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• No universo da interdisciplinaridade: o contributo da História da Arte 

• Porquê tão poucas imagens ? A dificuldade crónica de comunicação 
visual. Uma perspectiva histórica. 

• A produção gráfica da viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-
1792): as condições da excepção. 

• Pedagogia visual e produção de ciência no tempo das Luzes: 
observação sobre a situação portuguesa relativamente à imprensas e 
ao recurso à imagem. 

• Amazónia 2010: arte e ciência desconstruindo fronteiras.  

 



Legenda: Adoração dos Reis Magos, Retábulo do Altar Mor da Sé de Viseu (1501-1506) 
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Legenda: Frei Cristóvão de Lisboa 
História dos Animais e Arvores 
do Maranhão (1624-1627) 



Luis Nunes Tinoco (1637-1708) 



Legenda: Anónimo, Virtudes das Plantas da América 
Portuguesa, Bahia (1742) 



A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 

 

• Alexandre Rodrigues Ferreira (director e naturalista) 

• Joaquim José do Cabo (jardineiro) 

• José Joaquim Freire (desenhador) 

• Joaquim José Codina (desenhador)  



A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 
 
A criação da Casa do Risco da Real Jardim Botânico 



A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 



A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 



A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 



A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 



 

• Conjugação com a política de ocupação efectiva dos territórios 

• Do “Naturalismo Económico” à Ciência Fundamental  

• “Botânica : assunto de Estado” – descoberta, localização, e aclimatação de 

espécies com valor económico: anil, cochonilha, café, cacau, algodão, tabaco, etc. 

• Minérios – ouro, cobre, ferro, etc. 

• Antropologia, Zoologia, Geografia, Hidrografia, Geografia Humana.  

A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 



• Viagem ao Pará fazia parte de um plano mais vasto de reconhecimento do 

Império Português incluindo: 

• Angola (José Joaquim da Silva / Abril de 1783) 

• Moçambique e Índia ( Manoel Calvão da Silva Abril de 1783 ) 

• Cabo Verde (João da Silva Feijó / Fevereiro de 1783) 

 

A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 



• Brasil:  

• Baltazar da Silva Lisboa (1787 – Rio de Janeiro) 

• Joaquim Veloso de Miranda (Minas Gerais 1780-1793) 

• José Mariano da Conceição Veloso (1782 -1790 Flora Fluminense). 

• Manuel Arruda da Câmara (Pernambuco, Piauí e Paraíba) 

• Joaquim Amorim de Castro (Baía 1787-1796) 

A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 



 

“(…)os desenhos levarão mais tempo por serem também  de perspectivas que no 
principio servem de excitar o gosto, e a dar a ver o útil adoçado com o deleitável”. 

 

 

                   Alexandre Rodrigues Ferreira – carta ao secretário de Estado da Marinha,  Martinho 
de Mello e Castro, 21 de Março de 1784.   

 

 

A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 





Cultura Visual na reforma pombalina da UC (Medicina/Farmácia) 

8 – Nos sinco mezes seguintes tratará das virtudes Médicas das differentes plantas, 
de que até agora se tem conhecido algum prestimo na Medicina: Mostrando-as 
seccas, e embalsamadas no Geral, para o que estaráõ guardadas nos Armarios 
delle; e conferindo-as com as melhores Estampas iluminadas, e não iluminadas, 
que também se devem guardar no mesmo Geral. 

 

9 – Huma vez em cada semana fará a Lição no Jardim Botânico. Nelle mostrará as 
plantas, que tiver explicado no Geral em toda a semana: Recapitulando as virtudes 
dellas; e tudo o mais, que tiver explicado nas Lições do Geral. Quando parecer 
conveniente, fará o Lente conduzir as Estampas ao mesmo Jardim, para que os 
seus Discipulos as confrontem com as plantas vivas, e originaes; e se acostumem 
a entender a linguagem do desenho.  

 



Cultura Visual na reforma pombalina da UC (Medicina) 

5 – Principiará, pois, o Curso destas Lições no Geral da Universidade sem perda de 
tempo, posto que a Estação não permita ainda fazer a diffecção dos cadáveres. 
Para o que supprirá as suas explicações com o auxilio de boas estampas 
iluminadas; de preparados Anatomicos; de Esqueletos; e de corpos artificiaes; de 
que haverá o provimento necessário nos Armarios da Aula. 

6 – Porém assim que a Estação o permitir, e houver cadáveres; mudará as Lições 
para o Theatro Anatomico, onde mostrará primeiro com brevidade á vista dos 
mesmos cadáveres tudo quanto for explicado no Geral. Depois continuará por 
diante as Lições, e Demonstrações até completar o Curso Anatómico. Sempre 
estarão com tudo presentes as estampas das partes, que se mostrarem 
anatomizadas nos cadáveres: Para que associando-se as idéas do objecto, (…) por 
este se excite depois uma imagem viva, e distinta daquelle. 



Cultura Visual na reforma pombalina da UC (História Natural) 

  

“Sendo manifesto, que nenhuma cousa pode contribuir mais para o adiantamento 
da História Natural, do que a vista continua dos objectos, que ella compreende; a 
qual produz ideias cheias de mais força, e verdade, do que todas as Descrições as 
mais exactas, e as figuras mais perfeitas: He necessário para fixar dignamente o 
Estudo da Natureza no centro da Universidade, que se faça huma collecção dos 
Produtos, que pertencem aos tres Reinos da mesma Natureza.” 

 



Produzir Ciência no final do Antigo Regime – O papel da imprensa 

 

• Imprensa Régia – Fundação  Dezembro 1768 – Aula da Gravura dirigida pelo 
gravador Joaquim Carneiro da Silva  

• Imprensa da Universidade Coimbra – Reforma Pombalina – nomeação em 1773 
de um abridor de estampas a buril: Joaquim José da Silva Nogueira 

• Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda – Casa da Gravura (1796-1800): 
gravadores Manoel Marques de Aguillar e João Caetano Rivara    

• Casa Literária do Arco do Cego – (1799-1801)  Corpo de gravadores para a obra de 
Frei José Mariano da Conceição Veloso – Flora Fluminense.  

• Outras tipografias privadas: Simão Thadeo Ferreira, Patriarcal (Procópio), António 
Rodrigues Galhardo, etc. 

• Academia das Ciências ?  

 







 



 





 



História Natural das Colónias ? (Vandelli) 

“Completados que sejão todos os riscos dos novos generos, e novas espécies de 
plantas e animais e, experimentando-se os mesmos dessinadores a abrir em cobre, 
abrirão em chapas todos os sobreditos riscos para unir-se a História Natural das 
Colonias, no cazo, que S. Magestade, por gloria do seu Reinado, utilidade publica , e 
augmento da História Natural, resolva que esta Historia de imprima.”   

 

 

Vandelli, Relação… 1795.  

 



Ou “História Philosóphica e Política das Capitanias do Pará, Rio Negro e Matto 
Grosso e Cuiabá” ? (Alexandre Rodrigues Ferreira) 

 

 

Nomeação do primeiro artista para a Casa da Gravura do Real Museu e Jardim 
Botânico da Ajuda (Manuel Marques de Aguillar - 1796-1798) foi determinada 
tendo em vista “a obrigação de gravar “os desenhos pertencentes à História 
Natural, que tenho mandado escrever do Estado do Grão Pará, e Rio Negro; e de 
formar juntamente discípulos hábeis, afim de vulgarizar por este modo as luzes que 
adquiriu”.   



Doutrina do sigilo – Angela Domingues (1992) 

“se aceitarmos a hipótese de que a viagem de ARF era, mais que tudo, uma 
«missão de informação» que o governo português tinha implementado sobre uma 
área de tensão fortemente contestada pela Espanha, uma área sobre a qual 
pretendia obter o máximo de informações e, ao mesmo tempo, dar-lhe a mínima 
difusão para não aguçar ainda mais o interesse de um país militarmente mais 
poderoso e com mais recursos sobre um território que politica e estrategicamente 
ainda não se tinha ainda definido… Se aceitarmos tal hipótese será que não 
encontraríamos aqui motivo suficiente para justificar, nalguns aspectos, o silêncio 
em que a viagem cientifica de ARF foi mantida pelo Estado Português ?”  

 



De gentios do Brasil em meios corpos 4 

De uma gentia em meio corpo, mulher do Chefe dos gentios Aycurus 1 

Do macaco = Simia mormon = 1 

De outro macaco (Não está acabada) 1 

De uma Ave 1 

Da Tartaruga = Testudo torticollis = 1 

Do Peixe = Loricaria Hysterix = 2 

Do dito = Osteoglossum maius = 1 

Do dito = Osteoglossum minus = 1 

De Plantas 11 

De ditas da Flora medicinal 50 

De armas e enfeites de gentios do Brasil 9 

Chapas gravadas no espólio de ARF (Carlos Almaça) 



Legenda: Angelo Donati, desenho aguarelado. 



 



Flora Fluminensis de Frei José M. C. Veloso (11 volumes - 1827)  

 

• Veneza... 1792  

• Fundição... 1794 

• Oficina própria... 1797 

 

• Estudo económico com dois diferentes 
cenários.  

• Previsão da montagem de uma oficina 
calcográfica 

• Casa Literária do Arco do Cego (1799-
1801) 

 



Incapacidade do dicionário verbal face ao dicionário visual 

 

O Diário da Viagem : Incapacidade do dicionário verbal perante o 

dicionário visual. 



 







A Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) 



 

Estilo contorcionista  
Alfred Russel Wallace Peixes do Rio Negro (1850-1852) 



 



 



 



 



 



Tadeo Haenke - Tábula de colores Expedição Malaspina   
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Amazónia 2010 
 



Amazónia 26 Janeiro 2009 - 10 Janeiro 2010 



Amazónia 26 Janeiro 2009 - 10 Janeiro 2010 
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a equipa: 



2010 – O Grupo do Risco. 20 desenhadores, 3 fotógrafos, 1 
historiador e 1 jornalista: revisitar a Amazónia tendo como guia 
os testemunhos literários e iconográficos da Viagem de ARF. 




