oes da hist6ria natural para 
elaborar uma sintese peculiar a sua obra (Kury, 1998). Nas geociencias, o carater ecletico das reflexoes cientificas 
aparece em Jose Vieira Couto (1752-1827) e Manoel Ferreira da Camara Betbencourt e Sa (1764-1835) (Silva, 1999; 
Figueir6a e Silva, 2000). Esses dados nos permitem interrogar se as motiva9oes dos naturalistas portugueses e 
brasileiros, bern como o questionamento que fizeram dos sistemas de classifica9iio em voga, niio podem ser 
encarados tendo em vista as identidades que estabeleceram ou recusaram com o debate cientifico da epoca. Pelo 
menos nos citados estudos, essa parece ser a conclusao. 
8 Ver Flora Paraense-Maranhensis, v. I, p. 138. BN, Se91i0 de Manuscritos, 2,2,3. 
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mesma familia das caneleiras, mas num genero criado especialmente, Persea caryophyllata (id 

ibd.). Nesse caso, Lacerda nao perdeu apenas a prioridade cientifica na descri9iio da especie, mas 

o proprio merito da revisiio de uma familia. Quando, em 1866, C. F. Meissner fez nova revisiio 

taxonomica para a Flora Brasiliensis, aquele mesmo exemplar de cravo do Maranhao coletado no 

jardim botfulico do Griio-Para, aos olhos de Lacerda, aparece como Dicypellium caryophyllatum 

Nees., cujo merito da coleta e descri9iio foi dado a Martius (Meissner, 1866:281-2l 

0 mais interessante nessa historia e que Lacerda tinha perfeita consciencia das quest5es 

politicas imbricadas nas rela96es cientificas. Tanto que, num relatorio apresentado em 1826 ao 

presidente do Griio-Para, o naturalista pedia a "prote9ao" do imperador para a sua Flora 

Paraensis, o que significava iniciar de imediato a pub!ica9iio da obra as custas do govemo. 

Lacerda justificava seu pedido reclarnando que "as Na96es Estrangeiras diariarnente nos tiram a 

gloria de descrevermos, e classificarmos os nossos produtos naturais"10
. Para evitar situa96es 

como a que se vira envolvido, Lacerda afirmava que niio bastaria manter urn museu no Rio de 

Janeiro, mas que era necessaria enviar a todas as provincias do Imperio naturalistas e 

"desenhadores" que pudessem coletar especimes e analisar os recursos locais, antes que os 

estrangeiros o fizessem: 

"A medida adotada pelo Rio de Janeiro para ali se verem no quadro, que lhes 

compete, os diferentes animais do Imperio Brasileiro, ou as suas peles, parece-me niio 

produzira todo o desejado efeito [referia-se ao envio de cole96es para o Museu Imperial]. 

Sua Majestade Imperial ( ... ) devia embelezar o esplendor de tanta gloria mandando 

Naturalistas e Desenhadores, por todo o Imperio afim de analisarem, descreverem, e 

desenharem, as diferentes plantas e animais, que a natureza a propria sobejamente lhe 

prodigalizou. Quando isto nos seja possivel parece convinha ao menos mandar pelas 

diferentes Provincias homens que saibam extrair as peles dos animais, conservii-los e 

empalha-los"11
. 

9 Agrade9o ao sistemata Ricardo Secco, do Departamento de Botanica do Museu Paraense Emilio Goeldi, a ajuda nas 
a,uestoes da classifica9ao botanica. 
1 Oficio de Antonio Correa de Lacerda a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Para. Para, 
18 de janeiro de 1826 (apud Flora Fluminensis ... , op. cit.: 197). 
11 Oficio de Antonio Correa de Lacerda a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Para. Para, 
18 de janeiro de 1826 (id ibd: 196-7). 
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Se levarmos em considera<;:ao a data desse oficio (1826), veremos que a critica e a 

sugestao de Lacerda eram similares as que os primeiros diretores do Museu Imperial fizeram, 

!embrando constantemente o govemo de que "cobrasse, de modo mais contundente, aos 

naturalistas estrangeiros seu compromisso ( ... ) [de mandar] uma amostra pelo menos- de cada 

produto natural que coletassem- para o Museu Imperial do Rio de Janeiro" (Lopes, 1997:56). No 

caso de Lacerda, ele parecia nao acreditar nesse "compromisso" e por esse motivo sugeria a 

organiza<;:ao de expedis:oes nacionais para todas as provincias. Essa preocupa<;:ao, existente entre 

os naturalistas de locais tao distantes quanto o Parae o Rio de Janeiro, antecipava em alguns anos 

o cuidado com a publica<;:ao de trabalhos cientificos originais, pois o principio da prioridade 

cientifica mal impunha-se nos meios acad~micos europeus. 

Nao obstante todo o seu empenho em dotar o jardim botfullco do Grao-Para de uma 

melhor organiza<;:ao e de iniciar a classifica<;:ao botfullca das especies ali reunidas, a administras;ao 

de Lacerda foi curta, nao resistindo o jardim e seus anexos a exaustao da politica de incentivo aos 

jardins botanicos e a instabilidade dos ultimos anos de domina<;:ao portuguesa. Em 1820, ap6s o 

embarque do Conde de Villa Flor e enquanto o administrador do Jardim das Caneleiras, 

Domingos Ramos (?-?), via java ao Rio de Janeiro, uma poda "arruinou, destruiu, esgotou, e 

matou pela maior parte todas as caneleiras ( .. .)"12
. Em seguida, retiraram-se as estacas que 

delimitavam a p1anta<;:ao e, em desrespeito a legislas:ao fundiaria, o Senado da Camara come<;:ou a 

distribuir os terrenos devolutos que deveriam ser utilizados para a planta<;:ao de especiarias13 

Esse era o inicio do processo que levaria a apropria<;:ao por particulares, com a coniv~ncia da 

Junta de Sucessao Provisional que substituiu Villa Flor no govemo, da extensa area onde se 

encontravam o Passeio Publico, o Jardim das Caneleiras e o Campo de Treinamento da 

Infantaria. Era tambem indicio da fal~ncia do complexo comercial-cientifico de Belem, acelerada 

ap6s a Revolu<;:ao Liberal do Porto e as violentas disputas partidarias que marcaram o movimento 

de "adesao" do Para a independ~ncia do Brasil (Barata, 1975). 

Tanto Lacerda quanto Ramos participaram ativamente dos acontecimentos politicos de 

entao. 0 primeiro, nascido em Portugal, apoiou de imediato o "vintismo", mas -

contraditoriamente - foi o responsavel pela organiza<;:ao de uma Junta Cens6ria instituida pela 

12 Oficio de Antonio Correa de Lacerda a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Para. Para, 
18 de janeiro de 1826 (apud Flora Fluminensis ... , op. cit.: 195). 
13 Oficio de Domingos Ramos a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Para. Para, 10 de 
fevereiro de 1826 (id ibd: 199). 
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junta govemativa que aderiu ao movimento liberal, cuja fun91io sena coibir os abusos das 

"satyras" e "libellos" atirados anonimamente a circula91io publica, em geral criticando 

ferozmente membros do govemo portugues. Doze dias depois de instalada a junta, Lacerda pediu 

demissao do cargo alegando o peso de suas obriga9oes como medico e como naturalista. E muito 

interessante acompanhar seu pedido de demissao: 

"( ... ) agora porem, que a ordem e tranqiiilidade, sucedeu ao estado convu!so rogo a V. 

Excia. haja de dispensar-me do referido, e para mim assaz oneroso, Emprego, tomando 

em considera91i0 as minhas circunstancias. V. Excia. sabe muito bern, sem que me sejam 

necessarios documentos, que eu saindo de manha as seis horas e meia de casa apenas a 

esta me recolho de ver os doentes, de uma para as duas horas da tarde ( ... ); e que, 

tomando a sair das tres para as quatro horas da tarde, s6 me posso reco!her das sete para 

as oito da noite. Ora o espa9o que vai da uma as quatro horas da tarde tenho destinado 

rouba-lo ao meu descanso e emprega-lo em indaga9oes de alguns objetos do reino 

vegetal, e animal; e o espa90 que decorre das sete its dez horas da noite tenho-o destinado 

a verificar as observa96es feitas pelo decurso do dia, leitura de objetos cientificos, e 

responder a algumas informayoes de que V. Excia. me incumba; como poderei pois, 

Exmo. Sr., chegar a uma hora da tarde a casa, assaz fatigado, ver murcharem-se, 

perderem-se, aquelas plantas, que entre trabalhos, e perigos, fui colher its densas matas, e 

deixar o meu descanso, e sobretudo as minhas plantas, para rever urn Escrito a que o 6cio 

mais de uma vez deu motivo?" (apud Reis, 1965:245). 

A junta govemativa rejeitou seu pedido apelando para o seu "patriotismo". Lacerda, 

portanto, seguiu participando do govemo liberal. Em 12 de mar90 de 1822, assumiu a presidencia 

da terceira Junta Provis6ria ap6s a revoluyilo, sem nunca ter se posicionado claramente a favor da 

Independencia. Pelo contrario, confabulou com a junta manmhense para formar urn bloco de 

apoio a Lisboa contra o Rio de Janeiro 14
• Determinou a vigiHlncia dos viajantes que chegavam do 

sui e a censura de cartas e encomendas provenientes da Europa. Chegou a trocar por cartas duras 

14 Lacerda chegou a defender a unidade politica com o Maranhilo advogando "a identidade do clima, os mesmos 
hcibitos, as relayOes comerciais, e a confraternidade ainda existentes entre duas provincias, que em outro tempo 
formaram uma mesma Familia ( ... )". Oficio il Junta Provis6ria do Govemo Civil da Provincia do Maranhao, 21 de 
mar90 de !822 (apudAs Juntas Governativas e a lndependencia, 1973, v. 1, p. 3). 
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palavras com Jose Bonifacio quando este conclamou o Para a se juntar ao movimento de apoio a 

D. Pedro, convicto de que deveria permanecer fie! it patria mae15
. 

Foi na gestao de Lacerda, ate maio de 1823, que se acirrou a !uta entre os adeptos da 

independencia e os militares fieis ao rei de Portugal, perdendo a Junta, pouco a pouco, qualquer 

poder de decisao e controle sobre a situayao (Muniz, 1922). Enquanto presidente, Lacerda tentou 

mais uma vez recuperar o Jardim das Caneleiras, dando ordens para sua replantas:ao e para o 

cercamento do terreno com estacas: "Tudo, ponSm, foi baldado com pretextos de construyao 

naval, e mui principalmente com a sua queda [da Junta]"16
. 

Ramos, por sua vez, foi eleito vereador em fevereiro de 1823. Era urn dos nove 

vereadores "brasileiros" que comporiam a primeira Cfunara Constitucional de Belem. No entanto, 

foi impedido de exercer o cargo porque, em mar9o do mesmo ano, a Cfunara seria dissolvida pelo 

govemador militar e todos os vereadores deportados presos para o interior (Barata, op. cit.). 

Desde entao, deixou de ocupar o cargo de Administrador dos Hortos do Piry, para o qual havia 

sido nomeado pelo govemador Magalhaes de Menezes em 1809. 

Ap6s a "adesao" do Para it Independencia do Brasil, em agosto de 1823, Lacerda voltaria 

a participar de uma junta govemativa, agora unindo-se ao grupo que viria estabilizar a 

independencia. Lacerda permaneceu no cargo ate o golpe republicano de abril de 1824, quando 

presidiu por curtos dias uma outra junta que tinha como objetivo associar o Para a Confederayao 

do Equador. A iniciativa foi abortada pela chegada do primeiro presidente da provincia do Grao

Para, passando Lacerda o cargo ao mandatario vindo do Rio de Janeiro. Por mais que seja 

possivel depreender da trajet6ria politica de Lacerda uma resistencia a Corte carioca, o medico e 

naturalista passou todo o Primeiro Reinado como consultor dos presidentes nos assuntos relativos 

a saude publica e hist6ria natural no Para17
. 

Com a pacificayao do pais, D. Pedro I tentou retomar a politica de incentivo aos jardins 

botfulicos como institui96es uteis a agricultura (Jobim, 1986). Em setembro de 1825, o Ministro 

dos Neg6cios do Imperio determinou ao presidente da Provincia do Para, Jose Felix Pereira de 

Burgos, "especial cuidado no aumento das plantay6es do dito Jardim", ao qual deveriam ser 

15 Baseamo-nos aqui na correspondencia entre as juntas governativas paraenses e as autoridades do sul, dentre as 
quais Jose Bonif:kio, publicadas em As Juntas Governativas ... ( op. cit.), Reis ( 1965) e Barata ( op. cit.). 
16 Oficio de Antonio Correa de Lacerda a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Para. Para, 
18 de janeiro de 1826 (apud Flora Fluminensis ... , op. cit. :195). 
17 Sobre as atividades politicas de Lacerda, ver Muniz (1922), Barata (op. cit.) e Reis (!965 e 1986). Ver, ainda, as 
biografias de Blake (1883, t. I, p. 140-2) e Silva (1867, t. VIII, p. 117-8). 
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acrescentadas especies indfgenas como a andiroba, baunilha, castanha, guarana e "goma elastica" 

(seringueira)18
. Burgos recorreu a Lacerda para elaborar urn relat6rio sobre o estado do jardim 

botilnico, pedindo-lhe 

"( ... ) a mrus veridica descris:ao do estado de abandono a que chegou aquele 

estabelecimento, que mais propriarnente !he charnaria urn jardim frutifero, quando ali o 

fui exarninar mais V. Sa., e apenas descobri algumas Mangueiras, e bern poucas plantas 

da Provincia do Rio Negro"19
. 

Os eventos ocorridos entre 1819, ano da visita de Spix e Martius, e 1826, quando Lacerda 

apresenta seu relat6rio, forarn desastrosos para o jardim e seus anexos. A descris:ao de Lacerda e 
a de completa destruis;ao: 

"Hoje em dia o maior nfunero das suas caneleiras, arvores de Cravo do Para, e 

outros, ou se acharn mortas ou pr6ximas a morrer, esgotadas, e abafadas pelas arvores e 

erva silvestres, que ganhararn o carnpo"20
. 

Existiarn, entao, no jardim, urn total de 27 especies ( das 140 existentes no inicio do 

seculo), dentre elas as ex6ticas "noz de Caiena", noz moscada, abacateiro, cravo da India, abric6, 

sapotilha, jarnbo e outras frutas; e as indigenas cravo do Para, "salsa da varzea", casca preciosa, 

ucuuba, cacau, bacuri-pari e outras. Para Lacerda, a propria maneira como o jardim fora 

concebido merecia criticas: 

"0 Jardim Botilnico, cujo epfteto faz ao Iongo uma consonancia cientifica tao 

agradavel e extensiva nunca mereceu, nem merece agora, semelhante apelido; quando 

bern se analisa este estabelecimento publico sem grande demora se conhece que ele na sua 

"Oficio de Estevao Ribeiro de Resende a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Parii. Para, 
05 de setembro de 1825 (apud Flora Fluminensis ... , op. cit. :202). 
19 Oficio de Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Para, a Antonio Correa de Lacerda. Para, 13 de 
janeiro de 1826 (id ibd:193). 
20 Oficio de Antonio Correa de Lacerda a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Parii. Para, 
18 de janeiro de 1826 (id ibd: 194). 
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origem, e em todo o tempo, nao foi outra coisa mais do que urn Viveiro de plantas 

ex6ticas, arranjado a maneira de urn pomar frutifero"21
. 

Lacerda segue descrevendo como o jardim foi organizado em 1798: 

"( ... )urn quadrado de 46 bra<;:as portado, medido em urn mau terreno, onde predomina a 

argila, forma toda a sua extensao; interiorrnente, o mesmo quadrado foi dividido em doze 

pequenos quadrados, ou canteiros em cujos !ados pela maior parte se acham alinhados 

mangueiras, e jambeiros, no entanto que no interior de oito foi plantado com caneleiras, o 

dos quatro restantes urn foi plantado com cravo do Para, outro com Preciosa, outro com 

Cacau, e consta que outro com Giro fie [ cravo da India ]"22
• 

A descri<;:ao de Lacerda merece ser comentada detalhadamente. Em primeiro Iugar, trata

se de urn relat6rio escrito ap6s a independencia sobre urna obra do govemo portugues. Esse dado 

pressupoe, por si s6, algumas tensoes que transparecem nas criticas de Lacerda e de outros 

escritores contemporiineos ao jardim botiinico. Nascido em Portugal e servidor da Coroa desde 

que se forrnou em Coimbra, em 1807, a posi9ao politica de Lacerda, como vimos, foi marcada 

pela dubiedade. Extremamente hitbil em se manter proximo ao poder, conforrne ditavam as 

conveniencias politicas, Lacerda nao teve, contudo, urna boa percep9ao do objeto que criticava. 

Pela descri9ao que fez do jardim botilnico, o medico parecia ignorar, ou subestimar, a quantidade 

de plantas que o estabelecimento chegou a ter, assim como nao considerou as especies plantadas 

fora do cercado, a maioria "madeira de lei" (plantadas fora justamente por serem irvores de 

grandes dimensoes). Talvez em 1818 essas plantas ja tivessem desaparecido com a ocupa91io das 

terras em tomo do jardim. De qualquer maneira, nao foi este o jardim que Lacerda conheceu, pois 

Spix e Martins comentam que, antes da invasao da Guiana, as caneleiras foram transferidas para 

outro local (Jardim das Caneleiras), liberando espa9o para as demais culturas. 

Lacerda tinha consciencia de que o jardim havia sido construido especialmente para 

receber as plantas vindas da Guiana Francesa, dai sua concepyao como viveiro. Suas criticas, 

portanto, revelam urn desacordo com a "gramatica" estabelecida para o jardim, eminentemente 

21 !d. ibd. 
22 !d. ibd. 
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colonial, de pequenas dimensoes e nada adequado para uma cidade que se queria "porta de 

entrada" da maior floresta do mundo. 0 proprio desenho geometrico do jardim, urn "quadrado 

dividido em doze pequenos quadrados ou canteiros", obedecia a padroes ja bastante antigos e em 

desacordo com os novas objetivos imputados aos jardins botanicos no inicio do seculo XIX, 

segundo os quais essas instituiyoes deveriam "apresentar e classificar plantas para o estudo e 

instru9ao, e nao simplesmente expo-las com prop6sitos omamentais ou uti!itarios" (Pyenson e 

Sheets-Pyenson, 1999: 159). 

Lacerda mostrou estar atualizado com os progresses da hist6ria natural ao propor a 

reforma do jardim paraense. Para o medico, tal institui<;:ao deveria contemplar nao s6 a 

demonstra<;:ao dos usos comerciais das plantas, mas tambem a coleta, a pesquisa e a instru<;:ao. 

Como havia interesse do imperador em "reanimar" o jardim paraense, inclusive com a 

transferencia de especies do Jardim da Lagoa Rodrigo de Freitas para Belem23
, Lacerda sugeriu a 

Burgos que aproveitasse os terrenos ainda nao ocupados por particulares para ampliar o jardim 

botanico e o dividir em duas partes: 

"( ... )em uma destas tera o naturalista viajante, e o curiosa de observar as arvores do pais 

entregues ao seu natural crescimento, no entanto em que a outra ele as vera ou no seu 

primeiro crescimento, ou em urn crescimento artificial, classificadas, e de mistura, 

segundo a sua ordem, com as diferentes ervas uteis a qualquer respeito"24 

Para Lacerda, o jardim ofereceria "toda a utilidade cientifica e necessaria instru<;:iio" 

somente se dispusesse de uma reserva de vegeta9iio nativa, por meio da qual se poderia 

acompanhar o "natural crescimento" das plantas, e uma area para o "crescimento artificial", onde 

as especies estariam devidamente classificadas. Lacerda unia, assim, as exigencias que a pesquisa 

cientifica passou a requerer e os preceitos necessaries a formas:ao de naturalistas. 

No seu projeto, Lacerda revelou grande interesse pelas especies indigenas, muitas das 

quais ainda nao classificadas nem descritas pelos botanicos. Afinal, urn jardim onde se plantasse 

as "arvores do pais" seria de extrema utilidade para a organiza<;:iio da Flora Paraensis. Em 

23 Oflcio de Estevao Ribeiro de Resende a Jose de Araujo Roso, Presidente da Provincia do Para. Para, 07 de janeiro 
de 1825 (id ibd.:20!). 
24 Oficio de Antonio Correa de Lacerda a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grao-Para. Para, 
18 de janeiro de 1826 (id. ibd.:I95). 
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janeiro de 1826, o medico ja possuia 1.479 plantas classificadas e descritas. Ao pedir a 

"proter;:ao" do Imperador para imprimir todo esse material, afmnou que a publicar;:ao do trabalho 

nao estava ao alcance de seus meios pecuniarios e que da obra constavam muitas informa<;oes 

sobre a taxonomia e o uso de algumas especies nativas, em especial de "madeiras de lei". E 
possivel, ainda, que Lacerda tenha tentado se beneficiar do interesse imperial pela botilnica e 

agricultura, expresso nao so pelas medidas de incentivo aos jardins, como tambem pelo inicio da 

impressao, em 1825 - sob o patrocinio do Imperador - de obra semelhante, a Flora Fluminensis 

do Frei Velloso, que trazia a descri<;ao e a ilustras:ao de 1.640 especies brasileiras25
. 

Quanto ao "mau terreno", critica que iria se repetir em muitos escritos, devemos lembrar 

que o jardim, quando foi instalado, ficava as margens do alagadir;:o do Piry, num local que, a 

epoca, devia ser considerado muito adequado. Em 1798 ja havia urn projeto urbanistico para a 

area, com previsao de drenagem e aterro do alagadi<;o. 0 jardim funcionaria, portanto, como urn 

centro de distribui<;ao de mudas para os colonos que seriam assentados nas proximidades, unindo 

interesses sanitarios, cientificos e comerciais. Para esse projeto, a fertilidade e composis;ao do 

solo nao se constituia numa preocupa<;ao, pois era dada como certa pela exuberilncia da 

vegeta<;ao amazonica. Na epoca tambem acreditava-se que para cada tipo de terreno existiriam 

"plantas proporcionadas", como escreveu V andelli (1788) na memoria sobre os jardins botilnicos. 

Caberia apenas identifica-las. Para o diretor do Jardim da Ajuda, mesmo os "terrenos tidos por 

estereis" eram passiveis de serem cultivados, bastando para fertilizar estes "lugares incultos" a 

queima das "ditas plantas com as suas raizes, cuja cinza faz mais fertil o terreno" (id. ibd. :298-9). 

0 interesse de D. Pedro I e os argumentos de Lacerda em favor da reforma e ampliar;:ao 

do jardim botilnico nao forarn suficientes para conter a degrada<;ao de todo o complexo urbano 

construido entre 1790 e 1810. As Unicas medidas implementadas pelo presidente Burgos foram a 

replanta<;ao do !ado direito do Jardim das Caneleiras e a constru<;ii:o de uma cerca para o proteger 

de posseiros. Quanto a Lacerda, enquanto aguardava pelo possivel apoio da Corte, foi incumbido 

de formar coler;:oes para o Museu Imperial do Rio de Janeiro, enviando- em 1829- plantas, 

artefatos indigenas e tambem animais, estes classificados pelo sistema de Cuvier. Apesar de 

terem chegado desorganizadas, possivelmente pela demora no envio, as cole<;oes foram 

25 Ap6s a morte de Velloso, em 1811, os originais foram recolhidos a Biblioteca Imperial e "redescobertos" em 1825 
pelo encarregado da biblioteca, Frei Antonio de Arnlbida, que por sua vez sugeriu a publica9llo. A maior parte do 
texto Iatino saiu no mesmo ano, 1825, pela Tipografia Nacional, ficando as estampas para serem impressas em Paris 
(Borgmeier, !961). 
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consideradas interessantes e uteis pela dires:ao do museu, principalmente pela variedade de 

madeiras, resinas e sementes enviadas (Lopes, op. cit.). 

Da mesma epoca do relat6rio de Lacerda, encontramos urna outra cronica sobre o jardim 

botanico de Belem, a qual corrobora o "estado de abandono" descrito pelo medico portugues. 

Trata-se do livro do engenheiro-militar Antonio Ladislau Monteiro Baena (1782-1850i6
, "Ensaio 

Chorogniphico sobre a Provincia do Para", publicado em 183927
. Baena descreve o jardim da 

seguinte maneira: 

"Ja ha muito que este Jardim Botanico cessou de ser o objeto de proveito e 

diversao publica: hoje nada mais patenteia do que as tristes resultas da incUria, e em Iugar 

do antigo corucheu aparece urna ign6bil casa junto ao pos:o, em a qual moraram as 

lavadeiras do extinto Hospital Militar, que eram escravas de urna das Fazendas de crias:ao 

do dominio e senhorio publico na Ilha Grande de Joanes [ atual Maraj6 ]" (Baena, 

1839:256). 

Era, a semelhans:a da descri<;:ao de Lacerda, a propria imagem do abandono, bastante 

diferente do jardim que o militar conheceu por volta de 1803: 

"0 Horto Bot1inico ( ... ) e urn espas:o quadrado de cinqiienta bras:as em cada quadra 

( ... ) todo cingido de valado com tapurne vivo de limao, cujo centro urn pos:o ocupa com 

parapeito de alvenaria, que o contoma; o qual era coberto por urn grande teto de telha 

acoruchado, e do qual por meio de urna bomba se fazia a irrigas:ao das plantas. Da casa 

deste pos:o pavimentada de Iadrilho vermelho e alvo e guamecida de poiais partem 

renques de plantas domesticas e forasteiras ja climatizadas, que se cruzam com outras, e 

dentro dos quadrilateros, que elas formam, existiam latadas e bosquetes de vanas flores, 

26 Baena chegou ao Parana comitiva do Conde dos Arcos, em 1803. Como engenheiro militar, executou muitos 
servi9os tecnicos e elaborou o projeto de instala9ao de uma nova Aula Militar em Belem, inaugurada em 1817. 
Assim como Lacerda, lutou contra a IndependSncia mas acabou jurando fidelidade ao imperador brasileiro, sendo 
incorporado as for9as armadas nacionais como militar graduado (Vianna, 1969). 
27 Temos indicios de que este livro jit estava pronto em 1827, quando uma lei determinou que fosse anexado a 
"leitura da Hist6ria do Brasil", com o qual "se devem farniliarizar os nossos provincianos, por lhes oferecer ideias 
luminosas sobre as circunstancias da Provincia" (Miranda, 1840:23). Apenas urn ano o separa, portanto, do relat6rio 
escrito por Lacerda ao presidente da provincia. 
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que em tomo adere<;:avam o espa<;:o interior, e tambem algumas drogas necessarias ao 

homem que prova desmancho na saude" (id. ibd. :255). 

Embora lamentasse o abandono do jardim - que, segundo o autor, chegou a ter dentro de 

seu recinto 2.362 plantas de 82 especies diferentes; e, do !ado de fora, 441 de 51 especies28
- o 

militar tambem fez criticas a maneira como foi concebido: 

"Nao e preciso ter lido Toumefor [sic], Adanson, Jussieu e Avellar Brotero, e 

Rodrigues Sobral, fieis oraculos de urn mundo pleno de milagres da natureza, para 

conhecer que este horto nao tern a mais remota analogia com qualquer outro 

estabelecimento do mesmo genero. Falta-lhe a extensao e arranjamento competente; e 

carece de muitas plantas uteis e interessantes, e mesmo algumas das mencionadas por 

Aublet na sua Hist6ria das Plantas da Guiana: em surna ele nao tern urna piscina ou 

alverca para as plantas aquaticas, nem urna opulencia verdadeiramente Medico-Botanica" 

(id. ibd.:255). 

Quanto ao Jardim das Caneleiras, Baena faz criticas de igual teor, ressaltando a "falta de 

extensao" e de "arranjamento competente": 

"Aquele Horto ( ... ) e pequeno e mal disposto, e tao mal dirigido que a mesma 

canela, itrvore tao amiga do influxo do Sol, e que no Para vegeta rapida e 

prodigiosamente, mostra que quem a cultiva nao tern ideia alguma da sua natureza e das 

regras instrutivas da sua horticultura, e por isso ela tern aqui menos oleo essencial, e nao e 

de tao boa qualidade como ada Ilha de Ceilao. E igualmente defeituosa a opera<;ao do seu 

estonamento e expurga<;ao da casca" (id. ibd. :257). 

As criticas do militar, contudo, foram feitas com o intuito de chamar a aten<;ao para o 

jardim botiinico e anexos, defendendo- assim como Lacerda o fizera- sua reforma e amplia<;ao. 

Para Baena, urn jardim organizado "debaixo" da "ordem sistematica" e com urna conveniente 

28 As plantas foram enumeradas pelo antor em outro livro. Ver Baena (1838:368-70). 
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extensao, seria capaz de trazer beneficios para o clima da cidade e tarnbem algum prestfgio diante 

dos "estrangeiros inteligentes" que a visitavarn: 

"Tanto este horto [de caneleiras ], como o Jardim Botfullco, e o mesmo Piri, se 

tudo fosse tratado debaixo de outra ordem sistematica, facilmente se congra9aria a 

utilidade com a aprazibilidade acreditando-nos com os Estrangeiros inteligentes que tais 

lugares visitassem. Porem hoje que a Camara Municipal tern mudado a disposi91io da 

superficie do Piri pela circunscri91io de terrenos dados em foro, e pelo abrimento de ruas e 

travessas, que se niio pode conjecturar quando serao circuitadas de casas, estiio abortadas 

todas as esperan9as de arnenizar e utilizar o melhor desafogo da Cidade, isto e, a 

localidade mais apropriada para urn Passeio publico indispensavel aos habitadores de urna 

Cidade quase subjacente ao circulo equinocial" (id. ibd. :258). 

Em 1830, urn novo relat6rio, assinado pelo presidente Paulo Jose da Silva Garna, Bariio 

de Bage, refere-se ao jardim botfullco nos mesmos termos de Lacerda e Baena: 

"E urna perfeita fic91io a existencia de estabelecimentos nesta Provincia que 

mere9arn a denomina91i.o de Horto Botfullco e Jardim de Caneleiras. 0 campo de 

Artilharia, cercado em alguns lugares por uma vala, e algum espinho, plantado de 

Caneleiras, Girofle [ cravo da India], Mangueiras e algumas outras Arvores do Pais antes 

de eu aqui chegar nao tinha uma porta, nem urn passadi9o por onde nele se pudesse entrar 
. ,29 semnsco . 

Esse relat6rio foi encomendado por D. Pedro por ocasiao do pedido que Jose Tomas da 

Silva Rocha !he fizera, de ser nomeado Inspetor do Jardim Botfulico do Para. Antes de despachar, 

0 imperador preferiu tamar conhecimento do estado de conserva91io do jardim e ouvir a opiniao 

do presidente da Provincia. 0 Barao de Bage desaprovou a nomea91io, por considerar que o dito 

cidadao estava "nas mesmas circunstilncias [despreparado], ou talvez piores, de outros a quem eu 

aqui ( ... ) tenho negado [o cargo]"30
• 

29 Oficio do Barao de Bage ao Ministro dos Neg6cios do Imperio. Para, 25 de maio de 1830. APEP, cod. 727. 
30 ld ibd 
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Segundo os infonnantes do presidente, o jardim teria funcionado ate o governo do Conde 

de Villa Flor, quando ainda "havia muita gente empregada". Desde entao, deixara de ter urn 

corpo de trabalhadores, que consistia nurn inspetor, nos seus auxiliares (urn militar e urn "preto 

forro" jardineiro ), em alguns escravos das Fazendas Nacionais e em gales ( criminosos 

condenados a trabalhos for9ados, mantidos presos no quartel ao !ado do jardim). Domingos 

Ramos j:i havia fa1ecido e Lacerda, embora morando em Belem, nao se dedicava mais ao jardim. 

Como pouca coisa havia a fazer, os chamados "estabelecimentos do Piry" passaram a ser 

administrados por urn "Cabo de Esquadra, que j:i ali se achava, com urna m6dica gratifica9ao"31
. 

E interessante acompanhar, por meio dos sal:irios pagos aos funcion:irios do jardim, o 

progressivo abandono da institui9ao. No Para, o inspetor vencia, no inicio do seculo, 300 mil reis 

anuais, equivalente ao sal:irio dos professores regios das "aulas" de Ret6rica e Filosofia. Em 

1809, Domingos Ramos foi nomeado administrador do horto do Piry (Jardim das Caneleiras) 

com vencimento de 200 mil reis eo jardineiro, nomeado na mesma ocasiao, como jomal de 160 

reis. Ern 1824, o vencimento de Ramos foi reajustado para 300 mil reis. Falecido o 

administrador, a Junta da Fazenda acordou que se desse a administra9ao do jardim a urn militar, 

pois assim se poderia economizar o sal:irio do inspetor, bastando acrescentar ao soldo do rnilitar 

urna gratifica9ao de 100 mil reis. No govemo do Barao de Bage, j:i nao havia sequer "gente 

ern pre gada", nern mesmo rnilitares. Segundo o presidente da provincia, muita gente requeria o 

cargo de inspetor do jardirn por causa do sal:irio, motivo pelo qual nunca nomeou ninguem. Na 

verdade, para o Barao de Bage, esse era urn "ordenado inutil" que poderia ter sido economizado 

com a utiliza9ao dos rnilitares. Para efeito de compara9ao, basta mencionar que o inspetor do 

jardim de Olinda recebia, it mesma epoca em que no Para se pagava 300 mil, nada menos que 800 

mil reis anuais. 

Nos escritos de Lacerda, Baena e Barao de Bage e possivel entrever que a degrada9ao do 

jardim e seus anexos decorria nao somente do abandono da politica governamental de incentivo 

aos jardins botil.nicos, mas tambem de urna concep9ao diferente de ciencia e de comercio. J:i nao 

era mais possivel, como pensaram os ultimos Capitaes Generais do Estado, aliar interesses 

cientificos e fms comerciais. Lacerda, por exemplo, propos a cria9ao de urn centro de pesquisa e 

instru9ao de hist6ria natural no lugar do antigo jardim botil.nico. 0 Barao de Bage, de maneira 

semelhante, argurnentou que o jardim e seus anexos poderiam ter duas utilidades: ou servir de 

31 !d. ibd. 

147 



viveiro para vulgarizar plantas ex6ticas e de "instru9ao para a hist6ria natural", ou servir para o 

rendimento da Fazenda Publica. No primeiro caso, o jardim vinha cumprindo sua missao, 

"porquanto nao havendo nesta Provincia nenhuma das Plantas, que ali se cultivam, e hoje sao 

vulgares". No segundo caso, nunca havia cumprido, pois nao dava bons rendimentos e, pior, 

desde 1826 vinha dando prejuizo. 0 que restava a fazer, portanto, na concepyao do Barao de 

Bage, era vender os terrenos ainda livres do Jardim das Caneleiras e transformar o jardim 

botanico num estabelecimento com o Unico fim de "instru9ao para a Hist6ria Natural", onde se 

pudesse "cultivar metodicamente" plantas ex6ticas e indigenas. Para dirigir o novo 

estabelecimento, indicava Lacerda, desde que concordasse em nao receber sahirio32 

Como era de se esperar, Lacerda nao aceitou a proposta, mesmo porque ja estava por 

demais envolvido na organiza9ao de sua Flora Paraensis e na remessa de cole9oes para o Museu 

Imperial. Embora revelasse certa discordilncia com as instrw;oes que recebera de Custodio Alves 

Serrao, entao diretor do museu, particularmente no que se refere ao envio de especies nao 

classificadas para o Rio de Janeiro, Lacerda contribuiu efetivamente para dotar o Museu Imperial 

de cole9oes representativas dos habitantes, da flora e da fauna da regiao norte do Brasil (Lopes, 

op. cit.). Teria vindo da correspondencia entre Lacerda e Serrao a sugestao para que o govemo 

"encarregasse uma 'pessoa habil' para o trabalho de coligir e arranjar os produtos naturals" no 

Para (id. ibd. :62). 0 escolhido foi o militar Francisco Ricardo Zani, comissionado para o trabalho 

entre 1829 e 1831 juntamente com urn preparador auxiliar de nome Estanislau Joaquim dos 

Santos Barreto (id. ibd. )33
. 0 proprio Lacerda se prontificou para continuar enviando cole9oes em 

32 Id. ibd. 
33 0 coronel Zani e muito pouco citado na historiografia. Nasceu em Livomo em 1791 e no inicio do seculo XIX 
aparece morando no Rio Negro como capitiio de milicias e genro do governador da capitania. Figura controversa, foi 
denunciado por Andre Fernandes de Sousa como "ca9ador" e comerciante de indios escravizados (Sousa, 1848). Nos 
projetos enviados as Cortes de Lisboa e depois ao par1amento brasileiro e1e propunha a volta do "repartimento" como 
uma maneira de solucionar o problema da mao de obra na regiao. Envolveu-se ativamente nos conflitos da 
independencia e da Cabanagem. Ao mesmo tempo, dedicava-se a hist6ria natural, tendo sido guia e companheiro de 
Spix e Martins na viagem pela Amazonia. Sabre ele, Martins escreveu: "Igual disposi9ao de espirito, igual 
participa9ao de perigos e prazeres, numa viagem de sete meses, selou entre n6s uma imperecivel amizade" (Spix e 
Martins, 1981, v. Ill, p. 38). Sobre as cole9oes que Zani formou para o Museu Imperial, Baena (1839:101-2) 
escreveu o seguinte: "No alto do sertilo da Provincia, exceto o rio Madeira onde se divisa o menor ntlmero de aves, 
todos os mais rios mormente o Negro, o Branco, e o Solimoes ministram amplissimo suplemento il Omitolagia 
Paraense: nos campos, nas montanhas, e na espessura, que acompanha as margens desses rios, sao inumeras as aves, 
e de algumas o donosa atavic detem os olhos. Disto ja se viu uma prova irrefragavel na 6tima cole9ao, que o defunto 
Coronel Francisco Ricardo Zani, remeteu para o Museu Nacional do Rio de Janeiro no anode 1831. Cuja cole9ao 
teria sido completamente preciosa se a opera91io, com que prepararam aqueles lindos plumosos individuos do Reina 
animal, nao tivera estragado urn tanto o engra9ado e vivissimo esmalte das penas, no qual muitos eram rivais do 
iris". Zani dedicou-se a hist6ria natural da Amazonia por pelo menos doze anos, tendo escrito uma "Descrip9ao 
chorographica do Estado do Grao Para". Ver BN, Se9ao de Manuscritos, 19,2,19. 
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meio liquido, desde que recebesse os "necessfui.os vidros" e -para evitar "remessas baldadas" -

as "re!ay5es com os nomes sistematicos e vulgares dos diferentes animais que o Museu possui 

( ... )"34. 

Foi gras:as a sua relas:ao com o diretor do Museu Imperial que Lacerda obteve alguma 

"proteyiio" do govemo. Em 1830, mesmo ano em que se cogitou nomea-lo mais urna vez inspetor 

do jardim botfurico paraense- embora sem salfui.o- chegou a Belem urn "desenhador" de objetos 

de botfurica e zoologia enviado do Rio de Janeiro, Joao Leocadio de Mello. Segundo Lacerda, seu 

ajudante trabalhou com "muita assiduidade, inteligencia, perfei<;iio e amor cientifico" ate cair 

doente de reumatismo em dezembro do mesmo ano. Em abril de 1831 recuperou-se e recome9ou 

a desenhar, mas urn novo mal fisico, desta vez em Lacerda, obrigou que ambos interrompessem 

os trabalhos. Em agosto Lacerda avisava ao Ministro e Secretario dos Neg6cios da Justi9a e do 

Imperio, Manoel Jose de Souza Franya, que em breve viajaria para Paris a fim de tratar urna 

fistula urinaria. Pedia, ainda, que, ao voltar, Mello fosse reenviado para Belem para continuar a 

desenhar, mas desta vez com remunerayiio melhor pois trabalhava em algo uti! para "a Medicina, 

as artes e aos usos domesticos"35
. 

Somente 21 estampas foram desenhadas por Mello, algumas ficando incompletas, e e 

improvavel que tenha retornado a Bel em para urna nova temporada junto a Lacerda. A decada de 

1830 foi particularmente agitada na provincia do Para em virtude das revoltas contra as 

autoridades constituidas, acusadas de defenderem interesses portugueses. Tambem por esse 

motivo, do projeto do Barao de Bage para o jardim botfurico somente a primeira parte foi adiante, 

a venda dos terrenos devolutos do extinto igarape do Piry. Quanto a Lacerda, retornou a Belem 

curado, mas foi vitima- logo em seguida - da mais violenta das revoltas da Cabanagem, ocorrida 

em 1835, quando os "cabanos" tomaram a capital e assassinaram o presidente da provincia e 

todos os comandantes militares. Dominando quase que completamente toda a regiao norte, pois 

poucos municipios resistiram a infiltrayao dos revoltosos, os "cabanos" constituiram urn governo 

a revelia da Regencia, a quem acusavam como principal responsavel pelos males que afligiam a 

provincia. Em 1836, Belem foi retomada pelas tropas Iegalistas enviadas de diversos pontos do 

34 Oficio de Antonio Correa de Lacerda a Jose Felix Pereira de Burgos, Presidente da Provincia do Grilo-Pani. Para, 
18 de janeiro de 1826 (apud Flora Fluminensis ... , op. cit.:i98). 
35 Oficios de Antonio Correa de Lacerda a Manoel Jose de Souza Fran9a, Ministro e Secretirrio dos Neg6cios da 
Justi9a e do Imperio. Para, 09 de agosto de 1831 e 12 de agosto de 1831 (id. ibd. :200-1 ). 
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Imperio e auxiliadas por mercenanos britiinicos, ficando o movimento ativo nas cidades do 

interior ate 1840, quando foi dado como controlado36
. 

De posse das fun<;oes publicas, os "cabanos" destituiram e confiscaram os bens de 

portugueses natos e de todas as autoridades legais, dentre elas os do Fisico-Mor. Lacerda 

refugiou-se nos Estados Unidos, onde viveu por quase dois anos. No final de 1837 ja havia 

retornado ao Brasil, mas fixou residencia em Sao Luis. Retomou, entao, seu trabalho como 

clinico, que o viria sustentar ate o frm da vida, e seus estudos naturalistas e medicos. Alem da 

Flora Paraensis, agora transformada em Flora Paraense-Maranhensis, Lacerda acresceu novos 

volumes it Zoologia Paraense iniciada em 182337
, e, como o fizera em Belem, iniciou suas 

"Observas;oes meteorol6gicas ... " com o intuito de acompanhar as varia<;oes climaticas e as 

influencias sobre a vegeta<;ao38
. Tambem foram escritos no Maranhao, comprovadamente, alguns 

de seus trabalhos medico-quimicos, como Chemiologia Vegetal (2v., 1845-1849), "Observa<;oes 

medico-clinicas" (1837) e "Observa<;oes medicas fiios6ficas" (2v., 1840-1850i9 

Com aproximadamente 75 anos, Lacerda ainda tentava obter ajuda estatai para publicar 

sua Flora ... A impressao da obra de Frei Velloso ja estava completa e o segundo imperador 

brasileiro patrocinava agora uma outra publicas;ao, a Flora Brasiliensis de Marti us, urn conhecido 

seu de decadas e a quem havia "apresentado" muitas especies vegetais. Pouco antes de falecer, 

em 1852, Lacerda dirigiu uma carta ao Ministro dos Neg6cios do Imperio, Visconde de 

Montalegre, solicitando o auxilio para a impressao do ultimo volume da Flora Paraense

Maranhensis, como qual pretendia encetar a pubiicas;ao do conjunto de sua obra (Silva, 1867, v. 

VIII, p. 117 -8). Tratava-se da Phytographia paraense-maranhensis... (1849-1850), uma 

compilas;ao de trabalhos anteriores apresentada por Lacerda como o "fruto" de 35 anos de 

dedicas;ao it botiinica40
. Mais de 400 plantas medicinals, acompanhadas de 200 estampas 

coloridas de autoria do italiano Domingos Triburzy, que Lacerda mandara buscar de Pernambuco 

36 Sabre a Cabanagem, ver Ricci (1993, 1999 e 2000). 
37 Zoologia Paraense. 8v. 9t. Pani: 1823-1852. BN, Se9ao de Manuscritos, 4,1,1 a 4,1,9. 
38 "Observa91ies meteorol6gicas feitas no Maranhao desde 19 de junho de 1841 ate 14 de junho de 1852". 2v. 
Maranhao: !851-1852. BN, Se9a0 de Manuscritos, 3,1,3 e 3,3,4. A obra meteorol6gica sobre Belem e "Observa9oes 
diirrias termometricas, higrometricas e barometricas, tomadas na cidade de Belem do Para ... ". Pan!: 1830. BN, Ses:ao 
de Manuscritos, 5,1, 7. 
39 BN, Se9ao de Manuscritos, respectivamente, 8,1,6 e 8,1,7; 13,4,22; 13,2,20 e 13,2,2!. 
40 Lacerda ja tinha escrito, alem da Flora ... , uma "Botanica Medica", urn "OpU.sculo de materia medica", umas 
"Notas botanicas sobre a aplica9ao das plantas usuais e medicinais do Brasil" e urn outro livro intitulado Nova 
Genera Plantarum ... BN, Se9i!O de Manuscritos, respectivamente, 14,1,13 e 14,1,14; 14,1,12; 5,1,17; 2,2,1 e 2,2,2. 
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com recursos pr6prios41
, formam a Phytographia ... A obra traz a classificayao botanica, uma 

descriyao geral em latim, outra abreviada em latim e portugues, e ainda urn hist6rico do 

conhecimento humano da planta, formas de coleta, preparayao, aplicayao terapeutica e analises 

quimicas. 

Lacerda faleceu sem ter publicado ao menos urn livro, mesmo tendo sido votadas e 

autorizadas, pela Assembleia Legislativa, em sucessivos on;;amentos anuais, as somas necessanas 

a Flora Paraense-Maranhensis. Talvez a imagem publica de Lacerda como uma pessoa 

associada ao partido "restaurador", o que ainda precisa ser confirmado por futuros estudos, tenha 

contribuido para o fato de nao ter conseguido publicar seus trabalhos. Talvez a distfulcia de Corte 

e a falta de apoio politico tenham sido mais importantes. 0 que nos parece relevante e que, 

mesmo servindo como consultor dos governos provinciais para assuntos de hist6ria natural, 

mesmo em contato com a dire9ao do Museu Imperial, mesmo participando de uma sociedade 

cientifica formada por influentes naturalistas, como foi a Sociedade Vellosiana, Lacerda nao 

conseguiu impor-se na Corte como "homem cientifico" no nivel em que desejava. 

Antes de falecer, deixou lavrado em testamento seu desejo de doar sua biblioteca, 

manuscritos, estampas e colevoes a Sociedade V ellosiana, da qual tomou-se membro 

correspondente no Maranhao em 1850 (Lopes, 1999). Ao mesmo tempo, rogava a sociedade 

presidida por Francisco Freire Alemao 

"( ... ) o favor de mandar coordenar os manuscritos que estiverem em desordem, afim de 

serem postos a ordem de Sua Majestade o Imperador, para que, se !he parecer, os mande 

imprimir. Se por acaso a dita Sociedade nao for avante, rogo a Sua Majestade a graya de 

dispor das mesmas coleyoes, e dos manuscritos como achar mais justo" (apud Marques, 

1895:85). 

Como Lacerda previra, a V ellosiana nao foi adiante e os manuscritos deram entrada na 

Biblioteca Imperial em julho de 1853, muito provavelmente por intermedio do proprio Freire 

41 Triburzy trabalhou durante muitos anos com Lacerda. Foi depois lente do Liceu Maranhense. Cesar Augusto 
Marques, que a ambos conhecera, dit o seguinte testemunho: "Eu vi muitas vezes, na capital do Maranhao, das 7 as 
10 horas da manh1i, no Largo do Carrno na casa da residencia do pintor, o Dr. Lacerda junto a uma mesa assistir ao 
trabalho deste, sempre de canivete em punho, cortando folhas, partindo sementes, caroyos, corolas e ovitrios das 
flores, com muita paciencia nos estudos, e muita impertinencia para que o pincel reproduzisse fielmente os produtos 
da natureza" (Marques, 1895:85-6). 
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Alemao42
. Foi o botani.co do Museu Imperial quem escreveu a primeira nota biografica de 

Lacerda, com informas:oes colhidas nos jomais de Sao Luis e repassadas por urn conhecido do 

medico43
. Quante as coles:oes, biblioteca e estampas, 0 paradeiro ainda e desconhecido. 

Embora tenha tido algurn reconhecimento como medico e naturalista em vida, pois - alem 

da Vellosiana- foi eleito correspondente da Academia de Munique e beneficiano da Ordem do 

Cristo 44
, ao Iongo da vida Lacerda viu seus trabalhos botanicos e zoologicos perderem o valor 

cientifico. Quando, em 1852, o medico tentou pela Ultima vez obter ajuda para "legar ao publico" 

sua Phytographia ... , apelou para a "independencia cientifica" brasileira, prestes a dar urn "passe 

agigantado" com sua obra: 

"Acho-me no Ultimo quartel da vida, e reputo urn clever legar ao publico, e a 
ciencia, na qualidade de medico, o resultado das minhas observa96es e experiencias 

colhidas durante o periodo da minha existencia. A Phytographia e Zoologia Medica, isto 

e, a materia medica do Parae do Maranhao, ( ... ) formara o primeiro objeto das minhas 

publicayoes, e a independencia cientffica, ja outrora augurada pelo sabio De Candole, dara 

urn passe agigantado que, nao sendo agora aproveitado, sera necessaria que decorram 

seculos ( e ja sem ele aparecer seculos tern decorrido) para reaparecer: e posse afmnar a 

V. Exa., sem temor de ser tachado de exagera<;:ao, que este trabalho nao podera jamais ser 

o servi<;:o de urn s6 homem, por ser dificil que qualquer outre se ache colocado nas 

mesmas circunstancias, e que a estas reuna o amor excessive da ciencia, a abnega<;:ao do 

descanso e dos comodos da vida, expondo-se a incalculaveis perigos, e a despesas que de 

ordinano se nao compadecem com os meios de urn homem cientifico" (apud Silva, op. 

cit.). 

A referenda que Lacerda faz a Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) tern urn 

motivo: foi esse naturalista urn dos primeiros a defender, na sua Theoria Elementar, que por 

42 Ver "Se9ilo de Manuscritos. Esbo9o-hist6rico". Annaes da Bibliotheca Naciona/ do Rio de Janeiro (1883-1884), v. 
XI, p. 464. 
43 Alemilo, F. F. "Notas sobre o naturalista colhidas por Freire Alemilo em con versa com Jose Joaquirn Rodrigues 
Lopes". Engenbo Velho: 1852. BN, Se9ilo de Manuscritos, I-28,9,59. 
44 Ver "Licens:a para ser correspondente da Academia de Munich". BN, Se9ilo de Manuscritos, VU,C 521,6; e "Fe de 
Oflcio. Pede merce do habito da Ordem do Cristo". BN, Ses:ao de Manuscritos, C521 ,6. 
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"prioridade cientifica" nao era necessaria ter em conta os trabalhos ineditos45
. A "independencia 

cientifica" de uma na9ao viria, portanto, somente com a publica91io de trabalhos originais, com os 

quais se pudesse afirmar a cultura local e impor o valor dos "homens cientificos". Para Lacerda, a 

nao publica<;ao de seus 11 titulos representaria nao somente o fracasso de seus esforyos, como 

tambem urn prejuizo para a na91io, pois seria necessaria muito tempo ("seculos ... ") para que 

surgisse outra pessoa com as qualidades cientificas e pessoais a que Lacerda se atribuia. 

Novos rumos para urn velho jardim 

A degrada91io fisica do Jardim Botilnico, do Jardim das Caneleiras, do Passeio Publico e 

do Jardim de Recreio, verificada entre os anos 1820 e 1840, pode ser considerada, em primeiro 

Iugar, como resultado do colapso da "cidade metropolitana" planejada no seculo XVIII, 

abandonada antes mesmo da Independencia. Seu projeto ficou inacabado e, ap6s 1820, degradou

se progressivamente, como atestam as cr6nicas mencionadas acima. As batalhas da Cabanagem 

viriam, em seguida, arruinar o espa9o urbano de Belem e desestruturar a administrayao 

provincial, jogando por terra as possibilidades existentes de uma retomada das atividades do 

jardim e do cultivo de especiarias e "drogas do sertao" nas suas imedia9oes. 

0 periodo em questao demarca nao s6 a falencia do complexo comercial-cientifico de 

Belem, como tambem o fim de uma politica de investimentos na cidade que vinha se mantendo 

desde meados do seculo XVIII, sobre a qual tratamos no capitulo anterior. 0 quadro em que se 

deu tal derrocada foi marcado, no plano politico, pelo rompimento dos liames colonials e pela 

afirma91io do Estado Nacional, processo que, em toda a regiao que constituia o antigo Estado do 

Grao-Para e Rio Negro, foi pontuado pela violencia extremada de grupos socials antag6nicos. 

Levemos em considera91io que, ate 1808, as duas capitanias formavam urna unidade desvinculada 

do Vice-Reino do Brasil, com uma administras:ao diretamente subordinada ao Ministro da 

Marinha e Ultramar e uma economia distinta e independente. A transferencia da Corte e a 

posterior centraliza91io do poder imperial no Rio de Janeiro trouxe, a urn s6 tempo, o fim da 

politica de expansao territorial implementada pelos portugueses e a submissao da antiga colonia 

45 De Candolle tambem e mencionado por Saint-Hilaire (1972) quando este defende a obra do Frei Leandro do 
Sacramento e lamenta que parte dela tenha ficado inedita. 
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setentrional a urn projeto de Na<;iio gestado no sui, o qual se tornaria hegemonico ap6s os 

conturbados anos da Regencia 46
. 

Se no plano politico as decadas de 1820 e 1830 foram de grande instabilidade no Para, no 

economico e social a situa<;iio nao foi melhor. A provincia vivia urna grave crise financeira, 

provocada pela "inversiio na marcha dos pre<yos do cacau" e conseqiiente queda da renda intema; 

pelo "esfor<;o de guerra do Para na campanha da Guiana, associado a ocupa<yao de Portugal por 

tropas francesas", o que teria contribuido para a recessao da atividade agricola; e alnda pelos 

movimentos socials locals, como os conflitos da Independencia (Santos, 1980:28). Somado ao 

clima de insatisfa9iio com a carencia de alimentos e com a falta de nurnerario ate para o 

pagamento das tropas, o triinsito de ideias liberals, as diferentes expectativas geradas com a 

independencia e o acirramento das tensoes sociais levaram a provincia a urn estado de agita<yao 

perrnanente (Ricci, 1999). Por fim, a Cabanagem deixaria o Para com urn deficit popu!acional de 

grandes dimensoes e a maior parte de seus ativos economicos destruidos (Santos, op. cit.). 

Uma data bastante significativa para o jardim paraense, e que parece refor9ar o argumento 

de que a decada de 1830 demarca o fim de urn periodo de ruptura politica, economica e social, e 
o anode 1839. Presidia a provincia Bernardo de Souza Franco, indicado para o cargo durante a 

"pacifica9ao" da Cabanagem. No relat6rio que apresentou a primeira Assemb1eia Legislativa 

Provincial, Souza Franco inforrna que, por ordem do Tesouro Publico Nacional, "foi mandado 

cessar o pagamento que pela Renda Geral se fazia a urn Administrador do Horto Botauico e que 

esta despesa fosse feita pela Renda Provincial ( ... )" (Franco, 1839:15). Souza Franco pedia, 

ainda, que os deputados decidissem se a despesa deveria continuar, se os ordenados em atraso 

deveriam ser pagos e se deveria executar obras para a recupera<;ao do jardim botauico, arruinado 

pelos anos de descuido e de guerra. As obras necessirrias, segundo o presidente, seriam a 

46 Tocamos aqui num ponto ainda muito pouco estudado: a hist6ria da "adesao" do Grao-Para ao Imperio do Brasil e 
os significados politicos, economicos e sociais desse fato. Para Reis (1994), urn dos resultados imediatos foi o 
esvaziamento politico da regiao, pois os governantes do Imperio direcionaram suas aten9oes para a "consolida9ao da 
ordem interna" e para a "preserva9ao de sua presen9a no Prata" (p. 77). Acrescentamos que a interrup9ao na 
expansao territorial tambem foi decorrente da pr6pria exaustao dos investimentos portugueses na regiao e de uma 
nova conjuntura intemacional, a qual colocou em segundo plano as disputas territoriais entre Portugal e Espanha. 
Somente no inicio do Segundo Reinado os govemantes brasileiros retomaram os investimentos na provincia do 
Grao-Para, procurando, contudo, nao ampliar ainda mais as fronteiras nacionais, mas manter o que havia sido 
alcan9ado pelos portugueses. Para Reis ( op. cit.), criou-se entao, por meio de uma polftica de "consolida,a:o 
territorial", uma "area imperial" no extremo norte, isto e, urn "espa9o de a9ao realizadora" do Imperio (p. 78). Sobre 
a transferencia da Corte para o Rio de Janeiro e a centraliza9ao do poder na nova capital, ver Dias (1986). Sabre o 
ideario nacional gestado na Corte a partir de 1840, centrado na figura do imperador D. Pedro II, ver Mattos (1999). 
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cercadura dos terrenos, a replanta<;ao do jardim e a repara<;ao das estradas que o ligavam ao 

centro da cidade, incluindo o Passeio Publico. 

Na pratica, a ordem vinda do Rio de Janeiro significava a conversao do jardim botfurico 

do Para nurna instituic,;ao provincial, passando a Assembleia Legislativa a ser responsavel pelos 

seus rurnos a partir desse memento. 0 mesmo aconteceu com o jardim de Olinda alguns anos 

antes, mas - ao contrano dos representantes politicos do Para - os pernambucanos nao viram 

sentido em manter a instituis:ao. Na abertura da Assembleia Provincial de Pernambuco, em 1835, 

o presidente declarou que a "utilidade" do jardim era "desconhecida" para o montante de recursos 

gastos em sua manutens:ao (apud Mello Neto, 1954:49). Os debates sobre a "utilidade" do 

estabelecimento prosseguiram nos anos seguintes, com desvantagem para os que o defendiam, 

como o seu diretor, o cirurgiao Joaquim Jeronimo Serpa (1773-1842), que chegou a publicar em 

jornal urn texto argumentando em favor da "instituis:ao dos Jardins e Cadeiras de Botfurica e 

Agricultura nas principals Provincias do Imperio do Brasil" (id ibd :48). Serpa nao conseguiu 

convencer os deputados da utilidade do jardim e o ors:amento da instituis:ao foi sendo 

progressivamente diminuido ate que, em 1844, se decidiu pelo arrendarnento do terreno. Como 

nao aparecessem interessados, foi cedido gratuitarnente a urn comerciante local, com a obrigas:ao 

de reparar e consertar o que existia. 0 contrato parece nao ter se efetivado e em 1849 urna lei 

determinou a venda do jardim, ocorrida cinco anos depois (Freyre, 1942). 

No Para, o destino do jardim botfurico e seus anexos foi bern diferente. Ap6s 1840, houve 

urna tentativa inicial de restaura-los conforme o modelo original, mas os governantes paraenses 

desistiram da empreitada. 0 argumento corrente era de que existiam outras prioridades na divisao 

dos parcos recursos provincials. Acreditamos, contudo, que a decisao dos governantes 

justificava-se pelo abandono de urn projeto colonial, cujo objetivo teria sido estimular a produs:ao 

agricola da colonia em beneficio do imperio portugues. Esse projeto nao se coadunava com a 

ideia de urn imperio brasileiro, cuja politica agricola - em oposis:ao total a fun9ao dos jardins 

coloniais - foi centrada na monocultura do cafe, e nem seria util a urna "sociedade extrativista" 

que desamparou quase que completarnente a produ9ao agricola da regiao com o intuito de entrar 

no restrito mundo da haute gomme, como entao se dizia. 

Por sua vez, a cidade que surgiu dos escombros da Cabanagem requisitou novos terrenos 

para se expandir, em especial a grande area onde existiu o igarape do Piry, localizada justamente 

entre as duas zonas mais adensadas, a "Cidade" e a "Carnpina". Essa demanda por novas areas 
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urbanas, se representou o fim do Jardim das Caneleiras e do Passeio Publico, nao chegou a 

prejudicar o jardim botanico. Pelo contrario, ele foi recriado sob novos moldes, como objetivo de 

cultivar plantas ornamentais e servir de recreio para a popula<;:ao. Ganhou, em virtude de suas 

novas atribui<;:5es, urn novo nome: "Jardim Publico". Acompanhemos como se deu essa 

transforma<;:iio. 

Decidida a manuten<;:ao do jardim paraense pelos cofres provinciais, iniciaram as obras 

para a limpeza das estradas e valas de escoamento do Piry, servi<;:o executado pelos presos 

mantidos em Silo Jose e comandado por urn "Administrador das Estradas" que tambem passou a 

acumular a dire<;:ao do jardim botanico e do Jardim das Caneleiras, o capitao Joaquim Belfort 

Gomes. 0 "plantio de arvoredos" foi retomado, estando ja em 1840 o Largo do Palacio -

rebatizado de Pra<;:a Pedro II - "alinhado e com Taperebas plantadas pela extensao de todas as 

!inhas que formam o paralelogramo" (Miranda, op. cit. :31 ). No ano seguinte, a Assembleia votou 

urna lei autorizando a contrata<;:ao de urn botaruco, o que nao se efetivou pela falta de urn 

"individuo profissional que trate metodicamente do cultivo, distribui<;:ao e classifica<;:ao das 

plantas" (V ellozo, 1844:51 ). As obras, contudo, prosseguiram, agora auxiliadas com "seis 

escravos velhos da Na<;:ao": o jardim foi limpo e cercado, urna nova casa foi erguida no Largo do 

Redondo e as planta<;:5es foram iniciadas (Henriques, 1843:14). 

As verbas consignadas para as obras eram pequenas e mal davam para os servi<;:os mais 

urgentes e para o sustento dos escravos e dos presos, mas os presidentes da provincia nao 

esmoreceram ao defender a "conserva<;:ao" do jardim, "para que em tempos mais felizes obtenha 

o seu desenvolvimento e preste utilidade, recreio e distra<;:iio aos habitantes desta Capital" 

(Vellozo, op. cit.:52). Esse empenho das autoridades provincials em recuperar o jardim e seus 

anexos pode ser registrado ate 1845, quando a "casa da vivenda" foi consertada e ampliada para a 

acomoda<;:ao dos escravos que serviarn no jardim. No mesmo ano, urn novo portao foi construido, 

com acesso por meio de uma ponte "sobre a vala que corre em frente do Horto com bancos para 

assento" (Moraes, 1845:47). 0 !ado direito do Jardim das Caneleiras foi limpo e replantado com 

88 pes de canela, onde tarnbem se ergueu urna "casa coberta de telha" para a moradia dos 

escravos (id. ibd.). 

A esse impulso inicial, contudo, sobrevieram alguns anos sem investimentos no jardim, 

possivelmente provocados pela carestia e pela prioridade dada a obras consideradas mais 

urgentes, como a recupera<;:iio do cais de marinha e a constru<;:iio de urn mercado publico. 
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Notemos, por exemplo, que dos 2:800$ reis aprovados no on;amento de 1841 para o horto e 

Jardim das Caneleiras, a consignas:ao desceu a 2:000$ reis em 1843 e a 1:000$ reis em 1846 

(Benjamin, 1854 :29). Esse estado de penUria financeira a que foi jogado o jardim inspirou urna 

calorosa defesa do estabelecimento, exatamente na ocasiao em que a Assembleia discutia o 

arrendamento do terreno, solu9ao adotada pouco tempo antes para o jardim de Olinda. 

Comentando o projeto de lei para o or9amento de 1847, o presidente Herculano Ferreira Penna 

pedia que se adiasse essa decisao "ate que vissemos o resultado de mais alguns esfon;os" (Penna, 

1847:15). Afinal, a "Capital do Grao-Parii nao deve ficar privada de urn Estabelecimento que jii 

existe em estado mui suscetivel de melhoramento, e que pode oferecer objetos de instrus:ao e 

recreio aos seus habitantes, e itqueles que a visitarem" (id. ibd. ). 

0 terreno nao foi arrendado, mas muito pouco dinheiro continuou a ser aplicado no 

complexo de Sao Jose, estando ja em 1848 em "completo abandono" (Coelho, 1848:137). Nao 

havia mais escravos empregados nem urn diretor. As poucas obras executadas ja estavam 

degradadas e as plantas todas perdidas. Somente em 1851 voltamos a registrar urna dotas:ao 

or9amentiiria ao jardim botiinico, especificamente para o "cultivo de plantas ex6ticas e 

especiarias". Com esses recursos o Largo do Palacio e a estrada de Sao Jose foram recuperados, 

obras que repercutiram positivamente na cidade, pois urna subscris:ao publica foi aberta pelo 

presidente da provincia para estender os melhoramentos urbanos ate as estradas das Mongubeiras 

e do Arsenal (Aguiar, 1851). No mesmo ano, urn jovem de nome Manoel da Gama Lobo foi 

autorizado a viajar para a Europa a fim de estudar botiinica its custas do Tesouro Provincial 

(Benjamin, op. cit.). 

A decada de 1850 traria, efetivamente, a transfigura9ao de toda a iirea onde funcionaram o 

jardim e seus anexos. 0 crescimento da cidade, jii sob o impacto das exportas:oes de goma 

elastica, absorveu o Jardim das Caneleiras e o Passeio Publico. Ambos deixam, inclusive, de ser 

mencionados como parte de urn conjunto encabe9ado pelo jardim botiinico, indicio de que 

desapareciam ate mesmo da memoria de seus habitantes e de que a "capital da borracha" jii havia 

esquecido que, anos antes, fora destinada a ser urna "capital das especiarias". Quanto ao jardim 

propriamente dito, foi mantido em estado preciirio. Mas sua simples presen9a fisica em meio a 
cidade remetia os administradores publicos ao antigo estabelecimento colonial, elevado a 

instituis:ao de referencia por aqueles que viam utili dade na ciencia botiinica. F oi o caso do 

presidente Jose Joaquim da Cunha, que pretendeu criar urna "planta9ao e viveiro de iirvores onde 
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se achem reunidas mais de cern especies de madeiras de constru9ao naval, civil, e de marcenaria, 

todas naturals da Provincia" (Cunha, 1853 :5). Sua inten9ao era aproveitar urn Aviso do Ministro 

da Marinha ordenando o restabelecimento da Fabrica de Madeiras que nos idos tempos colonials 

funcionara anexa ao Arsenal, para inaugurar tal "planta9iio e viveiro" como urna dependencia da 

fabrica. Ao defender seu projeto, o presidente argumentou que "o luxo de vegeta9ao que aqui se 

admira, devido a alta temperatura atrnosferica e as constantes chuvas, que dispensarn em grande 

parte os cuidados da cultura, toma esta Provincia a mais apropriada para possuir urn Jardim 

Botiinico, nao mesquinho e acanhado como esse, que jaz abandonado, porem vasto, rico de 

plantas ex6ticas e digno do Para" (id. ibd.). 

0 presidente de fato convenceu a Assembleia das vantagens que semelhante institui9ao 

poderia trazer a provincia, mas nao da conveniencia de sua mudan9a para a Fabrica de Madeiras. 

0 jardim continuou instalado em Sao Jose e para sua recupera9ao forarn contratados em Paris, 

pelo presidente Sebastiao do Rego Barros, nada menos do que nove jardineiros (Barros, 1855). 

Estes chegaram a Be!em em junho de 1855, juntamente com urn engenheiro de nome Ode, 

encarregado das obras do porto e do novo teatro provincial (Moraes, 1855). Coincidentemente, 

no mesmo mes assurnia a dire9ao da Reparti9ao de Obras Publicas, a qual o jardim estava 

subordinado, o matematico Jose Coelho da Garna e Abreu (1831-1906), futuro Barao do Maraj6. 

0 empenho pessoal de Garna e Abreu e a disposi9ao das autoridades em recuperar o jardim, 

dotando-o de verbas e pessoal qualificado, surtirarn o efeito desejado. Em 1856, no relat6rio 

apresentado ao presidente, Garna e Abreu faz urna longa exposi9ao do estado em que encontrou o 

jardim e das obras nele executadas. Acompanhemos: 

"Nos principios deste seculo a cultura de plantas indigenas bern como a de 

especiarias de diferentes palses foi aqui tentada pelo govemador com o estabelecimento 

de urn jardim no largo de Sao Jose, jade urn horto botanico nos terrenos pertencentes ao 

govemo situados na estrada de Sao Jose no Iugar chamado Redondo, ja finalmente com 

uma planta9ao de caneleiras e outras especiarias nos terrenos destinados hoje para jardim, 

no cruzamento das duas estradas de Sao Jose e do Arsenal, a incllria porem por urna parte, 

as revolu9oes por outro !ado, fizerarn com que esses estabelecimentos chegassem ao 

lastimoso estado em que V. Exc. os viu, na epoca em que resolveu que novarnente se 

tratasse deste ramo tao arneno da ciencia agricola, mas infelizmente aqui tao abandonado. 
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Tratando porem dos trabalhos executados, e come9ando pelo terreno do largo de 

Sao Jose, tenho a dizer que ele se acha reduzido a uma verdadeira mata, das antigas 

plantas poucas ou quase nenhum individuo encontrei, apenas pude aproveitar alguns pes 

de quina (Chinchona), algumas maracaty [ilegivel], alguns individuos pertencentes ao 

genero Theobroma, vulgar nesta Provincia, algumas outras plantas do pais, e algumas 

arvores de pao das duas especies - Artocarpus inciza. 

Tive que limpar e derrubar aquela mata, depois procedi a extirpa9ao de troncos e 

raizes, o terreno acha-se em grande surribado, fiz a estacada que tern de cercar o terreno 

todo: a pequena casa que ali se achava quase a cair acha-se de todo reparada, este terreno 

creio ser born para a cultura porque alem de a terra parecer da classe a que vulgarmente 

chamam terra branca, apresenta uma camada de bastante espessura. 

Quanto aos dois terrenos de que atras falei como tendo servido para a cultura de 

especiarias achava-se em identico estado do terreno de que acabo de falar, quando o 

Exmo. Sr. Vice-Presidente que entao govemava o Sr. Dr. Moraes, pondo em execu91io as 

inten9oes de V. Exc., de criar ali jardins para recreio publico, me ordenou que procedesse 

aos trabalhos necessaries, por [ilegivel] as obras executadas, tern tido Iugar somente nos 

terrenos do !ado esquerdo da estrada, acham-se completamente limpos, e 128 bra9as 

quadradas foram por mirn aterradas ( ... )"47
. 

Podemos ver por meio deste relat6rio que ficaram distantes no tempo as criticas feitas ao 

antigo jardim colonial, como as redigidas por Lacerda, Baena e Barao de Bage. Pe1o contrano, 

nos anos 1850 o jardim de D. Francisco de Souza Coutinho - talvez pelo fato de entao existir 

apenas na memoria - entrou na ret6rica das autoridades como simbolo de urn govemo que soube 

tirar proveito desse tipo de institui91io. Ficou mesmo a inspirar as obras de recupera9ao 

pretendidas, mas com a diferen9a de que agora deveriam ser cultivadas, em vez de especiarias 

orientals e "madeiras de constrw;:ao", plantas nativas das florestas do Para, em especial as 

frutiferas, oleosas e resinosas, "cuja cultura cumpre ensaiar" (Rohan, 1857a:23). 

Em 1857, havia no jardim bot§nico "180 especies de plantas de todos os continentes 

compreendidas muitas hortali9as europeias, que se trata de aclimatar" (id. ibd. :22). Nao obstante 

47 "lnformal'5es sobre a Provincia do Para prestada por Sebastiao do Rego Barros ao Conselheiro Luis Pedreira do 
Couto Ferraz, Ministro e Secretario de Estado dos Neg6cios do Imperio, 1856". IHGB, lata 289, doc. 3. 
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as criticas feitas a "qualidade do terreno" e ao "ardor do clima equatorial", muitas plantas foram 

aclimatadas facilmente e o jardim era tido como pr6spero. Dois anos depois, o presidente da 

provincia inforrnava aos deputados que o nillnero de especies ex6ticas totalizava 230 e que havia 

sido introduzido mais urn lote de plantas, mencionadas pelo nome cientifico: "Celosia christata, 

Silene bipartita, Abutilon striatum, Dianthus barbatus, Genista, Cytisus radicans, Cytisum 

suburnum, Coronilla glanca, Chrisanthemum grandiflorum, Accacia farnesiana, Solanum 

aethyopnicum, Dianthus cariophilus, Accacia jloribunda, Mirabilis jalapa, Cheirantus cheiri, 

i'vfathiola, Papaver somniferum, Althea rosea, Bredos (Solanum nigrum?), mais quatro especies 

ainda n1io identificadas" (Vasconcelos, 1859:12). Diferentes coleyoes de plantas tambem foram 

reunidas, dentre elas "17 especies de collodions", "30 variedades de roseiras" e uma "coles:ao de 

parasitas [que] vai se tornando numerosa e ja conta algumas flores que, pela originalidade das 

formas ou beleza das cores, fariam o orgulho da estufa de qualquer jardim da Europa" (id. ibd. ). 

Gama e Abreu, auxiliado pelo chefe dos jardineiros vindos da Frans:a, Louis Arsene 

Onessim Baraquin (?-?), cuidava pessoalmente do jardim e da arborizas;ao das grandes "estradas" 

da cidade, incluindo as construidas na reforma urbana do inicio do seculo. A plantas:ao de 

frondosas arvores nos carninhos de Belem, uma caracteristica que distingue a cidade ainda hoje, 

foi reconhecida pelo presidente Henrique de Beaurepaire Rohan, que atribuiu aos antigos 

Capitaes Generals a iniciativa de semelhante beneficio publico: 

"Uma das cousas que mais distingue a formosa cidade do Para de todas as outras 

do Brasil e, sem controversia, a arborizas;ao que se observa nas suas estradas, e que as 

poem ao abrigo dos ardores do sol. Este sistema, que teve come((O ainda no tempo dos 

Capit1ies Generais, vai se desenvolvendo com atividade. ( ... )Em urn clima quente, como e 

o do Para, este sistema, encarado pelo !ado higienico, e de inapreciaveis vantagens, alem 

de contribuir consideravelmente para o embelezamento do pais" (Rohan, 1857b: 11 ). 

Foi Gama e Abreu, ainda, quem lutou pela transferencia do jardim para outro local, 

quando ficou comprovada- ap6s avalias;ao dos jardineiros franceses - a inadequas;ao do terreno 

onde estava assentado. A esse fator foram atribuidas as causas da "existencia desanimadora" do 

jardim, impossibilitado de florescer em virtude do "Iugar ando e esteril em que foi colocado" 

(Vasconcelos, op. cit.:12-3). Para os administradores do estabelecimento, por mais esfors;os que 
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se despendesse para desenvolve-lo, estes resultariam nulos, pois o "terreno ( ... ) em que esta 

situado e ingrato e torna pouco frutifero o trabalho com ele empregado; em outro Iugar em que o 

solo nao fosse, como ali, tao impr6prio para vegeta<;:ao, com muito menor trabalho se obteria 

melhor resultado" (id. ibd. ). 

Em 1859 debateu-se a transferencia do jardim de maneira concreta, na ocasiao em que 

mais uma vez era reforrnado. A principal das mudan<;:as ali efetivadas foi a dispensa dos 

jardineiros contratados em Paris. A pretexto de economia, somente o contrato do chefe dos 

jardineiros, Baraquin, foi renovado por tempo indeterrninado. Em contrapartida, o trabalho de 

cultivo passou a ser executado "com igual proveito com operarios a jornal, dirigidos pelo 

jardineiro conservado, sob a imediata inspe<;:ao do Diretor das Obras Publicas" (id. ibd. ). Ao 

mesmo tempo, foram admitidos no servi<;:o do jardim "quatro mo9os para se habilitarem no 

genero de cultura que ali se pratica". Segundo o presidente da provincia, todos sabiam ler e do is 

mostravam aptidao. Sua inten<;:ao era habilita-los para poderem "substituir ao jardineiro atual que 

entao podeni ser dispensado" (id. ibd. ). 

Baraquin, de fato, nao duraria muito no cargo. No inicio do ano seguinte pediu demissao, 

sen do substituido pelo portugues Manoel Joaquim da Costa Araripe (?-?), "ajudado por do is ou 

tres trabalhadores" (Albuquerque, 1860:27). A nova equipe, contudo, manteve o padrao 

inaugurado pelos franceses, tendo introduzido - assim que come<;:ou a trabalhar - "algumas 

especies e variedades dignas de aten<;:ao pertencentes as Rosaceas, alguns Gladiolos, Hortensias, 

Camelias e Ravenales" (id. ibd. :26). 

Quanto a mudan<;:a do jardim para outro local, foi defendida pela maioria dos presidentes 

que assumiram a provincia. Gama e Abreu certamente estava articulando essa transferencia, pois 

pretendia aproveitar em beneficio da cidade a area onde outrora existiram o J ardim das 

Caneleiras e o Passeio Publico. Para alguns governantes, os terrenos ainda disponiveis, no 

cruzamento das estradas de Sao Jose e do Arsenal, deveriam ser destinados, antes de tudo, a 
constru<;:iio de "jardins para recreio publico", onde se cultivassem "arvores frutiferas, resinosas, 

oleosas e especiarias que se encontram nas florestas do Para", com o objetivo de "ensaiar a 

cultura daquelas plantas indigenas uteis, as quais, ainda no estado selvagem, revelam o partido 

que a industria podeni tirar, se forem devidamente aproveitadas" (Rohan, op. cit.: 18). Para outros, 

o local mais apropriado para o novo jardim era a pra<;:a lateral do Palacio do Govemo, a qual 
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poderia ser unida ao largo em frente ao mesmo, aterrada, embelezada, fechada com urn gradil de 

ferro e transformada em Jardim Publico (Vasconcelos, op. cit.:!!). 

Em 1861, o presidente Francisco Carlos de Araujo Brusque dava urn ultimata sobre essa 

questao, ao mesmo tempo em que reconhecia que o jardim botanico restaurado niio fazia jus ao 

nome pela falta de "pessoal conveniente" (Brusque, 1861 :26). Mais apropriado seria chama-lo de 

')ardim de recreio", cujo proveito maior para a cidade foi ter desenvolvido o "gosto pela 

floricultura" e "estudos de recreio", sempre "companheiros da civiliza91io" (Brusque, 1862:86). 

No ano seguinte, a mudan9a do jardim foi finalmente autorizada. Gama e Abreu valeu-se das 

obras de ilurnina91io publica a gas para destinar o terreno do antigo jardim a constru91io do 

gasometro e, assim, fazer urna "ocasiao tao azada para conseguir que a mudan9a do jardim fosse 

Jevada a efeito ( ... )" (Abreu, 1863:4). 0 proprio diretor de obras publicas comandou a 

transferencia, sendo escolhida a area onde se situava o antigo Jardim das Caneleiras, na estrada 

de Sao Jose. 0 terreno foi aterrado, nivelado e cercado. Uma "casa de guarda" foi construida e 

mais urn jardineiro contratado (Brusque, 1863:104-5). A inten91io de Gama e Abreu era 

"aforrnosear" o novo jardim para transforrna-lo num "passeio ameno para a popula91io", de par 

com as obras que tambem executava no Largo do Palacio, incluindo o cal9amento e a constru91io 

de urn "chafariz monumental" (Abreu, op. cit. :5). 

Pode-se dizer que os pianos de Gama e Abreu foram concretizados como ele previra. 0 

novo jardim tinha nao s6 as dimens5es reclamadas pelos govemantes da provincia, como tambem 

foi dotado de urn grande lago artificial interligado ao canal de escoamento do Piry, com direito a 

uma ilha no centro com acesso atraves de uma ponte de madeira (Lamare, 1867:51). Entretanto, o 

fim a que se destinava o jardim continuava gerando debates. Claro esta que nao se tratava mais de 

urn jardim botanico, pois as especies ali cultivadas eram, em sua maior parte, omamentais, assim 

como o estabelecimento nao fazia experimentos agricolas, nao dispunha de laborat6rios, 

herbarios nem de botiinicos no seu quadro de servidores. Essa situa91io sobressaia aos olhos de 

quem percebeu a transforrna9ffo no jardim e discordava do novo feitio dado a institui91io. Foi o 

caso de Antonio de Lacerda Cherrnont, Barao do Arary, membro de tradicional familia de 

pecuaristas e conhecido protetor de naturalistas em triinsito pela Amazonia. Enquanto presidia 

interinamente a provincia, defendeu a dota91io de mais verbas para o jardim, a fim de dar-lhe 

"nao s6 as propor96es de urn passeio publico para recreio da popula91io e omato da cidade, mas 

principalmente as de urn jardim ou horto botiinico" (Arary, 1866:20). Ao propor a amplia91io do 
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jardim e o cultivo de "arvores florestais e frutiferas quer do pais, quer ex6ticas", Chermont 

certamente inspirava-se no antigo jardim colonial do Grao-Para, embora sem mencionar as 

criticas que !he foram feitas ao Iongo do tempo, como a pequena dimensao e o mau terreno: 

"E isto voltar as ideias de tempo antigo; mas e preciso confessar que a este 

respeito os antigos pensavam melhor do que n6s. E!es queriam e chegaram a fundar urn 

estabelecimento ao mesmo tempo uti! as ciencias e agradavel aos olhos, e n6s temos 

preferido o agradavel somente, abandonando o uti!. A volta, pois as ideias antigas sobre 

este estabelecimento nao e regresso; e repor o uti! em seu Iugar rodeando-o dos atrativos 

do belo. ( ... ) Cultivado com ordem e metodo esse terreno, nao s6 se conseguiria notavel 

melhoramento para a cidade, qual e urn passeio publico, mas tambem se extinguiria o 

foco de sezoes que naqueles pantanos atualmente existe. Seria isso urn duplo fun 

igualmente uti!" (id. ibd. ). 

0 sucessor do Barao do Arary, Joaquim Raymundo de Lamare, com as mesmas ideias, 

seguiu reclamando a necessidade de dar "utilidade" ao novo jardim. Considerava, inclusive, o 

"Estabelecimento de urn passeio publico" como urna das obras prioritarias de sua administra<;ao, 

dentre urna lista de cinco outras obras. Esse passeio deveria complementar o jardim ja existente, 

urna vez que este era "quase exclusivamente composto de flores, e estas muito comuns e iguais as 

que se cultivarn nos jardins particulares" (Larnare, op. cit. :48). 0 novo passeio, portanto, deveria 

ser criado ao !ado do dito jardim, "com as propor<;oes e comodidades para diversas sortes de 

recreios e divertimentos publicos e com as condi<;oes de urn Jardim Botanico para os que se 

dedi cam ao estudo dos vegetais" (id. ibd. ). Dessa maneira, o presidente acreditava estar dando a 

devida "utilidade publica" ao jardim recem-construido, "condi<;ao essencial de todos os 

estabelecimentos desta ordem". Importava, ainda, dar a dire<;ao do jardim a quem se considerava 

habilitado para tal, razao pela qual, no final de 1867, o portugues Araripe foi exonerado e o 

frances Baraquin foi reconduzido ao cargo de "administrador do Jardim Publico"48 

Ao contrario dos demais jardineiros franceses, Baraquin permaneceu em Belem ap6s ter 

sido demitido do jardim botanico, sete anos antes. Estabeleceu-se nurna chiicara na estrada das 

Mongubeiras, proximo ao jardim botanico, trabalhando como naturalista viajante, cultivador e 

48 Cf. "Jornal do Para", edi9ao n' 295, de 28 de dezembro de 1867. 
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comerciante de plantas omamentais. Tentou aproximar-se do Museu Imperial do Rio de Janeiro, 

mas nao conseguiu ser contratado como naturalista viajante por falta de verbas. Propos, entao, 

formar co!ey5es geol6gicas, zool6gicas e botanicas das provincias do Para e Amazonas, "desde 

que !he fosse concedido o titulo honoraria de adjunto naturalista viajante do museu, o que de fato 

ocorreu" (Lopes, op. cit. :99). No inicio de 1867, por motivo de viagem a Franya, o naturalista 

Iiquidou "todas as suas coieyoes de vegetais frutiferos, e plantas de adomo e flores, bern assim 

que de alguns milheiros de roseiras recentemente enxertadas das mais lindas flores ( ... )"49
. Em 

maio, o naturalista seguia para Paris ievando consigo nada menos do que 

"( ... ) 20 estufas com plantas as mais raras e lindas que produzem nossas florestas; urna 

cole9ao de f6sseis antediluvianos, os mais preciosos, e urn sem nlimero de repteis e 

insetos e outros animais singulares, bern conservados, tanto vivos como mortos, cujos 

animais foram colecionados nas suas viagens aos Andes; leva igualmente urn retrato, seu, 

tirado a oleo pelo nosso distinto comprovinciano o Sr. Constantino da Mota, figurando-o 

a sombra da majestosa Zamia, de sua descoberta nas mais altas montanhas do Peru; o que 

tudo deve figurar na proxima Exposi9ao Universa!''50
. 

No final do ano, Baraquin voltou a Belem trazendo ferramentas para horticultura e 

agricultura, com o fim de vende-las a interessados. Em novembro, pouco antes de ser 

recontratado para o jardim botanico, contraiu nupcias com a filha de uma distinta familia 

Ann S
. 51 

paraense, a 1rotteau . 

Em 1868, o novo jardim publico lucraria com urn evento que teve grandes repercussoes 

no norte do Brasil, a abertura do rio Amazonas a navega9ao intemacionai. Para a solenidade que 

reuniu em Belem politicos, comerciantes e diplomatas de diversas nacionalidades, o Largo do 

Palacio - diante da Baia do Guajara, porta de entrada do famoso rio - foi devidamente preparado, 

devendo simbolizar a urn so tempo a grandeza da regiao que estava sendo aberta ao comercio 

estrangeiro e a soberania brasileira sobre esta mesma regiao. Com o embelezamento do largo, o 

49 I d. ibd., 19 de janeiro de 1867, p. 3. 
50 I d. ibd., 8 de maio de 1867, n.' 105, p. 2. 
51 I d. ibd., 12 de novembro de 1867, n.' 257. 
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governo provincial gaston a incrivel soma de 48:843$980 reis52
, tamanha a importilncia atribuida 

a aparencia do principal porto da Amazonia (Soares, 1868). A principal obra ali executada, urn 

enorme pavilhao comemorativo, foi desmontado ap6s a oficializa'(ao do ato e transferido, com 

todos os seus omatos e confortos, ao jardim publico. Como nao havia espac;:o para tal predio, uma 

nova area contigua ao jardim foi incorporada e aterrada. Aqui seria reconstruido o pavilhao com 

"mais solidez", justificando assim a desapropriac;:ao de novos terrenos para "aurnentar o pequeno 

e acanhado espac;:o ocupado pelo jardim publico, cuja necessidade e hoje axiomatica" (Lamare, 

1868:36). 0 entomo do pavilhao foi calc;:ado e plantado com "arvores que deem sombra". Bancos 

foram colocados, as margens do !ago e da ilha foram consolidadas, o arvoredo que circundava o 

jardim foi completado e a grade que o delimitava pela estrada de Sao Jose foi prolongada. Nurna 

apaixonada defesa do estabelecimento, o diretor interino da Reparti<;:ao de Obras Publicas, Jose 

Felix Soares, escreveu no relat6rio destinado ao presidente: 

"Nao ha muito tempo que se considerava urn Jardim no Para coisa inutil; a 

experiencia nestes Ultimos tempos tern demonstrado a sua grande necessidade. Tendo V. 

Exa. mandado abri-lo ao publico, imediatamente come<;:ou a ser visitado por grande 

nlimero de familias. Finalmente, V.Exa. ordenou que a musica ali tocasse aos domingos 

das 4 horas da tarde em diante; o concurso de visitadores foi aurnentado, apesar de ali nao 

haver ainda abrigos contra o mau tempo: na quinta-feira de Corpo de Deus o concurso de 

visitadores foi nurneroso, e todavia o tempo era calido, o Jardim sem abrigo contra o calor 

da tarde e a musica ali nao estava; posso, portanto, concluir que urn born Jardim no Parae 

atualmente urna obra de grande utilidade publica" (Soares, op. cit. :2). 

Como seu dileto amigo Gama e Abreu, Soares pretendia ver o novo jardim devidamente 

equipado. Para isso pedia mais verbas a frm de completar as obras, dentre as quais urn gradil de 

ferro, "estatuas aleg6ricas", assentos cobertos, "jogos d'agua para o seu embelezamento e 

refresco da atmosfera", labirintos, arvoredo em torno do pavilhao e "bosques onde o publico se 

abrigue do sol" (id. ibd. :3). Sua concepc;:ao de jardim, portanto, continuava refor<;:ando urn tipo de 

estabelecimento de todo distinto de urna casa de pesquisa cientifica, por muitos govemantes 

52 Como medida de compara,ao, gastava-se a mesma epoca na conserva9ilo do largo e no jardim publico uma media 
anual de 5:000$000 a 7:000$000 reis. 
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reconhecida como de utilidade publica, como o Barao do Arary, mas nunca efetivamente 

implantada. Temos dessa epoca urna das poucas imagens intemas do jardim publico, desenhada 

por Herbert Smith quando da passagem da Expedi9ao Morgan por Belem, em 1870 (fig. 3.1). 

Nela vemos arbustos, arvores, palmeiras e outros vegetais. Urn cavalheiro passeia pelos sinuosos 

caminhos, enquanto urn jardineiro transporta plantas num pequeno carro (Smith, 1879, apud 

Papavero e Teixeira, 2000). 

Poucos anos depois de toda aquela movimenta9ao decorrente dos festejos pela abertura do 

no Amazonas, urna reviravolta ocorreria nos ilnimos dos govemantes. 0 que parecia urna 

vantagem para o estabelecimento, a proximidade de urn curso d'agua canalizado, revelou-se urn 

problema insupenivel. Os terrenos baixos, o ambiente pantanoso das adjacencias e a falta de urna 

solu9ao definitiva para o antigo problema do escoamento do Piry fizeram com que o canal que 

alimentava o !ago do jardim transbordasse a cada ano, durante a epoca das chuvas. No inicio da 

decada de 1870, as enchentes deixaram o jardim inteiramente submerse, inutilizando as 

benfeitorias ali construidas e estragando o trabalho de jardinagem (Azevedo, 1874:60). A propria 

natureza se responsabilizava pelo fim do otimismo que alimentou Gama e Abreu durante anos, 

convicto de que a transferencia do antigo jardim colonial para a estrada de Sao Jose criaria a 

oportunidade certa para amplia-lo e melhora-lo. 

Pelo contrario, a Assembleia Provincial deliberou em 1873 pelo cancelamento das obras e 

pela cessao do jardim "a quem quer que, sob as convenientes cautelas, se proponha a usufruf-lo" 

(Cunha Junior, 1873:36). 0 primeiro a apresentar urna proposta foi o jardineiro portugues 

Araripe, antigo administrador que voltava assim como Unico responsavel pelo estabelecimento. A 

ele o jardim foi cedido gratuitarnente, com as obriga96es de "abri-lo e exp6-lo ao publico aos 

domingos e dias santificados, e de fomecer flores para o palacio do govemo nos mesmos dias e 

nos de festa nacional" (Azevedo, op. cit. :60). 0 Jardim Publico funcionaria dessa maneira por 

mais alguns anos, ate tomar-se insustentavel pelos constantes trabalhos que exigia e pela baixa 

freqiiilncia do publico. Isso nao significa que o projeto de dotar a cidade de urna area verde foi 

abandonado. Ao contrano, parecia cada vez mais necessario aos olhos dos govemantes, que 

continuaram vendo num jardim publico e na arboriza9ao de Bel em os complementos ideais para 

os belos predios que construfram, como o Teatro da Paz, o Pa9o Municipal e outros leones da 

sociedade da haute gomme. Contudo, os novos locais escolhidos para serem ajardinados nao 

tinham mais nenhuma rela9ao com o antigo jardim botiln.ico, soterrado sob o imenso galpao do 
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gasometro, ou o jardim publico, abandonado e requisitado posterionnente para a constrw;:ao da 

Estac;ao de Belem da Estrada de Ferro de Braganc;a53
• As atenc;oes agora recairam sabre as prac;as 

e largos, havendo quem defendesse seu ajardinamento "a imitac;ao das grandes cidades dos 

Estados Unidos e da Europa" (id. ibd. ). Justamente em Be !em, "de baixo deste solo ardente do 

equador refiigerado apenas pelas vira<;:oes da tarde, em que se encontram tao lindos arrabaldes, 

ou estradas, e uma falta sensivel a de urn jardim publico melhor preparado, e situado no centro da 

cidade, para que possa servir de ponto de reuniao ou recreio dos habitantes" (id. ibd. ). 

A razao pela qual nos alongamos nessa historia do jardim publico e urna so: demonstrar o 

processo de recriac;ao do jardim botfullco colonial apos 1840, quando se tomou urna instituic;ao 

provincial. Seu projeto original foi sucessivamente transfonnado de acordo com o entendimento 

dos govemantes locals, mais interessados na construc;ao de urn "jardim de recreio" para os 

habitantes de uma cidade que, ao mesmo tempo em que enriquecia, era considerada carente de 

divertimentos publicos. Paradoxalmente, a medida que iam sendo executadas as obras no jardim, 

transfigurando-o definitivamente, o antigo estabelecimento colonial foi colocado na condic;ao de 

"instituic;ao-modelo", onde inspiravam-se os governantes que defendiam o regresso aos "tempos 

antigos", como escreveu o Barao do Arary. As criticas ao jardim acanhado, desorganizado e 

esteril, que fizeram os cronistas ao tempo dos Capitaes Generais e do Primeiro Reinado, como 

Lacerda, Baena e o Barao de Bage, desapareceram de todo. Mudava, assim, juntamente com a 

feic;ao e a finalidade do jardim paraense, a propria memoria que dele se construia. 

Em todo esse processo, urn ponto merece ser destacado: os constantes reclamos de que a 

capital do Grao-Para deveria ser dotada de urn jardim botfullco onde, de fato, pudessem se aplicar 

os que estudavam vegetais. Ainda na decada de 1820, Lacerda propos a refonna completa do 

jardim, com a criac;ao de urna colec;ao viva, devidamente arranjada, e a incmporac;ao de urna 

reserva de mata nativa, entendida como laboratorio natural para a observac;ao das especies em seu 

proprio habitat. Propostas semelhantes foram feitas por Baena, que via nurn jardim devidamente 

arranjado o desafogo para urna cidade equatorial, e pelo Barao de Bage, que o considerava urn 

instrumento adequado para a fonnac;ao de naturalistas. Nos anos 1840, as tentativas de restaurar o 

jardim confonne o modelo original, inclusive com a contratac;ao nao efetuada de urn botfullco, 

53 Essa esta9ilo da Estrada de Ferro de Bragan9a foi uma conquista dos comerciantes da cidade, que nilo queriam 
pagar o frete das mercadorias ate o terminal de Silo Bras. 0 poder publico, entilo, prolongou a estrada ate o centro da 
cidade, inaugurando a nova esta9ao sobre o antigo Jardim Publico, no ano de !888. Sobre as discussoes envolvendo 
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tambem revelam a inten9iio de dar alguma "utilidade" a todo o complexo ja existente em Belern, 

como argumentou o presidente Ferreira Penna. Essa "utilidade" continuou a ser buscada corn o 

passar do tempo. Na decada de 1850, ja eram rnuitos os que gostariam de ver urn jardirn 

"duplamente uti!", que servisse de recreio e instru9iio para os habitantes, como Cunha e Rohan. A 

rnesma ideia foi defendida na decada seguinte pelo Barao do Arary e por Lamare. 

Contudo, as ideias de uns e o ernpenho de outros nao fizeram do estabelecirnento paraense 

urn jardirn com urna "opulencia verdadeiramente Medico-Botfulica", como queria Baena. De 

rnaneira diferente, criou-se urn "jardirn de recreio" onde se cultivaram principalrnente plantas 

omamentais. Essa transforma9iio foi percebida ainda no inicio da decada de 1860 pelo presidente 

Brusque, que criticou a falta de "pessoal conveniente" e reconheceu os rneritos do jardirn no 

desenvolvirnento do "gosto pela floricultura" ern Belern. Nern rnesrno a permanencia de 

defensores do antigo jardirn no govemo paraense, como o Barao do Arary, por longos anos 

deputado corn cargo de prirneiro vice-presidente, garantiu a rnanuten9iio e a arnplia9iio do jardirn 

botfulico. Se ainda levarrnos ern considera9iio as cifras avultadas aplicadas no jardirn publico 

entre 1855 e 1870, tanto corn a contrata9iio de pessoal quanto corn obras de conserva9iio e 

ernbelezamento, incluindo aqui a transferencia do estabelecirnento, chegarnos a questao dos 

motivos pelos quais a cria9iio de urna institui9iio de pesquisa botfulica nunca foi efetivada, apesar 

de defendida e julgada necessaria para a instru9ao, industria e cornercio. 

Podernos encontrar urna resposta nurn rnovirnento de valoriza9iio da Natureza 

caracteristico da prirneira rnetade do seculo XIX, o qual deu ensejo nao apenas a paixiio pelo 

cultivo de flores e arvores, mas tambern a constru9iio e reforma de jardins publicos. Nesse 

periodo, rnultiplicararn-se os livros sobre as diferentes especies vegetais e sobre os rnodos de 

transplanta-las (Thomas, 1996). Juntamente corn os cultivadores profissionais, dentre os quais 

Baraquin certamente foi urn dos melbores estabelecidos ern Belem, surgirarn novas variedades de 

flo res e plantas ornamentals, disputadas a rodo por colecionadores e "arnantes da natureza", como 

se dizia a epoca. A jardinagern dornestica foi entao praticada e estirnulada por seu "efeito 

civilizador", isto e, pela evoca9iio de urn arnbiente asseado, respeitoso e elegante (id. ibd. :279). 

Cultivar plantas e flores era urna atividade executada para o enobrecirnento e rnoralizayiio de 

hornens e rnulheres, pois garantiria afasta-los de vicios e tenta96es. Essa era, por assim dizer, a 

os administradores da estrada de ferro, as autoridades e os comerciantes, incluindo a escolha do local para a nova 
esta9ao, ver Sousa (1885) e Araripe (1886). Sobre a Estrada de Ferro de Bragan9a, ver Cruz (!955). 
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maior ambi9ilo dos govemantes paraenses que valorizavam o jardim publico, como bern notou o 

presidente Brusque ao ressaltar que a floricultura e os "estudos de recreio" ali executados eram 

"companheiros da civilizayao". 

No Brasil, os jardineiros franceses foram os que mais atuaram. Na decada de 1840 eles ja 

estavam circulando por Pernambuco, ora oferecendo servi9os, ora ferramentas e mudas de plantas 

que traziam da Europa, inclusive as novas variedades de flores introduzidas no mercado a cada 

ano (Mello Neto, op. cit.). A contrata9lio de nove jardineiros franceses para o jardim publico de 

Belem, em 1855, certamente reflete o prestigio que estes profissionais ja possuiam na sociedade 

paraense, alem do fato bastante relevante de terem vindo de Caiena muitas plantas introduzidas 

no antigo jardim botfullco, assim como de terem sido franceses os dois primeiros administradores 

do estabelecimento. A Franya, portanto, continuava como referenda no cultivo de especies 

ex6ticas e na horticultura. 

Muitos desses jardineiros diversificaram suas atividades, passando tambem a coletar 

especimes para colecionadores e museus. Isso os habilitava profissionalmente e lhes dava o meio 

de sustenta9ilo de suas atividades, como foi o caso de Baraquin. Esse "jardineiro-naturalista", 

como se dizia entlio, procurou formar uma rede de clientes para os produtos naturais que coletava 

na Amazonia, nao s6 na Europa, mas tambem no Brasil. V aleu-se, naturalmente, do fato de 

residir na regilio e do cargo que ocupara em Belem para obter urn titulo honorano do Museu 

Imperial, o qual garantiria nii.o s6 urn destino certo para suas coles:oes, como tambem poderia 

abrir-lhe muitas portas na Europa. Certamente foi seu tr§nsito entre as instituis:oes da Corte e de 

Paris, assim como suas relas:oes sociais locais, que influenciaram na decisii.o dos govemantes 

paraenses de reempossa-lo no cargo de inspetor do jardim publico de Belem. 

Outros jardineiros apresentavam-se como membros da Sociedade de Horticultura de Paris, 

respaldando assim a seriedade de suas intens:oes (id. ibd. ). Esse tipo de sociedade apareceu em 

cada canto da Europa na primeira metade do seculo, algumas manifestando urn interesse geral 

pela horticultura, como a Sociedade de Horticultura de Londres, fundada em 1804, e a Sociedade 

Botfullca, em 183 9; outras, centraram suas atividades em determinadas plantas, como a Ipswich 

Cucumber Society. Todas, entretanto, comungaram do "tremendo interesse pela hibridizas;ii.o de 

novas variedades para as mais populares flores" (Pyenson e Sheets-Pyenson, op. cit.: 159). 

Mas nlio s6 o gosto pelo cultivo de flores influenciou os administradores do jardim 

publico paraense. 0 oitocentos foi tambem o seculo das grandes avenidas e areas verdes 
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construidas nos arrabaldes ou mesmo no centro de muitas cidades, ap6s as devidas reformas 

urbanas. Foi o caso dos jardins publicos de Breslau (1811), Genebra (1817), Munique (1822) e 

outros surgidos na Europa enos Estados Unidos na primeira metade do seculo XIX, para onde o 

publico afluia como "!ocais para piqueniques, brincadeiras, demonstra.yoes de fogos de artificio 

( ... )- achando na botfutica o prazer ha muito usufruido pela nobreza" (id. ibd.). Em certa medida, 

a reforma urbana de Belem no inicio do seculo e a transformas:ao do jardirn botfullco nurn 

')ardim de recreio", nos anos 1850, onde os governantes ordenaram que a "musica tocasse", 

como nos informou Soares, sao devedores dessa "consagras;ao ou consolidas:ao da vida publica" 

sob urna ordem estritarnente burguesa (Saldanha, 1993:38). As melhorias urbanas do periodo

com a construs;ao de pras;as e espas:os abertos nas cidades - podem ser consideradas, no fundo, 

como "palco para as transformas:oes das formas de sociabilidade na aristocracia, na pequena 

nobreza e testernunho da ascensao da burguesia ( ... )" (Segawa, 1996:77). 

De par com esse movimento, os pr6prios jardins botfullcos transformaram-se, "libertando 

o microcosmo da natureza do exclusivo controle dos nobres e letrados" (Pyenson e Sheets

Pyenson, op. cit.: 159). Urn novo modelo institucional surgiria juntamente com as novas 

atribuis:oes imputadas aos jardins botfuticos, particularmente aquelas relacionadas a instruyao. 

Kew Gardens, por exemplo, foi reformado e aurnentado na decada de 1840, sob a dires;ao de 

William Hooker (1785-1865). De jardim real foi transformado nurna instituis;ao de pesquisa 

botfutica, onde urn publico avido por conhecimentos e divertimentos podia visitar grandes estufas 

e coles;oes de plantas das mais remotas regioes do globo. 0 horario de visitas:ao publica foi 

ampliado, passando o ntimero anual de visitantes dos 9 mil em 1841 para mais de 500 mil no fim 

da administras;ao de Hooker. Ao mesmo tempo, o pape1 de Kew como urn "reposit6rio imperial 

de conhecimento botfutico" (id. ibd. :161) foi sensivelmente ampliado por meio da articulas;ao dos 

jardins colonials ingleses e das viagens de coleta. Nesse contexte, fazia sentido reunir nurn 

mesmo local plantas de 1ugares tao distintos quanto as florestas equatoriais, as savanas africanas, 

os desertos e as grandes montanhas, dispostas sob determinada ordem tanto para a aprecias:ao do 

publico quanto para as pesquisas botfuticas e experimentos agricolas. 

No Brasil, os jardins botfuticos existentes na primeira metade do seculo tambem 

testemunham essas transformas;oes institucionais. Como vimos nos capitulos anteriores, os 

jardins luso-brasileiros foram concebidos como urna rede cujo centro estava na metr6pole, 

particularmente no Jardim da Ajuda, mas que nao dependia dele para se efetivar, posto que as 
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autoridades estimularam os intercilmbios entre as colonias e os adrninistradores Jocais tinharn 

autonomia suficiente para gerir o funcionamento dos jardins, de acordo com uma arnpla politica 

agricola e cientifica elaborada para todo o imperio. A transferencia da Corte para o Brasil, num 

primeiro momento, nao representou mudans:a nessa politica, nem mesmo com a criac;:ao do 

Jardim da Lagoa Rodrigo de Freitas, pois ate 1817 os jardins mais importantes do imperio 

lusitano estavam em Belem e em Caiena, se considerannos suas atividades na aclimata<;:iio de 

ex6ticos e na experimenta<;:ao agricola. Somente em 1819, com a eleva<;ao do jardim fluminense a 

Real Jardim Botanico anexo ao Museu Real, verificamos uma primeira transfonnac;:ao. Esta, 

contudo, ocorreu mais em fun<;iio do status dado ao jardim fluminense do que a uma mudan<;a 

institucional, pois a sua refonna manteve os antigos objetivos previstos por D. Rodrigo de Souza 

Coutinho no final do seculo XVIII. A arnplia<;ao do jardim e a nomea<;ao do ex-Intendente de 

Caiena, Maciel da Costa, para sua dire<;ao e um indicia de que a Coroa procuraria se beneficiar da 

experiencia adquirida em La Gabriele para dar continuidade ao seu projeto agricola. 

Mesmo ap6s a Independencia e os conflitos que ocorrerarn em todo o territ6rio, essa 

politica se manteve, pois na decada de 1820 D. Pedro tentaria retomar o incentivo dado aos 

jardins. Em 1825 seriam instalados mais do is, o de Sao Paulo e o de Vila Rica (atual Ouro Preto ). 

Entretanto, ambos eram institui<;oes provinciais, sendo o primeiro criado anexo ao Hospital 

Militar e gra<;as a uma subscri<;ao publica para arrecadar a soma necessaria (Hoehne et al., 1941). 

0 empenho do imperador resultou infrutifero no caso do jardim paraense e do jardim 

pemarnbucano, justamente OS dois que pertenciam a Coroa brasileira. No segundo ainda se 

intentou criar uma cadeira de Botilnica e Agricultura em 1829, pro vida cinco anos depois pelo 

cirurgiao Serpa, mas os registros existentes dao conta de que o curso nao progrediu como se 

esperava (Mello Neto, op. cit.). No Rio de Janeiro, pelo contrano, alguns investimentos foram 

realizados tendo em vista as mudan<;as institucionais em curso. Nas adrninistras;oes de Frei 

Leandro do Sacramento, entre 1824 e 1829, e de Bernardo Jose de Serpa Brandao, entre 1829 e 

1851, o jardim- desvinculado do Museu Imperial em 1822 - foi aberto a visitas;ao publica, teve 

sua planta<;:iio de chii recuperada, seu terreno significativarnente ampliado e lagos, fontes e aleias 

construidos e decorados (Lavor, 1983). 

Quanto ao jardim paraense, as transfonna<;oes ocorrerarn somente depois que se tomou 

uma institui<;:ao provincial, concomitantemente a reconstru<;:ao, urbaniza<;ao e embelezamento da 

"capital da borracha". Como escreveu o presidente De Lamare, a necessidade de urn jardim 
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publico numa cidade que se queria modema e cosmopolita era "axiomatica". E esse o quadro que 

devemos ter em mente quando nos deparamos com as cronicas de alguns viajantes que estiveram 

em Belem no periodo, como o ja mencionado A ve-Lallemant. Dessa maneira, as palavras do 

medico alemao ganham novo sentido quando se refere ao "pequeno, maravilhoso viveiro de 

plantas" de Sao Jose, administrado por um "honrado jardineiro frances" e recheado de dracenas, 

iucas, agave, cactos e "vanas plantas raras" (Ave-Lallemant, !980:31). 

Contudo, se o gosto pela jardinagem, os preceitos urbanisticos do oitocentos e as 

transforma<;:oes institucionais nos jardins botanicos explicam a priori dade dada pelos govemantes 

paraenses a construs:ao de um jardim publico, uma questao que nos parece primordial - dos 

motivos pelos quais uma institui<;:ao de pesquisa botiinica nao foi criada, apesar de 

insistentemente reivindicada - continua sem resposta. Onde e como estavam se articulando 

profissionalmente os naturalistas locais? Estariam eles associando-se a que projeto? Nosso 

argumento e de que - enquanto o jardim botiinico era recriado sob novos mo!des - outros espa<;:os 

institucionais se consolidavam para a pratica das ciencias naturais em Belem. Nesses novos 

espa<;:os, criados e mantidos por uma economia extrativista em nipida expansao, a 

experimenta.;:ao agricola nao seria uma atividade central, assim como deixara de ser para o 

proprio jardim botiinico do Grao-Para. 

Outros lugares para a ciencia: a Biblioteca, o Liceu eo Museu 

A conveniencia da cria.;:ao de uma biblioteca, um liceu e urn museu de hist6ria natural em 

Belem come.;:ou a ser debatida no mesmo ano em que o jardim botanico tomou-se uma institui.;:ao 

provincial, ou seja, no contexto da reorganiza.;:ao administrativa da provincia ap6s a Cabanagem. 

Urn Gabinete de Hist6ria Natural, juntamente com uma Biblioteca e um Gabinete de Fisica, 

foram propostos, entao, como institui.;:oes necessanas para o melhoramento da instru.;:ao publica 

(Miranda, op. cit. :24). Na verdade, faziam parte de um conjunto de medidas discutidas no ambito 

govemamental com o fim de restituir a "civiliza<;:ao" ao Para. Como o "6cio" e a "ignorancia" das 

camadas populares foram responsabilizados pela eclosao da Cabanagem, as autoridades 

pretenderam criar institui.;:oes de ensino e forma.;:ao operana, publicar livros, importar maquinas 
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e instrumentos, contratar tecnicos provenientes do estrangeiro e de outras provincias e tambem 

controlar a parcela da populayao considerada "ociosa", obrigando-a a trabalhos fors:ados54 

Nos anos imediatamente posteriores a Cabanagem, havia uma crenc;a generalizada entre 

as autoridades paraenses de que somente o trabalho e a instrus:ao poderiam restabelecer a 

"ordem" na provincia, ap6s os anos de "revolu<;ao espantosa" e "barbarismo". Para o comandante 

das tropas legalistas e grande mentor da reforma das institui96es provincials, Francisco Jose de 

Souza Soares d' Andrea, as no96es de "respeito aos superiores", "autoridade publica", "religiao", 

"disciplina", somente seriam recuperadas por urn govemo forte e austero, que fosse capaz de 

destruir o "germen" dos males sociais e estatuir "medidas que !he sejam diametralmente opostas" 

(Andrea, 1838:3). Uma dessas medidas foi a criayao, em 1838, do "Estabelecimento de 

Educandos Artifices", com os objetivos de centralizar a execu9ao das obras publicas que se 

julgava urgentes para Belem, introduzir o uso de novos instrumentos e maquinas a vapor nessas 

obras, e forrnar jovens desprovidos de recursos em atividades tecnicas, desde que ajudassem nos 

servis:os requeridos pelo govemo e colocassem sua forya de trabalho a venda para auto-sustentar 

o estabelecimento (Franco, 1842). 

No ano seguinte, ao mesmo tempo que se discutia a crias:ao da biblioteca e dos gabinetes 

de hist6ria natural e de fisica, o presidente Bernardo de Souza Franco defendia que, a exemplo da 

recem-criada casa de educandos, a instruyao publica fosse reformada com a introdus:ao de 

conhecirnentos aplicaveis a "vida ativa e laboriosa" que os jovens deveriam ter. Assim, no 

entendimento do presidente da provincia, os que fossem se dedicar a agricultura deveriam estudar 

"Botanica descritiva e aplicada"; os que fossem viver da pecuaria, "Arte veterinaria"; e assim por 

diante (Franco, 1839:5). Urgia, portanto, criar "cadeiras" de botanica, veterinaria e ainda de 

geometria e "geometria aplicada as artes", a fim de formar OS profissionais que a provincia 

necessitava. No entanto, somente a de geometria foi criada, justamente a que Andrea havia 

sugerido urn ano antes como urn anexo ao Estabelecimento dos Educandos, destinado ao desenho 

de engenharia civil, arquitetura e de maquinas. Em 1840 a "Escola de Geometria" ja estava 

instalada e provida de urn mestre. 

54 Acreditamos que as medidas governamentais que visaram diretamente a repressao dos movimentos sociais no 
Para, como a cria9ao dos "Corpos de Trabalhadores" em 1838, especie de companhia militarizada de trabalhos 
for9ados, nao pode ser dissociada das medidas govemarnentais relacionadas a instru9ao publica. Pela leitura dos 
relat6rios provinciais pode-se depreender que, enquanto estas ultimas tinbarn urn carater preventive, pois foram 
destinadas a "formayao da mocidade", como se dizia, as primeiras foram instituidas com o fim imediato de manter o 
controle politico e social da provincia. 
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De acordo com Franco, as demais "cadeiras" de ensino niio foram criadas por causa da 

carencia de mestres habilitados, da instabilidade politica e da rebeldia social que ainda reinava na 

provincia, ameas;ando "a massa inteligente, ilustrada e pacifica" (id ibd. ). A Assembleia 

Provincial deliberou, entiio, que esses problemas deveriam ser enfrentados, dentre outras medidas 

de coen;:ao, por meio do envio de pensionistas para o exterior, a fim de se especializarem nas 

materias uteis ao governo, e tambem por meio do apoio a biblioteca que a Camara Municipal 

tentava instalar na capital atraves de uma subscris;ao publica (Benjamin, op. cit.). No primeiro 

caso, foram enviados ja em 1840 tres jovens para diferentes centros da Europa, a fim de se 

formarem em mineralogia, veterinana e engenharia civil. Ao retornarem, seriam comissionados 

para determinadas tarefas tecnicas e cientificas ou mesmo contratados para o servis;o publico55 

No segundo caso, a Assembleia decidiu coadjuvar a iniciativa da Camara dotando a biblioteca de 

uma verba especial. Contudo, tanto o gabinete de hist6ria natural quanto o de fisica, propostos 

inicialmente como anexos da biblioteca, foram preteridos da decisiio dos deputados. Somente a 

biblioteca seria efetivamente criada e anexada, em 1846, ao Liceu Paraense, instituis;ao que 

centralizava o ensino secund<irio na provincia. 

0 Liceu foi criado em 1841 para dar aos jovens tanto a formas:ao "Jiterana", como se 

dizia entao, quanta a tecnica, reunindo as tradicionais "cadeiras" do ensino humanista e tambem 

as de "geometria", "escritura91io mercantil" e outras (Franco, 1842:12). Como Belem niio possuia 

uma institui91io de ensino superior, cabia ao Liceu fornecer a preparayiio para os jovens que iriam 

prosseguir na vida acadernica. Os professores do estabelecimento eram os mais bern pagos da 

provincia e tinham por fun91io, alem de suas atribuis;oes docentes, zelar pelo ensino primario. A 

Diretoria da Instrus;ao Publica, por exemplo, foi criada juntamente com o Liceu, devendo o 

diretor deste acumular ambos os cargos. Mais tarde, quando foi criado o Conselho de Instruyiio, 

os professores do Liceu ganharam assento cativo no 6rgiio. 

Muitos foram os debates ao Iongo da decada de 1840 sobre o Liceu, envolvendo a 

presidencia da provincia e a Assembleia Legislativa: remunerayiio e qualificayao dos professores, 

estrutura curricular, metoda de ensino, concessiio de pensoes, etc. 0 que nos interessa no 

momenta e destacar que, no inicio da decada seguinte, em 1851, dando prosseguimento aqueles 

debates, uma grande reforma no ensino foi votada pela Assembleia, cuj os principals t6picos eram 

55 0 envio de pensionistas para o exterior e outras capitais brasileiras, instituido em 1839, tornou-se uma pr8.tica que 
vigorou ininterruptamente no Para ate o inicio do seculo XX. 
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dar urna orienta<;ao mais tecnica para o ensino publico e estabelecer os criterios para a 

contrata<;:ao de professores e inspe<;:ao das escolas (Aguiar, 1852:25). No primeiro caso e com 

rela<;ao a educa<;ao secundaria, foram criadas no Liceu "cadeiras" para o ensino de "No<;:oes de 

Fisica, Quimica e Botilni.ca" e de "Desenho geometrico e topografico". No segundo caso, houve 

maior centraliza<;ao do ensino e, pode-se dizer, foi dado inicio a urn movimento corporative dos 

docentes. A reforma recomendava, por exemplo, a "centraliza<;ao completa da instru.;:ao 

secundaria nesta capital, elevando-se o liceu ao maior grau de aperfei'(oamento que for possivel". 

Dois anos depois da reforma, o novo presidente da provincia a criticava por rigorosa na 

fiscaliza<;:ao dos professores e por nao ter privilegiado a educa<;:ao primaria, cujo niimero de 

escolas considerava insuficiente. Para Jose Joaquim da Cunha, "( ... ) mais vale urn professor 

menos instruido do que nenhurn, isto quanto a instrus:ao primaria, que deve ser muito 

generalizada. Nao se deve pensar da mesma maneira a respeito da instru'(ao superior, a qual s6 

pode chegar a quem tern meios para isso, nem e possive! estabelecer urna universidade em cada 

vila" (Cunha, op. cit.:12). Como ao presidente interessava a amplia<;:ao das escolas primarias, 

julgou "superfluas" muitas das medidas estatuidas anteriormente, inclusive a "cadeira" de 

"No<;:oes de Fisica, Quimica e Botilnica" do Liceu. Em 1854 a "cadeira" seria extinta, sem nunca 

ter sido efetivamente instalada (Cunha, 1854). 

Impossibilitado o ensino da hist6ria natural no Liceu, o presidente Rego Barros e o diretor 

de obras piiblicas, Garna e Abreu, tentariarn criar urn museu em Belem em 1856. Vimos que o 

primeiro foi o responsavel por varias melhorias no jardim publico, tendo arnpliado o terreno, 

aurnentado as planta<;:oes e contratado os jardineiros franceses. Em relat6rio apresentado ao 

Ministro dos Neg6cios do Imperio, Rego Barros anexou urnajustificativa de Garna e Abreu sobre 

a necessidade de se criar na capital urn estabelecimento de "recreio e instru<;ao da popula9ao", da 

qual ja divulgarnos urn Iongo trecho. 0 jardim ja passava por reformas, mas ainda era preciso 

melhorar e arnpliar a biblioteca, assim como criar outras institui<;oes destinadas "a cole'(ao das 

riquezas botilnicas, zool6gicas ou mineral6gicas que existem na Provincia", especialmente urn 

Museu. 0 diretor da Reparti<;ao de Obras Piiblicas assim escreveu: 

"A necessidade destas institui96es e palpavel. Por meio de cole96es de especies 

mineral6gicas convenientemente classificadas, acompanhadas da indica<;:ao de seus 

jazigos, e bern provavel que novos campos se abram a especula<;ao dos empreendedores, e 
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outros tantos canals de produ9iio venham enriquecer esta Provincia. Estas mesmas 

considera96es aplicadas a Botfulica nos mostram iguais vantagens. Quanto a parte 

zool6gica com a simples troca dos nossos exemplares de especies indigenas, pelas de 

especies de outros paises, facil nos seria obter ricas cole9oes"56
• 

Possivelmente influenciado pelas atividades de Gama e Abreu a frente do jardim publico 

e pela administra9iio de Rego Barros, o presidente que a este sucedeu, Henri que de Beaurepaire 

Rohan, seguiu incentivando outras atividades cientificas na provincia. Para a confusiio dos 

deputados paraenses, Rohan pensava justamente o oposto do ex-presidente Cunha: a instru9iio 

deveria estar disponivel a todos e niio somente a quem tern "meios". Por isso propunha a crias:iio 

de intematos para cada urn dos sexos no Liceu Paraense, para que acolhessem os jovens que, de 

outra maneira, teriam de ser enviados a Europa se quisessem estudar (Rohan, 1856:10). Em 1857, 

tambem propos a Assembleia Provincial a recrias:ao da "cadeira" de "Ciencias Naturals" no 

Liceu, assim como a instalas:ao de urna outra, destinada ao ensino de "Quimica Aplicada as 

Artes", justificando-as da seguinte maneira: "Nesta provincia, onde abundam os produtos 

naturais, seria de muita vantagem que o estudo das ciencias fisicas despertasse o gosto de ensaios 

neste genero" (Rohan, 1857a: 13-4 ). As "cadeiras" foram efetivamente criadas e providas de 

mestres. 

Os presidentes da provincia, na grande maioria nascidos em outras regi5es, viam com 

perplexidade o abandono da agricultura na Amazonia em beneficia da industria extrativa da 

borracha, apesar dos grandes lucros auferidos por esta aos tesouros provincial e central. Muitas 

medidas foram propostas para combater o que se considerava urna ilusiio e fors:ar o retorno da 

popula<;iio interiorana a lavoura. Uma dessas medidas foi a crias:ao, em 1860, da Escola Rural D. 

Pedro 2°, destinada principalmente ao ensino agricola, ao desenvolvimento da lavoura de cana de 

as:ucar, assim como do fabrico deste, e a cria<;ao de gado. No regulamento da escola estavam 

previstos, inclusive, a manutens:ao de urn museu, a publicas:ao de urn peri6dico, os "Annaes da 

Escola Rural de D. Pedro 2°", cujo fim seria "inspirar a populas:ao a vocas:ao para a vida da 

agricultura", e a fundas:iio de uma escola florestal anexa, destinada a extra<;:iio de madeiras 

(Amaral, 1861:13). 

56 "!nforma96es sobre a Provincia do Para prestada por Sebastiao do Rego Barros ao Conselbeiro Luis Pedreira do 
Couto Ferraz, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 1856". !HGB, lata 289, doc. 3. 
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Os debates sobre os rumos da econom1a paraense andavam tao acalorados que o 

presidente Antonio Coelho de Sa e Albuquerque chegou a contratar (sem a autoriza<;ao da 

Assembleia), no mesmo ano de 1860, o naturalista frances Louis Jacques Brunet(?-?), entao 

Diretor do Gabinete de Historia Natural do Ginasio de Pernambuco, para fazer urna viagem pela 

provincia e percorrer o rio Amazonas e alguns de seus afluentes57
• 0 objetivo de Albuquerque era 

habilitar-se "com meios seguros de promover [no Para] a explora<;ao de objetos pertencentes aos 

tres reinos da Natureza, tao abundantes aqui, e tao desconhecidos ao mesmo tempo" 

(Albuquerque, op. cit.:51). Brunet faria urna coleyao de objetos de historianatural para o ginasio 

pemambucano e, ao mesmo tempo, foi encarregado de explorar e examinar alguns produtos que 

pudessem diversificar a pauta de exporta<;oes paraenses. Por determina<yao do govemo provincial, 

Brunet tambem formou cole<yoes para o Museu Imperial do Rio de Janeiro, "tendo remetido 

infuneras vezes produtos naturals do Para" (Lopes, op. cit. :99). 

As cole<;5es que Brunet formava ao Iongo da viagem eram enviadas a Reparti<;ao de 

Obras Publicas, ou seja, para Gama e Abreu, que logo montou urn pequeno mostruario de 

produtos que tinham potencial para a indlistria e comercio (Amaral, op. cit.). 0 proprio diretor 

das obras publicas solicitou e obteve do govemo isen<yao de qualquer imposto provincial, por dez 

anos, para os produtos que pretendia fabricar em maquinas a vapor, incluindo chocolate e "oleos 

de vegetais indigenas". Para fazer frutificar o exemplo que acreditava estar dando, colocou a 
disposi<;ao do govemo as cole96es de Brunet, caso viesse a ser criado urn museu de historia 

natural. 

Foi com a inten<;ao de aproveitar essas cole<;5es que os deputados Joaquim Jose de Assis 

(?-?) e Joaquim Pedro Correa de Freitas (1829-1888)- assim como Gama e Abreu, lentes do 

Liceu Paraense - propuseram urn artigo aditivo a Lei do Oryamento Provincial de 1862, 

estipulando em 600 mil reis o montante necessaria para a instala<;ao de urn "Museu de Historia 

Natural"58
• 0 aditivo foi aprovado, mas os recursos nao foram aplicados59 A ideia de fundar urn 

57 Mello Neto (1954) nos infonna que Brunet chegou a Pernambuco por volta de 1850, propondo ao govemo 
provincial a cria91lo de urn novo jardim botanico, cuja dire91lo lhe deveria ser entregue. 0 jardim seria "apropriado ao 
pais" e sua utilidade garantida pelo cultivo de quatro tipos de vegetais: as plantas alimentares, as arvores frutiferas, 
as plantas medicinais e as empregadas nas artes. Seria, principalmente, urn "Iugar de experiencias" para o 
melhoramento das especies ex6ticas e indigenas (p. 52-3). Seu projeto nao foi adiante, mas o naturalista foi 
empregado no Gabinete de Hist6ria Natural do ginasio local. 
58 Lei n.0 396, de 30 de outubro de 1861. No Titulo 1°, cap. 10°, art. 11° (Diversas despesas), o paragrafo 9° estipula a 
despesa "com a fimda91lo de urn Museu de Hist6ria Natural" em 600$000. Col/ecqiio das Leis da Provincia do 
Gram-Para, 1862. 
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museu, contudo, niio foi esquecida. Pelo contrario, ampliou-se o empenho do grupo de 

intelectuais que vinha tentando, por meio de suas atividades docentes, politicas e cientificas, 

incentivar o estudo das ciencias naturals em Belem. Francisco da Silva Castro (1815-1899), por 

exemplo, medico interessado em hist6ria natural, presidente da Junta de Higiene Publica do 

Griio-Para e membro do circulo de amizades e de interesses que unia Gama e Abreu, Jose de 

Assis e Correa de Freitas, passou a coletar sistematicamente a partir de 1864 para a Academia 

Real de Ciencias de Estocolmo, para o Museu da Universidade de Christiania (atual Oslo) e para 

o Museu Imperial do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que publicava em diferentes peri6dicos 

seus estudos sobre aves, botfulica medica, f6sseis e outros (Cunha, 1989)60
. 

Na mesma epoca, Gama e Abreu iniciava a transferencia do jardim botfulico para a 

estrada de Sao Jose, com a inten9ii.o de amplia-lo e dota-lo de melhor organiza9iio. 0 mostruario 

que organizara dos produtos naturals da regiiio dava seus primeiros frutos com a publica((iio, no 

relat6rio da administra9ao provincial de 1863, de urn cata!ogo de especies vegetais uteis, 

especialmente as fomecedoras de fibras, contendo os nomes cientifico e vulgar, a area de 

ocorrencia e os usos conhecidos (Brusque, 1863). Por sua vez, o diretor da Instru((ii.O Publica e 

professor do Liceu Paraense, Jose de Assis, que ja havia proposto a Assembleia Legislativa a 

cria9ao de urn museu de hist6ria natural em 1861, publicava no mesmo relat6rio urnajustificativa 

para a amplia((ii.O da biblioteca publica. Assis anexou ao relat6rio o cataJogo dos livros existentes 

na biblioteca, do qual constavam autores como Frei Vellozo, Cuvier, de Candolle, Spix e 

Martius, e inillneros tratados, compendios, atlas e dicionarios de hist6ria natural, botilnica, 

fisiologia vegetal e animal, "materia medica", anatomia, quimica, tecnologia, industria, fisica, 

geometria, arqueologia, geografia, astronomia e meteorologia, alem das obras completas de 

Voltaire, Rousseau, D'Alembert e Kant (id ibd). 

59 A lei para o or9amento de 1864, de n.0 438, de 31 de dezembro de 1863, eliminou as verbas para a "funda91io de 
um museu de bist6ria natural". Col/eq:fio das Leis da Provincia do Gram-Para, 1864. 
60 Alguns desses estudos apareceram em prestigiadas publica9oes da epoca, como a "Gazeta Medica da Bahia", o 
"Compendio de materia medica" do Dr. C. M. Beirao, o "Diccionario de Medicina Popular" do Dr. Pedro Luiz 
Napoleao Chemoviz e a "Gazette medicale de Paris". Na "Gazeta Medica da Bahia", entao urn dos principais 
peri6dicos medicos do pais, Castro publicou pelo menos dois textos cientificos, "Nota sabre a droga 'Uirary' ou 
Curare" (Castro, 1868a) e "Observa9oes sabre o vegetal Paricary e suas aplica9oes terapeuticas" (Castro, !868b). No 
"Compendia ... " do Dr. Beiri!o, obra referendal publicada em Lisboa, Castro publicou urn importante estudo 
intitulado "Enumera91io dos vegetais indigenas do Brazil, empregados em medicina e mais usados, contendo a sua 
sinonimia ou names vulgares e cientificos, classifica9i!o, partes empregadas, formulas, virtudes, prepara9oes 
terapeuticas, etc." (Castro, 1860). No "Diccionario ... " de Chemoviz (1862), o medico paraense aparece como 
colaborador de muitos verbetes sabre zoologia e botanica. Finalmente, na gazeta parisiense, Castro publicou uma 
versao de suas "Observa9oes sabre o vegetal Paricary ... " (Castro, 1869). 
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Na decada de 1860 esse grupo ja contava com urn forte aliado, o entiio Secretario de 

Govemo, Domingos Soares Ferreira Penna (1818-1888)61 Em 1861 ele ajudou a organizar a 

Exposi<;il.o Provincial de Produtos Agricolas e Industriais, realizada como prepara<;ao para a 

Exposi<;ao Nacional, e seguiu participando, ao Iongo da decada, das comissoes responsaveis pelas 

mostras provincials. Provavelmente em fun<;ao dessas atribui<;oes e de suas habilidades pessoais, 

foi requisitado para forrnar cole<;oes para Louis Agassiz, quando de passagem pela Amazonia no 

inicio de 186662
, e tarnbem para o Museu Imperial do Rio de Janeiro63

. Em 1872, Ferreira Penna 

seria efetivarnente contratado por esse museu como naturalista viajante, cargo que viria ocupar 

ate 1884. Foi, inclusive, urn dos mals assiduos colaboradores do museu carioca no periodo em 

que a ele esteve vinculado, principalmente nas materias relativas a etnologia e arqueologia 

(Lopes, op. cit.). 

Teria sido Ferreira Penna a pessoa a relan<;ar, em 1866, a ideia da cria<;il.o de urn museu de 

hist6ria natural, seguindo as sugestoes que Agassiz fizera em uma das conferencias publicas que 

deu em Beh§m, quando entil.o demonstrou "a conveniencia da cria<;il.o de urn Museu nesta cidade, 

lamentando nil.o se encontrar aqui reunidos em urn tal estabelecimento tantos objetos uteis e 

interessantes" (Vellozo, 1867:33). Com o fim de fundar semelhante institui<;il.o, Ferreira Penna 

come<;ou a trabalhar na prepara<;ao dos estatutos de urna associa<;il.o cientifica. No dia 6 de 

outubro foi rea1izada, no Palacio do Govemo, a primeira reuniil.o da "Associa<;il.o Phi1omatica"M 

Presidia interinarnente a provincia o Baril.o do Arary, ele proprio, como vimos, urn entusiasta das 

ciencias naturals e protetor do ja mencionado Brunet. Ferreira Penna, como Secretario de 

Govemo, foi eleito presidente da associa<;il.o e outros tres professores do Liceu (America 

Marques Santa Rosa, Jose Ferreira Cantil.o e Felix Vicente de Leao) compunham a diretoria. 

Todos lan<;ariam mao de seu prestigio social - e de seus cargos - para obter do presidente que 

61 Ferreira Penna era mineiro, irmao de Herculano Ferreira Penna, ex-presidente do Grao-Pani, politico muito 
proximo do lmperador. Chegou ao Para em 1858 para assumir a Secretaria de Govemo, cargo que ocupou por 
diversas vezes, tanto no Para quanto no Amazonas (Cunha, 1989). 
62 Ferreira Penna fonnou uma cole~ao de peixes para Agassiz, como este mesmo informa- e agradece- em seu livro 
(Agassiz e Agassiz, 1938). 
63 Em 13 de mar9o de 1867, Ferreira Penna enviava, as custas do govemo, alguns "objetos de Hist6ria Natural" para 
o Museu Imperial ("Jomal do Pani", 13 de mar9o de 1867, n° 60, capa). No despacho publicado no mesmo jomal, em 
21 de maio de 1867, Ferreira Penna acusava o recebimento de alguns "pes da planta denominada 'abatua'", enviada 
por Gama e Abreu. Determinou, em seguida, que fossem conservados no jardim botanico para serem posteriormente 
enviados ao Rio de Janeiro ("Jomal do Para", 21 de maio de 1867, n° 116, p. 1). 
64 "Diario do Gram-Pan\", 6 de outubro de 1866, Ano XIV, N° 227. 
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seria nomeado logo em seguida, Pedro Leao V el!ozo, algum auxflio financeiro para o nascente 

museu. 

Vellozo, de fato, protegeu o novo "Museu Paraense". Embora nii.o tivesse poderes para 

tal, concedeu uma quantia de 2:000$000 de reis para que a "Associa<;ao Phllomatica" pudesse 

"estabelecer nesta cidade urn museu de artigos da Hist6ria Natural e de objetos pertencentes aos 

indigenas"65
. Justificava, entii.o, que a associa9iio, por falta de meios, ainda nao havia podido 

"realizar ainda esta institui<;ii.o, de reconhecido proveito ao desenvolvimento das ciencias e a 
civilizayii.o". Contudo, o merito do museu nao residiria no arranjo de "objetos uteis e 

interessantes" para os viajantes, como gostaria Agassiz, mas justamente no contrario: em manter 

na regiao "esses objetos continuamente remetidos uns como mimos, e outros vendidos para a 

Europa ou Estados Unidos, onde vao enriquecer os museu publicos ou particulares" (id. ibd. :33). 

Apesar da prote9ii.o dos presidentes da provincia, como ocorreu com Vellozo e com seu 

sucessor, Joaquim Raymundo de Lamare, que continuamente pediram a Assembh§ia uma dota<;ao 

de verbas para o museu (Lamare, 1867), as coisas nao foram faceis para os membros da 

"Associa<;iio Phllomatica". Grupos concorrentes, por exemplo, protestaram contra o que julgavam 

uma causa injusta, obrigando os deputados paraenses a ampliar a concessao dos beneficios 

financeiros. Em vez de votarem as verbas para o Museu Paraense, como queriam os membros da 

"Associa9ao Phllomatica", criaram uma lei que autorizava o presidente da provincia a "auxiliar 

com 8:000$000 a qualquer associa9ii.o que se estabelecer com o fim de promover e fazer 

desenvolver a agricu!tura e industria nacional dentro da provincia, e com igual quanti a, inc! usive 

a de 2:000$000 ja concedida ao Museu Paraense projetado pela Associa9ii.o Philomatica ( ... )"66 

Doze dias depois, o presidente autorizava a concessao de igual quantia para a recem-criada 

"Sociedade Club Scientifico"67
• 

Dificuldades de outra ordem tambem se impuseram a "Associas:ao Philomatica", como a 

falta de meios para a conserva9ao das primeiras coleyi'ies, a falta de recursos para a contrata<;ii.o 

de pessoal e a inadequa9ao da casa alugada para o museu em meados de 1867. Estas dificuldades 

foram em parte sanadas no inicio do ano seguinte, quando o museu foi transferido - mesmo 

sendo uma instituic;ao de carater privado - para o novo predio do Liceu Paraense (Guimarii.es, 

65 "Jamal do Para", 14 de mar9o de 1867, no 61. 
66 Projeto de Lei que fixa as receitas e despesas para !868, Titulo 3, Cap. 2°, artigo 18°, § 12°. "Jamal do Para", 7 de 
novembro de 1867, n° 253. 
67 "Jamal do Para", 19 de novembro de 1867, no 263. 
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1869). Este fato ilustra bern a importancia do Liceu e de seus professores para a crias:ao do 

Museu Paraense, institui9ao que continua ativa em nossos dias. Foi no Liceu, por exemplo, que 

ocorreram na decada de !850 as primeiras tentativas para a institucionalizayao das ciencias 

naturais no Para; foram professores do Liceu que tomaram a iniciativa para a cria9ao de urn 

museu de hist6ria natural em 1861; funcionava anexa ao Liceu a iinica biblioteca publica da 

cidade; e ao Liceu estavam vinculados varios membros e colaboradores da "Associas:ao 

Philomatica". 0 proprio Ferreira Penna seria posteriorrnente contratado como professor do Liceu, 

o que certamente contribuiu para que, em 1871, o museu imaginado pela "Associas;ao 

Philomatica" - em detrimento das iniciativas concorrentes - fosse oficializado como uma 

repartis;ao publica, a qual funcionaria por longos anos, assim como a biblioteca, no pavimento 

terreo do Liceu Paraense (Gras;a, 1871). 

A cerimonia de instalas;ao do museu foi realizada juntamente com a da biblioteca, no dia 

25 de mars;o, aniversario da Constitui9ao. Esta contava entao com 2.196 volumes, mas logo foi 

acrescida de outros tantos, enviados do Rio de Janeiro por ex-presidentes da provincia e pelo 

Institute Hist6rico e Geografico Brasileiro. Charles Frederic Hartt, entao chefiando a Expedi9ao 

Morgan, tambem doou "uma boa poryao de livros novos e muito estimados", trazidos 

especialmente de sua terra natal (id. ibd.: 15). Quanto ao museu, foi aberto no Liceu com "uma 

boa colevao de serpentes" e "uma excelente coleyao de rninerais da Europa", am bas pertencentes 

a Reparti9ao das Obras Publicas, ou seja, forrnadas ou adquiridas por Gama e Abreu. Os 

naturalistas que transitavam pela Amazonia, como Hartt e J. B. Steere, tambem contribuiram com 

"varios objetos" e foram conclamados a depositar na nova institui9ao as duplicatas de tudo o que 

coletassem na provincia68
. Anunciava-se para breve, ainda, a chegada de uma outra colevao 

68 Nao podemos deixar de observar que, assim como a Expediqao Thayer (1865-1866) contribuiu para a criaqao da 
"Associaqao Phi1omatica" em 1866, a Expediqao Morgan (1870-1871) deve ter influenciado de a1guma maneira na 
oficia1izaqiio do Museu Paraense em 1871. Esses dados nos colocam alguns questionamentos sabre a participaqao de 
viajantes em atividades cientificas locais. Para alguns autores, como Sa (1998), as expediq6es estrangeiras 
contribuirarn pouco para a institucionalizaqao das ciencias na Amazonia, "desde que o material coletado era 
invariavelmente enviado para o pais de origem do explorador e toda informaqao relevante sabre os recursos naturais 
exploraveis da regiao nao era colocada a disposiqao dos habitantes locais" (p. 177). Para outros, como Lopes (1997), 
as decadas de 1860-1870 demarcam o aparecirnento de uma nova classe de viajante, que procura inclusive se 
estabelecer no pais de destine. Seria o caso de Hartt, que colaborou niio apenas com o Museu Paraense, mas tarnbem 
com o Museu Imperial do Rio de Janeiro (Lopes, 1994). Posteriormente, organizaria as custas do govemo uma 
Comissao Geol6gica do Imperio, da qual esteve a frente ate a data de sua morte (Figueirila, 1994). Freitas (2000), por 
sua vez, ve a obra do viajante e a sociedade forjaremwse e influenciarem-se mutuamente. Esse perspectiva permitiria 
encontrar na obra do naturalista nao apenas as caracteristicas gerais de sua formayao, os trar;os culturais de seu Iugar 
de origem, mas tambem toma-Ia como urn "lugar de di<llogo entre os saberes que circulavam na sociedade brasileira 
na segunda metade do seculo XIX" (p. 208). 
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geologica, em preparayao no Museu Imperial do Rio de Janeiro (id ibd:16). 0 museu surgia, 

assim, sob grandes expectativas, tendo sido saudado com entusiasmo pelo presidente Abel Gras:a: 

"0 Museu Paraense e o estabelecimento mais importante, que mais poderosa 

influencia tern de exercer para o desenvo!vimento das ciencias nesta provincia. 0 Museu 

e o primeiro nucleo de urn estabelecimento de ensino superior; e o centro a que se hao 

acolher no Para os estudos da ciencia da natureza" (id ibd: 15-6). 

0 Museu Paraense foi, de fato, urn dos "espa9os culturais" que apareceram em algumas 

capitais provinciais no periodo, "de onde e para onde convergiam as iniciativas voltadas para as 

Ciencias Naturais locais" (Lopes, op. cit. :220). Ferreira Penna surge, entao, como figura 

exponencial no meio letrado paraense, seja pelos cursos e conferencias que ministrou, seja pelas 

investigas:oes originais que desenvolveu nas areas de arqueologia, etnologia, hist6ria e 

geografia69
. Apesar deter ocupado a dire9ao do museu por urn curto periodo, logo afastando-se 

deJa por desentendimentos politicos, a obra de Ferreira Penna deixou tal marca na institui9ao que 

o museu seria identificado com ela durante longos anos 70 Em funs:ao dos seus estudos 

arqueol6gicos, por exemplo, o Museu Paraense tornou-se reconhecido nacionalmente na decada 

de !880 como detentor de significativas cole96es. Tanto que Ladislau Neto, quando diretor do 

Museu Imperial, tomou emprestada a melhor parte da coles:ao para a Exposis:ao Antropol6gica 

realizada em 1882 no Rio de Janeiro (Cunha, op. cit.). 0 confisco das pe;;:as ao final da exposi<;ao 

69 Os principais textos de Ferreira Penna foram reunidos por Osvaldo Cunha e republicados em 1973. Eles 
apareceram originalmente na forma de relat6rios e de artigos publicados em jomais e revistas, principalmente nos 
Archivos do Museu Nacional e na Revista Amaz6nica. Ver Penna (1973). 
70 Acrescente-se a isso o fato da maior parte de seus textos nao terem sido produzidos no ambito do Museu Paraense, 
mas por encomenda do govemo provincial e como parte das atividades de naturalista viajante do Museu Imperial. 
Ver, por exemplo, os comentarios de Francisco Bernardino de Souza sobre Ferreira Penna (Souza, 1873), a carta que 
Joao Wilkens de Mattos escreveu ao Institute Hist6rico e Geografico Brasileiro (IHGB), apresentando a obra do 
naturalista, !ida em sessao e transcrita na Revista do IHGB (Mattos, 1876), e a biografia do naturalista escrita por 
Blake (1893). Em todos os textos Ferreira Penna e apresentado pela sua obra, considerada de alta qualidade, pelos 
trabalhos efetuados para o Museu Imperial e como urn diletante que se dedicava as ciencias naturals, a geografia e a 
hist6ria, e que viajava "par conta prOpria". Se hoje a memOria de Ferreira Penna esta indelevelmente associada ao 
Museu Paraense - em detrirnento de muitos outros atores envolvidos na funda~ao do museu, como pudemos 
comprovar em nosso estudo - devemos essa responsabilidade a historiografia que surgiu ap6s a Proclama,ao da 
Republica, particularmente aos trabalbos e atividades de Jose Verissimo. Foi nessa epoca que teve origem urn vies 
historiografico que teceu urn elo definitive entre o "museu de Ferreira Penna" e o "museu de Emilio Goeldi", 
passando aquele a ser qualificado como urn homem visionario, que nao conseguiu levar adiante o museu que 
imaginou pela incompreensao das autoridades do extinto Imperio, dificuldade que - para os republicanos - Goeldi 
nao enfrentava (Sanjad, 200 I). 
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pelo Museu Imperial, embora tenha gerado uma acida polemica entre as duas institui<;oes - que 

se perpetuaria por muitas decadas - nao abalou a fama do Museu Paraense. No cata!ogo 

publicado pelo govemo brasileiro para a Exposi~tao Universal de Paris, em 1889, o Museu 

Paraense ainda figura como detentor de muitos artefatos arqueol6gicos da bacia amazonica, ao 

!ado do Museu Imperial e do Museu Peabody, em Cambridge, Estados Unidos (Rio Branco e 

Zaborowski, 2000). 

Embora a cria~tao do Museu Paraense nao esteja diretamente vinculada as mudan<;as 

verificadas no jardim botani.co do Para, toda essa movimentada hist6ria que contamos pode ser 

entendida dentro do mesmo quadro de transforma<;5es ocorridas - ao Iongo do seculo XIX - na 

relas;ao entre govemo e cultura, em que as instituis;oes culturais Gardins botanicos, museus, 

bibliotecas, galerias de arte, etc.) passam a ser planejadas e organizadas pelo govemo com 

prop6sitos civilizat6rios (Bennett, 1995). No caso dos debates publicos ocorridos entre 1839 e 

meados da decada de 1850, a fun<;ao reguladora do jardim botani.co, da biblioteca, do liceu e do 

museu, planejados em conjunto com varias outras instituis;oes de instru<;ao publica e controle 

social, e mais explicita, pois o govemo legalista tinha como referenda as expectativas de uma 

elite letrada que gostaria de esquecer os anos de "barbarismo" e ver sepultada a amea9a de uma 

nova revolta de grandes propor<;oes, assim como os debates travados no Rio de Janeiro sobre os 

projetos de "nas;ao" e de "povo brasileiro". 

Ap6s aquele periodo, verificamos a gradual transformas:ao do jardim botiinico em jardim 

publico, elevado a condis;ao de simbolo do bern estar e da civilidade de Belem - uma 

"necessidade axiomatica" para o presidente que comandou a solenidade de abertura do rio 

Amazonas. Por sua vez, as diversas as;oes que tiveram como objetivo fundar urn museu de 

hist6ria natural tomarn-se mais utilitaristas, ilustrando bern o significado que os museus e a 

hist6ria natural possuiarn para as autoridades locais, enquanto simbolos do progresso e do 

pragmatismo da ciencia. Seja o mostruario de vegetais uteis montado por Gama e Abreu, seja o 

museu que se intentou criar na escola agricola ou o que os professores do Liceu propuseram a 
Assembleia Provincial, todos forarn vistos como instituis;oes capazes de influenciar o processo 

economico e difundir valores associados ao Naturalismo, que entao se consolidava como "escopo 

universal do metodo e procedimento cientifico" (Lopes, op. cit. :326). Foram, igualmente, 

tentativas de institucionalizar as ciencias naturais na regiao, assim como manifestayoes de uma 

emergente comunidade cientifica que disputava apoio politico para as suas a-;:5es e interesses. 
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Em 1871, ano em que o govemo provincial absorveu o museu da "Associa9ao 

Phi!omatica", vendo nele o "nucleo" de urna futura institui9ao de ensino superior e o substituto 

de urna academia, o jardim publico ja nao mais representava urn espa9o adequado para a pratica 

cientifica, e nem mesmo urn local recomendado para o divertimento das familias paraenses. Pelo 

contrario, estava sendo abandonado pelo poder publico. A memoria de seu passado apagava-se na 

velocidade com que a "capital da borracha" enriquecia, deixando perdidos no tempo as inten<yoes 

e o arduo empreendimento que foi construir em Be!em aquele pequeno horto de "50 bra9as em 

quadro", a p!antayao de caneleiras, o passeio omado com a "flor do General" e o jardim de 

plantas medicinals em cujo centro dois jacares lan9avam pela boca a agua do rio. 
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Fig. 3.1: Jardim Publico do Para. Gravura de Herbert Smith, 1870. Ao fundo, as torres da Igreja 

da Santissima Trindade (Smith, 1879, apudPapavero e Teixeira, 2000) 
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CONCLUSOES 

No primeiro capitulo, verificamos que os modemos jardins botanicos europeus nasceram 

voltados para a pesquisa empirica acerca do mundo natural, particularmente de remedios 

fabricados a partir de vegetals. F ossem vinculados aos cursos universitarios de medic ina e 

farmacia ou fossem propriedades reals, os jardins - assim como os museus que se estabeleceram 

na mesma epoca - serviram tanto como espa<;os de sociabilidade para os interessados em hist6ria 

natural quanto instrumentos para a profissionaliza<;ao e reconhecimento social dos naturalistas. 

Ao promoverem uma ciencia mals voltada para a observa<;ao e experimenta<;ao e ao permitirem a 

centraliza<;ao do conhecimento botanico por meio da reuniao de nfunero cada vez maior de 

plantas, os jardins botanicos foram colocados no centro de projetos expansionistas e reformistas 

de muitas na<;oes europeias, enquanto bra<;os do poder imperial. Esses proj etos, em geral, 

articulavam naturalistas, exploradores e agentes colonials em tomo da classifica<;ao, aclimata<;ao 

e domestica<;ao de novas plantas. Os jardins colonials - subsidiaries e provedores dos 

estabelecimentos localizados nas capitais europeias - nasceram nesse contexto de otimismo com 

a possibilidade de urn malor controle da Natureza e com o potencial economico dos novos 

produtos naturais, como medicamentos, fibras e alimentos de origem vegetal. 

No caso de Portugal, o pais se destaca dentre os demals pelo antigo empenho na difusao 

de vegetais uteis, que remonta as suas primeiras conquistas territoriais. A partir de meados do 

seculo XVIII, num movimento reformista contemporaneo ao que ocorria na Fran<;a, Espanha e 

Inglaterra, podemos observar urna maior articula<;ao dessa atividade com a reforma, amplia<;ao e 

aparelhamento do jardim botfullco do Palacio da Ajuda, planejados tendo em vista a elabora<;ao 

de uma hist6ria natural das colonias. Todo urn aparato cientffico, administrativo e comercial foi 

posto em contato com o jardim da Ajuda, desde o curso de Filosofia Natural criado na 

Universidade de Coimbra para formar os naturalistas de que o govemo necessitava, dentre os 

quais Alexandre Rodrigues Ferreira e urn dos exemplos mals conhecidos, ate as autoridades 

coloniais, orientadas a remeter para o jardim todo e qualquer produto natural. A administra<;ao do 

jardim tambem manteve estreita rela<;ao com as companhias de comercio e as vmgens 

explorat6rias e filos6ficas do periodo. 

187 



0 memento em que a Coroa portuguesa decidiu criar os jardins coloniais, no final da 

decada de 1790, mostrava-se bastante oportuno, sob diversos aspectos. Alem deja existir toda 

uma estrutura e uma pratica estabelecida para a coleta e pesquisa de produtos naturais no reino e 

nas colonias, a Revolw;ao Francesa provocou significativas mudan<;as no ambito cientifico, como 

a transforma<;ao do Jardim do Rei no Museu Nacional de Hist6ria Natural e a retomada de urn 

programa de pesquisa fundado na botamca e na agronomia, particularmente na aclimata<;ao de 

ex6ticos. Ao mesmo tempo em que esse campo ganhava novo impulso, o esfacelamento do 

imperio colonial frances criou as condi<;oes ideais para que os portugueses subtraissem da Guiana 

Francesa muitas plantas que ambicionavam introduzir no Grao-Para, bern como atrair alguns 

proprietaries que se opunham aos rumos politicos da Fran<;a. Dois desses "homens industriosos" 

que vieram da Guiana, Michel du Grenullier e Jacques Sahut, receberam a incurnbencia de 

administrar, no Para, alguns estabelecimentos agricolas do govemo, inclusive o jardim botanico. 

0 interesse mutuo de Portugal e Fran<;a por suas colonias fronteiri<;as era de antiga data, 

constituindo-se mesmo em secular disputa armada pelos limites territoriais de cada colonia. Ap6s 

a divulga<;ao da viagem de La Condamine pelo rio Amazonas, feita com grande rumor na 

Academia das Ciencias de Paris, a coloniza<;ao portuguesa na regiao tomou-se urna referencia 

para o govemo frances, ate entao envolvido em desastrosos projetos de povoamento da Guiana. 

Com o sucesso da introdu<;ao de especies asiaticas nessa colonia, a partir da decada de 1770, 

inverteram-se, de certa maneira, as posi<;oes, passando os portugueses a verem na experiencia 

francesa urn exemplo a ser seguido. Na decada de 1780, V andelli chegou a sugerir a obten<yao 

pela for<;a daquelas plantas, o que s6 foi conseguido em 1798, em condi<;oes mais apropriadas 

para os portugueses. Foram essas plantas que formaram a primeira cole<;ao do Jardim Botanico 

do Grao-Para 1. 

1 As rela9iies entre o Grao-Para e a Guiana Francesa ainda aguardam melhores estudos. A historiografia ja apontou 
inumeros indicios de que houve, de fato, uma consideravel rela9ao comercial - em geral ilicita, mas por vezes 
consentida pelos governadores do Grao-Para - entre as duas colonias. Da mesma maneira, nao forarn poucas as 
ideias que migraram de uma colonia para a outra, juntamente com homens e publica9iies. Alguns historiadores ja 
demonstrararn que a Guiana foi uma das "portas" de entrada de ideias liberais e revolucionarias no Para da primeira 
metade do seculo XIX. Nesse trabalho, fizemos referencias ao interesse de ambos os governos pelas experiencias 
coloniais vizinhas, ao transite de naturalistas franceses entre a Guiana e a foz do Amazonas e aos projetos de 
conquista da Guiana elaborados pelos portugueses. Muitos outros aspectos dessa rela9ao podem ser enumerados, 
como as investidas militares francesas no atual Amapa, constantes ate o final do seculo XIX, e a "guerra de 
informa9iies" cientificas e estrategicas sobre o territ6rio, iniciada no seculo XVII pelo matematico e explorador 
jesuita Aloisio Conrado Pfeil e encerrada no anode 1900 como epis6dio que ficou conhecido como "Contestado do 
Amapa", cujos principais personagens forarn Henry Coudreau, Emilio Goeldi eo Barao do Rio Branco. 
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E sobre a instala9ao desse jardim e os intercfunbios feitos com a Guiana Francesa que 

trata nosso segundo capitulo. Mudando o enfoque dado ao tema, tentamos de inicio olhar para o 

jardim paraense no contexto local. A disputa territorial entre Portugal e Espanba, mais acirrada 

no inicio dos setecentos, bern como as reformas pombalinas em curso a partir de meados do 

seculo, fizerarn da capital do Grao-Para urn dos centres urbanos coloniais que funcionaram como 

base para urn melhor controle e conhecimento do territ6rio. A localizavao geografica de Belem -

na foz do rio Amazonas, porto de entrada e saida para a imensa bacia - justificava os 

investimentos urbanos que recebeu, tanto do ponto de vista da in:fra-estrutura montada para urna 

administravao mais centralizada, quanto do ponto de vista simb6lico, isto e, da cidade enquanto 

simbolo da soberania portuguesa sobre o territ6rio amaz6nico. 

Dentre as infuneras obras executadas em Belem no perlodo, as autoridades coloniais 

encetaram a soluvao de urn grave problema sanitaria, o acfunulo de aguas consideradas 

infecciosas nurna depressao que dividia o nucleo urbano ao meio. Muitos projetos foram 

elaborados para dar maior salubridade a Belem, mas somente no final do seculo as autoridades 

chegariam a urna soluyao final. Esta previra a drenagem e o aterro do pantano de maneira 

articulada com a instalas:ao de urn jardim botil.nico que a Coroa mandara criar em 1796. Do is anos 

depois o jardim ja funcionava, mas as obras no Piry, como era conhecido o curso d'agua, s6 

foram iniciadas em 1803, estendendo-se ate 1810. Das aguas do igarape as autoridades coloniais 

fizeram surgir urn passeio publico, urn campo para cultivo de especiarias, denominado Jardim das 

Caneleiras, urn "jardim de recreio" omado com plantas medicinais e urn largo para a venda das 

plantas cultivadas. A constru91io desse complexo cientifico-comercial deu-se na mesma ocasiao 

em que e possivel observar urna maior capacita9ao local em praticas tecnico-cientlficas, da qual 

sao testemurihos a permanencia na colonia de varios tecnicos empregados nas Comiss5es 

Demarcadoras de Limites, a reforma educacional de D. Francisco de Souza Coutinho, a 

instalavao do Trem de Artilharia, da Escola de Praticos e de uma nova Aula Militar. 

0 jardim botanico instalado em 1798 tinha urna dupla funs;ao: aclimatar as especies 

ex6ticas trazidas de Caiena e domesticar as especies nativas que, ja conhecidas e exploradas pelos 

portugueses, poderiarn oferecer maiores rendimentos caso fossem amplamente cultivadas. Dentre 

as especies nativas, as que despertavam maior interesse eram as produtoras de "madeira de 

constru91io", motivo pelo qual sua cultura foi ensaiada do !ado de fora do jardim. Essa dupla 

funvao do jardim paraense foi considerada urn modelo institucional a ser seguido pelas demais 

189 



capitanias, que ate 1802 receberam av1sos ordenando a instala9ao de jardins similares, 

acompanhados de catruogos das especies cultivadas no Para. 

Embora o empenho do govemo na implementa9ao dessa politica tenha diminuido com a 

saida de D. Rodrigo de Souza Coutinho do Ministerio da Marinha e do Ultramar, a reforma 

urbana de Beh§m prosseguiu na constru9ao dos anexos do jardim botanico. Aqui, mais uma vez o 

governo portugues tomaria os estabelecimentos reais da Guiana Francesa como referencia, pois 

estes associavam - em grandes extensoes de terra - a produ9ao de mudas e sementes, o cultivo 

experimental, a produ9ao agricola e a "fabrica9ao" de madeiras. Nao por acaso, o campo de 

produ9ao de especiarias de Belem foi batizado de Jardim das Caneleiras, numa alusao ao jardin 

des canneliers entao existente na maior das propriedades reais da Guiana, a Habitation Royale 

des Epiceries, tambem conhecida como La Gabriele. 

Com a invasao da Guiana, em 1809, os portugueses se apossariam efetivamente de La 

Gabriele. Essa habitation foi transformada, entao, na grande fornecedora de sementes e mudas de 

plantas orientals para as diversas capitanias brasileiras. A historiografia e os documentos por n6s 

consultados atestam que a administra9ao lusitana do estabelecimento foi muito bern sucedida, 

tanto no que se refere a transferencia das plantas quanto aos !ucros auferidos com o cultivo de 

especiarias no local. 

A primeira remessa de plantas seguiu para Belem, onde foram construidos canteiros 

especiais, uma guarda nomeada para a vigilancia das mudas e a popula9ffo conclamada a ajudar 

nas planta9oes. Muitas outras plantas seriam enviadas para o jardim botanico do Rio de Janeiro, 

com escala em Pernambuco, conso!idando assim uma rota de "transplanta9oes" entre as 

capitanias. Esse interciinlbio deu ensejo a amplia9ao do jardim da Lagoa Rodrigo de Freitas, em 

1810, e a instala9ao do jardim botiinico de Olinda, em 1811, cuja dire9ao foi dada a urn dos 

jardineiros franceses emigrados, Etienne-Paul Germain. Na mesma epoca, o governo faria 

publicar na Impressao Regia do Rio de Janeiro uma rela9ao das plantas enviadas na primeira 

remessa para Belem, de autoria do administrador de La Gabriele, Joseph Martin, e uma memoria 

de Manuel Arruda da Ciinlara defendendo a instala9ao de jardins botanicos em algumas 

capitanias. 

E possivel identificar, num dos comandos dessa rede cientifica montada pelos 

portugueses, a figura do desembargador Joao Severiano Maciel da Costa, Intendente Geral de 

Caiena. Maciel da Costa supervisionou pessoalmente a administra9ao de La Gabriele, tomou 
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medidas a fim de proteger o cultivo e o comercio das especiarias e orquestrou, juntamente com 

D. Rodrigo de Souza Coutinho, novamente nomeado Ministro da Marinha em 1808, a 

transferencia das mudas para Be!em, Olinda e Rio de Janeiro. A ele estaria ligada, de certa 

maneira, a transformayao do jardim botfutico da Lagoa Rodrigo de Freitas em Real Jardim 

Botamco, ocorrida dois anos ap6s a devoluc;:ao da Guiana a Franc;:a. Maciel da Costa foi entao 

nomeado diretor do jardim sediado na Corte portuguesa, numa clara tentativa de reverter a 

experiencia que adquiriu em Caiena em beneficio do imperio lusitano. 

0 fim da dominayao lusitana da Guiana, em 1817, demarca o momento em que a 

administrac;:ao dos tres jardins passaria a correr de maneira mais independente. No Rio de Janeiro, 

o Real Jardim Botamco foi anexado ao Museu Real, mas manteve a aclimatac;:ao de plantas 

orientais dentre suas prioridades. Em Olinda, o falecimento de Germain e a instabilidade politica 

do periodo deixou o jardim com problemas de manutenc;:ao. E no Para, a nomea<yao do medico 

Antonio Correa de Lacerda para a direc;:ao do jardim daria urn novo impulso as atividades ali 

desenvolvidas. E com esse assunto que se inicia o terceiro capitulo da tese. 

Dos inspetores do jardim paraense, Lacerda foi aquele que !he deu maior organizac;:ao. 

Para tal, contava com o trabalho de urn assistente, de escravos e dos degredados mantidos no 

quartel ao !ado do jardim. 0 medico realizou experimentos agricolas, renovou a plantac;:ao de 

caneleiras e a produc;:ao de canela, iniciou a catalogac;:ao e classificac;:iio botanica das especies 

cultivadas. Esse trabalho deu origem a sua obra mais importante, a Flora Paraensis, iniciada em 

1821. Embora o medico se desligasse da administrac;:ao do jardim logo depois, provavelmente em 

func;:ao de suas atividades politicas a frente do govemo liberal, esteve, mais de urna vez, 

envolvido em projetos para a reconstru((iio do jardim botamco ap6s os danos que sofreu com os 

conflitos da Independencia. Em urn desses projetos nunca executados, cogitou-se a transferencia 

de plantas do jardim botanico do Rio de Janeiro para Belem, o que, na pratica, inverteria o fluxo 

das remessas verificadas ap6s 1809. 

Durante todo o Primeiro Reinado, o jardim botfutico do Grao-Para passou virtualmente 

abandonado, assim como Lacerda nao obteve o apoio que pretendia do govemo para publicar 

seus livros. Seu cargo de Fisico-Mor, suas rela96es com o Museu Imperial do Rio de Janeiro e 

com os presidentes da provincia nao !he garantiram esse apoio. Essa situac;:ao provocou serios 

prejuizos para o trabalho cientifico de Lacerda, que se considerava em posic;:ao privilegiada para a 

classificac;:ao ou revisao taxonomica de muitas especies animais e vegetais da Amazonia. Para a 
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desilusao do medico, parte de sua imensa obra perdeu valor diante do trabalho que naturalistas 

estrangeiros executaram no Brasil. 

A Cabanagem, no final da decada de 1830, viria mudar definitivarnente esse quadro. Com 

a revolta popular, o espa9o urbano de Belem degradou-se, as obras executadas em todo o 

complexo de Sao Jose forarn arruinadas e Lacerda obrigado a se refugiar em outro pais. No final 

do conflito, o medico voltou ao Brasil e se estabeleceu em Sao Luis, onde deu prosseguimento 

aos seus estudos cientificos, sem, contudo, conseguir publica-los. Quanto ao jardim botanico, 

tomou-se urna institui9ao provincial ao mesmo tempo em que se iniciava o trabalho de 

reconstrw;ao e reorganiza<;ao administrativa da provincia. N a decada de 1840 o jardim seria, de 

fato, restaurado, mas de acordo com urn novo modelo institucional e urn novo projeto urbano 

paraBelem. 

0 modele seguido pelas autoridades provincials pressupunha a cria<;ao, nas grandes 

cidades, de jardins para lazer e "estudos de recreio", como se dizia. 0 maior nU!nero possivel de 

plantas deveria estar a mostra do publico de maneira organizada, principalmente as originarias de 

outras latitudes e longitudes. As plantas agradaveis aos olhos, assim como aquelas que permitiarn 

o cultivo domestico, tinharn, igualmente, Iugar cativo nos canteiros dos muitos jardins 

construidos em meados do seculo XIX. Em Belem, o Jardim das Caneleiras, o Passeio Publico e 

o Jardim de Recreio ja nao mais existiarn, mas os govemantes nao hesitararn em reformar o 

antigo jardim botanico de acordo com esses novos preceitos institucionais. A cidade crescia e 

modernizava-se, ao mesmo tempo em que tinha sua importancia como principal centro urbano da 

regiao reafirmada com a abertura do rio Amazonas a navega<;ao intemacional, que se anunciava 

para breve. Esse fato, por si s6, deu ensejo para que urn novo jardim fosse tido como necessario 

pelos govemantes para atestar a civilidade, o cosmopolitismo e o bern estar de que gozava a 

sociedade da haute gomme. 

Jardineiros franceses forarn, entao, contratados para dar nova vida ao jardim botanico, que 

mudou de nome assim como mudaria de local urn alguns poucos anos. Agora denominado 

"jardim publico", foi transferido para urn local mais arnplo e considerado mais adequado, mas 

ainda dentro do complexo de Sao Jose. Paralelarnente a essa remodela<;ao urbana e institucional, 

outros espa<;os consolidavarn-se para a pratica das ciencias naturais, como a Biblioteca Publica, o 

Liceu Paraense eo Museu Paraense. Foi em tomo dessas institui<;i'ies que urna nova gera<;ao de 

naturalistas, medicos e pessoas interessadas em hist6ria natural passou a se articular entre si, com 
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natura!istas de outros locais e com os govemos provincial e central. Em nosso trabalho, fizemos 

referencias a Jose Coelho da Gama e Abreu, Joaquim Jose de Assis, Joaquim Pedro Correa de 

Freitas, Francisco da Silva Castro, Antonio de Lacerda Chermont e Domingos Soares Ferreira 

Penna, para ficarrnos apenas nos mais conhecidos. Muito da hist6ria daquelas institui<;:oes esta 

associada a esses homens, que lan<;:aram mao de seus multiplos interesses e de seu prestigio social 

-em grande parte advindo dos cargos publicos que ocupavam- para cria-las e organiza-las. 

Quanto ao jardim publico, do qual se esperava ser capaz de dar uma boa "imagem" da 

capital da borracha aos que a visitassem, assim como ajudar a civilizar os habitos da popula<;:ao 

urbana, acabou submerso pelas enchentes anuais dos cursos d'agua que correm ainda hoje pela 

superficie de Belem. Em 1873, cessaram as dota.yoes or<;:amentarias do governo provincial feitas 

para a manuten9ii.o e embelezamento do jardim. Poucos anos depois, desapareceriam os vestigios 

de sua existencia. No Iugar do antigo jardim botfurico colonial, o govemo ergueria urn imenso 

galpao de ferro para abrigar o gasometro da cidade, enquanto no jardim publico assentavam-se as 

bases de uma nova estayii.o de trem. 

No decorrer da pesquisa, foi-nos possivel identificar quatro diferentes periodos na hist6ria 

do jardim botilnico do Grao-Para. 0 primeiro deles, entre 1798 e 1817, e demarcado pela 

instala9ii.o do jardim e pelo fim da domina.yao lusitana da Guiana Francesa. As caracteristicas 

principais desse periodo podem ser encontradas na ampla politica de aproveitamento racional dos 

recursos naturais do Imperio e de diversifica9ii.O da produ9ii.o agricola, posta em pratica pela 

Coroa portuguesa no final do seculo XVIII. A essa politica esta vinculada nao s6 a cria9ii.o do 

jardim bot1inico, como tambem o proprio interesse dos portugueses por vegetais ex6ticos, 

particularmente os orientals, pelas madeiras com uso na constru<;:ii.o naval e civil e pelas plantas 

nativas cuja explora9ii.O poderia se tornar mais rentavel caso fossem cultivadas. A proximidade do 

Grao-Para com a Guiana Francesa, onde se desenvolviam muitas culturas que os portugueses 

almejavam dominar, como a da pimenta, da canela e do cravo-da-India, fez daquela colonia uma 

constante referencia para o governo lusitano durante todo o periodo. Seja a epoca em que a 

Guiana foi sacudida por revoltas de escravos, permitindo uma investida portuguesa na busca de 

plantas com valor economico, seja nos anos em que perdurou a constru9ii.o do complexo de Sao 

Jose, e que coincidem com a retomada da produ9ii.o agricola da Guiana pelo governo 

napoleonico, as propriedades reais de La Gabriele, Mont Baduel e outras estiveram na mira do 

governo portugues. Este viria, finalmente, a se apossar da Guiana Francesa em 1809, e faria da 
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administra91lo daquelas propriedades o mais atraente neg6cio da colonia. Ao mesmo tempo, 

promoveu a distribui9iio de muitas plantas cultivadas em Caiena para diferentes jardins luso

brasileiros, os quais funcionariam, ate o final do periodo, tentando aclimatar essas plantas. 

0 segundo periodo inicia em 1818 e finaliza em 1821, exatamente os anos da 

administra9ao de Antonio Correa de Lacerda. Esse periodo tambem coincide com a 

administra9iio do ultimo Capitao General no Griio-Para, Conde de Villa Flor, que nomeou e 

apoiou o trabalho de Lacerda. A gestao do medico a frente do jardim botiinico, se por urn !ado 

deu prosseguimento ao cultivo de especiarias e aos experimentos agricolas com plantas ex6ticas, 

foi tambem marcado por urn maior interesse pelas especies nativas, materia de algumas obras que 

viria a escrever. Lacerda destaca-se, ainda, pelo empenho em dotar o jardim botilnico de urna 

melhor organiza91l0, inclusive com a classificayiio e cataloga9iio das plantas cultivadas. 

0 terceiro periodo vai de 1822, quando nao mais registramos atividades ou investimentos 

do govemo na institui9iio, a 1839, quando o jardim toma-se urna institui9iio provincial. Esses 

anos coincidem com os graves eventos politicos que ocorreram no Griio-Para, desde os conflitos 

da Independencia ate o fim da Cabanagem. A dimensao desses conflitos e os efeitos que tiveram 

sobre a regiao, seja do ponto de vista economico, seja do social, dao a medida da instabilidade 

politica da provincia nessas duas decadas. Nesse periodo, o jardim botiinico passou sem 

manuten9iio e gente empregada, embora sua recupera91lo tenha sido cogitada pelo govemo mais 

de urna vez. 

0 quarto e ultimo periodo vai de 1840, quando come9am as obras para a recupera9ao do 

jardim, a 1873, ano de sua extin91lo. Aqui, a caracteristica principal nao mais seria dada por urna 

politica imperial, mas por urn contexto de reorganiza91lo administrativa e reconstru9iio social da 

provincia, gravemente abalada por quase duas decadas de conflitos politicos. Nesse contexto, a 

recupera91lo do jardim surge vinculada a questao urbana, particularmente, como urna medida 

necessaria para dar maior salubridade a Belem e para dotar a cidade de urn espa9o que se 

considerava adequado para o recreio publico. Nesse periodo, o trabalho anteriormente 

privilegiado no jardim - os experimentos agricolas com especies de valor economico - foi 

abandonado. 0 jardim foi reformado de acordo com novos preceitos institucionais, que se 

difundem como modismo necessario aos novos tempos e requisito para urna nova mentalidade. 

Na decada de 1860, particularmente relevante na hist6ria do Grao-Para devido a abertura do rio 

Amazonas a navega9ao intemacional e as grandes obras urbanas iniciadas em Belem, o papel do 
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jardirn como instrurnento de civilizas:ao e indicio de rnodernidade foi refors:ado corn a sua 

transferencia, amplias:ao e ernbelezarnento. 0 novo local, contudo, inicialrnente tido como mais 

adequado, com mais espa9o, rnelhor solo e disponibilidade de agua, acabou se revelando 

totalrnente irnpr6prio ao jardirn, sujeito que estava as inunda96es sazonais. Esse teria sido o 

rnotivo pelo qual o jardirn foi extinto. 

Ao caracterizar esses periodos, querernos dernonstrar que o processo de 

institucionaliza9iio das ciencias faz-se ern rneio a descontinuidades. Ao Iongo do tempo, nao 

forarn apenas os adrninistradores e funcionanos do jardirn botanico que rnudaram, sucedendo-se 

uns aos outros, mas a propria concepyiio do jardirn como espa90 publico e como locus 

institucional para a pratica da ciencia. Suas coles:oes, sua aparencia, suas atividades e rnesmo sua 

localizayao rnudararn, nurn processo de cria91io e recria9iio institucional continuo, no qual 

intervem os interesses pessoais, a rede cientifica intemacional, o contexto politico-economico e 

as tens6es inerentes a propria atividade cientifica. Nesse processo, a propria memoria 

institucional e capaz de se refazer inUm.eras vezes, como tentamos dernonstrar ao analisar 

detidarnente o jardim criado por D. Francisco de Souza Coutinho em 1798 e a leitura que dele 

fizeram, ao Iongo do seculo XIX, Antonio Correa de Lacerda, Antonio Ladislau Monteiro Baena 

e Antonio de Lacerda Cherrnont. 

Sao essas descontinuidades que nos colocarn algumas quest6es. A primeira diz respeito a 

falencia de urn projeto colonial no terceiro periodo. Embora se possa argurnentar que foram as 

obras urbanas executadas em Belern - entre 1803 e 1810 - que !he tras:aram urn perfil 

reconhecivel ainda hoje, o projeto a elas associado foi abandonado apos a Independencia do 

Brasil. Quando o jardirn botanico foi recuperado, no quarto periodo, outras foram as prioridades 

dos govemantes paraenses. Uma continuidade, contudo, e passive! de ser identificada ao Iongo de 

toda a hist6ria do jardirn botanico: a preocupayiio em dotar a cidade de espas:os adequados para o 

convivio publico, para o usufruto comurn de urna natureza controlada. Essa nos:ao de salubridade 

urbana teve origem na cultura cientifica do Iluminismo e se desenvolveu ao Iongo do seculo XIX 

(Segawa, 1996). A ela se deve o aterramento do igarape do Piry e a introdus:ao da vegeta9iio no 

espas:o urbana, com uma funyao pragmatica, estetica e saneadora. 

Uma segunda questiio seria a da releviincia da atividade agricola para a institucionalizayao 

das ciencias naturals no Brasil, defendida como vimos na introdus:ao - por alguns autores. Se a 

politica agraria do final do seculo XVIII justificou a crias:ao e impulsionou o funcionarnento do 
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jardim botfullco paraense durante o primeiro e segundo periodos, o mesmo nao pode ser dito dos 

demais. No caso do terceiro, parece-nos inutil fazer consideras:oes desse tipo devido a situas:ao de 

guerra civil vi vida no Grao-Paril., mas, no caso do quarto periodo, verificarnos o descompasso na 

associas:ao entre agricultura e ciencias naturals. E nesse periodo que a economia extrativista vai 

se firmar na regiao arnaz6nica, em detrimento de toda a produs:ao agricola regional. Podemos ate 

fazer urna relaqao entre a reforma no jardim botfurico - que lhe tirou o carater experimental 

voltado para a diversificas:ao de cultivares - e a nova economia, que nao se baseava na 

agricultura, mas essa mecfullca nao funciona quando inserimos o jardim nurn contexte mals 

arnplo, de consolidayao de outros espas:os institucionals para a pratica das ciencias naturais. Esses 

espas:os forarn criados e se desenvolverarn a medida em que as exportas:oes de goma elastica 

aumentavarn e a agricultura entrava em declinio. Vejarnos dois exemplos, a Escola Rural D. 

Pedro II, criada em 1860, e o Museu Paraense, seis anos depois. 

No caso da primeira, sua fundas:ao esta diretarnente vinculada a urna tentativa de dar novo 

impulso a agricultura por meio do ensino tecnico, da publicas:ao de urn peri6dico e da 

manutens:ao de urn museu agricola. E urn exemplo que, de certa maneira, corrobora a rela9ao 

entre agricultura e ciencias naturals. Mas o mesmo nao se pode dizer do Museu Paraense, criado 

logo depois e no mesmo contexte econ6mico. Essa instituis:ao foi tarnbem planejada como sendo 

capaz de interferir no processo econ6mico por meio da exposi9ao de produtos naturals, mas nao 

tinha urn "fim agricola" propriarnente dito. 0 carater "industrial" do museu parece ser mais 

relevante, se lembrarmos do empenho de Jose Coelho da Garna e Abreu em formar urna cole9ao 

de vegetais uteis e pedir a Assembh~ia Provincial, a titulo de exemplo de empreendimento 

industrial, a isens:ao de impostos para a fabrica9ao de chocolate e oleos vegetais. Pensamos, 

portanto, que se a agricultura- particularmente o cultivo de cafe na Regiao Sudeste e de cana de 

a9ucar no Nordeste - demandou conhecimentos e pesquisas cientificas, incentivando assim o 

desenvolvimento de institui9oes e de determinados campos cientificos, ha que se considerar as 

diversidades regionals e institucionals nessa relas:ao. 

Uma Ultima questao se coloca em nosso trabalho. Ela diz respeito a ruptura institucional 

ocorrida no quarto periodo. Alguns autores ja charnaram aten9ao para a decada de 1840 e o que 

ela teria representado no campo politico com o chamado "regresso conservador"2
. De maneira 

2 Ver, sobretudo, Mattos (1999). Para esse autor, o processo de constitui9ao da classe senborial no Brasil esta 
associada a centraliza9ao politica ocorrida no inicio do Segundo Reinado, em torno da figura do lmperador. Esse 
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correlata, esses mesmos anos seriam marcados pela tentativa de construyao de uma "ciencia 

nacional"3
, que respaldasse o processo de consolida9ao do Estado Imperial e de constituis:ao da 

nacionalidade brasileira por meio de uma ciencia com caracteristicas "genuinamente brasileiras"4 

Nesse processo estariam incluidos a preocupa9ao de muitos naturalistas em buscar elementos 

simb6licos na Natureza brasileira que pudessem representar a essen cia da Patria, assim como em 

difundir uma visao apologetica dessa mesma natureza. Tais ideias incidiram sobre as institui<;oes 

da mesma forma que sobre a obra dos naturalistas. Seriam os casos da cria9ao do Institute 

Hist6rico e Geografico Brasileiro (1838), que se atribuiu a tarefa de "escrever" a hist6ria patria e 

"desvendar" o territ6rio nacional, e da Sociedade Velosiana (1850), uma das primeiras 

agremia96es de naturalistas brasileiros destinada ao estudo do meio fisico do pals. Ambas 

traduziriam "com clareza esse movimento nativista na ciencia" (Figueir6a, 1997:239). 

A periodiza9ao que fizemos da hist6ria do jardim bot§nico paraense aparentemente 

corrobora essa mudan9a que teria acontecido a partir de 1840 no campo das ideias e das 

institui96es cientfficas. Foi nesse periodo que se iniciou a reforma do jardirn bot§nico e que 

pudemos observar maior empenho local na pesquisa de plantas indigenas. Os discursos de alguns 

presidentes da provincia em defesa da necessidade de se conhecer melhor os produtos naturals da 

regiao, bern como a contrata9ao do naturalista Brunet para formar cole96es de vegetais uteis, sao 

exemplos desse empenho. Devemos nos perguntar, contudo, em que medida os govemantes e 

intelectuais locais absorveram a "ideologia nacional" gestada na Corte, e em que medida as 

ciencias naturais foram incentivadas como parte desse processo5
. Pelo que pudemos averiguar, o 

processo teria sido acompanhado da difuslio de detenninadas ideias e val ores que justificavam todo urn programa 
politico e social do partido conservador. 
3 Segundo Basalla (!967), a forma9ao de uma "ciencia nacional" caracteristica de cada pais nlio-europeu seria o 
Ultimo estagio do processo de incorporayao ou assimilayao da "ciencia europ6ia". Nos Ultimos 20 anos varies autores 
tern questionado tal modelo, propondo adapta9(ies e fazendo surgir o que se convencionou chamar de modelos de 
"mundializa9ao" da ciencia. Ultirnamente, a questlio tern sido discutida- pelo menos no Brasil - juntamente com o 
processo de constru9ao da "identidade nacional", ocorrido durante o seculo XIX. Para uma revisao critica do assunto, 
ver Lafuente e Ortega (1992). 
4 Essa e a vislio de alguns autores, como Figueiroa (!997) e Kury (1998). Para essa Ultima autora, contudo, esse 
processo iniciou urn pouco antes, em 1820, prosseguindo ate !870. Esse periodo, segundo Kury, seria fertil para o 
estudo da constitui9ffo de uma "ciencia nacional" porque, de urn lado, vivia~se uma "disputa acirrada em tomo do 
projeto de Brasil que deveria ser instaurado corn a lndependencia" e, de outro, o universo de questoes colocadas 
pelas ciencias naturais, dentre as quais a geografia botanica e zool6gica, incentivava mesmo o debate sobre a 
afmna9ao da ciencia em cada pais (Kury, op. cit.:269). 
5 Segundo Dias (1968), o processo de "tomada de consciencia nacional" - verificado ap6s a Independencia - teve 
algumas de suas raizes lan9adas pela politica estatal de incentivo as ciencias naturais posta em pnitica no tim do 
periodo colonial, cujas caracteristicas seriam o carater pragmatico e aplicado. Nesse sentido, o estudo da natureza e 
dos usos e costumes, por todo o seculo XIX, pode ser considerado urn "instrumento" para a defmi9lio da nova 
nacionalidade. 
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jardim botanico - enquanto institui9iio de pesquisa cientifica e experimentao;:ao agricola- nao foi 

urna prioridade para o govemo provincial, se utilizarmos como parilmetro as atividades do 

mesmo jardim ate 1821. Pelo contrano, foi a partir de 1840 que o jardim paraense perdeu o 

carater experimental, assim como sua estrutura institucional perdeu urna perspectiva mais ampla 

de atua<;ao. Poderiamos dizer que deixou de ser urn "jardim do imperio" para se tomar urn 

"jardim da cidade". Consideramos, portanto, para efeito de futuros estudos, que no mesmo 

periodo em que o IHGB e a Sociedade Velosiana surgem como baluartes do poder centralizado 

no Rio de Janeiro, ocorrem significativas mudan9as em institui9oes cientfficas provinciais, como 

no caso da transferencia dos jardins do Grao-Para e de Olinda para os govemos locais e a 

conseqiiente perda da dimensao imperial ate entao atribuida a e!es. 

Sobre esse ultimo ponto, da nao prioridade dada ao jardim botamco - enquanto institui9ao 

cientifica- pelo govemo provincial ap6s 1840, o mesmo parece ter acontecido com o Museu 

Imperial em rela<;iio ao govemo central. Esse museu havia sido, ate entao, urna das instituis:oes 

basilares para a consolida<;iio da nova na<;ao ao procurar reunir cole<;oes provenientes das 

provincias, organizar expedis:oes cientificas dentro do territ6rio brasileiro e apoiar atividades 

economicas, como a mineras:ao e a agricultura (Lopes, 1997l Na decada de 1840, o Museu 

Imperial deixa de ocupar urn Iugar de destaque na politica do govemo, que questiona cada vez 

mais a necessidade das vitrias se<;oes cientificas, dos cursos que se planejava executar, do n1lmero 

de funcionitrios requeridos. 0 que significava, na pratica, questionar a propria "utilidade" da 

instituis:ao e sua fun<;iio na estrutura burocratica do govemo (id. ibd. ). Se julgarmos possivel a 

comparas:ao entre o jardim paraense e o Museu Imperial, poderiamos concluir com Lopes (op. 

cit.) ao afirmar que, nesse periodo, as "Ciencias Naturais, de modo geral, nao tiveram presens:a 

marcante nesse projeto que consolidou a econornia agraria, dependente e escravocrata brasileira" 

(p. 325f Mais importantes para o "projeto saquarema" parecem ter sido as institui<;oes de 

instru<;iio publica, como os institutos de artifices, liceus e escolas normais que se espalharam pelo 

pais (Mattos, 1999). A eles estava destinado o papel de "formar o povo brasileiro", missao que 

foi atribuida tambem as administras:oes provinciais quando estas passaram a legislar sobre a 

instrw;:ao "primaria" e "secundaria", em 1834. A priori dade dada pela Assembleia Provincial do 

6 Para Lopes (1998), os museus nacionais que surgiram na America Latina recem-independente tornaram-se o Iugar 
para "onde convergiam ( ... ) os produtos da investiga,a:o dos territories" e os simbolos responsaveis "por gerar e 
consolidar as novas identidades nacionais que se forjavam" (p. 126). 
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Grao-Pani, no ano de sua abertura, a crias:ao de um Estabelecimento dos Educandos Artifices, 

instalado em 1838, e de um Liceu Paraense, tres anos depois, corrobora essas ideias. 

Em contrapartida, nos meados do seculo, surge uma gera<;ao de intelectuais 

empenhadissima em criar novos espao;:os institucionais para as ciencias da natureza. Com as mais 

diversas forrna<;5es, mas com um interesse e uma confians:a comum na utilidade da hist6ria 

natural, vemos esses intelectuais- entre 1855 e 1870 - discutindo a necessidade de transferencia 

e amplia<;:ao do jardim botanico, assim como de uma nova reforrna nessa institui<;:ao, que !he 

devolvesse a estrutura apropriada para o estudo da natureza; a conveniencia da instala9ao de 

"cadeiras" dedicadas as ciencia naturais no Liceu Paraense; a contrata<;:ao de um naturalista e de 

jardineiros para servirem ao govemo; e a crias:ao de dois museus, um agricola e outro de hist6ria 

natural. Essas discuss5es passaram-se no ambito do govemo, mas certamente muitas quest5es 

foram colocadas em pauta por uma emergente "comunidade cientifica" que conseguiu tirar 

proveito de cargos politicos para concretizar seus interesses profissionais8
. 

Podemos citar vanos exemplos desse processo de profissionaliza<;:ao cientifica verificado 

em meados do seculo. Em primeiro lugar, o caso dos professores do Liceu Paraense envolvidos 

tanto com a instala<;:ao de "cadeiras" de ciencias naturais, quanto com a cria<;:ao de urn museu de 

hist6ria natural e a administras:ao da Biblioteca Publica. Como medida da eficacia do esfor<;:o que 

despenderam, tomemos o fato do museu provincial e da biblioteca terem sido instalados 

oficialmente, em 1871, no proprio predio do Liceu. Urn segundo exemplo seria a atividade de 

Gama e Abreu a frente da Reparti<;:ao de Obras Publicas. Utilizando-se de suas prerrogativas e do 

seu controle sobre as obras em execu<;:ao na cidade, Gama e Abreu articulou a transferencia e 

amplia9ao do jardim botfulico ao destinar o terreno onde estava originalmente instalado para a 

constru9ao do gasometro. Quase simultaneamente, centralizou na reparti<;:ao que dirigia as 

cole96es de Brunet, forrnou um mostruario com os produtos naturais que dispunha e se associou a 

dois professores do Liceu com mandato de deputados provinciais na cria9ao de urn museu de 

hist6ria natural. Pouco tempo depois, Gama e Abreu seria contratado como lente no Liceu e 

tambem assumiria a dires:ao do Museu Paraense. 0 Ultimo exemplo e o da Associas;ao 

Philomatica. Em 1866, o grupo de intelectuais reunidos nessa associas:ao, alguns dos quais 

7 Aqui nos ressentimos imensamente de urn estudo sobre o jardim botilnico do Rio de Janeiro, em especial das 
transforma~oes que sofreu ou nao durante a Reg€ncia e o inicio do Segundo Reinado. 
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professores do Liceu Paraense, propos ao govemo a fundayao de um museu, prontamente acatada 

pelos presidentes da provincia9
. Interessante e observar que os proponentes ja ocupavam cargos 

publicos, sendo eles pr6prios parte do govemo. Ninguem melhor para ilustrar esse trilnsito de 

influencias do que Domingos Soares Ferrreira Penna, a um s6 tempo presidente da Associa<;ao 

Philomatica e Secretario de Govemo. Quando da oficializas:ao do Museu Paraense, em 1871, 

Ferreira Penna seria nomeado seu primeiro diretor, bern como lente no Liceu. 

Esperamos, com esse estudo, trazer a cena o Jardim Botilnico do Grao Para e contribuir 

com as recentes discussiies no ambito da hist6ria das ciencias no Brasil. Escusamo-nos de aqui 

repisar aquilo que, na introdus:ao, deixamos dito acerca da relevilncia do estudo das institui<;:iies 

cientificas com uma abordagem centrada na localidade. Restrinjimo-nos apenas a enfatizar um 

olhar sobre essas institui<;:iies como espa<;:os de sociabilidade intelectual, que "formam por si 

mesmos um campo de dinamismo e transforma<;:ao cientifica e cultural, independentemente da 

eficacia tecnica proporcionada pela utiliza<;:ao da ciencia" (Kury e Munteal Filho, 1995:1 06). Que 

nao se tome a abordagem que privilegiamos, contudo, como uma resposta inequivoca as questiies 

que nos propusemos discutir. Pelo contrario, trata-se de um primeiro ensaio ou leitura, dentre os 

varios posslveis, sobre um assunto tao pouco estudado. Ainda sobre o Jardim Botilnico do Grao

Para, por exemplo, alguns interessantes temas aguardam novos estudos, sem duvida mais 

palpitantes para os historiadores sociais e nao menos importantes para uma boa compreensao do 

funcionamento e dos significados daquele jardim para os diferentes grupos sociais. Sao os casos 

dos an6nimos escravos e gales que faziam o trabalho cotidiano do jardim; da utiliza<;:ao e 

adaptas:ao, nesse trabalho, de conhecimentos populares sobre os vegetais, em consonilncia com a 

ordem exigida num jardim botilnico; dos nove jardineiros franceses contratados em meados do 

seculo XIX; da intera<;:ao entre o jardim botilnico e os proprietaries de jardins particulares e 

fazendas; e do olhar estrangeiro sobre o jardim, como ode Ave-Lallemant, que nao entendia o 

que um "maravilhoso" viveiro de plantas ex6ticas fazia em Belem. Destarte, o viajante 

demonstra, na sua perplexidade, quao frageis eram as fronteiras entre a cidade e a floresta. 

8 Lopes (1997) tambem fez referencia as "iniciativas da emergente comunidade cientifica" de meados do seculo XIX, 
que "disputou, com relative exito, apoio politico e mecenato imperial para cada uma de suas a9oes e de seus 
diferentes interesses" (p. 325). 
9 Figueiroa ( op. cit.) ja chamou aten9iio para o fato de que "alguns espa9os institucionais resultaram da iniciativa de 
cientistas que, interessados em conseguir sustentayiio para suas pesquisas e se afirmarem profissionalmente em suas 
carreiras, lograram convencer o governo, porque este se mostrava receptivo, a criar determinadas instituic;Oes" (p. 
235). Esse teria sido o caso da Comissao Geologica do Imperio, proposta por C. F. Hartt e criada em 1875. 
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