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Resumo 
Pesquisas recentes direcionadas para o final do século XVIII, particularmente para os viajantes naturalistas 
brasileiros, têm possibilitado um redimensionamento da importância do colecionismo enciclopedista em 
Portugal. Do amadorismo do colecionismo privado e barroco até a profissionalização dos naturalistas formados 
pelo curso de Filosofia da Reformada Universidade de Coimbra, as práticas colecionistas transformaram-se 
em atividade altamente especializada, institucionalizada pela coroa como um instrumento estratégico do poder 
para enfrentar uma complexa situação de crise. Lugar onde a busca científica e a manutenção do Império se 
entrelaçaram e espaço privilegiado que dá conta da singularidade da ilustração portuguesa. A figura emblemática 
do colecionador Conde da Ericeira empresta maior clareza à conflituosa recepção das idéias de Descartes, de 
Newton e ao método experimental. A herança escolástica, a tradição livresca, a presença inquisitorial da Igreja, 
o absolutismo monárquico, favoreciam um conservadorismo que obrigava a cautela. Ericeira e seu universo 
colecionista representam bem o período dos gabinetes de curiosidades joaninos. Com a secularização e reformas 
do período josefino as ciências da natureza adquiriram um novo status. A formação dos primeiros naturalistas 
em Coimbra permitiu que o mestre Domingos Vandelli, colecionador paradigmático desse segundo período, 
sugerisse a realização das Viagens Filosóficas. Através delas as práticas colecionistas ganhariam maior amplitude 
e visibilidade com o mapeamento do mundo natural do Império, permitido pelas coleções sistemáticas de objetos 
naturais cujo centro seria o Complexo da Ajuda em Lisboa. 
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Abstract 
Directed recent research for the end of century XVIII, particularly for the Brazilian naturalistic travelers, has 
made possible an enlargement of the importance of the encyclopedian collecting habits in Portugal. From the 
amateurism of the private and baroque collecting habits until the profissionalization of the naturalists formed 
for the course of Philosophy of the Remodeled University of Coimbra, the practical collecting habits had been 
changed into activity highly specialized, institutionalized for the crown as a strategically instrument of the power 
to face the complex situation of crisis. Place where the scientific search and the maintenance of the Empire if 
had interlaced and privileged space that account of the singularity of the Portuguese illustration gives. The 
emblematic figure of the collector Comte of the Ericeira loans to greater clarity the conflict of reception of the 
ideas of Descartes, Newton and to the experimental method. The scholastic inheritance, the literary tradition, the 
inquisitorial presence of the Church, the monarchic absolutism, favored a conservative view that compelled the 
caution. Ericeira and its collecting habits universe represent the period of the D. João V cabinets of curiosities 
as well. With the secularization and refonns of the D. José I period sciences of the nature had acquired a new 
status. The formation of the first naturalists in Coimbra allowed that the master Domingos Vandelli, the paradigm 
collector of this period, suggested the accomplishment of the Philosophical Trips. Through them the practical 
collecting habits they would gain greater amplitude and visibility with the mapping of the natural world of the 
Empire, allowed for the systematic natural object collections whose center would be the Complex of the Ajuda 
in Lisbon. 
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ColecionisMO, ciência e Império 
Téa Camargo 

A . Europa demonstrou no século XVIII um grande interesse pela Natureza porque 
viu nela possibilidades e condições para atender as necessidades concretas da população em termos 
econômicos, políticos e sociais. Portugal acrescentou a essas preocupações a necessidade de manter seu 
Império. 

Respondendo a uma lacuna historiográfica que subestimava a história da ciência luso-brasileira no 
século XVIII alguns pesquisadores têm se debruçado, nos últimos anos, sobre um trabalho de valorização de 
novos temas e divulgação de fontes por muito tempo marginalizadas. A visibilidade alcançada por questões 
como a barreira ideológica inquisitorial, a situação excêntrica de Portugal em relação aos grandes centros 
irradiadores das idéias iluministas, a personalidade ofuscante do marquês de Pombal, a crise do sistema 
colonial e as primeiras manifestações de um sentimento de identidade nacional, encobriram durante bom 
tempo o aparecimento de outras perspectivas de análise, cristalizando a imagem de um período científico 
obscuro. 

O enfoque dado nas últimas décadas do século passado às narrativas de viagem, ainda como caminho 
para se entender os mecanismos da construção de uma identidade brasileira, passou primeiramente 
pelos viajantes europeus que aqui estiveram nos séculos XVI e principalmente no XIX. O apelo fácil 
e romântico dos textos produzidos por esses cronistas acabou retardando o reconhecimento mais árduo 
dos textos produzidos pelos viajantes naturalistas luso-brasileiros do século XVIII: "... relatos científico-
administrativos sem estranhamento e sem a excitação da literatura romântica que limitava seu alcance 
literário e interesse historiográfico".1 

O esforço que vem sendo realizado no sentido de preencher essa lacuna tem permitido o dispensar de 
uma atenção maior ao ideário ilustrado, o vislumbre de novas possibilidades teórico/metodológicas, como 
por exemplo, o redimensionamento das estratégias metropolitanas relativas a um Império português tratado 
agora como um todo.E permitido também a abertura de novos filões de pesquisa, a descoberta de novas 
fontes, a revalorização de antigas, mas principalmente a revisão da imagem de um período inexpressivo 
para a Ciência. 

Em se tratando de viagens e viajantes é pertinente relembrar a incrível mobilidade dos portugueses pelo 
mundo no alargado período entre 1415 e 1808. Um trânsito de homens e coisas cujo saldo trouxe entre outros 
ganhos uma prematura familiaridade com a experiência, a experiência do olhar dos intelectuais do mar2. 
Para Francisco Jose Calazans Falcon o papel libertador que teve na Itália a atividade mecânica e industrial, 
teve-o em Portugal a Navegação: "Ela nos forçou ao exame direto dos fenômenos da natureza..."3. Enquanto 
reis e sábios europeus sonhavam com as maravilhas do Novo Mundo os portugueses antecipadamente 
vivenciavam-no, compartilhando involuntariamente as premissas do projeto baconiano de um acúmulo 
progressivo do saber. 

O reconhecimento historiográfico do universo científico luso-brasileiro do final do século XVIII através 
do personagem do viajante naturalista luso-brasileiro, entre outras possibilidades, colocou em relevo o 
papel das práticas colecionistas de uma elite culta que acaba se mostrando via de acesso privilegiada para 
acompanhar e entender não somente a complexa trajetória da Ciência em Portugal no Setecentos, como 
também uma nova abertura para suas principais questões culturais, políticas, econômicas e sociais. Um 
colecionismo eclético que acompanhou um crescimento progressivo do interesse pelos objetos da Natureza. 
Que caminhou ao lado da crescente especialização das ciências naturais, fornecendo-lhe subsídios e chegou 
ao final do período não mais como prática somente privada, mas alargada e institucionalizada através do 
"naturalismo econômico"4 numa ação conjunta entre Estado e Ciência. 

A preocupação dos portugueses com as potencialidades da Natureza em toda a sua extensão imperial 
já estava registrada nas primeiras obras de Filosofia Natural datadas do século XVI, como nos informa o 
naturalista Baltazar da Silva Lisboa: 

Mais cm lugar de João de Barros escreveu das drogas do Oriente o nosso Doutor Gracia d'orta com grande 
louvor, cujos livros saõ muito estimados, e andaõ traduzidos em lingoa Latina por Carolo Crusio, impressos em 
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Amveri no anno de 1523; e depois outro discípulo do mesmo Gracia d'orta, chamado Cristóvão da Costa, natural 
de huma das nossas Colônias de Africa seguiu esta empreza mais largamente no Tratado que compôz em lingoa 
Castelhana das drogas, e medicinas do Oriente com os retratos das mesmas plantas, o qual no seu Tratado do 
Elefante diz, que também tinha escrito outro livro de todas as Aves, e Animaes da Azia".5 

O naturalista reafirmou esse interesse citando inúmeras obras dedicadas a História Natural do Brasil 
e dissertações existentes na Biblioteca Luzitana. Referiu-se ao período que se seguiu ao de D. Manoel "... 
dezafortunadamente como fepultado pela perdição das Scieneias", mas regozijou-se com uma retomada 
dessa tendência com as luzes. 

Se somarmos à tradição empírica construída pelos portugueses no mar e na conquista e conservação do 
Império a uma tradição de ensino que até meados do século privilegiava as especulações escolásticas e uma 
cultura livresca, teremos, no mínimo, um quadro peculiar e contraditório. Quadro que determinou o panorama 
mental do iluminismo português, onde o convívio com avanços e retrocessos, com atitudes conservadoras e 
de vanguarda deixaram à mostra um universo cultural de caráter extremamente antagônico. Dessa realidade 
também não ficariam de fora as interpretações de mundo e as escolhas dos colecionadores. 

Colecionar não foi prerrogativa do homem moderno. E prática antiga desenvolvida principalmente 
pelos grandes impérios. Aristóteles e o romano Plínio são considerados dois grandes colecionadores e suas 
obras deram um rosto à natureza que prevaleceu no Ocidente até os séculos XVI, XVII. O colecionismo 
moderno, no entanto, deve seu maior impulso à erudição do Renascimento italiano. O studiolo foi o lugar 
onde a coleção desempenhou papel ativo, ambiente onde ainda confundiam-se as fronteiras entre magia e 
ciência; precursor das chambres de merveilles, dos Wunderkammer, dos gabinetes de curiosidade do século 
XVII, que dariam lugar aos museus do século XVIII e XIX. Os Descobrimentos, a Revolução Científica 
e Filosófica e as profundas transformações impostas às relações até então existentes entre o homem e a 
natureza foram determinando novos alvos de interesses e alargando aqueles já existentes. Da curiosidade e 
da erudição renascentista que impulsionavam um acumular de antiqualhas, às coleções de obras de arte, à 
medalhística, à numismática, ao acumular de livros das grandes bibliotecas, à conchiologia, aos produtos 
dos três reinos da natureza, as coleções enciclopédicas modernas foram formadas de acordo com critérios 
que orientavam mudanças mas também permanências, ditadas pelos interesses e escolhas de colecionadores 
privados e depois também públicos e orientadas pelos avanços do saber. 

Acumular tudo o que foi fabricado pelo homem e produzido pela natureza, constituir uma coleção 
enciclopédica significava tentar criar a seu redor um microcosmos passível de ser controlado, medido e 
dominado. Ser um colecionador era possuir um instrumento não só para compreender a realidade como 
para agir concretamente sobre ela, empreitada para a qual o homem moderno sentia-se cada vez mais 
capacitado. Com a conquista e exploração do Novo Mundo muitas portas se abriram, particularmente no 
que diz respeito à compreensão do mundo físico, permitindo que o colecionador transpusesse para seu 
pequeno gabinete um pequeno universo que lhe possibilitava antever o acalentado sonho de desvendar toda 
a natureza. Sua coleção representava muitas vezes a sua própria visão de mundo. 

Hoje, graças a uma série de estudos aprofundados, podemos afirmar com certeza que as coleções enciclopédicas 
do começo dos tempos modernos foram, antes de tudo, ferramentas para se conseguir chegara um saber universal. 
Esta seria a razão original da atividade de colecionador, aparentemente tão desordenada e confusa (...).6 

"Testemunho espetacular do poder"7, o colecionismo moderno acompanhou os anseios europeus de 
se inventariar as maravilhas de uma terra que, relativamente mapeada até o final do século XVIII, sugeria 
a gigantesca e promissora tarefa de exploração de suas riquezas naturais. Orientadas pelas revoluções 
científica e filosófica, ou seja, por transformações radicais na maneira de se apreender o mundo e o próprio 
homem, as práticas colecionistas beneficiaram-se do aparecimento de novos instrumentos científicos como 
o microscópio, o telescópio e dos novos métodos experimental e analítico. Desempenharam um papel 
central nas mudanças de percepção do homem em relação à natureza. De uma natureza divina, mãe generosa 
ou misteriosa, terrível, exótica, deslumbrante, estática, à uma Natureza progressivamente desmistificada, 
racional, mecânica, utilitária, dinâmica, conquistada. Acompanharam também a evolução das principais 
questões científicas de seu tempo, contribuindo para a especialização do conhecimento, participando no 
século das luzes daquilo que Hazard reconheceu como uma febre científica que tomou conta da Europa8. 
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Lisboa tremeu na primeira manhã de setembro de 1755. O efeito conjunto do sismo e do posterior 
incêndio arrasou 1/3 da cidade. Trinta e três palácios foram destruídos e com eles parte considerável da 
memória colecionista do período joanino9. O esforço de reconstrução da cidade somado ao grande espectro 
de reformas conduzidas por Sebastião José de Carvalho e Melo facilitaram uma interpretação histórica 
que defendia a idéia que se recomeçava do marco zero. Como se até Pombal Portugal não conhecesse 
mais do que atraso e superstição e só a partir dele as luzes começassem a incidir sobre a metrópole. Esse 
viés interpretativo fez tábula rasa de meio século de História, identificando o período de D. João V à um 
extremismo religioso e à futilidades alimentadas pelo ouro colonial. Dentro dessa perspectiva o processo de 
secularização e as reformas desencadeadas pelo ministro de D. José I atuavam como um divisor de águas 
que descortinava um Estado racionalista e laico, só então permeável aos imperativos do ideário ilustrado. 

Um terremoto por definição é um rearranjo das placas tectónicas. Definição que, se usada 
metaforicamente, pode sugerir outras interpretações, outros significados, para o período de D. José I. Uma 
recente leitura sobre a cultura das luzes10 nos permite perceber já na primeira metade do século XVIII 
condições talvez não tão facilitadas, porém reais, para a disseminação do novo paradigma científico e do 
ideário iluminista em Portugal. Nada obsta a conclusão de que praticamente todas as grandes reformas do 
período josefino" já podiam ser antevistas e que foram gradualmente gestadas anteriormente. O tremor 
de terra de 1755 pode sugerir então que a ruptura que se atribui ao período pombalino constituiu muito 
mais um rearranjo, um reacomodar de condições que já existiam às quais se somaram outras ditadas pelas 
circunstâncias.É inegável que o que se estabeleceu a partir de então foi uma maior abertura não somente às 
idéias, mas também às práticas ilustradas. Afinal elas ofereciam respostas imediatas com vistas à recuperação 
de Portugal frente aos grandes centros. Recuperação que passava também pela desconstrução da imagem 
de um reino cavernoso. 

No meado do século o país que Pombal iria governar durante quase três décadas tinha uma imagem triste no 
resto da Europa. O escritor racionalista do século XVIII que precisasse de um estereótipo de superstição e atraso 
quase que invariavelmente recorda à Portugal.12 

Portugal até a Restauração esteve voltada para seu imenso Império. Por razões históricas suas 
referências mais próximas estavam dentro da Península Ibérica. Na primeira metade do século XVIII, 
sob o reinado de D. João V, o próprio rei e parte da aristocracia passaram a dirigir um olhar mais atento 
para o continente, fascinados pelos padrões modernos de urbanidade e progresso dos grandes centros. 
"Uma nobreza rústica, um clero conservador e hábitos culturais trazidos da colônia"13 configuravam 
uma realidade onde prevaleceu por muito tempo um dogmatismo religioso e ideológico, restringindo as 
possibilidades de mudanças a um estreito círculo palaciano disposto a uma maior abertura ao ideário das 
luzes.O setor eclesiástico estava presente na própria cúpula do Estado Absolutista14, favorecendo decisões 
guiadas ora pela fé, ora pela razão. Uma herança barroca somava-se a rígida cultura escolástica, a censura 
inquisitorial, a censura editorial, a uma disposição de não se tocar na rígida estrutura social, o que favorecia 
um conservadorismo - reconhecido como casticismo - e uma resistência não pouco desprezível à qualquer 
inovação. Mesmo assim os eruditos em Portugal também não escapariam às sucessivas ondas de choque 
impostas pela difusão do movimento das luzes. 

Crescia a consciência do atraso, do isolamento cultural e a nostalgia dos tempos áureos. A necessidade 
de superar o estigma de decadência e alinhar-se aos estados europeus de vanguarda acabou por estimular 
uma intensa busca de soluções para os problemas da pátria. Assim, ao mesmo tempo que alguns homens 
de saber refletiam e procuravam saídas, caminhos para progredir rumo a um maior bem estar social - já 
que a idéia de felicidade na terra passou a ser possível -, o racionalismo das luzes contribuía para que 
sentimentos de atraso e decadência que até então eram percebidos como constituintes de uma identidade 
natural passassem a ser atribuídos a causas artificiais passíveis de serem corrigidas, principalmente através 
da educação. 

Alguns, portanto, já percebiam a importância de uma mudança de mentalidade. O próprio monarca 
reconhecia a relevância de uma abertura controlada mesmo que essa fosse restrita a uma elite. Durante sua 
longa permanência no poder atraiu para Portugal sábios de várias procedências, incentivou e patrocinou 
iniciativas locais que visavam à promoção e disseminação de novos conhecimentos e chegou por isso a 
ser considerado nos meios cultos europeus um verdadeiro protetor das Artes e Ciências. Deixou claro seu 
interesse pela História Natural com a contratação de naturalistas famosos que desenvolveram trabalhos 



de reconhecimento da flora e da fauna portuguesa e colonial. Financiou e prestigiou Gabinetes de Física 
e Observatórios Astronômicos e homens e idéias que os conduziram. Em contrapartida, interditava nos 
estatutos universitários a divulgação dos filósofos modernos. Em seu tempo, reformas educacionais foram 
arquitetadas e se ainda não encontravam espaço na rigidez estatutária da Universidade, tinham trânsito 
garantido em mentes esclarecidas e cosmopolitas, nas academias literárias, nos salões aristocratas, nas 
gazetas, nas redes formadas pelos intercâmbios das sociedades científicas européias e possivelmente na 
rede já estabelecida de correspondentes e de trocas tecida pelas práticas colecionistas. 

As principais categorias da sensibilidade intelectual do século XVIII estiveram presentes também 
em Portugal, porém de formas e maneiras diversas daquelas que se passavam na Inglaterra, na França ou 
na Itália, pois diferentes foram os percursos intelectuais. Lá, as circunstâncias determinaram que as novas 
propostas incidissem principalmente sobre a educação e os métodos até então por ela utilizados, julgados 
como inadequados para a assimilação dos avanços do conhecimento. No movimento de forçar as barreiras, 
de transpor os percalços às resistências mais ortodoxas, alguns, mais afoitos sucumbiram à inquisição, 
outros demonstraram maior cautela e habilidade na defesa da introdução do novo paradigma científico e 
filosófico e do racionalismo ilustrado, que inevitavelmente foi aos poucos colocando em cheque toda uma 
visão de mundo, toda uma forma de viver. 

Até 1756, data de sua expulsão por Pombal, a Companhia de Jesus detinha a primazia do ensino em 
Portugal. Sua visão oficial de natureza continuava sendo aquela ditada pela filosofia da segunda escolástica. 
Fruto de uma intenção divina, a natureza aristotélica era imutável, como eram imutáveis também as formas 
mentais e perene a percepção da realidade15. A teologia escolástica tentava conciliar razão e fé. Apesar do 
conservadorismo da instituição os jesuítas não foram totalmente insensíveis às necessidades de acompanhar 
as mudanças que a ciência moderna impunha. Em seu meio e principalmente entre os Oratorianos, não 
foram poucas as vozes que se fizeram ouvir no esforço de compatibilizar a religião católica com as idéias 
de Descartes, Bacon, Newton e Gassendi, só para ficar nos principais alvos da censura até a década de 
50. Num ambiente de transição marcado pela introdução da filosofia racional e analítica e pelo método 
experimental as ciências da natureza - a História Natural, a Matemática, a Física, a Química, a Astronomia 
- iriam se revelar progressivamente dominantes16. E a partir da sua evolução que se estabeleceu o conflito 
de paradigma que perturbou as cabeças mais atentas da elite portuguesa do século XVIII.17 

Fora do universo acadêmico de Coimbra a aristocracia culta lisboense de João V conviveu com um 
intenso trânsito de idéias, sejam aquelas trazidas dos grandes centros pelos chamados estrangeirados, sejam 
as ali mesmo engendradas. A elite podia inteirar-se da nova ciência em espetaculares e prazerosas reuniões, 
em aulas públicas e sessões de Física. Apesar da ação da censura inquisitorial - substituída mais tarde no 
período josefino pela Real Mesa Censória - que atuava no sentido de inibir o livre contato com tudo o 
que se produzia no resto da Europa que pudesse sugerir implicações ideológicas que comprometessem 
particularmente o Estado e a Religião, aos anseios de mudanças daqueles identificados como Modernos não 
faltaram espaços para se realizarem."A partilha do conhecimento realizava-se através do exílio, da circulação 
de livros e notícias e da correspondência regular mantida pelos homens de letras".18 As alternativas para fugir 
ao imobilismo iriam amadurecer também nas sessões literárias, nas academias, nos salões aristocratas, nos 
periódicos, nos Gabinetes de Física, nos Observatórios Astronômicos, nos cursos ou aulas ministradas por 
particulares, muitas vezes estrangeiros. O texto defende a idéia de que um desses espaços foi proporcionado 
pelas práticas colecionistas. Como na República das Letras, ou dos Sábios, a rede de contatos informais 
e depois institucionais engendradas pelos colecionadores, algumas vezes eles próprios viajantes ou em 
constante contato com aqueles que viajavam, a intensa troca de conhecimentos que mantinham entre eles, 
constituiu-se também como um lugar onde as descobertas aconteciam num ambiente de maior liberdade, 
onde era possível caminhar às margens do interdito. 

Já que havia impossibilidade de um consenso da cultura européia em torno de uma verdade religiosa universalmente 
válida, surge um novo código, menos controversalmcnte subjetivo e mais racionalmente persuasivo. Assim, o 
exame neutro e empiricamente comprovável do mundo, característico da ciência leiga, logo encontrou intensa 
receptividade na classe instruída, oferecendo um quadro de referências conceituais bastante aceitável, que 
pacificamente atravessava todas as fronteiras políticas c religiosas.19 

Na crise da passagem do espírito religioso vigente ao naturalismo materialista do final do século XVIII 
foram duas as idéias ou atitudes concernentes à natureza que se confrontaram e às vezes acabaram mesmo 
se confundindo em Portugal. A idéia cristã aristotélica-escolástica de uma natureza estática, imutável, 
incorruptível, hierárquica, muito semelhante às condições políticas relativamente estáveis que existiam na 
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Europa até meados do século e também muito semelhantes à sociedade de então - qualitativa, valorativa 
- que correspondia a uma atitude de contemplação e a idéia moderna de uma natureza mecânica, abraçada 
pelo movimento das luzes, que se delineia em 1632 quando Galileu, em Pádua, voltou seu poderoso 
telescópio para os céus comprovando a teoria de Copérnico que o grande livro da natureza estava escrito 
em linguagem matemática. 

A nova cosmologia desencadeou um grande conflito entre religião e ciência. A retratação de Galileu 
provocou e favoreceu a independência intelectual de grande parte do Ocidente, particularmente àquele 
afetado pela Reforma. A teologia bíblica da Reforma favoreceu uma visão mais naturalista do> cosmos, 
um mundo que se desencantava da imanente divindade e que se oferecia para ser apreendido e analisado 
segundo processos materiais dinâmicos e distintos desprovidos da referência direta à Deus e à sua realidade 
transcendental. Um mundo onde o homem era o sujeito conhecedor em relação ao objeto que era a 
natureza. 

A revolução científica deu base à revolução filosófica. No início do século XVII Francis Bacon 
anunciava uma nova era para as ciências naturais. Para ele, a descoberta do Novo Mundo deveria se fazer 
acompanhar também da descoberta de um novo mundo a nível mental, de um novo método de aquisição 
do conhecimento. Um método empírico, cuja rigorosa observação da natureza, acompanhada pela criação 
de experimentos praticados no contexto da pesquisa cooperativa e organizada, resultariam em leis e 
generalizações que proporcionariam ao homem o domínio da natureza, através da compreensão. 

Bacon igualava conhecimento a poder. Com ele a ciência passou a assumir um novo papel, utilitário. 
Entendia que o homem havia sido criado por Deus para interpretar e dominar a natureza, portanto, a 
conquista científica da natureza era obrigação religiosa que resultaria num maior bem estar para ele próprio 
e na glorificação divina. Sua defesa da experiência como fonte legítima do verdadeiro conhecimento 
preconizava um exame metódico dos fenômenos físicos. A maneira de se considerar a natureza no século 
XVIII deve muito à herança baconiana. E muito mais uma atitude do que um sistema e reflete a idéia da 
natureza como útil e campo aberto para a exploração humana.20 

Descartes viria para estabelecer a fundamentação filosófica da nova ciência. O primeiro passo para 
o conhecimento seguro, pensava ele, é começar duvidando de tudo. Ceticismo, matemática e certeza da 
consciência individual, fé absoluta na razão humana. A própria existência de Deus podia ser estabelecida 
pela razão. Ciência, Razão e Progresso estariam ligados entre si e vinculados à concepção de um universo 
mecanicista e objetivo. A natureza seria um sistema imaginário ordenado e regido por leis matemáticas. 
No entanto, como nos informa Hazard, no século XVIII a ciência seria a da natureza e a primazia foi dada 
à História Natural. A geometria, por desenvolver por dedução princípios já determinados seria relegada a 
um segundo plano. O reinado seria de Newton que colocaria as matemáticas à serviço da física. O método 
experimental reafirmado: não mais partir de axiomas, mas de fatos que levarão a novos fatos, dos quais se 
extrairá as leis da natureza. 

Sem esquecer a importância do empirismo defendido por Locke que estendeu as lições de Newton 
ao campo do humano, generalizando a convicção de que o conhecimento humano só podia ocorrer através 
da apreensão pelos sentidos de tudo aquilo que fosse exterior ao sujeito cognoscível, transformando a 
experiência empírica no fulcro de toda a evidência racional.21 "A inteligibilidade da natureza é subtraída ao 
controle da providência e a presença de Deus torna-se um eterno subentendido".22 

A traj etória das práticas colecionistas em Portugal no século XVIII vivenciou essa tensão. A generalização 
e disseminação do paradigma newtoniano encontrou nos países católicos uma maior resistência. Todas as 
certezas ruíram, a autoridade da tradição escolástica e do pensamento dedutivo e apriorístico deixou de se 
sustentar frente aos novos desafios e resultados obtidos pela observação, pela experimentação, e frente ao 
peso crescente do pensamento racional. 

Verdadeiro modismo e prática comum de muitas outras casas reais européias, colecionar em Portugal 
no período joanino era hábito do próprio do monarca absoluto D. João V e de uma elite culta com perfil 
aristocrático que geralmente ocupava altos cargos burocráticos. Foi também usual entre destacados 
membros do clero que possuíam formação universitária23. "A exemplo do rei ou por iniciativa própria alguns 
nobres abastados e membros do clero seguiam a moda de dedicarem-se à atividade diletante e instrutiva 
de colecionar exotismos naturais e artificiais"24. Num ambiente político corporativista onde os interesses 
privados prevaleciam e somente uma minoria tinha acesso à educação, não surpreende que o colecionismo 
estivesse restrito a um pequeno círculo que se beneficiava de uma formação cosmopolita e das benesses do 
poder. João V costumava estimular a saída de Portugal daqueles que considerava como donos das cabeças 
mais bem dotadas, para depois iluminarem a nação.25 
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Em 1720 João V instituiu a Academia Real da História Portuguesa, que atuou como promotora do 
colecionismo estimulando o entesouramento de moedas e medalhas, de documentos, de selos e promoveu 
a conservação de monumentos arqueológicos. A Academia realizou um grande trabalho empírico 
particularmente voltado para o colecionismo documental que estimulou a crítica e ajudou a redimensionar 
o que se entendia por verdade histórica. Mas são as coleções privadas deste período as que maior fascínio 
exercem ainda hoje sobre nós, e elas têm lugar nos Gabinetes de Curiosidades. 

Aqui impera a desordem, tão ao gosto maneirista, na exibição dos naturalia et artificialia26. O ambiente da 
coleção, fruto de recolhas não especializadas, vivia de uma grande idéia, de um grande e utópico desígnio 
- reconstituir o universo numa só sala. Microcosmos magicamente apartado da realidade, cujo centro físico 
imaginamos ocupado pelo próprio colecionador, tal como é representado em inúmeras alegorias de origem 
flamenga.27 

Lugares que deixavam transparecer o desejo de se alcançar a síntese entre arte e natureza, o desejo de 
se exaltar os prodígios e as anomalias da Criação, ali conviviam lado a lado, peças antigas, pedras preciosas, 
instrumentos científicos como um astrolábio, relógios, instrumentos mecânicos, espécies naturais, livros, 
medalhas, quadros, esculturas, instrumentos de música, minerais, conchas, cabeças de animais, objetos 
raros e monstruosos como fetos e animais deformados, plantas raras Eram espaços que denunciavam um 
ecletismo e um certo sentimento de desordem, de estupefação dos colecionadores em relação às maravilhas 
e às aberrações da natureza. Onde o ideal parecia ser o acumular tudo o que se mostrasse invulgar, raro, 
exótico, misterioso, desconhecido. Mas não somente acumular. Ao colecionador estabeleciam-se também 
condições para observar, conviver, experimentar, desvendar e conhecer. 

Um dos mais emblemático colecionadores do período joanino foi D. Francisco Xavier de Menezes, 
o 4o. Conde da Ericeira. Filho de colecionador, herdeiro de uma família tradicionalmente envolvida com 
questões culturais, associado ao movimento literário e científico das academias eruditas, interlocutor 
privilegiado de personalidades conterrâneas e estrangeiras, reunia as características ideais de um intelectual 
ativo de seu tempo. Seu livre trânsito na corte permitiu que lhe fosse concedido um direito então reservado 
a poucos, o de expor mais francamente suas idéias. O conde e seu universo colecionista representam bem 
os conflitos de uma visão de mundo barroca que se defronta com as injunções da ciência moderna e com o 
ideário das luzes. 

O colecionista possuía no Palácio da Anunciada em Lisboa o que o Pe. Antonio Carvalho da Costa 
descreveu em 1712 como a melhor Livraria de Portugal, adornada de globos e instrumentos matemáticos, 
medalhas e outras antiguidades. A biblioteca complementava o universo da mais célebre coleção particular 
setecentista: "uma imensa galeria com 200 pinturas de mestres espanhóis, franceses, italianos, flamengos, 
holandeses, entre os quais Ticiano, Comegio, Le Brun, Rubens; 1000 coleções de papéis vários, cartas de 
marear dos primeiros conquistadores, valiosa coleção numismática; museu de curiosidades e antiguidades 
e talvez a mais notável coleção de armas de Lisboa".28 

Ericeira talvez tenha vivido um pouco mais tarde, em relação a seus pares dos grandes centros 
europeus o que Paul Hazard denomina "crise de consciência", causada pelas mudanças paradigmáticas. 
Educado como a maioria dos meninos nobres dentro da tradição escolástica e sua física qualitativa, teve 
o privilégio de receber aulas particulares do engenheiro Manuel Fortes de Azevedo que o introduziu nas 
matemáticas. Aderiu ao cartesianismo e na década de 30 à Física newtoniana. E possível supor que tenha 
passado a ter mais confiança na experiência do que na matemática em seus esforços de desvendar a natureza. 
Descobriu a Filosofia Natural de Bacon. Em suas escolhas foi demonstrando um crescente interesse pelas 
ciências naturais. Apesar do conflito e das contradições que transparecem em algumas de suas posições29, 
a observação e a experiência do colecionador devem ter tido peso decisivo na evolução de suas opções 
filosóficas. 

Pela aparente complexidade do universo barroco colecionista de Ericeira transitavam certamente 
as indagações de seu tempo. Testemunha seu interesse pelas ciências da natureza uma comunicação que 
apresentou à Academia Portugueza intitulada Dissertação, em que se prova que o Abbada he o verdadeiro 
Unicórnio com que os Authores disseraõ ou verdadeira ou fabulosamente. O dicionário do abade ilustrado 
Rafael Bluteau identificava o abâda a um rinoceronte. Com o texto Ericeira evidenciava sua preocupação 
em destruir mitos e lendas, neste caso as relacionadas ao maravilhoso unicórnio tido como portador 
de prodigiosa felicidade.30 E assim nos fornecia uma dimensão da importância que dispensava naquele 
momento ao combate da "vã especulação" - arraigada à tradição escolástica - e à defesa do conhecimento 
empírico da natureza. Como intelectual percebeu a necessidade de se reformar a atitude da consciência. 
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Envolvido como estava com as novidades científicas de seu tempo, pode perceber que somente o acesso a 
uma moral consciente abriria as portas para a ciência. 

No entanto, se seu comportamento ora nos dá a dimensão de seu comprometimento com as mudanças, 
ora atesta resquícios da sua mundivisão barroca. Em 1735, idoso, como presidente da Academia de 
Lisboa faz um discurso de agradecimento por ocasião de uma doação de livros feita pela Academia de S. 
Petersburgo. Nele, Ericeira pronunciava ainda frases redundantes e floridas: "...fala da Rainha de Sabá, 
da Sibila do Oriente, que lá dos gelos do Setentrião, enviou escritas em folhas de oiro, as obras de René 
Descartes, que soube aliar a álgebra à geometria; de Newton, o maior filósofo da Inglaterra, que demonstrou 
o que é demonstrável em filosofia natural, e cujos princípios são exatamente seguidos. Ao mesmo tempo, 
as velhas figuras de retórica e a expressão do novo gosto".31 

* 

A Física newtoniana e o método experimental iam ganhando um número cada vez maior de adeptos, 
o interesse pela ciências da natureza se fazia cada vez mais presente nas coleções amadoras e ecléticas dos 
gabinetes de curiosidade da primeira metade do século e passou a ocupar um espaço cada vez maior nos 
critérios e opções dos colecionistas. O reconhecimento das potencialidades da natureza colonial motivou 
a idealização de um primeiro projeto, não concretizado, de um jardim botânico para aclimatar as espécies 
brasileiras. As repercussões do Sistema Natura de Lineu, a partir de 1735, que vinha complementar a 
Física de Newton no aspecto biológico com sua proposta de catalogação universal da natureza através de 
classificação das espécies contribuíram para estabelecer um clima agitado para o colecionismo europeu da 
primeira metade do Setecentos, ambiente onde a Filosofia Natural redefinia o campo de prioridades dos 

interesses do colecionador e que já preparava o solo e anunciava as práticas futuras em Portugal. 

* 

O terremoto destruiu os maiores e mais expressivos acervos existentes. Alguns, como os do 4o. Conde 
da Ericeira continuaram na memória coletiva por conta de inventários e relatos. No afã da reconstrução - a 
arquitetônica em primeiro plano - que acabou tomando a dimensão de um reformismo ilustrado, alargado 
e disseminado para todos os aspectos do Estado português, uma nova conjuntura merece destaque, pela 
influência que teve na redefinição de um novo perfil das práticas colecionistas da segunda metade do 
século. 

No período josefino (1750-1777) Portugal vivenciou uma crise econômica e uma dependência externa 
que deixaram-no extremamente fragilizado diante da necessidade cada vez maior de defender e manter 
seus domínios ultramarinos. Como agravante não possuía quadros profissionais suficientemente preparados 
para atuarem no sentido de superar as dificuldades enfrentadas.O processo de secularização acelerado pela 
expulsão dos jesuítas e pelo árduo recomeço na educação a partir de novas perspectivas, orientadas pelo 
legado de inúmeras contribuições mas particularmente pela obra de Luiz Antonio Verney, O Verdadeiro 
método de estudar, de cariz newtoniano, as disposições de um monarca ilustrado e a condução de um 
ministro formado nos grandes centros europeus, permitiram que o método experimental finalmente deixasse 
a marginalidade e assumisse um status oficial. Foram as articulações entre educação e Poder as que abriram 
o caminho para a maioria das reformas de caráter ilustrado. Talvez uma das mais pertinente ao colecionismo 
da segunda metade do século seja a Reforma da Universidade (1772) que instituiu o novo curso de Filosofia 
(que abrangia os cursos de Filosofia, Medicina e Matemática) que passou a formar os primeiros naturalistas 
profissionais da Europa, alguns dos quais desempenharam o papel de agentes do Império, engajados em 
seu projeto político, econômico e científico, contribuindo significativamente para fazer frente à crise do 
período. 

Nenhum estudante de Coimbra podia iniciar o curso que havia escolhido sem antes passar pelo estudo 
de algumas matérias dos cursos filosóficos. Também ao teólogo, ao advogado e ao médico eram ministradas 
informações básicas sobre as ciências da natureza, integrando o saber e o fazer, aliando conhecimentos 
teóricos à prática, orientação facilitada pelo suporte de todo um conjunto de estabelecimentos científicos 
criados para esse fim, como o Hospital Escolar, o teatro Anatômico, o Dispensário Farmacêutico, o Gabinete 
de Física Experimental, o Museu de História Natural, o Laboratório Químico, o Observatório Astronômico, 
uma Biblioteca reformada e também um Jardim Botânico. Para compensar o déficit educacional e conduzir 
os novos cursos foram convocados mestres de diversos lugares, entre eles os italianos Dalla Bela e Domingos 
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Vandelli. O novo curso de Filosofia em Coimbra atuou no sentido de alargar a base não só do interesse já 
existente, mas principalmente do conhecimento científico da natureza. A Universidade foi transformada 
num braço do Estado para formar as novas mentalidades que sob o signo da razão e em nome da utilidade 
Portugal carecia. 

As reformas conduzidas por Sebastião José de Carvalho e Melo estabeleceram oficialmente uma 
atitude racional experimentalista e utilitarista em relação à natureza, uma natureza que deveria ser colocada 
a serviço do Império. Coerente com a necessidade de promover a recuperação econômica da nação, deu-se 
ao comércio um lugar central. 

As práticas colecionistas não deixaram de continuar estimulando a criação de novos gabinetes 
particulares, e de reeditar o ecletismo de antigas tendências, no entanto, foram redimensionadas e 
institucionalizadas ganhando uma maior visibilidade a partir do momento em que foram assimiladas no 
âmbito da estratégia do naturalismo econômico32 definido pela coroa, momento em que passaram a assumir 
o papel de moeda científica, política e econômica. O naturalismo econômico inaugurou em Portugal uma 
ação conjunta entre Estado e Ciência, no sentido de aprofundar o conhecimento dos três reinos da natureza 
do Império com vistas aos aportes científicos, tecnológicos e aos altos ganhos econômicos e políticos que 
daí poderiam advir. 

Seu primeiro grande espaço institucional passou a ser o Complexo Museal da Ajuda em Lisboa do 
qual fazia parte o Museu de História Natural, o Laboratório, a Casa do Risco e o Jardim Botânico. A 
partir de 1768, antes mesmo da reforma coimbrense foi lá prioritariamente que se deu a observação direta 
dos seres e objetos da natureza com a utilização do método experimental. Para a Ajuda passaram a ser 
enviados "produtos da natureza" recolhidos na grande extensão do Império português. A Secretaria da 
Marinha e Ultramar passou a "... conduzir esta recolha de forma alargada. Estimulava a todos os delegados 
da coroa, nas colônias dos quatro continentes, que coligissem exemplares animais, vegetais e minerais, 
além de artefatos típicos das culturas com as quais os portugueses estavam em contato, além de todas as 
"curiosidades" que fossem possíveis e os mandassem para Lisboa."33 

No Brasil, através de um trabalho exaustivo conduzido pelo vice-rei Marquês do Lavradio foram 
promovidas inúmeras viagens exploratórias com recolhas, acondicionamento e remessas para a Ajuda que 
tiveram início nos anos sessenta e continuidade na década de setenta do século XVIII. 

Atendendo a interesses não muito claros de início - discute-se se o Jardim Botânico teria sido criado 
para a educação dos príncipes ou se já teria em vista a função de laboratório para as espécies coloniais - o 
Complexo da Ajuda cumpriu somente no período mariano34 a intenção reformista ilustrada de uma educação 
pública. Ali, as práticas colecionistas foram totalmente redimensionadas.A iniciativa pública soma-se aos 
interesses dos gabinetes privados. A rede comercial de trocas e vendas de produtos naturais foi ampliada 
e nela se envolveram os governantes e a diplomacia portuguesa. Do colecionismo amador da primeira 
metade do século ao colecionismo científico institucionalizado como parte integrante de uma estratégica 
política econômica e científica. Do microcosmos de uma elite restrita à visibilidade dos espaços públicos 
dos Museus e Jardins Botânicos, tesouros públicos, teatros da natureza. 

A colaboração entre intelectuais ilustrados e poder político se acentuou no período mariano. A ciência 
passou a ser utilizada como instrumento que garantia o bom andamento da política comercial Em 1779 sob 
proteção régia foi criada a Academia das Ciências de Lisboa que objetivava em primeiro plano relacionar 
a Universidade com a investigação científica e econômica35. Atuando como centro de assimilação e 
readequação de novas idéias à realidade portuguesa, a Academia das Ciências de Lisboa já definia seu campo 
de atuação nas primeiras palavras de seu Discurso Preliminar; "O primeiro passo de uma nação é conhecer 
as terras que habita, o que em si encerram, o que de si produzem, e o de que são capazes."36 Seu trabalho 
memorialista chamou ainda mais atenção para as condições naturais e econômicas do Império e contribuiu 
com incontáveis sugestões para a realização das políticas de Estado que faziam frente à crise: reconhecer e 
otimizar os recursos ainda pouco explorados para incentivar e diversificar a produção, alavancar um esforço 
de industrialização, superar o atraso tecnológico e ao mesmo tempo incluir Portugal na corrida científica 
européia. 

A maior penetrabilidade e assimilação do pensamento ilustrado; a existência de um grande aparato 
institucional que contava com a Universidade, com o Complexo da Ajuda, com a própria Academia; a 
crise instalada do sistema colonial; a necessidade de conciliar a teoria à prática, aproveitando a formação 
especializada dos naturalistas recém saídos da Faculdade de Filosofia; os interesses de ganhos políticos, 
econômicos e científicos. Torna-se difícil precisar em que medida exata tais fatores determinaram a realização 
das Viagens Filosóficas sugeridas pelo homem de ciência Domingos Vandelli. "As Viagens Filosóficas 
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correspondem a um modelo paradigmático da expedição científica do Iluminismo e caracterizam-se pela 
pretensão enciclopedista de produzir um conhecimento extensivo e detalhado sobre o território visitado. 0 
levantamento minucioso e extensivo não se restringe aos produtos do mundo natural, mas abarcam também 
a investigação sobre a "natureza humana" dos habitantes autóctones".37 

Financiadas pela coroa e sob a égide das instituições científicas a partir de 1783 naturalistas e riscadores 
que haviam estagiado no Complexo da Ajuda, seguiram para o Brasil, África e Ásia, com a missão de 
desenvolver um extenso trabalho de recolha, catalogação, preparo e remessa dos produtos da natureza 
colonial para a central de recepção na Ajuda. Se estabelece em Portugal a articulação entre naturalismo 
económico, comércio ultramarino, conhecimento científico e equipamentos museológicos.38 

O grande número de missões enviadas às possessões ultramarinas, na segunda metade do século XVIII, 
das quais a de maior porte seriam as Viagens Filosóficas, resultaram na instalação e aclimatação no Jardim 
Botânico da Ajuda de mais de cinco mil espécies. Ao Museu coube a recepção, catalogação e exposição dos 
animais, minerais e objetos antropológicos. 

Como o Conde da Ericeira o mestre italiano Domingos Vandelli também passou a ser figura 
emblemática do colecionismo da segunda metade do século. "Filho de um médico e professor universitário 
de Pádua, era um homem das ciências e escrevia muito".39 Toda a sua formação transcorreu numa estreita 
relação com o Horto de Pádua, criado no século XVI, que era alvo da pesquisa de estudiosos que se 
interessavam pela disposição de seus canteiros e possuía uma longa tradição no estudo e aclimatação das 
plantas. Era conhecida sua célebre coleção com espécies trazidas tanto das regiões vizinhas quanto de 
"mundos longínquos e desconhecidos"40. Vandelli chegou em Portugal em 1764, encorajado por Lineu do 
qual era discípulo e correspondente, que lhe enfatizou a importância de Lisboa como ponto de entrada das 
riquezas naturais do Império. Veio a convite de Pombal que na época reunia no exterior educadores para 
lecionar no Colégio dos Nobres. Deixou em Pádua uma grande coleção formada entre 1757 e 1763 em 
viagens pela Itália e por aquisições de correspondentes europeus, que constituía seu Gabinete particular. 
"Um valiosíssimo repositório de curiosidades, majoritariamente composto de espécies mineralógicas, mas 
contendo também exemplares zoológicos, um herbário e, evidenciando o interesse juvenil vandelliano pelo 
vestígio histórico, arqueológico e etnográfico, algumas antiguidades artísticas e numismáticas, e artefatos 
asiáticos e africanos".41 

A frustrada iniciativa do Colégio dos Nobres42 deu a Vandelli chances para aproximar-se de outros 
projetos mais coerentes com seu pendor investigativo. Entre 1764 e 1772 trabalhou numa intensa produção 
de textos sobre a flora luzitana e em 1768, como botânico régio, envolveu-se na construção do Museu de 
História Natural e do Jardim Botânico da Ajuda. Antes mesmo de assumir a direção do Jardim Botânico 
o naturalista viu os intercâmbios começarem: sementes, plantas, livros, informações chegavam e saiam 
da Ajuda, alimentando seu projeto irrealizado de escrever uma História Natural das Colônias, objetivo 
que ganhou força depois de 1777 quando os naturalistas formados em Coimbra receberam treinamento 
para as missões filosóficas ultramarinas e que ultrapassavam as previsões de Lineu de um acesso direto "à 
recolha de plantas raras neste exótico território europeu e no seu vasto império".43 Sua experiência anterior 
no Jardim Botânico de Pádua assegurava-lhe grande conhecimento na promoção de troca de espécies, na 
experiência com a aclimatação de riquezas naturais do mundo inteiro e das colônias.. 

Em 1772 o mestre italiano acumulava a direção do Jardim Botânico da Ajuda com a condução do novo 
curso de Filosofia em Coimbra . Envolveu-se também com a fundação do Jardim Botânico e do Museu da 
Universidade, que iniciaram seus acervos com a sua coleção particular, adquirida pela Coroa. Foi fundador 
da Academia das Ciências de Lisboa e um de seus mais profícuos memorialistas. 

Vandelli deixou evidentes em sua imensa produção textual dois campos de interesse, a economia 
e a História Natural. Foi um colecionador perfeitamente sincronizado com os interesses pragmáticos do 
Estado português relacionados ao naturalismo econômico, cuja intenção era tornar a nação auto-suficiente. 
Ao mesmo tempo atendeu às demandas científicas de sua época, empenhadas em ordenar o caos através 
da catalogação enciclopédica sistemática e do aprofundamento do conhecimento da natureza. São de sua 
autoria os primeiros textos de instruções de viagem de tradição lineana impressos em Portugal, direcionados 
inicialmente para as Viagens Filosóficas, mas que tiveram ampla divulgação, orientando o colecionismo 
naturalista do final do século. Às instruções de Vandelli, seguiram-se outras, escritas por seus discípulos, 
numa tentativa de apurar os métodos de observar, recolher, preparar, remeter e conservar os produtos da 
natureza. A ele se deve uma intensa colaboração especializada com o colecionismo privado que resultou 
na obtenção de inúmeras doações de gabinetes incorporados às coleções públicas. A ele se deve a rede 
internacional de contatos científicos dos museus públicos portugueses com personalidades e instituições de 
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toda a Europa. Afinado com as políticas do Estado e representando os interesses científicos institucionais, 
Domingos Vandelli contribuiu para imprimir ao colecionismo naturalista da segunda metade do século 

XVIII uma dimensão talvez ainda não suficientemente desvendada pela historiografia. 

* 

A trajetória do colecionismo amador dos gabinetes de curiosidades da primeira metade do século até o 
colecionismo especializado e científico dos jardins botânicos e museus, acompanhou a recepção do ideário 
ilustrado em Portugal. Comprovam-no o sentimento inicial de deslumbramento e estupefação transformados 
paulatinamente, com a introdução das ciências da natureza e a aplicação do método experimental, e a 
crescente especialização das ciências da natureza numa atitude racional de conquista da autonomia frente 
à natureza. Esforço nada desprezível para um Império que se viu às voltas com um terremoto e com a 
exuberância de uma natureza tropical que representava um risco constante ao projeto civilizatório, um dos 
mais caros à ilustração. 

A ciência passou a fazer parte integrante dos mecanismos do Império português. As práticas 
colecionistas do naturalismo econômico, o colecionismo científico da segunda metade do século XVIII 
visaram não somente a ordenação da natureza, mas também da sociedade colonial.O imenso trabalho dos 
naturalistas, verdadeiros agentes do Império, possibilitava, através da criação de coleções sistemáticas de 
objetos dos três reinos da natureza, a construção de um verdadeiro mapeamento do mundo natural do 
ultramar. Atropelado pelas turbulências políticas na Europa, pelo acirramento das contradições do sistema, 
Portugal não conseguiu levar às últimas conseqüências sua estratégia. 

Foi também através do alargamento do colecionismo naturalista, inserido no realismo das luzes, 
preocupado em catalogar, em sistematizar, em decifrar a natureza das coisas, a fim de desmistificá-las e 
disponibilizá-las para uso e serviço do homem que o conhecimento científico pode avançar. Suas práticas 
contribuíram para transformar o Império numa grande zona de contato e inseri-lo numa rede internacional de 
aquisições. Como se esperava, o incalculável esforço de instrução, recolha, preparo e remessa dos produtos 
da natureza colonial direcionados para o Complexo da Ajuda trouxe também aportes para o crescimento 
econômico da última década do Setecentos. 

As práticas colecionistas mostraram-se em Portugal um caminho para aquisição de conhecimento. 
Inicialmente restritas a uma aristocracia culta, hábito amador em grande medida diletante, contribuíram 
para definir um conhecimento científico cada vez mais especializado da natureza, e construir através da 
figura do naturalista parte da identidade profissional do homem de ciência setecentista. Foi em grande 
parte a experiência adquirida através das práticas colecionistas, do "olhar do colecionador" que permitiu 
que o final do século XVIII português presenciasse tamanha produção textual, colocando em foco suas 
principais questões. No entanto, um novo "terremoto" iria abalar o colecionismo científico no início do 
século XIX. Sem que houvesse tempo real para se conhecer com profundidade e dar visibilidade a estas 
imensas coleções recolhidas no ultramar, grande parte delas acabaram espalhadas pelos museus da Europa, 
pilhadas pela invasão napoleónica. 
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