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RESUMO 

COSTA, Otavio Crozoletti. Ciência e poder no império português: uma análise das 

trajetórias de cinco astrônomos demarcadores de limites do século XVIII. 2019. 219 f. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

Universidade de São Paulo, 2019. Versão corrigida. 

 

No último quartel do século XVIII, com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, 

diversas comissões são enviadas para a determinação local das fronteiras entre as 

possessões das coroas de Portugal e da Espanha na América do Sul, através de métodos 

astronômicos. Entre os ocupantes do cargo de astrônomo das expedições portuguesas 

encontram-se Francisco José de Lacerda e Almeida (1753-1798), António Pires da Silva 

Pontes Leme (1750-1805), Bento Sanches Dorta (1739-1795), Francisco de Oliveira 

Barbosa (1749-?) e José Simões de Carvalho (1752-1805). Naturais do Reino, ou do 

Brasil, e todos formados no curso matemático da Universidade de Coimbra recém- 

reformada, esses homens de ciência virão posteriormente, em alguns casos, a ocupar 

postos importantes na administração do império; serão membros da Academia das 

Ciências de Lisboa, ou, pelo menos, terão proximidade com integrantes das camadas mais 

poderosas do aparelho de Estado. Ao mesmo tempo, o reformismo ilustrado consolida em 

Portugal uma imagem das ciências e da instrução como elementos essenciais para um 

melhor conhecimento dos territórios do império, na expectativa de acréscimo da 

agricultura, indústria e comércio. À escala europeia, um campo científico com relativo 

grau de autonomia começa por sua vez a se esboçar, mas ainda são frequentes as 

reconversões de seus capitais específicos em capitais políticos. Esta dissertação tem como 

objetivo realizar um estudo prosopográfico daquele grupo de astrônomos demarcadores 

formados em Coimbra; esperando identificar, pela análise das suas trajetórias, as 

influências recíprocas entre as vinculações das personagens com os poderes políticos e 

suas possibilidades de consagração no campo científico. 

 

Palavras-chave: Astrônomos. Demarcações de Limites. Poder. Século XVIII. 
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ABSTRACT 

COSTA, Otavio Crozoletti. Science and power in the portuguese empire: an analysis of 

the trajectories of five border-settling astronomers of the eighteenth century. 2019. 219 f. 

Dissertation (Master‟s in Philosophy) – School of Arts, Sciences and Humanities, 

University of São Paulo, 2019. Corrected Version.  

 

In the last quarter of the eighteenth century, after the signature of the Treaty of San 

Ildefonso, several delegations were dispatched to locally settle the boundaries between the 

South American possessions of the Portuguese and Spanish Crowns, employing 

astronomical methods. Among the astronomers officially appointed to the Portuguese 

expeditions were Francisco José de Lacerda e Almeida (1753-1798), António Pires da 

Silva Pontes Leme (1750-1805), Bento Sanches Dorta (1739-1795), Francisco de Oliveira 

Barbosa (1749-?) and José Simões de Carvalho (1752-1805). Born in Portugal or in Brazil, 

and graduated in the new mathematical course of the recently reformed University of 

Coimbra, these men of science would afterwards move to occupy either important 

positions in the administration of the empire, or become members of the Lisbon Academy 

of Sciences, or at least gain close proximity to high-ranking agents of the state apparatus. 

At the same time, Portuguese enlightened reformism was consolidating an image of 

science and education as essential endeavors for a better understanding of the territories of 

the empire, in the hope of increasing agriculture, industry and trade. At the European level, 

a scientific field with a relative degree of autonomy was in turn starting to take shape, but 

reconversions of specific scientific capitals into political ones were still quite frequent. 

This dissertation intends to perform a prosopographic study about that group of Coimbra-

educated, border-settling astronomers, aiming to identify, by the analysis of their 

trajectories, the reciprocal influences between the actors' ties to political power-players and 

their range of possibilities of establishing a reputation in the scientific field. 

 

Keywords: Astronomers. Boundary Demarcations. Power. Eighteenth Century. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 
Para as demarcações de limites do Tratado de Santo Ildefonso, Portugal contou com um 

grupo de astrônomos bastante qualificado. E, diferentemente das demarcações do Tratado de 

Madri, não foi necessário recorrer às nações vizinhas para contratar mão de obra especializada, 

pois, devido à reforma instaurada na Universidade de Coimbra na década de 1760, pautada em 

preceitos iluministas, muito em voga nas demais nações européias, em pouco tempo o império 

português começou a colher os frutos desta reestruturação com os egressos de Coimbra.  

No ano de 1798, em meio a uma ambiciosa empreitada – a travessia do continente 

africano, da colônia portuguesa de Moçambique até Angola –, falece o paulista Francisco José 

de Lacerda e Almeida, doutor em matemática pela Universidade de Coimbra, capitão de 

fragata, sócio da Academia das Ciências de Lisboa, governador de Rios de Sena em 

Moçambique, lente de astronomia da Academia Real dos Guardas Marinhas e demarcador de 

limites do Tratado de Santo Ildefonso na América portuguesa, na função de astrônomo real da 

terceira partida.  

Pouco tempo depois, em 1805, seu companheiro em muitas jornadas, Antônio Pires da 

Silva Pontes, natural de Minas Gerais, falece no Rio de Janeiro. Com uma carreira muito 

parecida com a de Lacerda, também foi doutor em matemática pela Universidade de Coimbra, 

capitão de fragata, sócio da Academia das Ciências de Lisboa, lente de Astronomia da mesma 

instituição, integrante da mesma comissão demarcadora de limites; além disso, também se 

tornou governador, só que da capitania do Espírito Santo. Lacerda e Pontes podem ser 

considerados dois dos maiores exploradores do Império Português do século XVIII. No século 

XX, ambos receberam uma grande homenagem de uma das regiões fronteiriças do Mato 

Grosso que exploraram e onde fizeram importantes trabalhos. Na década de 1970 é fundada 

uma cidade à qual se deu o nome de  “Pontes e Lacerda” em tributo aos astrônomos. Em 1879 

o grande escritor francês Júlio Verne também faz menção a Lacerda e Almeida. No livro Os 

Grandes Navegadores do século XVIII, Verne dedica três páginas a Lacerda e Almeida e 

reitera sentir "uma pena profunda de não poder ter escrito mais sobre a história dum homem 

que fez descobertas tão importantes, e em relação ao qual a posteridade é soberanamente 

injusta deixando-o no esquecimento." (Verne, 1879, pp. 243-245). Como veremos a seguir, 

Lacerda não caiu no esquecimento, mas, provavelmente, Verne esteja destacando que o 

astrônomo deveria ser digno de ainda mais distinção. 

Outro grande nome foi José Simões de Carvalho, também doutor em matemática, 

membro da quarta partida de demarcação do Tratado de Santo Ildefonso. Contratado para a 
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função de astrônomo, tornou-se capitão, sargento-mor e tenente-coronel do Real Corpo de 

Engenheiros. Foi nomeado governador da Capitania de São José do Rio Negro, mas não 

chegou a exercer o cargo, pois faleceu em 1805 durante a viagem para tomar posse. Contudo, 

foi um reconhecido explorador da Região Norte do Brasil, com inúmeros registros 

cartográficos dos principais rios amazônicos.  

Na Região Sudeste havia dois outros indivíduos que realizaram grandes trabalhos; eram 

eles, Bento Sanches Dorta e Francisco de Oliveira Barbosa. Diferentemente dos três anteriores, 

não foram nomeados para nenhum cargo administrativo, porém, são muito conhecidos pelos 

inúmeros trabalhos astronômicos e meteorológicos desenvolvidos nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Bento Sanches ainda realizou trabalhos de análise química da água e foi 

membro da Sociedade Literária do Rio de Janeiro e da Academia das Ciências de Lisboa, onde 

publicou uma grande quantidade de trabalhos. Faleceu em São Paulo no ano de 1794. Ambos 

foram contratados para compor a segunda partida das demarcações do Tratado de Santo 

Ildefonso, porém, devido a vários imprevistos, não foi possível desenvolver os trabalhos nas 

regiões fronteiriças. Não se sabe a data de morte de Francisco de Oliveira Barbosa, mas no 

início do século XIX fez parte do Corpo de Artilharia em São Paulo.  

Esses cinco astrônomos demarcadores foram apenas alguns dos letrados formados sob a 

nova conjuntura iluminista impulsionada a partir da segunda metade dos setecentos. O século 

XVIII europeu, frequentemente denominado “século das luzes”, foi marcado pela ascensão de 

novas abordagens em variados campos da filosofia e da história natural, como a botânica, a 

química e, sobretudo, a física experimental (CARVALHO, 1987). Os estudos nestes campos 

despertaram, e muito, o interesse dos poderes políticos, pela expectativa de que poderiam 

impulsionar, direta ou indiretamente, a economia de um país e, mais profundamente, seriam 

capazes de inspirar novas formas de organização social e de governo. É nesse panorama que 

devemos entender, por exemplo, as enormes consequências da primeira Revolução Industrial 

para o Império Britânico, consolidando-o como a grande potência econômica ao final do 

século XVIII (ARRUDA, 1996; ROMEIRO, 1991). 

O campo da astronomia não era menos importante, pois estava diretamente 

relacionado a dois pilares essenciais para a economia de um império europeu da época: a 

navegação e a expansão territorial. Através do conhecimento dos astros era possível 

estabelecer as coordenadas geográficas de um determinado local, informações estas 

imprescindíveis para a localização na superfície terrestre, o que contribuiria principalmente 

para rotas marítimas mais seguras, acarretando em menos perda de naus ou naufrágios e 

servindo de base também para o crescente interesse na demarcação das fronteiras 
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provenientes das disputas territoriais, sobretudo a partir da assinatura dos tratados de Madri 

em 1750 e de Santo Ildefonso em 1777 (GESTEIRA, 2014; BICALHO, 1999). 

No início do século XVIII, Portugal demonstrava estar atento aos conhecimentos 

astronômicos produzidos pelos demais países da Europa, especialmente França e Inglaterra, e 

fez grandes investimentos na área da astronomia durante o reinado de D. João V. De acordo 

com Rómulo de Carvalho (1985), D. João V tinha conhecimento de que nesses dois países os 

investigadores científicos eram admirados e protegidos pelos monarcas, além de receberem 

muitos incentivos materiais, como a instalação de jardins botânicos, gabinetes de física e 

observatórios astronômicos. 

Ângela Domingues (2001) e Lorelai Kury (2004) destacam a importância de redes de 

circulação de informações desenvolvidas principalmente a partir da segunda metade do século 

XVIII no Império Português, tendo como princípio os modelos ingleses e franceses. Baseado 

especialmente em centros de distribuição de conhecimento e de elaboração e redistribuição de 

produtos científicos, cujo principal objetivo era a ampliação do conhecimento acerca dos 

territórios sob os domínios portugueses localizados na Ásia, Europa, África e principalmente 

na América, visando, sobretudo, as potencialidades econômicas destes locais. De acordo com 

Ermelinda Pataca (2011, p. 126), Domingos Vandelli
1
, professor italiano contratado pela 

Coroa portuguesa e, posteriormente, nomeado lente de História Natural e Química na 

Universidade de Coimbra, “criou uma rede de correspondentes de instituições científicas 

europeias por meio do intercâmbio de produtos animais, vegetais e minerais, e de 

correspondência com informações sobre o mundo colonial português”. Ou seja, a crescente 

propagação do iluminismo ao longo do século XVIII na Europa fortaleceu e estreitou ainda 

mais a lógica de uma “comunidade científica”. 

É dentro deste contexto que pretendemos investigar as diferentes estratégias de 

consagração de um astrônomo, em Portugal, na segunda metade do século XVIII; os 

significados culturais da prática astronômica, e as consequências sociais que os astrônomos 

demarcadores podiam extrair da sua posição. Tomaremos como base a trajetória de vida e 

carreira profissional de cinco astrônomos, sendo eles Francisco José de Lacerda e Almeida 

(1753-1798), António Pires da Silva Pontes Leme (1750-1805), Bento Sanches Dorta (1739-

1795), Francisco de Oliveira Barbosa (1749-?) e José Simões de Carvalho (1752-1805).  

Do fato de estes astrônomos possuírem fortes conexões entre si (conforme veremos 

adiante), torna-se viável abordá-los sob uma perspectiva prosopográfica, isto é, através do 

                                                             
1
 No final do século XVIII, Vandelli também dirigiu as expedições filosóficas portuguesas. 
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estudo da biografia coletiva dos cinco. A partir dessa, juntamente com uma análise detalhada 

a respeito das trajetórias dos personagens, será possível inferir acerca de suas estratégias para 

se tornarem astrônomos reconhecidos e consagrados, inclusive perante a “República das 

Letras” europeia, e pelos poderes políticos, sobretudo a Coroa Portuguesa. O ponto central da 

pesquisa passa pela análise da relação entre esses homens de ciência e os poderes políticos. 

Destacamos que o “reconhecimento” e/ou a “consagração” aos quais nos referimos, 

podem se apresentar de várias maneiras dentro do contexto no qual esses astrônomos estavam 

inseridos. Pode ser através da ocupação de determinados cargos sociais e/ou politicamente 

importantes ou por meio de reconhecimento acerca de alguma contribuição científica para o 

Reino, como o envolvimento em projetos de criação de instituições, a nomeação para reitoria 

de universidades, a ocupação de cargos político-administrativos como governador, a 

admissão em alguma Academia de Ciências, bem como os trabalhos produzidos/publicados 

nessas instituições. etc. Enfim, alcançar algum status que promova alguma diferenciação 

social. Em síntese, de acordo com Bourdieu (2003), poderia ser através da acumulação de 

algum capital científico “puro” ou de algum capital científico “institucional”, assim como a 

conversão destes últimos em capital social e consequentemente sua utilização em outros 

campos. 

Ao longo do século XVIII, o Brasil demonstrava uma crescente autonomia com 

relação à metrópole, Russel-Wood (1998) cita, dentre outras peculiaridades, os seus quadros 

de liderança, um senso de brasilidade, mercadorias para troca, redes informais de 

comunicação, teias de comércio, capitais, uma estimativa do território do Brasil, além de 

ideias próprias. Entretanto, o Brasil não possuía uma universidade. Ou seja, não existia 

oportunidade para uma educação mais elevada na colônia, fazendo com que os nascidos na 

América portuguesa fossem estudar na Europa, sobretudo em Coimbra, em busca de títulos 

superiores (MORAIS, 1949).  

Estudar na Universidade de Coimbra, ou seja, obter capital cultural
2
, era uma das 

formas mais viáveis para que um indivíduo pudesse adquirir alguma – ou ainda mais – 

distinção social no século XVIII. Essa instituição, considerada uma das universidades mais 

antigas do mundo
3
, sempre foi um grande símbolo de orgulho português. Entretanto, estudar 

em Coimbra era privilégio de uma elite abastada, pois, além do custo financeiro para 

                                                             
2
 O conceito de “Capital Cultural” segue a perspectiva de Pierre Bourdieu em: “O poder simbólico”. Trad. 

Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. p. 322. 
3 Sua fundação data de 01 de março de 1290. Durante 1559-1759 havia também em Portugal a Universidade de 

Évora, porém a Universidade de Coimbra sempre foi considerada a principal instituição de ensino superior 

portuguesa. 
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ingressar na universidade
4
, era essencial se manter durante o período de estudos. E este 

“investimento” não era baixo. Cruz e Pereira (2009) ilustram o cotidiano de um estudante 

brasileiro em Coimbra, e demonstram acima de tudo, além do convívio social, o quão custoso 

era se manter nas repúblicas da cidade, ou seja, o capital econômico
5
 era fundamental.  

Os estudantes de Coimbra que quisessem adquirir ainda mais distinção e capital 

simbólico (BOURDIEU, 1989), poderiam continuar seus estudos universitários e adquirir o 

grau de doutor, o mais elevado da academia. Somente os doutores poderiam lecionar na 

Universidade de Coimbra. Até chegar ao doutoramento, os estudantes deveriam passar pelos 

graus de Bacharel, Bacharel Formado e Licenciado. Três dos cinco astrônomos que compõem 

a amostra deste trabalho adquiriram o grau de doutor em matemática. Um deles se formou 

como bacharel (ao que tudo indica na condição de voluntário), e sobre o outro ainda existem 

informações divergentes no que se refere aos graus adquiridos, pois não se sabe se, de fato, 

obteve o grau de licenciado ou apenas o de bacharel formado, mas tudo isso será detalhado no 

decorrer dos capítulos. 

Deste modo, a Universidade de Coimbra, após a reforma de 1772, se configurava 

como grande porta de acesso com potencial para aproximar os luso-brasileiros, e/ou 

portugueses da periferia do império, ao centro da alta nobreza. Luiz da Silva Pereira Oliveira 

(1806)
6
 destaca as ciências e os graus acadêmicos como proporcionadores de nobreza civil. 

Além disso, ainda cita alguns privilégios reservados aos doutores
7
: 

 

Os doutores feitos por exame em estudo geral marchão a passo com os Fidalgos e 

Cavalleiros, e muitas vezes são igualados aos mesmos para a isenção de fintas, de 

tutelas e de penas vis; para poderem fazer procuração por sua mão; para os seus 
escriptos particulares terem força de escriptura pública; para serem acreditados no 

que disserem em testamento a cerca da paga de soldadas; para gozarem de 

homenagem nos crimes exceptuados; e para vencerem custas pessoaes  com 
igualdade as que vencem os Desembargadores e Cavalleiros. O novo Estatuto da 

Universidade de Coimbra declara expressamente que pelo gráo de doutor adquirem 

os Candidatos dignidade, authoridade e honra (OLIVEIRA, 1806 p. 70-71). 
 

Nota-se, portanto, que o título de Doutor era de fato uma distinção e/ou uma 

possibilidade de ascensão social bastante relevante. Luiz da Silva Pereira Oliveira (1806) 

                                                             
4
 De acordo com os Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, os alunos regulares deveriam pagar 

anualmente a quantia de 6400 réis para a Arca da Faculdade e mais 120 réis para o Secretário. 
5
 O conceito de “Capital Econômico” segue a perspectiva de Pierre Bourdieu em: “O poder simbólico”. Trad. 

Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 322 p. 
6 Nesta obra, Luiz da Silva Pereira Oliveira faz uma ampla revisão histórica dos privilégios da nobreza e 

fidalguia presentes nas Legislações Régias e Estatutos de Portugal. E ainda utiliza outros países europeus para 

exemplificar. 
7 Luiz da Silva Pereira Oliveira também cita os privilégios concedidos aos bacharéis e licenciados, que serão 

explorados ao longo do Capítulo 2. 
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deixa explícito que esses privilégios e admiração pelos letrados não ficava restrito apenas à 

sociedade portuguesa, mas sim, à Europa como um todo.  

Ângela Domingues (2006) aponta diversos portugueses que foram admitidos pela 

Royal Society de Londres durante o século XVIII (em ordem cronológica de admissão: 

Antônio Galvão, D. Francisco Xavier de Meneses, Sebastião José de Carvalho e Melo, João 

Mendes Saquet Barbosa, Martinho de Melo e Castro, D. João Carlos de Bragança, Teodoro 

de Almeida, João Jacinto de Magalhães e José Correia da Serra; dentre eles se encontravam 

diplomatas, homens de ciência e políticos, promovendo desta forma, através das suas relações 

pessoais, um estreitamento das redes de contato entre Portugal e Inglaterra, além de um 

intercâmbio científico-cultural, tornando-se elementos-chave para os homens de ciência 

buscarem uma aproximação visando a sua inserção nessas redes de contato e, eventualmente, 

investindo em prol de interesses futuros. Será que para se tornar um astrônomo português 

consagrado na segunda metade do século XVIII, era necessário ter algum vínculo com a 

Coroa Portuguesa ou com algum personagem político? Em caso afirmativo, que tipo de 

vínculo deveria ser este? Complementarmente, será que o conhecimento da astronomia 

poderia ser mobilizado por um indivíduo para facilitar seu acesso a posições de poder e 

cargos na administração do império? Para ilustrar, Kury (2004) menciona uma estratégia 

adotada pelo botânico Manoel Arruda da Câmara (1752-1810) para fortalecer suas redes de 

inserção política através de procedimentos científicos, em que este por sua vez homenageava 

personagens importantes da elite administrativa do Império luso em alguns dos seus desenhos 

e descrições vegetais. Por sua vez, Magnus Pereira (2002) nos fornece um exemplo das 

relações políticas entre o naturalista João da Silva Feijó e as autoridades locais em Cabo 

Verde, onde, neste caso, se tratavam de relações extremamente problemáticas
8
. Em 

contrapartida, Maria de Fátima Costa (2009) nos proporciona outro exemplo. Destaca que os 

bons trabalhos desenvolvidos na década de 1750 pelo italiano Miguel Ciera como demarcador 

e cartógrafo na América portuguesa, em decorrência do Tratado de Madri, provavelmente lhe 

renderam boas oportunidades futuras no Império luso. Gomes Freire de Andrade (governador, 

capitão-general do Rio de Janeiro e comissário principal da demarcação portuguesa no 

Tratado de Madri), em cartas enviadas ao Marquês de Pombal, demonstrava toda a sua 

admiração pelos trabalhos de Ciera. Além dos bons serviços prestados, a cumplicidade 

desenvolvida com Freire de Andrade, pode ter sido determinante para o grande 

                                                             
8 Mais informações a respeito de toda a vida de João da Silva Feijó podem ser encontradas no livro: João da 

Silva Feijó. Um homem de ciência no Antigo Regime português. (PEREIRA; DOS SANTOS, 2012). 
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reconhecimento profissional que Ciera recebeu das autoridades portuguesas nos anos 

posteriores, ocupando importantes cargos no Real Colégio dos Nobres, na Universidade de 

Coimbra e na Real Academia da Marinha (COSTA, 2009). Atualmente, entretanto, 

informações acerca das relações entre matemáticos-astrônomos e os poderes político-

administrativos do império português são bastante limitadas. De fato, o ponto comum que 

conecta os cinco astrônomos citados é o fato de terem sido integrantes das comissões de 

demarcação de fronteiras do Tratado de Santo Ildefonso, na função de matemáticos-

astrônomos. 

Outro ponto fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa de mestrado foi 

compreender como o campo da astronomia estava inserido nesta época em questão. Para isto, 

será importante contextualizar e descrever quais eram as principais questões, práticas e 

perspectivas da comunidade de astrônomos na Europa de modo mais geral, a partir da 

segunda metade do século XVIII.  

Atualmente, é possível encontrar um bom número de estudos acerca de viajantes 

naturalistas atuantes no império português na segunda metade do século XVIII. Já estudos 

sobre os astrônomos deste mesmo período são mais restritos. Como a dissertação tem como 

intuito um estudo prosopográfico a respeito de alguns desses astrônomos, nosso objetivo é 

justamente contribuir para a ampliação dos conhecimentos acerca destes homens de ciência, 

que desempenharam papéis importantes em Portugal e suas colônias. Sobretudo, esperamos 

que este estudo também forneça interpretações sobre os significados culturais e usos sociais 

da astronomia no império português de fins do Antigo Regime e seus entrelaçamentos com o 

poder político. Um panorama da relação entre ciência e política (ou cientistas e políticos) 

poderá evidenciar o quanto estes dois campos estão intrincados, contribuindo desta forma 

para uma reflexão acerca de algumas concepções superficiais, muitas vezes presentes e 

difundidas no senso comum, de que a ciência seria um campo estritamente independente e 

isolado dos demais (CHALMERS, 1993). 

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro irá se debruçar sobre os 

cinco astrônomos nas demarcações de limites, isto é, por volta dos anos de 1780 e 1790. O 

objetivo deste capítulo é entender em detalhes o que de fato eles fizeram nas demarcações, 

por onde andaram, com quem estabeleceram relações, quais ambientes frequentaram e o que 

produziram neste longo período de serviços prestados à Coroa. Decidimos começar a 

dissertação pelo período das demarcações pois consideramos ser o ponto central da vida dos 

astrônomos, há uma grande quantidade de fontes e muito do que veio a acontecer no decorrer 

da trajetória dos mesmos acreditamos ter sido por consequência direta deste período. Foi 
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utilizada a narrativa da simultaneidade, tentando mostrar o que cada um dos indíviduos estava 

fazendo nos respectivos anos justamente para traçarmos um paralelo da atividade 

desenvolvida por cada um deles e, assim, podermos comparar suas trajetórias.  

O segundo capítulo resolvemos voltar cronologicamente no tempo e será dedicado ao 

período universitário dos mesmos. Nosso intuito é compreender como foi a formação destes 

sujeitos, quais os significados sociais de um letrado da Universidade de Coimbra, quais as 

possibilidades profissionais para o egresso do curso de Matemática, além de entender o 

próprio curso de Matemática dentro do contexto universitário da década de 1770. 

Exploraremos algumas informações específicas de cada um na Universidade de Coimbra, 

porém, o capítulo como um todo será tratado de maneira mais geral. Isso se deu justamente 

por conta da quantidade de fontes encontradas para cada um deles.  

Finalmente, no terceiro capítulo serão abordados os últimos anos de vida deles e as 

últimas tarefas realizadas, visando a compreender suas respectivas trajetórias como um todo. 

Nesta última parte, diferentemente do primeiro capítulo, eles não serão tratados 

conjuntamente, o fim da vida de cada um deles será tratado separadamente, isso se deu pois, 

diferentemente do período das demarcações, em que os trabalhos deles possuíam diferenças, 

porém compartilhavam muitas semelhanças, a partir da segunda metade da década de 1790 há 

uma grande diferenciação na trajetória dos mesmos, dificultado que fossem tratados 

conjuntamente.   

 

  



21 
 

2 O TRATADO DE SANTO ILDEFONSO E OS ASTRÔNOMOS NA 

DÉCADA DE 1780 

 
Os trabalhos de demarcação de fronteiras desenvolvidos ao longo da história ficaram 

conhecidos inexoravelmente pela sua grande complexidade de execução, principalmente até o 

século XVIII, período no qual os instrumentos, embora sofisticados, ainda careciam de certa 

precisão, criando uma série de dificuldade para os trabalhos. As atividades demarcatórias 

tinham como objetivo estabelecer as coordenadas geográficas de vários pontos fronteiriços, e 

apesar de parecerem simples, na prática certamente eram, no mínimo, muito trabalhosas. 

Enquanto a definição da latitude se dava pelo cálculo da altura do pólo celeste ou da 

passagem meridiana do Sol; durante os Setecentos, os dados de longitude eram muito mais 

difíceis de serem estabelecidos, pois, se davam por meio dos eclipses dos satélites de Júpiter 

(mais detalhes adiante). O único profissional que detinha este conhecimento, a ponto de saber 

aplicá-lo durante as atividades de campo, era o astrônomo. Assim sendo, o astrônomo era 

imprescindível para o desenvolvimento dos trabalhos de demarcação, – e no que tange aos 

Tratados Internacionais, tais como o de Santo Ildefonso assinado em 1777 entre Portugal e 

Espanha, – sua prática de campo estava inteiramente relacionada à política, diplomacia e 

interesses envolvidos entre as duas nações. Era por meio dos trabalhos de demarcação que as 

novas possessões seriam definitivamente determinadas, e consequentemente, novas 

configurações econômicas e sociais seriam desenvolvidas, como veremos mais adiante. 

Portanto, o astrônomo seria um dos elementos de maior destaque durante as demarcações, 

pois seu trabalho compreendia um elevado grau de responsabilidade para o futuro dos 

impérios que representavam. Além de saber manipular os instrumentos e fazer os cálculos 

matemáticos, se mostravam importantes também para a confecção de documentos 

cartográficos.  

 Após a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso (1777), a coroa portuguesa contratou 

cinco astrônomos para fazer parte das comissões de demarcação, foram eles: Francisco José 

de Lacerda e Almeida (1753-1798), Antônio Pires da Silva Pontes (1750-1805), José Simões 

de Carvalho (1752-1805), Bento Sanches Dorta (1739-1794) e Francisco de Oliveira Barbosa 

(1749-?). Enquanto os três primeiros seriam responsáveis pelas demarcações de duas das 

partidas da região Norte e Oeste, os dois últimos seriam integrantes de uma das partidas da 

região Sul. 

O Tratado de Santo Ildefonso teve como objetivo encerrar as disputas territoriais entre 

as coroas portuguesa e espanhola na América do Sul, pois até a formalização do acordo em 1º 
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de outubro de 1777, havia um clima de tensão envolvendo os territórios sul-americanos e as 

regiões fronteiriças. Um dos eventos aconteceu em 1776, na capitania do Rio Negro, quando 

militares portugueses prenderam uma tropa espanhola na região do Rio Branco, mais 

precisamente na fronteira entre a capitania da Venezuela e o Suriname. A tropa espanhola 

alegou estar à procura da Lagoa do Parime (também conhecida como Lagoa Dourada) e das 

Minas do Cerro Dourado
9
, para justificar a invasão do território luso. Ainda em 1776, os 

portugueses expulsaram os espanhóis do Rio Grande (extremo sul do Brasil), incentivando 

assim um ataque dos castelhanos aos domínios lusos e a invasão da ilha de Santa Catarina no 

ano seguinte. No início do ano de 1777, havia a possibilidade de um ataque espanhol à 

fortaleza de Macapá, localizada na capitania do Pará. A par dessa notícia, João Pereira Caldas 

(governador do Pará) ordenou que reforçassem as tropas naquela região
10

. Carlos Bastos 

(2013) ressalta a forma como as autoridades lusas concebiam o território nas diferentes partes 

da América Portuguesa – de maneira um tanto integrada. O autor salienta que uma ameaça à 

região Sul do continente, rapidamente chegaria ao conhecimento das autoridades na região 

Norte, que assim já providenciariam ações de defesa naquela área. Na capitania do Rio Negro, 

ainda em 1777, foram promovidas algumas ações de defesa contra prováveis ataques. Na 

região do Rio Branco, houve o descimento de sete povoações indígenas, visando a formar 

uma barreira contra os avanços espanhóis e holandeses
11

. Uma ação também foi realizada no 

forte de Marabitanas, onde os oficiais portugueses tentaram obter informações sobre o 

poderio bélico e militar na fortaleza vizinha de San Carlos e nas cidades de San Felipe, 

Angostura e San Vicente de Orion
12

. Ainda em 1777, os espanhóis planejaram, em Quito, 

uma ofensiva militar para expulsar os portugueses do rio Marañon e avançar sobre o 

Amazonas. O mentor dessa empreitada castelhana foi Francisco Requena, que recebeu ordens 

para estudar as possibilidades de rotas para o ataque, essa ofensiva foi nomeada “Expedición 

del Marañon” e de acordo com as autoridades da Audiência de Quito e do Vice-Reino do 

Peru, tinha o intuito de mobilizar algo em torno de 1075 homens, incluindo militares 

experientes. A expedição só não progrediu por conta da assinatura do Tratado de Santo 

Ildefonso. Após o acordo entre as coroas ibéricas, a Expedición del Marañon foi cancelada 

(GIRALDO, 1993).  

Apesar de todas essas tensões, rapidamente a conjuntura diplomática entre as coroas 

ibéricas se alterou, principalmente por conta da morte de D. José I e, consequentemente, da 

                                                             
9 AHU, Pará, Cx. 75, Doc. 6307.  
10 AHU, Pará, Cx. 76, Doc. 6371.  
11 AHU, Pará, Cx. 76, Doc. 6402.  
12

 AHU, Pará, Cx. 77, Doc. 6420.  
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queda de Pombal, quando a sobrinha do monarca espanhol Carlos III, D. Maria I, assumiu o 

trono luso, facilitando assim uma aproximação entre as coroas. A nomeação de José Moñino 

y Redondo, o Conde de Floridablanca, para o cargo de Secretário dos Despachos do Estado, 

conduzindo deste modo os negócios imperiais, também foi importante para uma melhora nas 

relações entre Portugal e Espanha, sobretudo por tentar evitar um conflito com os britânicos 

(aliados da coroa portuguesa) e buscar um acordo para as disputas territoriais sul-americanas 

(VIDAL; RUIZ, 2001).  

Ficou estabelecido no acordo assinado em 1777 pelas coras ibéricas, que as 

demarcações tomariam como base os acidentes geográficos13. Como seria inviável para uma 

mesma comissão demarcar a fronteira inteira de Norte a Sul, cada uma das coroas formou 

quatro divisões. Antes de iniciar os trabalhos demarcatórios, as expedições deveriam se 

encontrar em locais previamente estabelecidos, para começar os trabalhos de campo, de 

acordo com os artigos do tratado. 

Pelo lado luso, o Rio Grande de São Pedro ficou definido como ponto de encontro da 

primeira partida. Já pelo lado hispânico, seria Montevidéu14. A expedição começaria a 

demarcação a partir do arroio Chuí, continuaria até a foz do rio Iguaçu, no rio Paraná e, 

posteriormente, seguiria até junto à parte inferior do Salto Grande do mesmo Paraná 

(BUENO, 2011). Alguns pontos fronteiriços, por onde as comissões demarcadoras deveriam 

traçar os limites, não estão totalmente esclarecidos até hoje. De acordo com Faria e Oliveira 

(2016), alguns autores como João Calógeras (1927, p. 235), Jaime Cortesão (1971, p. 308) e 

Arthur Reis, (1985, p. 376) a demarcação da primeira partida deveria terminar no rio Iguaçu. 

Entretanto, há uma divergência de informações desses autores quando confrontadas com os 

mapas e a documentação encontrada. Segundo os registros, esta partida deveria ser concluída 

no Igureí, o que acaba gerando um problema, pois, se a primeira termina no Iguaçu, e a 

segunda começa seus trabalhos no Igureí, então, uma boa parte do rio Paraná (que liga o 

Iguaçu ao Igureí) ficaria com seus limites indefinidos (FARIA; OLIVEIRA, 2016).  

Pelo lado português, a segunda partida se encontraria em São Paulo para ir ao rio 

Iguatemi. Pelo lado de espanhol, o ponto de encontro seria em Assunção para seguir até a 

Vila de Curuguaty15. A comissão iniciaria os trabalhos de demarcação a partir do Salto 

Grande do Paraná, onde ele se junta com o rio Igureí, seguindo até a boca do Jauru. Faria e 

Oliveira (2016) mencionam que houve divergências quanto à existência ou não do rio Igureí: 

 

                                                             
13 AHU, Colônia do Sacramento e rio da Prata, Cx. 3, Doc. 207 
14 Os artigos do Tratado de Santo Ildefonso que se referem à primeira partida são III a VIII. 
15

 Artigo IX do Tratado de Santo Ildefonso. 
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Os espanhóis declaravam que não existia esse rio e queriam substituí-lo pelo 

Iguatemi, mas os portugueses afirmavam a sua existência. Em consequência disso, 

houve uma expedição portuguesa para o reconhecimento de todo o território entre 
o Salto Grande do rio Paraná e o rio Iguaçu. O Rio Igureí foi encontrado em 18 de 

julho de 1783 (FARIA; OLIVEIRA, 2016 p. 90). 

 

A terceira partida portuguesa teria início em Vila Bela de Mato Grosso e a espanhola 

em Santa Cruz de la Sierra ou em algumas das Missões da Província de Chiquitos16. As 

comissões demarcadoras deveriam traçar o limite fronteiriço desde a boca do rio Jauru, 

passando pelos rios Guaporé, Mamoré e Madeira em direção ao rio Javari e depois entrar no 

Rio Amazonas até a boca mais ocidental do Japurá
10

. As comissões desenvolveram inúmeros 

trabalhos astronômicos e cartográficos desta região, porém jamais se encontraram 

(CORTESÃO, 1971, p. 320; COSTA, 1999, p. 218). 

Já a quarta e última partida seria responsável pela região Norte. A comissão 

portuguesa se encontraria no Grão-Pará para então seguir até o forte que fica no sítio onde o 

rio Negro entra no Amazonas e daí passar ao lugar onde o Japurá entra no mesmo Rio das 

Amazonas. A comissão espanhola iniciaria em San Fernando ou Pebas, localizado na margem 

setentrional do rio Amazonas17 (FARIA; OLIVEIRA, 2016).  

 Antes de prosseguir, seria interessante fazer alguns apontamentos sobre o contexto do 

império português nos períodos anteriores ao acordo de 1777.  

Durante o reinado de D. João V, Portugal contava com grandes remessas de ouro e 

diamantes provenientes do Brasil, configurando a primeira metade do século XVIII como 

uma fase de relativa prosperidade. Serrão (1993), cita alguns efeitos do influxo do ouro na 

economia portuguesa: 1) promoveu a dinamização da atividade mercantil interna, externa 

(despertando o interesse dos demais países na busca por comércio com Portugal) e colonial 

(devido ao grande crescimento do Brasil); 2) fez aumentar a riqueza privada e 3) conferiu ao 

país uma grande disponibilidade de meios de pagamento ao exterior.  

Entretanto, a partir da segunda metade do século XVIII, já no reinado de D. José I, a 

mineração entrou em declínio e a quantidade de ouro diminuiu significativamente, afetando 

diretamente a economia portuguesa. Dentre as consequências negativas, podemos citar a 

queda considerável nos níveis do comércio externo, a estagnação na agricultura colonial 

(sacrificada aos interesses da mineração, não sendo simples reconstituí-la rapidamente), 

dificuldades na agricultura metropolitana e a incapacidade de a indústria corresponder às 

                                                             
16

 Artigos X e XI do Tratado de Santo Ildefonso. 
17 Artigo XII do Tratado de Santo Ildefonso. Segundo Cortesão (1971, p. 318) as demarcações desse trecho, 

foram prejudicadas, pois, durante os anos 1779 e 1782, a Espanha e a Inglaterra estavam em guerra, o que 

atrasou o cumprimento do Tratado de Santo Ildefonso. 
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necessidades internas, pois, neste momento, Portugal não podia recorrer às importações 

devido ao fato de não possuir meios de pagamento. Ou seja, gerava assim uma grande crise 

(SERRÃO, 1993). Deste modo, a política econômica pombalina surge como tentativa de 

proteger e resgatar a economia portuguesa, visando a minimizar o cenário crítico no qual 

estava inserida. 

Cardoso e Cunha (2012) destacam que Pombal visava a reforçar a centralidade do 

Estado em Portugal durante a segunda metade do século XVIII. Dentre as ações tomadas, 

podemos citar o aumento do controle do Estado sobre o sistema da atribuição de mercês e 

privilégios, a criação das companhias de comércio, a criação da real mesa censória e a 

reforma do sistema de finanças públicas. O terremoto de Lisboa, em 1755, além de destruir a 

cidade no aspecto físico, assolou também as finanças, pois afetou a já caótica organização 

fiscal existente. Por outro lado, representou uma excelente oportunidade para a substituição 

do sistema vigente com o objetivo de buscar a racionalização do funcionamento das finanças 

públicas. O marco emblemático se deu com a criação do Erário Régio, em 1761, que estava 

pautado na reorganização do sistema de cobrança de impostos e no combate ao fluxo 

contrabandista, que punha em causa os monopólios comerciais concedidos às companhias de 

comércio portuguesas. O objetivo do Erário Régio ia muito além de recuperar informações e 

reorganizar os registros, deveria transcender o modelo que até então vigorava. (CARDOSO; 

CUNHA, 2012). 

A partir de 1759, Pombal deu início a uma grande reforma no sistema educacional 

português, tomando como base referenciais políticos e pedagógicos, como os escritos de D. 

Luís da Cunha, António Nunes Ribeiro Sanches e Luís António Verney (FALCON, 1982; 

BOTO, 2010). Em um primeiro momento, Pombal destituiu o sistema educacional português 

da hegemonia da Companhia de Jesus, pois, até então, esta instituição era predominantemente 

responsável pelo ensino no império português. O Estado seria responsável por selecionar, 

nomear e fiscalizar os professores, além de controlar as matérias que deveriam ser ensinadas. 

Sob a alegação de que a Companhia de Jesus teria de alguma forma participado de um 

suposto atentado contra o rei, e devido a outros interesses e conflitos políticos, esta instituição 

foi a mais visada pelo Marquês de Pombal. Além de ter sido afastada do sistema de ensino, 

foi expulsa de Portugal e suas colônias, teve seus bens confiscados e muitos jesuítas foram 

deportados (FALCON, 1982; BOTO, 2010; NETO; TAGLIAVINI, 2011). 

O objetivo de atenuar o poder político da Igreja em Portugal ficou ainda mais evidente 

em 1760, quando Ribeiro Sanches publicou as Cartas sobre a educação da mocidade. Nesta 

obra, valorizam-se as excelências do método experimental e destaca-se a matemática como 
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elemento essencial para o exercício do rigor e do raciocínio lógico. Como consequência desta 

obra e do contexto político de Portugal, foi criado o Real Colégio dos Nobres em Lisboa e 

teve início a reforma pombalina na Universidade de Coimbra; ambos os projetos baseados em 

modelos educativos pautados em preceitos do pensamento iluminista cada vez mais 

consolidado em outros países da Europa (CARVALHO, 1978; NETO; TAGLIAVINI, 2011).   

A nova Universidade deveria participar da vida social e econômica. Além de ampliar os 

horizontes culturais e reorganizar o estudo das ciências, deveria contribuir para um melhor 

conhecimento das riquezas naturais, trazendo para a indústria e para o comércio novos 

recursos. Desta forma, a partir de 1772, a Universidade começou a formar naturalistas, 

fazendo com que o curso de filosofia natural fosse um dos mais procurados pelos estudantes 

(DOMINGUES, 1991; FIGUEIREDO, 2011). Já o Colégio dos Nobres fora projetado para a 

educação da alta nobreza, regulado num ensino polivalente, de modo que os filhos dos nobres 

pudessem desempenhar grandes funções nas mais altas camadas do Estado (FERNANDES, 

1992; FERREIRA, s.d.). 

Em 1779, durante o reinado de Dona Maria I, e já após a queda de Marquês de 

Pombal, foi fundada a Academia Real das Ciências de Lisboa. Sob a outorga da rainha, os 

seus fundadores foram D. João Carlos de Bragança (segundo-duque de Lafões), José 

Francisco Correia da Serra (naturalista com trabalhos nas áreas de geologia, zoologia, 

paleontologia e reconhecido internacionalmente por seus trabalhos na área de botânica) e Luís 

António Furtado de Castro de Rio de Mendonça e Faro (sexto-visconde de Barbacena, 

primeiro-doutorado em filosofia pela universidade reformada); os três eram grandes 

opositores ao regime pombalino – mas não à sua visão sobre a importância das ciências na 

administração do império. Primeiramente, a Academia foi criada com duas classes, uma de 

Ciências e outra de Belas Letras. Em1783, D. Maria declarou-se protetora da academia, que 

desta forma teve o título de Real Academia (LIMA, 2009; SIMÕES et al., 2003). 

Visando a encerrar a disputa entre Portugal e Espanha pela posse da colônia sul-

americana do Sacramento, o Tratado de Santo Ildefonso praticamente revalidou o Tratado de 

Madri, assinado em 1750. Os espanhóis mantiveram a colônia e a região dos Sete Povos das 

Missões (que depois viria a compor grande parte do estado do Rio Grande do Sul e do 

Uruguai), porém, em troca, reconheceram a soberania dos portugueses sobre a margem 

esquerda do rio da Prata; cederam pequenas faixas fronteiriças para compensar as vantagens 

obtidas no Sul e devolveram a ilha de Santa Catarina, ocupada poucos meses antes 

(CORTESÃO, 1965; BUENO, 2011).  
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As demarcações do Tratado de Santo Ildefonso se desenvolveram entre os anos de 

1780 e 1790. Inicialmente, foram estabelecidas quatro partidas mistas, sendo compostas por 

dois comissários (um espanhol e outro português), dois geógrafos, dois engenheiros e dois 

práticos de cada país. Ao iniciar as demarcações, os comissários decidiram dividir as quatro 

comissões em oito (quatro de Portugal e quatro de Espanha) que trabalhariam 

independentemente até se reunirem a fim de comparar os trabalhos (MARTIN-MERÁS, 

2007). Martinho de Melo e Castro e Juan de Vertiz y Salcedo deveriam assinalar os locais 

onde as partidas, com membros portugueses e espanhóis, se juntariam e a partir daí definiriam 

as novas rotas e paradas das comissões. Elas também deveriam resolver os desacordos nas 

demarcações, quando houvessem. Martin-Merás (2007) classifica o trabalho técnico de cada 

comissão em três partes: a demarcação, a catalogação das observações astronômicas e a 

catalogação de observações físicas ou de história natural. Íris Kantor (2010) reforça que desde 

o Tratado de Madri, o governo português, juntamente com as autoridades locais da colônia 

sul-americana, recorreu constantemente aos serviços de engenheiros-militares, cartógrafos
18

, 

geógrafos, astrônomos-matemáticos e naturalistas “para que se promovesse o processo de 

reordenamento territorial, fixação da rede urbana, recrutamento militar das populações livres 

pobres, e distribuição de terras aos colonos portugueses e imigrantes 

estrangeiros.”(KANTOR, 2010, p.112). 

Os integrantes das comissões de demarcação das fronteiras desenvolveram atividades 

relevantes durante o período que estiveram na América Portuguesa. José Sala Catalá (1992) 

destaca o trabalho desenvolvido por alguns homens de ciência, portugueses e espanhóis, a 

partir do Tratado de Santo Ildefonso, enfatizando, sobretudo o trabalho dos astrônomos 

durante a atividade de demarcação das fronteiras (principalmente Antonio Pires da Silva 

Pontes e Lacerda e Almeida como representantes lusos). Catalá (1992) aborda a importância 

dos trabalhos científicos sob o aspecto local, metropolitano e internacional. Sob o aspecto 

metropolitano, os trabalhos tinham como finalidade satisfazer às exigências de modernização 

administrativa dos territórios limítrofes das colônias ibéricas; além disso, proporcionaram 

uma visão integrada das possessões portuguesas e espanholas. A respeito do aspecto 

internacional, os trabalhos espanhóis foram amplamente divulgados e conhecidos. Já os 

trabalhos portugueses, a princípio, não foram muito difundidos e muitos deles se perderam 

durante a Guerra de 1808. Com relação à repercussão local, os planos desenvolvidos pelos 

comissários durante a demarcação das fronteiras formaram parte essencial dos fundos do 

                                                             
18

 Para mais detalhes acerca da dimensão técnica da produção cartográfica setecentista em Portugal: Decifrando 

mapas: sobre o conceito de território e suas vinculações com a cartografia (BUENO, 2004).  
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Arquivo Militar do Rio de Janeiro (instituição encarregada de produzir e publicar a 

cartografia brasileira), se tornando imprescindíveis para a elaboração da Corografia Brasílica 

(1816), primeira descrição geográfica do território. Alguns dos homens de ciência espanhóis 

formaram parte dos quadros de professores em instituições de ensino em Buenos Aires. As 

obras relacionadas com o processo de urbanização também foram de grande importância local 

(CATALÁ, 1992). 

É pertinente neste momento fazermos algumas considerações sobre as comitivas 

espanholas, pois, apesar de estarem incumbidas do mesmo empreendimento, diferenciavam 

sobremaneira das comitivas lusas. Vale a pena destacar que as expedições hispânicas 

contavam quase que exclusivamente com engenheiros militares formados em escolas navais. 

Ao que tudo indica, apenas um de seus oficiais cursou matemática, trata-se de José Sourrière 

de Souillac (1750-1820), membro da terceira partida espanhola. Segundo Gentinetta (2013), 

Souillac nasceu em La Ciotat, uma cidade portuária próxima a Marselha. Exilou-se ainda 

jovem na Espanha (na Galícia) devido a um duelo em que matou seu oponente. Assim que 

chegou à Galícia, foi admitido no estaleiro do Esteiro (em Corunha) como mestre dos 

aprendizes delineadores. Mais tarde, chegou a ocupar a cátedra de matemática da Academia 

Naval de Ferrol. Em 1773, Souillac já se encontrava em Buenos Aires e durante as 

demarcações realizou trabalhos de arquitetura na Vila de Potosí e Cochabamba. Também 

percorreu a província de Chiquitos. Souillac foi um dos poucos integrantes das partidas 

espanholas frequentemente denominado como “astrônomo” na literatura. Segundo Alberto S. 

J. De Paula (1995), as comissões hispânicas seriam formadas por um comissário principal, 

um engenheiro, um geógrafo (ou eventualmente um astrônomo), um prático (ou piloto), um 

capelão, um cirurgião, um sangrador, um provedor, um “cantero
19

”, auxiliares e a tropa. Nota-

se que, diferentemente das expedições portuguesas, em que o astrônomo detinha um lugar de 

destaque, alguns deles com o título de doutor; no lado espanhol eles apareciam apenas 

ocasionalmente. Quase todos os responsáveis por realizar as medidas astronômicas eram de 

fato denominados geógrafos, vale repetir, formados por escolas navais como engenheiros 

militares e pilotos, dentre outros cargos especializados em navegação.  

Outro integrante da comitiva hispânica frequentemente denominado astrônomo foi 

Apolinário Diaz La Fuente, membro da quarta partida, chefiada por Francisco Requena y 

Herrera. Apesar de ter sido contratado como tal, estava longe de ser um profissional do ramo. 

De acordo com Simei Torres (2016), ele era “possivelmente um dos membros mais 
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 Seria um artesão que trabalha esculpindo em pedras. O autor salienta inclusive, que a importância desse 

profissional se daria por conta dos marcos que deveriam ser especialmente construídos. 
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inadequados dessa partida”. Um dos motivos que levou La Fuente a participar da expedição 

foi a falta de pessoal para a partida, pois, nas demarcações do Tratado de Madri, ele foi 

responsável pela guarda e manutenção dos instrumentos astronômicos, e, “apesar de possuir 

algum conhecimento mecânico do uso dos instrumentos, a falta de princípios de matemática 

não permitia que fizesse qualquer aplicação deles” (TORRES, 2016). Mas ainda assim, ele foi 

enviado para o reconhecimento e configuração do rio Orinoco, entretanto não fez nenhuma 

observação astrônomica para estabelecer as latitudes e longitudes
20

. 

Segundo a autora, La Fuente não escondia o seu despreparo para o cargo, inclusive 

afirmando ao vice-rei de Santa Fé que não possuía sequer conhecimentos em aritmética, 

quando foi empregado nas demarcações. Entretanto, a participação de La Fuente foi bastante 

efêmera. Segundo Giraldo (1991), a falta de conhecimentos técnicos fez com que fosse 

dispensado da expedição logo no início das demarcações. Com a baixa de La Fuente, 

Requena ficaria incumbido de realizar as observações astronômicas.  

Outra característica da quarta partida espanhola em relação à portuguesa foi o 

contigente de pessoas. Enquanto os lusos iniciaram com pouco mais de 500 pessoas
21

, o 

número de encarregados hispânicos não chegou a 300 pessoas
22

. Dentre elas estavam 

incluídos: 

 

Quadro 1 – Quarta partida de limites portuguesa 

NOME PATENTE FUNÇÃO 

João Pereira Caldas Governador do Estado do Grão-Pará Plenipotenciário 

Theodozio Constantino de 
Chermont 

Tenente-Coronel de Artilharia em 
exercício de Engenheiro 

Primeiro Comissário 

Henrique João Wilckens Sargento-Mor de Artilharia em 
exercício de Engenheiro 

Segundo Comissário 

Joaquim Antunes do Valle Sargento-Mor da Capitania do Mato 
Grosso 

Ajudante de Ordens 

Euzébio Antonio de Ribeiros Sargento-Mor de Infantaria em 
exercício de Engenheiro 

Cartógrafo 

Pedro Alexandrino Pinto de Souza Capitão de Infantaria em exercício 
de Engenheiro 

Cartógrafo 

José Simões de Carvalho Capitão de Infantaria em exercício 
de Engenheiro 

Astrônomo 
Cartógrafo 
Matemático 

José Joaquim Vitório da Capitão de Infantaria em exercício Astrônomo 
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 AHU, Rio Negro, doc. 227 – “Prévia informação de cada uma das Pessoas, de que se compõe a Quarta Divisão 

de Limites de Sua Majestade Católica. ” 
21 FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Viagem Filosófica ao Rio Negro. Belém: MPEG, 1983. p. 420-430. 

Para ser mais preciso, a quarta partida portuguesa totalizava 516 pessoas.  
22 AHU, Rio Negro, doc. 227 – “Prévia informação de cada uma das Pessoas, de que se compõe a Quarta Divisão 

de Limites de Sua Majestade Católica. ” Para ser mais preciso, a quarta partida espanhola contava com 289 

pessoas. 
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Costa de Engenheiro Cartógrafo 
Matemático 

Severino Euzébio de Matos Capitão Interino de Infantaria Cartógrafo 

Francisco Luiz Carneiro Tenente de Dragões da Capitania do 
Mato Grosso 

Desenhador 

João Bernardes Borralho Comandante da Fortaleza de S. 

Joaquim do Rio Branco 

Almoxarife 

José Joaquim Cordeiro Tenente Administração da Real 
Mesa 

Antonio Pinto Ajudante da Legião de Auxiliares de 
Cuiabá 

- 

Pe. Fr. Pedro Thomaz Ordem Carmelitas Calçados Capelão 

Antonio José Araujo Braga                             - Primeiro Cirurgião 

Francisco Almeida Gomes                             - Cirurgião 

José Ferreira                             - Ajudante de Cirurgia 

João Batista Mardel Tenente-Coronel Comandante da  
da Guarnição 

Manuel da Gama Lobo 
d‟Almada 

Coronel de Infantaria Governador de S. José 
do Macapá 

José Antonio Landi Capitão de Infantaria Desenhador 

Antonio Coutinho Almeida Cap. 1º Terço de Infantaria Provedor 

José Antonio Carlos Avillar Cap. 2º Terço de Infantaria Secretário 

Francisco Xavier Andrade Cap. 1ª Cia de Infantaria Almoxarife e 
Tesoureiro 

Sebastião José Prestes Alferes 2º Terço de Infantaria Escrivão 

Francisco Jacob do Rio                          - Escriturário 

Bernardo Francisco Paula Soldado da Cavalaria Amanuense 

Domingos A. de Sampaio Anspeçada Amanuense 

João Lopes Cabo de Esquadra Risco e Escrituração 
 

Fonte: TORRES (2016) 

 

Quadro 2 – Demais componentes da quarta partida de limites portuguesa
23

 

                         Pessoal Qtde 

Espingardeiro 1 

Sargentos 2 

Furriéis 2 

Porta-Bandeira 1 

Cabo de Esquadra 14 

Anspeçadas 5 

Soldados 38 

Tambores 2 

              Oficiais Indios e Equipagens das Canoas 

Sargento-Mor 1 

Capitão 1 

                                                             
23 FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Viagem Filosófica ao Rio Negro. Belém: MPEG, 1983. pp. 420-430. 
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Marinheiros brancos 2 

Pilotos Índios 21 

Remeiros ditos 316 

                         Famílias, Criados e Escravos 

Mulheres 5 

Filhos 3 

Filhas e uma afilhada índia 4 

Agregados brancos 5 

Ditos índios, mameluco e mulato 6 

Criados brancos, mulato e preto 6 

Ditos índios 21 

Escravos 23 

Escravas 12 

 

Enquanto isso, a quarta partida espanhola contava com os seguintes membros: 

 

Quadro 3 – Quarta partida de limites espanhola  

NOME PATENTE FUNÇÃO 

Francisco Requena y 
Herrera 

Capitão de Infantaria em 
exercício de Engenheiro; 
Governador de Maynas 

Primeiro Comissário 

Felipe Arechua y Sarmiento Capitão da Cavalaria e de 
Milícias 

Segundo Comissário 

Apolinário Diaz de La 
Fuente 

Capitão-Comandante do 
Forte da boca do Cassiquiari 
e Povoação das Esmeraldas. 

Geógrafo e Astrônomo 

Joaquim Fernandes del 
Busto 

Sargento-Mor de Índios                      - 

Juan Manuel Benitez Tenente de Milícias de Quito Comandante da 
Tropa, Provedor e 
Tesoureiro 

Mariano Bravo                    - Capelão 

Manuel de Vera                    - Cirurgião e Médico 

Gaspar Santistebam Cadete/Alferes de Milícias Secretário 

Juan Salinas Cadete/Alferes de Milícias Ajudante 

Felipe Ramon Alegria                   - Oficial da Tesouraria 

Justo Ventura Munar                   - Guarda Armazém 

Fonte: TORRES (2016) 
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Quadro 4 – Demais componentes da quarta partida de limites espanhola 

 

 

Além da notável discrepância na quantidade de pessoas, há algumas outras diferenças 

entre a quarta partida lusa e espanhola. Nota-se que, enquanto no lado português há José 

Simões de Carvalho e José Joaquim Vitório da Costa nas funções de astrônomo/matemático e 

cartógrafo, há também outros três membros dedicados exclusivamente à cartografia, São eles: 

Euzébio Antonio de Ribeiros, Pedro Alexandrino Pinto de Souza e Severino Euzébio de 

Matos, ou seja, pelo menos cinco pessoas capacitadas para a confecção de mapas, enquanto no 

lado hispânico não há ninguém para exercer exclusivamente tal função. Esta recairia sobre o 

geógrafo e astrônomo Apolinário Diaz de La Fuente, que conforme exposto anteriormente, foi 

dispensado logo no início da empreitada por incapacidade técnica para exercer o cargo. A 

menção aos cartógrafos se mostra importante, porque a confecção dos mapas era, sem dúvida, 

uma das tarefas mais importantes das demarcações. Além disso, por conta das dificuldades 

geográficas da região na qual a quarta partida estava situada, seria fundamental dispor de uma 

equipe de bons profissionais dedicados exclusivamente na arte de cartografar. Além do mais, 

Pessoal Qtde 

Primeiro-Sargento 1 

Segundo-Sargento 1 

Cabo de Esquadra 1 

Tambor 1 

Desenhador 1 

Cadete 1 

Sargentos 8 

Cabos 2 

Soldados brancos 45 

Capitães negros 2 

Marinheiros “que servem de Patrões dos Barcos” 4 

Cozinheiro 1 

Padeiro 1 

Mordomo “que serve de copeiro” 1 

Carpinteiro 1 

Calafate 1 

Ferreiro e serralheiro 1 

Enfermeiro 1 

Capitães índios 4 

Ajudantes 2 

Alferes 2 

Pilotos índios portugueses 4 

Índios remeiros 180 
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enquanto os portugueses dispunham de dois desenhadores (Francisco Luis Caneiro e José 

Antonio Landi), os espanhóis contavam com apenas um (não identificado). Diante desse 

cenário, não é difícil prever que a pessoa responsável por confeccionar os mapas de Sua 

Majestade Católica ficaria no mínimo sobrecarregado.  

Com relação aos cuidados com os enfermos, enquanto a expedição portuguesa contava 

com um primeiro-cirurgião, um cirurgião e um ajudante de cirurgia (Antonio José Araujo 

Braga, Francisco Almeida Gomes e José Ferreira, respectivamente), os vizinhos dispunham de 

um cirurgião e médico (Manuel de Vera) e um enfermeiro (não identificado). Apesar disso, 

neste quesito, não necessariamente a tropa espanhola estava desguarnecida, pois Portugal tinha 

mais de duzentas pessoas a mais em sua expedição, o que necessariamente exigia um número 

maior de profissionais da área médica.  

Outro elemento que chama a atenção é a quantidade de pessoas na tropa portuguesa 

com cargos destinados à burocracia estatal, como escrivão (Sebastião José Prestes), 

escriturário (Francisco Jacob do Rio), risco e escrituração (José Lopes) e amanuense (Bernardo 

Francisco Paula e Domingos A. de Sampaio). Na quarta partida espanhola, não há registros de 

membros para essas funções. 

Com relação às funções militares presentes tanto para Sua Majestade Fidelíssima 

quanto para Sua Majestade Católica, é possível observar a grande divergência no número de 

cabos de esquadra, enquanto os lusos contavam com 14, os hispânicos possuíam apenas um. 

Entretanto, o quadro se inverte quando comparamos os sargentos. Os espanhóis dispunham de 

10 membros enquanto os portugueses estavam com apenas três (incluindo o sargento-mor). 

Para a quantidade de soldados, a partida lusa também estava em pequena desvantagem (38 

contra 45 de Sua Majestade Católica).   

Vale a pena ressaltar os cargos na partida espanhola que se dedicavam à preparação e 

cuidado dos alimentos, tais como: cozinheiro, padeiro e “mordomo que serve de copeiro”. 

Além do mais, também contavam com dois cargos destinos às artes mecânicas – carpinteiro e 

ferreiro/serralheiro. Não há registro de cargos semelhantes para a partida lusa. Provavelmente 

essas funções foram exercidas pelas mulheres, índios, criados e escravos. Só neste último 

grupo, o lado português contava com 35 membros, sendo 23 escravos-homens e 12 mulheres, 

enquanto que para o lado espanhol não se registrou nenhum.  

Mas, a maior discrepância numérica entre as tropas se dá mesmo através dos pilotos 

índios e remeiros. Enquanto o primeiro grupo Portugal contava com 21 e a Espanha contava 

com quatro (e, pelo registro, esses quatro ainda eram portugueses). Já para o segundo grupo, os 

lusos possuíam 316 remeiros contra 180 do lado hispânico.  
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Além da questão numérica da tropa, Beatriz Bueno e Íris Kantor (2015) lançam luz 

sobre um aspecto primordial ao longo da quarta partida demarcatória: a artimanha dos 

portugueses. Essa prática seria quase inevitável num contexto como o das expedições de 

limites, pois cada tropa visava ganhar a maior quantidade de terreno possível para o seu 

império; e a forma para validar e efetivar tal conquista passava muitas vezes por métodos 

ardilosos.  

O primeiro deles aconteceu no dia 07 de março de 1782, quando as comitivas lusa e 

castelhana atingiram o povoado de San Joaquin de Pucrumas e este estava abandonado. 

Segundo Chermont, primeiro comissário português, o abandono se deu por conta das incursões 

dos índios muras e da epidemia de varíola; porém, se espalhou um boato de que o comissário 

Wilckens teria transferido a população quando por ali passou no ano anterior (BUENO; 

KANTOR, 2015). Quando chegaram à boca do Apaporis, Requena teria insistido em 

embrenhar-se no rio e seguir a demarcação para o Norte, entretanto Chermont não concordou e 

perseverou que o mais correto seria encontrar o rio dos Enganos, argumentando que o 

Apaporis era composto por saltos muito perigosos. Mesmo com Requena contra-argumentando 

que o curso do rio dos Enganos era ainda mais problemático, não conseguiu convencer o 

primeiro comissário luso. Desse modo,  a estratégia portuguesa era justamente penetrar cada 

vez mais nos domínios de Sua Majestade Católica (BEERMAN, 1996). Segundo Bueno e 

Kantor (2015). Como Requena dependia do primeiro-comissário Chermont e, sobretudo de 

seus astrônomos, engenheiros e instrumentos, ambos firmaram um acordo em 26 de março de 

1782, quando ficou estabelecido que reconheceriam conjuntamente primeiro o rio dos Enganos 

e depois o Apaporis. 

Ao longo da viagem, Requena reconheceu outras artimanhas lusitanas, como por 

exemplo, a descida de índios, da margem pertentencente à Espanha para o povoado de 

Tabocas, fundado por Wilckens em 1781 e a adoção do topônimo português “Enganos” para 

rebatizar o rio que possuía um nome indígena
24

, além do deslocamento dos índios do rio Aupe 

do território castelhano para o povoado luso de Pueblo Nuevo, fundado pouco tempo antes por 

Chermont, no rio Japurá. Todas essas ações fizeram os espanhóis perderem terreno para os 

portugueses, por conta do princípio de uti possidetis, estabelecido no Tratado de Santo 

Ildefonso (BUENO; KANTOR, 2015); e demonstram acima de tudo, o quanto a quarta partida 

castelhana dependia da comitiva de Sua Majestade Fidelíssima. A falta de profissionais 

capacitados para lidar com os conhecimentos técnico-científicos, assim como todas as nuances 

                                                             
24 Desde o Tratado de Madri, a coroa portuguesa se utilizou dessa estratégia de toponimização lusitana dos 

acidentes geográficos, vilas e aldeamentos jesuíticos de origem espanhola (KANTOR, 2009). 



35 
 

que envolviam um trabalho de campo de cunho demarcatório, representou prejuízos territoriais 

aos espanhóis naquela região.  

Os principais trabalhos que envolviam as demarcações de limites ficaram centralizados 

em Requena, sobrecarregando-o em demasia. Segundo Simei Torres (2016), o comissário 

espanhol precisou se desdobrar em múltiplas funções, tais como, geógrafo, astrônomo, 

cartógrafo, desenhista, instrumentista, escrevente, pintor, e, inclusive, médico, juntamente com 

o português Antonio José de Araújo Braga, ao longo da viagem ao Japurá, enquanto o 

cirurgião Manuel de Vera permaneceu na vila de Ega tratando alguns doentes.  

Teodósio de Chermont produziu um relatório
25

 acerca das demarcações e não poupou os 

integrantes da partida espanhola de críticas implacáveis. De acordo com o relatório de 

Chermont, o segundo comissário, Felipe Arechua, “nunca serviu na Tropa Viva, nem tem a 

mais leve idéia do serviço regular”. Enquanto isso, de acordo com o comissário português, 

Juan Manuel Benitez, tenente de milícias castelhano, “nunca serviu na Tropa Viva [...] Não 

deve admirar não ter gênio militar, e, antes, admirar-se-ia se o tivesse; desfrutava da proteção 

do Presidente de Quito a cujo favor deve todos os seus empregos”. Nem mesmo Manuel de 

Vera, médico e cirurgião, ficou de fora da desaprovação de Chermont, o oficial luso disparou 

que o espanhol “tem o conhecimento que basta da língua francesa para entender os livros da 

sua profissão: Não tem dado, por suas operações, motivo a grande conceito”. Segundo a 

avaliação do comissário português, o sargento de milícias Joaquim Fernandes de Bustos apesar 

de ter algum conhecimento da rotina do serviço, demonstrava “mais gênio para os lances do 

comércio, que para os empregos da Guerra”. Gaspar de Santistebem era cunhado de Requena, 

e na visão de Chermont, “não se lhe deve considerar maior conhecimento na sua profissão que 

aquela que é igual em toda a América, donde falta escola, prática e bons livros”. Já o oficial 

espanhol Juan Salinas, tinha “uma viveza e desembaraço capaz de executar qualquer ação a 

todo o risco; donde a razão e o entendimento tenham a menor parte na sua execução”.  

É evidente que ao depreciar os membros da partida espanhola com seus comentários, 

Chermont enaltece a si mesmo, e, consequentemente, os integrantes portugueses da quarta 

partida. Por outro lado, embora o relatório tenha sido escrito por Chermont, tais julgamentos 

também podem ajudar a ilustrar um pouco o sentimento e as opiniões dos integrantes 

portugueses para com os espanhóis, uma vez que para fazer tais avaliações, provavelmente o 

comissário luso colheu informações com outros membros. Diante dessas fragilidades 

                                                             
25 AHU, Rio Negro, doc. 227 – “Prévia informação de cada uma das Pessoas, de que se compõe a Quarta 

Divisão de Limites de Sua Majestade Católica”. 
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observadas na partida castelhana, fatalmente os portugueses se sentiriam mais confortáveis em 

praticar as artimanhas citadas nos parágrafos anteriores.  

Conforme informado anteriormente, os astrônomos Francisco José de Lacerda e 

Almeida, Antônio Pires da Silva Pontes e José Simões de Carvalho integraram as comissões 

de demarcação da região Norte e Oeste. Lacerda e Almeida, juntamente com Silva Pontes, 

participou da terceira partida, que deveria dirigir-se à Capitania do Mato Grosso, – nas regiões 

localizadas entre a foz do rio Jauru, (quando adentra o curso do Paraguai), e a do rio Guaporé, 

(quando se lança no Mamoré) (DOMINGOS, 2008). Já Simões de Carvalho ficou encarregado 

de integrar a quarta partida da região Norte responsável pelo entorno do rio Japurá.  

A proposta deste capítulo é abordar os cinco astrônomos paralelamente, com o intuito de 

proporcionar uma perspectiva simultânea – na medida do possível –das atividades que cada um 

deles desenvolveu. Como veremos a seguir, apesar dos cinco indivíduos terem sido 

contratados para demarcar as fronteiras e compartilhar algumas situações, houve também uma 

série de acontecimentos bastante específicos que eles vivenciaram isoladamente.   

Antes de prosseguirmos para os trabalhos desenvolvidos pelos astrônomos durante o 

período das demarcações, vamos nos concentrar em um elemento que é relativamente pouco 

explorado, mas que pode trazer considerações interessantes que é o “preço do trabalho” destes 

homens de ciência. Sendo mais direto: qual era o “salário” dos astrônomos das demarcações? 

Era muito ou pouco para a época? Considerando a responsabilidade do trabalho e os perigos de 

se aventurar nas viagens pelos confins do Brasil, será que o salário poderia ser um “atrativo” 

para os matemáticos recém-formados em Coimbra? Frequentemente nos deparamos com 

algumas imagens distorcidas no senso comum, uma delas é aquela em que o cientista é um 

sujeito que não tem nenhum interesse material, e que, inclusive, age com indiferença com 

relação ao dinheiro. Esta imagem errônea não está restrita apenas aos cientistas da atualidade; 

este é um assunto pouco explorado inclusive para os principais personagens históricos da 

ciência como Newton, Galileu, Kepler, Einstein, Lavoisier etc. Por isso, considero importante 

reservar algumas linhas para tratar sobre este assunto, tendo como objetivo, contribuir para a 

desconstrução dessa imagem distorcida, utilizando como exemplo os astrônomos que 

integraram as comissões de demarcação.  

De acordo com Virgílio Filho (1959), os astrônomos nas demarcações do Tratado de 

Santo Ildefonso recebiam um soldo de 400$000
26

 réis por ano. Os integrantes das comissões 

com remuneração maior do que os astrônomos eram apenas os tenentes-coronéis e os 

                                                             
26

 O documento: Rio Negro-Amazonas, Cx. 8, Doc. 351, também indica que o salário anual dos astrônomos era de   

400 mil réis. 
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sargentos-mores, ambos os cargos com 600$000 réis por ano (no caso da quarta partida da 

região Norte eram eles respectivamente Teodósio Constantino de Chermont e Euzébio 

Antônio de Ribeiros). Acima deles, apenas o governador (até 1780, João Pereira Caldas, no 

caso do Grão-Pará) com 4:800$000 réis anuais, ou seja, os astrônomos recebiam em um ano a 

mesma quantia que o governador do Grão-Pará recebia em um mês. Os soldos eram tabelados 

de acordo com a função, isto é, todos os astrônomos recebiam o mesmo valor, assim como, 

por exemplo, todos os capitães de infantaria recebiam 384$000. Seguindo a ordem 

decrescente das remunerações estavam o segundo-comissário com 380$000, o primeiro- 

cirurgião com 240$000 e o almoxarife com 120$000
27

. Porém, os salários dos governadores 

variavam bastante, no geral, eram proporcionais à “importância” da capitania. Também é 

interessante observarmos o ordenado de alguns dos membros da quarta partida espanhola
28

. O 

primeiro-comissário, Francisco Requena, recebia um salário de três mil pesos (mais 360 

pesos para três criados anuais). Já o segundo-comissário, Don Filippe Arrucha y Sarmiento 

ganhava 800 pesos (mais 120 pesos anuais para um criado) e, além disso, mais 700 pesos para 

a esposa.  La Fuente auferia 1200 pesos (mais 120 pesos anuais para um criado) e ainda 

ganhava 500 pesos adiantados por ser geógrafo.  

Para analisar se o salário dos astrônomos era muito ou pouco, faremos uma comparação 

baseada no poder de compra. Não temos o intuito de fazer uma representação fidedigna, mas 

sim, uma simples aproximação, para que seja possível ter uma noção (ainda que superficial) do 

valor do salário desses indivíduos atualmente. Deste modo, os valores aqui apresentados não 

devem ser considerados como algo rígido, pois tomaram como base, unicamente elementos 

quantitativos, e isso, por si só, já proporciona algumas limitações. A mesma forma de 

“conversão” foi utilizada por Papavero et al. (2010) para se referirem ao salário de Giovani 

Angelo Brunelli, um astrônomo contratado para as demarcações das fronteiras do Tratado de 

Madri. 

Assim sendo, os astrônomos do Tratado de Santo Ildefonso foram contratados por um 

salário mensal de aproximadamente 33$333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três réis). 

De acordo com Vasconcellos (1999, p. 35), no período entre 1750-1777
29

, o preço de uma 

dúzia de ovos era 30 réis, o litro do azeite custava 146 réis e um grama de ouro valia 446 réis. 

                                                             
27

 Foram encontradas, por enquanto, as informações da remuneração dos integrantes da quarta partida, mas, como 

o valor era tabelado por função, os integrantes das outras partidas provavelmente recebiam o mesmo soldo para o 

mesmo cargo. No caso da quarta partida, os capitães de infantaria eram Joaquim José Ferreira e Ricardo Franco de 

Almeida Serra, o Segundo-Comissário era Henrique João Wilkens, o Primeiro-cirurgião era António José de 

Araújo Braga, e o almoxarife era João Bernardes Borracho. 
28 AHU, Rio Negro, cx 04, doc 227 (p. 22) 
29

 Como os preços apresentados por Vasconcellos (1999) se referem ao período de 1750-1777 e os astrônomos 

foram contratados já no ano seguinte (1778), consideramos que poderiam ser utilizados como base de cálculo.  
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Logo, com o seu salário mensal, os astrônomos conseguiriam adquirir 1.111 dúzias de ovos, 

228 litros de azeite ou 74g de ouro. Vale a pena ressaltar que cada região do Brasil havia 

variações no preço dos produtos, deste modo, o mesmo salário poderia ser mai vantajoso numa 

determinada região do que em outra. Por conta disso e de outros motivos, fica muito difícil 

“converter” o salário deles para os dias atuais conforme Papaverto et. al (2010) fizeram, pois 

apesar de chegar num dado valor, o mesmo pode ser considerado uma aproximação bastante 

superficial e pouco verossímil.  

No próximo capítulo, será discutido se este salário de 400 mil réis anuais pode ter sido 

um elemento que os astrônomos levaram em consideração para aceitar o trabalho nas 

demarcações.  

 

2.1  O INÍCIO DA GRANDE JORNADA: OS PRIMEIROS ANOS DOS ASTRÔNOMOS 

NA AMÉRICA PORTUGUESA 

 

As trajetórias de vida de Lacerda e Almeida e Silva Pontes são semelhantes em diversos 

aspectos. Com relação ao período das demarcações, frequentemente os associaremos nos 

principais acontecimentos, pois de fato, eles compartilharam um microcosmo bastante similar. 

Ambos chegaram ao Brasil em fevereiro de 1780 (juntamente com José Simões de Carvalho, 

que veremos mais adiante), desembarcaram conforme consta em seu diário na cidade do Grão-

Pará e durante aproximadamente cinco a seis meses ali permaneceram. Lacerda e Almeida 

destaca que quando chegaram “foram recebidos com grande agasalho dos seus habitantes” 

(LACERDA E ALMEIDA, 1841). Vale a pena adiantar que uma característica inerente aos 

trabalhos de demarcação é justamente a morosidade das atividades, devida à complexidade do 

trabalho e ao território até então pouco explorado (muitas vezes de difícil acesso). Também 

havia o contingente de pessoas envolvidas e os imprevistos sempre presentes numa empreitada 

desse porte. Em diversos momentos, os trabalhos de demarcação sofreram interrupções 

temporárias e/ou tiveram suas retomadas postergadas.  

Durante este período que estiveram no Pará, Lacerda e Almeida e Silva Pontes não 

ficaram desocupados. O governador desta capitania lhes ordenou que fizessem explorações 

astronômicas pela região. Enquanto Lacerda e Almeida foi para a bacia do rio Negro, Silva 

Pontes ficou encarregado da bacia do rio Branco (PEREIRA; RIBAS, 2012). Embora cada um 

dos astrônomos tenha sido designado para um local distinto, em algum momento trabalharam 

juntos nas proximidades do rio Negro, pois fizeram algumas das observações astronômicas e 
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registraram num catálogo
30

. Após realizar estes trabalhos iniciais, Antonio Pires da Silva 

Pontes retornou à capital do Pará, em maio de 1780, e junto com ele também chegaram alguns 

instrumentos matemáticos e um caixote com ampulhetas
31

. O retorno de Lacerda e Almeida se 

daria pouco tempo depois. 

Passados esses primeiros seis meses, em agosto de 1780, iniciaram novas explorações 

pela grande bacia hidrográfica amazônica, e, no dia 17 de outubro de 1780, a expedição 

chegou até a vila de Barcelos, capital da capitania de São José do Rio Negro. Ao longo de todo 

o percurso, foram feitos registros de coordenadas geográficas e distâncias em léguas. 

Permaneceram em Barcelos até a virada do ano de 1780 para 1781. Segundo Piazzi Jr. (2015), 

o tempo que permaneceram em Barcelos (pouco mais de dois meses), provavelmente foi 

utilizado para reorganizar seus mantimentos e equipamentos. Entre 25 de dezembro de 1780 e 

30 de janeiro de 1781, Lacerda e Almeida, juntamente com Joaquim José Pereira, explorou os 

arredores da vila de Barcelos. No dia 01 de janeiro de 1781, Silva Pontes e o capitão Ricardo 

Franco de Almeida Serra foram explorar a hidrografia da região do rio Branco. Neste período, 

Lacerda e Almeida e Silva Pontes fazem trabalhos semelhantes, porém em localidades 

distintas. Silva Pontes registra as distâncias percorridas e as coordenadas geográficas, e retorna 

para Barcelos no mês de maio de 1781 para que a expedição parta em direção a Vila Bela, 

capital da capitania do Mato Grosso. 

Em abril do mesmo ano, Bento Sanches Dorta e Francisco de Oliveira Barbosa 

desembarcaram no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos de demarcação de uma das regiões 

do Sul do Brasil. A princípio, seriam responsáveis pelas fronteiras da capitania de São Paulo 

com os domínios espanhóis (MOURÃO, 1987; FARRONA, 2011). Os trabalhos dos dois 

astrônomos não foram iniciados de imediato, pois, tiveram que esperar a chegada dos 

instrumentos, o que só veio a acontecer mais de dois meses depois, dia 11 de junho de 1781 

(MOURÃO, 2009). Junto com os equipamentos científicos,
32

 chegou também Luiz de Cobos, 

um dos astrônomos espanhóis que partiu do Rio de Janeiro em direção às colônias espanholas 

situadas no rio da Prata, dia 19 de junho (MOURÃO, 2009). Como veremos no decorrer do 

texto, os trabalhos de demarcação de Dorta e Barbosa foram marcados por inúmeros 

                                                             
30

 Biblioteca Nacional, Seção Manuscritos – Doc. 01,2,027. 
31

 AHU, Pará, Cx. 86, Doc. 6996. 
32 Dentre os instrumentos, Mourão (2009) e Gesteira (2014) citam: um quadrante astronômico de um pé de raio 

com seu pedestal; uma pêndula astronômica; dois óculos grandes acromáticos de fabricação inglesa; um teodolito; 

um barômetro; quatro livros intitulados “Collection de Differens Traités sur des Instrumens d‟Astronomie et 

Physique, de autoria de João Jacinto Magalhães (1722-1790); dois livros em branco; uma máquina de fumo; duas 

bússolas de algibeira; duas caixas e folhas de Flandres; uma bolsa para instrumento circular; vários rolos de esfera; 

duas resmas de papel ordinário; penas e instrumentos para desenho.  
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empecilhos. Nota-se que comparado com os outros astrônomos, já estavam mais de um ano 

atrasados em seus serviços. Como veremos mais adiante, Dorta e Barbosa acabaram ficando 

bastante tempo no observatório astronômico no Morro do Castelo e realizaram estudos 

sistemáticos de astronomia, meteorologia e geofísica (MOURÃO, 2009; GESTEIRA 2014). 

José Simões de Carvalho chegou ao Brasil juntamente com Lacerda e Pontes, porém, há 

poucos documentos dos seus primeiros anos no Brasil. Entretanto, de acordo com Guimarães 

(1938)
33

, em 1780 o astrônomo já estava confeccionando o plano geográfico da capitania de 

São José do Rio Negro. No ano seguinte, Carvalho fez uma viagem até Cachoeira Grande, o 

que resultou num ofício datado de 20 de junho de 1781
34

. Assim que chegou, já começou a 

explorar as principais bacias hidrográficas da região Norte.  

No AHEx há uma cópia de um mapa de José Simões de Carvalho, cujo título é “Viagem 

que se fez no ano de 1782”. Essa reprodução foi realizada mais de 100 anos depois, em 1888, 

pelo capitão Tito Antônio da França Amaral, e nos revela alguns dos locais explorados por 

Carvalho no início do período das demarcações.  
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 Diccionario Bio-bibliographico Brasileiro de Diplomacia, Política Externa e Direito Internacional – Argeu 

Guimarães, Rio de Janeiro, 1938. Pág. 111. Informa que o período de confecção do plano geográfico da 

capitania do Rio Negro desenvolvido por José Simões de Carvalho foi de 1780 até 1789. 
34

 IHGB - Cons. Ultramarino, Vol. 1º - pág. 63 [Arq. 1.1.1.]. 
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 Mapa 1 - Viagem que se fez no ano de 1782 por José Simões de Carvalho 

 

Fonte: AHEx – Cód. 3302 

 

 

Provavelmente, a intenção do mapa era traçar o curso do rio dos Enganos. A parte 

inferior é justamente a boca desse rio, que segue para a esquerda no trecho mais à frente. 

Infelizmente não foi possível obter informações acerca do original; e embora o mapa não seja 
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rico em detalhes como outros documentos cartográficos produzidos por Carvalho, é 

interessante pensar por qual motivo alguns dos mapas de Simões tiveram tanta longevidade, 

isto é, continuaram sendo reproduzidos mais de um século depois.  

O próximo documento encontrado é do ano de 1784 (conforme veremos a diante); 

portanto, nesses primeiros quatro anos de estadia, existem algumas lacunas acerca do que ele 

produziu ou por onde andou. Uma característica bastante peculiar de José Simões de Carvalho 

é a quantidade de mapas que produziu durante o período em que esteve no Brasil. Por 

enquanto, foram encontrados 24 documentos cartográficos associados ao astrônomo. Eles se 

encontram na Biblioteca Nacional (14 mapas e 1 planta), no Arquivo Nacional (1 mapa) e no 

Arquivo Histórico do Exército (8 mapas). Além dos trabalhos de demarcação nas fronteiras, é 

bastante evidente que Simões teve como principal tarefa mapear a região Norte da América 

Portuguesa. Carvalho parece ter encarado, com bastante afinco, a missão que lhe foi atribuída; 

pois, pelos registros, permaneceu na região Norte do Brasil até o final de sua vida. E mais do 

que isto, parece nunca ter demonstrado insatisfação ou vontade de retornar ao Reino ou mais 

especificamente à sua terra natal, Coimbra. 

Segundo Farrona (2011), ao final do século XVIII, já havia outra concepção acerca dos 

trabalhos dos demarcadores, isto é, deixaram de ser vistos como “aventureiros” e passaram a 

ser considerados como intelectuais que viajavam em prol de uma missão organizada, bem 

definida e financiada pela coroa, grupo de comerciantes ou uma instituição científica. 

Entretanto, considero que esta mudança de concepção não se deu ao final dos setecentos, pois, 

nas demarcações do Tratado de Madri, os demarcadores e a viagem em si já reuniam todas as 

características elencadas. A principal diferença entre as comissões foi a vinda de grande parte 

dos contratados, de países estrangeiros, para as expedições da década de 1750, já que havia 

falta de profissionais em Portugal para um trabalho de tal magnitude.  

Conforme informado anteriormente, o trabalho dos astrônomos consistia em determinar 

as coordenadas geográficas. Mas, como os astrônomos mediam a latitude e a longitude? Esta 

informação é de grande importância e os próximos parágrafos serão dedicados a este assunto.  

Infelizmente os astrônomos não deixaram nenhum documento descrevendo em detalhes 

os métodos utilizados. Entretanto, de acordo com algumas informações deixadas por eles, é 

possível fazer uma reconstituição das práticas empregadas no campo. Embora o cronômetro já 

tivesse sido inventado pelo inglês John Harrison, este instrumento não foi utilizado nos 

cálculos das coordenadas geográficas. Portanto, os métodos de determinação da latitude e 
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longitude foram os mesmos utilizados algumas décadas antes pelos astrônomos demarcadores 

do Tratado de Madri
35

.  

Para obter a latitude geográfica de um determinado ponto era bastante simples, tanto 

que Eusébio da Veiga
36

, já em 1757, no Planetário Lusitano, reforça que este método é “tão 

comum e usual entre os pilotos e astrônomos no mar e na terra”. Uma das formas de obtê-la era 

calculando a altura do polo celeste, sendo que esta altura será a latitude do observador. Para um 

observador no hemisfério Norte, sua latitude será dada pela altura da estrela Polar (Alfa Ursae 

Minoris), estrela mais brilhante localizada na constelação da Ursa Menor, que está situada 

muito próxima ao polo celeste Norte, sendo, portanto, muito eficiente para se determinar a 

latitude. No entanto, um observador no hemisfério Sul não possui uma estrela próxima ao polo 

celeste Sul. Porém, através da constelação do Cruzeiro do Sul, visível praticamente em todo o 

ano e para quase todas as latitudes austrais, é possível determinar aproximadamente o polo 

celeste. Para isso, basta prolongar o eixo maior da constelação 4,5 vezes – eixo este formado 

pelas estrelas Gacrux e Acrux, também conhecidas popularmente como Rubídea e Estrela de 

Magalhães – na mesma direção em que a estrela Acrux aponta, para encontrar o polo celeste 

Sul. 

Entretanto, alguns obstáculos podem surgir ao tentarmos estabelecer a latitude através 

da observação dessas estrelas/constelações. No caso da estrela polar, como seu brilho é 

razoavelmente tênue, uma nuvem sutil pode ser suficiente para ocultá-la; e o mesmo pode 

ocorrer ao tentarmos observar a constelação do Cruzeiro do Sul. Este problema exigiu que os 

astrônomos tivessem também outro método para determinar a latitude através de um astro 

muito mais visível, e, de preferência, plausível para um observador situado tanto no hemisfério 

Norte quanto no hemisfério Sul; e para isso, o Sol, durante a sua passagem meridiana, foi 

considerado um elemento fundamental para compor este método alternativo. Além disso, 

também seria mais conveniente, pois a maior parte dos trabalhos de demarcação se 

desenvolveram durante o dia. Em alguns momentos, como veremos adiante, os astrônomos 

começaram suas atividades de madrugada por volta das 4 horas da manhã e também houve 

situações em que ficaram até mais tarde (por volta das 21 ou 22 horas) desenvolvendo as 

tarefas.  

                                                             
35 As práticas astronômicas do Tratado de Madri foram exploradas em meu Trabalho de Conclusão de Curso: 

Práticas astronômicas no século XVIII: uma perspectiva a partir das demarcações das fronteiras na América do 

Sul (COSTA, 2015). 
36 Eusébio da Veiga (1718-1798) foi um matemático e astrônomo português. Professor de matemática e 

astronomia, redigiu as primeiras Efemérides Astronômicas em Portugal. Sendo jesuíta, foi expulso do país para 

a Itália, onde foi o diretor do Observatório Astronômico do duque de Sermoneta em Roma (TRIGUEIROS, 

2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efem%C3%A9ride
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Duque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sermoneta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
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A latitude meridiana
37

 (latitude do observador obtida pela observação do Sol na 

passagem meridiana) é calculada através da combinação de três elementos: a altura angular do 

astro, a a declinação do Sol (distância angular entre o astro e o Equador celeste) e a distância 

zenital (distância angular entre o zênite do observador e o Equador celeste). A passagem 

meridiana do Sol, nada mais é do que o instante em que o centro do Sol cruza exatamente o 

meridiano do local. Neste momento ocorre o “meio-dia verdadeiro”, isto é, o Sol no seu 

movimento diurno alcança a sua maior altura, também denominada altura meridiana do Sol. 

O método de determinação da latitude pela altura meridiana do Sol consistia nos 

seguintes passos: 1) saber o horário em que o Sol cruzaria o meridiano; e para isso seria 

necessário: 2) observar a ascensão do Sol e fixar a altura no momento da sua culminação, ou 

seja, o instante em que atinge sua altura máxima. Para isso, fazem-se sucessivas observações 

por volta do meio dia, quando o Sol descreverá o seu movimento ascendente até que num 

determinado instante irá começar seu movimento descendente. Com isso é possível constatar o 

horário e a altura máxima que o astro atingiu
38

. Posteriormente deve-se 3) determinar a 

distância zenital e, finalmente, 4) determinar a declinação solar. Com isso, é possível 

estabelecer a latitude.  

Nas demarcações, os astrônomos poderiam calcular a longitude sabendo o momento de 

ocorrência de um determinado fenômeno numa dada localidade, e, a partir da hora local e, 

consequentemente, da hora no meridiano de referência, pela diferença horária entre os dois 

lugares, seria possível obter a diferença em graus entre o meridiano local e o meridiano de 

referência, chegando, deste modo, à longitude do lugar. Para isso, os eclipses se tornaram 

eventos importantes. 

De acordo com Domingos (2008), outro método utilizado para se determinar a 

longitude, presente nos diários de Antônio Pires, era por meio da observação da distância entre 

o Sol e a Lua ou entre um desses astros e uma estrela. Para as coordenadas geográficas da 

“boca do rio Madeira”, por exemplo, encontraram a longitude de 4°4‟10” do meridiano de 

Paris, e o método empregado foi o da “distância da Lua ao Sol”
39

. Para a autora, “o mais 

provável é que Pontes Leme tenha feito a medição desses astros a partir de três ângulos: 

primeiramente a altura do Sol e da Lua e depois sua distância angular. Para isso, o relógio de 

                                                             
37 É possível estabelecer a latitude meridiana por meio de qualquer estrela durante a sua passagem pelo meridiano 

do observador e não somente através do Sol. 
38 Vale a pena ressaltar que também é necessário levar em consideração os erros instrumentais e fazer as devidas 

correções; para isso deveria a) inscrever o erro do instrumento (que pode ser positivo ou negativo, determinado em 

função da altura medida; b) calcular a altura corrigida; c) determinar a correção solar e d) calcular a altura 

verdadeira do Sol – que é o produto da altura corrigida com a correção solar. 
39

 PONTES LEME, 1782. In: MENDONÇA (1985). 
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„algibeira‟ e o estojo matemático, com suas réguas e compassos, eram imprescindíveis” 

(DOMINGOS, 2008, p. 99). Comparando a referida distância angular alcançada e valores 

encontrados em outros locais, obtinha-se a longitude aproximada. Para a realização dos 

cálculos era imprescindível que os astrônomos dispusessem das efemérides astronômicas e uma 

tabela de longitudes. 

Mas o método mais utilizado para estabelecer as coordenadas geográficas era aquele 

que utilizava os eclipses dos satélites de Júpiter. Como este fenômeno se dava numa rápida 

periodicidade (em média a cada 24h aproximadamente), era possível prever tais eclipses. Para 

isso observava-se a hora exata da imersão ou emersão de algum dos satélites e comparava-se, 

em tabelas, o momento de ocorrência deste mesmo fenômeno num meridiano de referência. A 

partir da diferença horária, obtinha-se a longitude.  

  

Fig. 1 – Método de determinação da longitude por meio dos satélites de Júpiter 

 

Fonte: Adaptado de Miguens (1999, p. 558). 

 

Beatriz Bueno destaca as dificuldades de tal realização durante as práticas de campo das 

comissões de demarcação: 

 

Os pesados telescópios e o relógio de pêndula deveriam ser transportados e alojados 

em observatórios provisórios. No momento do eclipse, ajustava-se o relógio de 
pêndula com a hora de Paris, [...] prevendo o fenômeno para aquele dia. Esperava-se 

a manhã seguinte e, ao meio-dia, com o auxílio de um relógio de sol, calculava-se a 
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diferença de horas em relação a Paris, convertendo-a em extensão geográfica 

percorrida. (BUENO, 2011, p. 312) 
 

 

No período das demarcações do Tratado de Santo Ildefonso, determinar as coordenadas 

geográficas não era uma tarefa tão complexa, mas, sim, trabalhosa. E por conta disso, requeria 

bastante atenção. Pode-se afirmar que os principais obstáculos para os demarcadores estavam 

relacionados com as próprias condições do trabalho de campo e os seus inúmeros imprevistos, 

como, por exemplo, a quebra ou perda de aferição dos instrumentos ou o tempo 

demasiadamente nublado ou chuvoso. Caso houvesse algum problema com os instrumentos, 

nem sempre o reparo era rápido; muitas vezes tinham que remetê-lo a Lisboa para que um 

especialista pudesse examiná-lo, e em alguns casos também era muito comum serem 

encaminhados para profissionais das nações vizinhas como em Londres, Paris, etc. Além do 

tempo perdido neste processo, até que o mesmo retornasse em perfeitas condições, havia um 

custo muitas vezes bastante elevado. Diante disso, consideramos pertinente dedicar os 

próximos parágrafos a discutir justamente esta questão, ou seja, o custo das demarcações.  

Um ponto que vale destaque é a geração de despesas das demarcações. Além das 

remunerações aos integrantes das comissões, muitos outros gastos eram gerados, com os quais 

o governo deveria arcar, pois se tratava de um trabalho em prol dos “Reais Domínios”. Os 

quadros a seguir ilustram as despesas em todo o ano de 1790
40

, e servem de base também para 

termos uma noção dos gastos produzidos nos anos anteriores. O quadro 5 mostra as despesas 

de um modo geral e sintético, enquanto que o quadro 6 detalha cada um dos itens. 

 

Quadro 5 – Despesas durante todo o ano de 1790 

Cálculo da importância da Despesa das Reais Demarcações em todo o ano de 179041 

Item Valor em réis 

N.1 - Despesa com empregados (soldos, ordenados, luzes, e 
quartéis de residência) 

3:471$040 

N.2 - Despesa com a Mesa (salário de cozinheiros, copeiros e 
alguns móveis para a mesma mesa) 

4:212$992 

N.3 - Despesa com o Expediente da Secretaria, Provedoria e 
Risco de Mapas 

96$863 

N.4 - Despesa com as Obras Reais e outros serviços pela 
Repartição da Ribeira 

3:361$404 

N.5 - Despesas feitas com serviços fora da Repartição da 818$030 

                                                             
40

 AHU, Rio Negro Amazonas – Cx. 16, Doc. 607. 
41 O documento informa que destes 17:316$673 de réis, a Fazenda Real ainda estava devendo a quantia de 

5:630$068 de réis, valor este que se referia a ordenados, salários e alguns gêneros comprados. Assim, o gasto 

total no ano de 1790, seria então, 22:946$741 réis. Os Secretários de Expedição que assinaram o documento 

foram Sebastião José Prestes e Bento José do Rego. 
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Ribeira 

N.6 - Despesa feita com os Doentes dentro do Hospital e fora 
dele 

526$923 

N.7 - Despesas com a Partida em Ega, ocupação dos soldos e 
ordenados das Pessoas empregadas as quais vão incluídas na 
primeira adição do presente cálculo 

4:315$132 

N.8 - Os que se deu a consumo em que [ilegível] as criações e 
tartarugas que morreram 

216$789 

N.9 - Despesa feita na Cidade do Pará com a remessa de 
alguns Provimentos para os Armazéns Reais de Barcellos; o 
valor só dos transportes 

297$500 

Despesas Totais durante todo o ano de 1790 17:316$673 

 

 

Quadro 6 – Descrição detalhada das despesas de cada um dos itens apresentados no Quadro 5. 

Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N1 a qual importa 3:471$040 

Com os soldos do Sargento-Mor Engenheiro 
Euzébio Antonio de Ribeiros e do Capitão Pedro 
Alexandrino Pinto de Jesus 

984$000 

Com os de dois Matemáticos (a) 663$600 

Com os ordenados de dois Capitães 240$000 

Com os do Tesoureiro e escrivão da 
Procuradoria e seu ajudante escriturário 

480$000 

Com os do Secretário e de um Amanuense da 
secretaria 

360$000 

Com o de um Cirurgião Assistente em Ega 240$000 

Com os do serviço da Fazenda e Fiel destana 
Partida em Ega 

180$000 

Com o de um Amanauense que escreve no 
Exped. Do Segundo Comissário em Ega 

50$000 

Com os de Copeiro, Hortelão, Enfermeiro e 
Pescado em Ega 

96$000 

Com as luzes dos Empregados em Barcellos 59$520 

Com os aluguéis de Quartéis para residência do 
Empregados em Barcellos (b) 

117$920 

Soma 3:471$040 

Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N2 a qual importa 4:212$992 

Com os mantimentos para a Mesa (c) 3:549$697 

Com alguns moveis para o serviço da Mesa 42$200 

Com os ordenados do Cozinheiro, seu Ajudante, 
Moços 

230$400 

Com os do Padeiro, e seu Moço 62$400 
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Com os do Copeiro e seus Moços 91$200 

Com o do Hortelão 19$200 

Com o do Pescador e dos Indios da Pescaria 
(dearia?), e seu sustento 

217$895 

Soma 4:212$992 

Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N3 a qual importa 96$863 

Com livros, Papel, Tinta e outros pertences para 
a Secretaria 

65$134 

Com livros, Papel, Tinta e outros pertences para 
a Provedoria 

29$544 

Com papel de risco e alguns preparos para 
mapas 

2$185 

Soma 96$863 

Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N4 a qual importa 3:361$404 

Com materiais gastos nas Obras Reais 591$926 

Com rações ordinárias à Gente do Serviço 254$572 

Com os salários de dois Marinheiros 120$000 

Com os pagamentos das Obras aos Ferreiros 133$200 

Com os Jornais(?) de Carpinteiros, Calafates, 
Serradores, e Pedreiros das Obras Reais 

745$740 

Com o salário dos Indios 1:261$845 

Com outros gastos miúdos principalmente 
pólvora, chumbo e mais fornecimento de 
canoas expedidas a pequenas diligencias e 
preparos para elas 

254$121 

Soma 3:361$404 

Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N5 a qual importa 818$030 

Com salários de Indios ocupados na condução 
de farinha e arroz da parte superior do Rio 
Negro para os Armazens Reais 

165$120 

Com o sustento dos ditos Indios 121$340 

Com a construção de canoas mandadas fazer na 
mesma parte superior 

475$280 

Com os avisos expedidos da fortaleza da Barra 
do Rio Negro para a Capital 

41$910 

Com a fatura de madeiras de cedro para obras 
de canoas no distritito da mesma fortaleza da 
Barra 

14$380 

Soma 818$030 

Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N6 a qual importa 526$923 
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Com mantimentos aos Empregados que foram 
assistidos fora do Hospital 

179$778 

Com sustento e outras assistências aos doentes 
dentro do Hospital 

92$683 

Com a botica despendida com huns e outros 171$387 

Com o sustento para galinhas 83$075 

Soma 526$923 

Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N7 a qual importa 4:315$132 

Com Gêneros de fornecimento remetidos para 
Ega 

1:346$526 

Com botica remetida da mesma forma 498$060 

Com gêneros que em Ega se tomaram para se 
pagarem 

357$655 

Com outros gêneros que em Ega mais se 
tornaram pertencentes a dízimos 

232$325 

Com os ordendados do Copeiro, Cozinheiro, 
Pescador e Hortelão da Partida em Ega 

113$240 

Com os do Enfermeiro do Hospital e Lavanderia 
da Roupa em Ega 

26$400 

Com os jornais dos Carpinteiros em Ega 144$410 

Com os dos Ferreiros 38$600 

Com os salários dos Indios em serviço da Partida 
em Ega 

610$408 

Com os serviços dos pesqueiros da dita Partida 309$798 

Com os dos Indios ocupados em roças de 
farinhas e em diversos serviços da mesma 
Partida 

224$545 

Com os dos Indios do Serviço de Destacamento 
da boca do Rio Issá 

225$400 

Com os dos Indios ocupados em roças de 
farinha na boca do dito Rio 

125$968 

Com os dos Indios ocupados em roças de 
farinha na Tabatinga 

61$797 

Soma 4:315$132 

Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N8 a qual importa 216$789 

Com gêneros corruptos e líquidos extravasador 127$109 

Com tartarugas que morreram dentro dos 
currais da Fazenda Real 

80$280 

Com criações e porcos que morreram 9$400 

Soma 216$789 
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Subdivisão da Despesa que no cálculo vai debaixo de N9 a qual importa 297$500 

Com salários de Indios das Esquipações das 
Canoas de Condução do Pará para o Rio Negro 

170$200 

Com o sustento dos ditos 100$100 

Com o custeamento das sobreditas canoas de 
condução 

27$200 

Soma 297$500 

Total Geral durante todo o ano de 1790 17:316$673 

 

(a) Além da porção que deixam na corte para suas famílias. 

(b) Esta despesa não aparecerá na conta do ano de 1791, porque todos os empregados foram aquartelados     

nas casas próprias que haviam da Fazenda Real. 

(c) Esta despesa se verá na conta do ano de 1791 muito diminuída pela frugalidade a que se acha reduzida 

a Mesa. 

 

A despesa total no ano de 1790 nos revela o quão custoso eram as Partidas de 

Demarcação. Camargo (2003) ressalta, inclusive, que alguns moradores e comerciantes locais 

começaram a praticar preços abusivos em virtude da grande demanda de produtos e serviços 

que as demarcações exigiam. Se utilizarmos como parâmetro as despesas durante o ano de 

1790, e levarmos em consideração que a tentativa de demarcar o território demandou mais de 

10 anos, é possível inferir – fazendo uma projeção conservadora – que o custo total das 

demarcações ultrapassou facilmente os 200:000$000 (duzentos milhões de réis ou duzentos 

contos de réis). 

Mont Serrath (2013) no gráfico abaixo (p. 256 de sua tese) nos fornece a Demonstração 

de Resultado do Exercício (DRE), que seria o total de gastos e arrecadações no período de um 

ano. É possível observar que em diversos períodos (inclusive no ano de 1790), o saldo foi 

negativo. Mont Serrath (2013) alerta que isto se deve ao fato de a DRE levar em consideração 

o que já havia em caixa, isto é “o saldo acumulado nos anos anteriores”. O saldo negativo ao 

término do ano, provavelmente seria uma consequência de já ter iniciado esse mesmo ano em 

déficit, (isto é, “no vermelho”), deste modo, por mais que as receitas tenham sido maiores do 

que as despesas, ainda assim, não seria suficiente para fechar com saldo positivo justamente 

por conta de ter “herdado” gastos de períodos anteriores. 
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Gráfico 1 – Resultado do Exercício do Erário Régio no período de 1762-1832 em réis. 

 

Fonte: adaptado de Mont Serrath (2013) 

  

Já no gráfico 2 (p. 257 de sua tese), Mont Serrath (2013) traz um “balanço” do que foi 

arrecadado no mesmo período. Neste gráfico, são analisadas apenas as receitas e despesas de 

cada ano, sem levar em consideração o saldo do caixa no início do período, em outras 

palavras, tem como objetivo apenas comparar se as receitas foram maiores ou menores do que 

as despesas. 
 

Gráfico 2 – Balanço do Erário Régio no período de 1762-1832. 

 

Fonte: adaptado de Monte Serrath (2013) 

 

A partir do gráfico 2, é possível observar que, para o ano de 1790, as receitas superaram 

as despesas. A questão que se coloca então é a seguinte: o quanto as demarcações 

comprometiam as receitas do Império Português? A partir dos dados apresentados nos gráficos 
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e nos quadros, podemos fazer uma aproximação um tanto limitada, mas que proporciona uma 

dimensão mais palpável do custo das demarcações. Pelos gráficos apresentados por Mont 

Serrath (2013), é possível notar que a receita do Erário Régio foi algo em torno de 

7.000.000.000 de réis (que poderia ser escrito como 7:000:000$000 bilhões de réis ou ainda, 

7000 contos de réis), arredondando as despesas com as demarcações no ano de 1790 para 

21:000$000 (ou 21 contos de réis), podemos inferir que as despesas com as demarcações 

comprometeram aproximadamente 0,3% da receita anual do Erário Régio.  

Analisando este percentual de 0,3% e o gráfico 2 apresentado por Mont Serrath (2013) 

que demonstra que no balanço anual as receitas superaram as despesas, o custo da demarcação 

parece não ser algo tão significativo. Entretanto, vale a pena ressaltar que, de acordo com a 

Demonstração de Resultado do Exercício (gráfico 1), o ano de 1790 teve saldo negativo, isto é, 

foi deficitário, e esta é uma informação de suma importância, pois, proporciona uma visão 

mais “realista” acerca da saúde financeira do império e facilita a tomada de decisões, uma vez 

que, diante deste quadro, seria importante saber se existia viabilidade econômica para 

determinados empreendimentos. Deste modo, o custo anual, associado aos poucos resultados 

que as demarcações estavam apresentando, e a conjuntura econômica não tão favorável no 

período (com saldos negativos em anos anteriores e subsequentes, como 1787, 1789, 1790, 

1791 e 1793) pode ter feito com que um custo anual de aproximadamente 20:000$000 de réis 

se tornasse muito mais expressivo, se mostrando como um dos motivos para o encerramento 

dos trabalhos demarcatórios. Ao final deste capítulo, abordaremos outras questões que 

suscitaram o término das expedições. Por enquanto, o objetivo era demonstrar que uma 

empreitada deste porte demandava recursos financeiros consideráveis. Julgamos interessante 

abordar este assunto antes mesmo de detalhar as atividades dos demarcadores no campo, pois, 

assim é possível compreender melhor algumas das dificuldades que surgiram durante a 

execução dos trabalhos das comissões. 

Por enquanto, não foi encontrado registro de despesas dos outros anos das demarcações, 

mas conforme salientado anteriormente, ao que tudo indica, deve ter sido um valor próximo 

deste apresentado para o ano de 1790, tendo evidentemente alguma variação para mais ou para 

menos, mas que provavelmente na média apresentaria um valor bastante semelhante.  

Até aqui foi abordado o momento de chegada dos cinco astrônomos na América 

Portuguesa, na próxima seção, nos dedicaremos aos trabalhos desenvolvidos pelos mesmos 

enquanto permaneceram na colônia.  
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2.2 DOIS MUNDOS OPOSTOS: OS ASTRÔNOMOS DAS FRONTEIRAS E OS 

ASTRÔNOMOS DE “GABINETE” NO RIO DE JANEIRO 

 

Em setembro de 1781, Lacerda e Pontes juntamente com a equipe partiram para Vila 

Bela. Eles chegaram à boca do rio Madeira no dia 09 de setembro de 1781 e calcularam as 

coordenadas geográficas do que acreditavam ser a fronteira com os domínios espanhóis, ou 

segundo o diário, o ponto que acharam “mais próprio para a extrema do ponto intermédio da 

divisão com os espanhóis”, com Latitude Austral 3° 22‟ 45‟‟ e Longitude 318° 52‟ 53‟‟. 

Variação Nordeste 6° 44‟. ” 

Uma passagem interessante do diário é o destaque que Lacerda dá ao grande perigo que 

o trabalho de demarcação envolvia, inclusive proporcionando sérios riscos de vida, não só 

pelos locais de difícil acesso, que configuravam uma característica marcante dos territórios por 

onde passavam, mas também pelos ataques que sofriam de alguns grupos indígenas. No dia 23 

de setembro de 1781, há o seguinte relato: 

 

Tendo navegado uma légua
42

 e meia fomos atacados pelo Gentio, que do mato, e 

sem serem vistos, despediram imensas flechas sobre minha canoa, com tal 
felicidade nossa que nem um feriram, escapando muitos pelas voltas que davam ao 

corpo, quando viam em direitura a si: eu escapei de ser atravessado por uma no 

pescoço. (LACERDA E ALMEIDA, 1841, p. 22).  

 

Os ataques indígenas não eram algo incomum, porém, esta não seria a última vez que 

Lacerda e Almeida deixaria registrado uma situação em que quase perdeu a vida, Pereira e 

Ribas (2012) destacam que o astrônomo demonstrava alguns traços hipocondríacos, pois 

“sempre buscou apresentar-se como um homem doente, muito próximo da morte”. Se de fato 

essa “dramatização” era verdade ou então exagerada em alguma medida, não é possível 

afirmar, mas, no mínimo chamou a atenção dos poderes políticos, e, segundo Pereira e Ribas 

(2012), deveria ser convincente, pois o governador do Mato Grosso chegou a fazer o seguinte 

relato aos seus superiores: 

 

O referido Doutor vay satisfazendo suposto que muito devagar em rezão das suas 

gravíssimas queixas de que não tem sido possível melhorar de todo, em forma que 
ainda ultimamente o puzeram não longe da Sepultura sendo atacado de 

humaapoplecia em que perdeu a falla por quazi dois dias (AHU, Mato Grosso, Cx. 

24, D1431 in: PEREIRA e RIBAS, 2012). 

 

                                                             
42

 1 légua equivale a aproximadamente 4,82 quilômetros, logo, navegaram por aprox. 7,2 quilômetros. 
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Esta característica de se mostrar frequentemente próximo da morte, seja por doença ou 

pelas dificuldades das expedições, poderia ser uma forma (intencional ou não) de mostrar para 

os poderes políticos o quanto sua jornada era perigosa e ao mesmo tempo se valorizar por a 

estar desempenhando mesmo assim. Outra passagem do diário em que Lacerda e Almeida 

ilustra o cenário violento das demarcações é o trecho a seguir: 

 

17 [de outubro de 1781] – Pelas 8h da manhã chegamos ao salto de Theotonio, onde 
achamos os commerciantes de Matto-Grosso com 13 canôas, e trazião 6 mezes de 

viagem. Ellestinhão sido atacados pelo gentio 5 vezes, e de uma ferirão algumas 

pessoas, e mattarão  a um índio remeiro de uma montaria, na boca do Jamary (2ª 

cachoeira). Os commerciantesfizerao-lhes uma emboscada, em que matarão quatro, 
e a um principal, que se suppoz ser, pela distinção das penas com que vinha 

adornado, como também o seu arco e flexa [...] 

 

Infelizmente os diários não trazem alguns detalhes importantes da expedição, como por 

exemplo, o número de pessoas que compunham a comissão. Mas, de acordo com a passagem 

do dia 21 de novembro e com outros documentos, nota-se que a equipe era realmente muito 

numerosa: “Erão perto das 11h quando acabamos de passal-a, e navegamos 1 ½ legoa. Já 

tínhamos 30 doentes, e muita falta de mantimentos” (LACERDA E ALMEIDA, 1841, p. 25). 

Não custa reforçar que durante a viagem de Barcelos à Vila Bela, Antonio Pires da Silva 

Pontes também integrava a comitiva, assim como, segundo Pereira e Ribas (2012): 

 

Três engenheiros militares, os capitães Pedro Alexandrino, Joaquim José Ferreira e 

Ricardo Franco de Almeida Serra, jovens oficiais formados pela Academia Militar e 
que já se dedicavam à topografia. Um quarto engenheiro, o sargento-mor Euzébio 

Antônio de Ribeiros, que era lente da Aula do Regimento da Artilharia no Rio de 

Janeiro, iria juntar-se ao grupo (PEREIRA; RIBAS, 2012, p. 36). 

 

É importante destacar que a equipe não era composta apenas pelos astrônomos e pelos 

indivíduos citados acima. A maior parte dos integrantes eram “anônimos”, como por exemplo,  

criados, escravos, índios, etc., e desempenhavam funções “braçais” como remeiros, 

carregadores de mantimentos e instrumentos, além de indivíduos da própria região que 

auxiliavam na indicação dos caminhos, assim como médicos, cirurgiões etc.  

A comissão finalmente chega a Vila Bela da Santíssima Trindade dia 28 de fevereiro de 

1782. Através de algumas produções
43

 deixadas pelos dois astrônomos, tudo indica que 

                                                             
43 Foram tomados como base para tal afirmação os seguintes documentos manuscritos: 

- Catálogo da verdadeira posição dos lugares abaixo declarados pertencentes as capitanias do Grão-Pará e Mato-

Grosso determinada pelos anos de 1780 e 1784. Biblioteca Nacional: 21,1,021 nº 001.  

- Diários de viagens que fez o doutor Antônio Pires da Silva Pontes a tirar a configuração do rio Guaporé, e a 

reconhecer a cabeceira do rio Barbados. Biblioteca Nacional: 08,2,021. Data: 1783 

javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,28,14,1259390,2,'resultado',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,28,14,1259390,2,'resultado',1);
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permaneceram pelos arredores da região de Vila Bela até abril de 1786. Ainda em 1782, 

Lacerda e Almeida, inclusive, chegou a fazer algumas viagens nos domínios espanhóis dos 

rios Itonamas, Maxupo, Branco, Baures, da Conceição, e de S. Joaquim e também nas missões 

de Magdalena, Conceição e S. Joaquim. As coordenadas geográficas encontradas, 

provavelmente seriam úteis para uma possível comparação com relação às medidas 

apresentadas pelos espanhóis, entretanto, Pereira e Ribas (2012) destacam que Lacerda e 

Almeida foi incumbido de explorar tais rios, sem despertar a atenção dos espanhóis que 

estavam nas proximidades das missões, explorando os arredores de Moxos. Ou seja, o 

astrônomo tinha como função espionar os trabalhos dos espanhóis. Como resultado dessas 

explorações, Lacerda e Almeida escreveu uma Memória e a submeteu à Academia Real das 

Sciencias de Lisboa
44

. Não é possível afirmar se Silva Pontes acompanhou Lacerda durante 

este período que esteve nos domínios hispânicos. Ao longo da Memória, não é citado o nome 

de nenhum outro integrante da expedição, entretanto, cabe salientar que Lacerda e Almeida 

provavelmente não estava sozinho, pois qualquer exploração deste tipo requeria um número 

razoavelmente expressivo de pessoas. O excerto a seguir ilustra um pouco o cenário: 

 

Cheguei perto do meiodia a um lugar chamado Barranquinho: em quanto se fazia a 

calderada, e eu tomava a altura meridiana do sol, uns camaradas foram ao campo 

para matar alguma rez. Divididos em dous corpos, seguiram differentes veredas, e 
inflamados com o ardor proprio dos caçadores, tiveram grande demora; o que muito 

estimei, porque passei a maior força da calma deitado em minha rêde entre o mato 

[...] (LACERDA E ALMEIDA, 1849, p. 109) 

 

Por enquanto não está muito claro se este “descanso” que Lacerda cita era uma exceção 

ou algo mais corriqueiro. A princípio, é possível imaginar que diante de um trabalho deste 

porte, pouquíssimas seriam as vezes em que ficavam ociosos, entretanto como veremos 

adiante (mais especificamente no capítulo 2), o governador do Mato Grosso chegou a 

mencionar numa carta ao ministro Martinho de Melo e Castro que os astrônomos (Lacerda e 

Silva Pontes) não eram tão dedicados ao estudo da matemática e que passavam bastante tempo 

descansando. Com relação aos outros astrônomos demarcadores, não há queixa de nenhum 

superior com relação aos “descansos” praticados pelos mesmos, nem mesmo por Francisco de 

Oliveira Barbosa e Bento Sanches Dorta que sequer participaram dos trabalhos de campo nas 

fronteiras.  

                                                                                                                                                                                  
- Diário da viagem que fez ao tirar a configuração do rio Guaporé. Biblioteca Nacional: I-32,19,003 nº003. Data: 

1783. 
44ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e. Memória a respeito dos rios Baures, Branco, da Conceição, de S. 

Joaquim, Itonamas e Maxupo, e das três missões da Magdalena, da Conceição e de S. Joaquim. RIHGB, v. 12, p. 

110, 1849. 

javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,28,11,1366183,1,'resultado',1);
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De acordo com alguns documentos
45

, Dorta e Barbosa deveriam compor a segunda 

partida da região Sul. Mas devido a diversos motivos (um conjunto de fatores como conflitos 

políticos, falta de recursos financeiros
46

, doença
47

 etc.), Bento Sanches Dorta e Francisco de 

Oliveira Barbosa não foram enviados para demarcar as fronteiras e permaneceram no Rio de 

Janeiro por sete anos (1781-1788) e, posteriormente, foram enviados para São Paulo, onde 

Dorta ficou por mais seis anos (1788-1794), até a sua morte. Barbosa ao chegar a São Paulo fez 

alguns trabalhos
48

, mas infelizmente não identificamos seu paradeiro (data e local de 

falecimento). Mas o fato de não terem sido designados para a execução dos trabalhos nos 

limites territoriais não fez com que eles ficassem desocupados, muito pelo contrário. Enquanto 

estiveram no Rio de Janeiro e posteriormente em São Paulo, realizaram diversos trabalhos. 

Assim como Silva Pontes e Lacerda e Almeida compartilharam uma trajetória de vida bastante 

semelhante, o mesmo aconteceu com Bento Sanches Dorta e Francisco de Oliveira Barbosa. Só 

que, diferentemente da primeira dupla, esta última não deixou tantos registros, especialmente 

Barbosa. Pela documentação encontrada, tudo indica que estiveram juntos fazendo a maioria 

dos trabalhos e apenas em momentos pontuais se separaram, conforme será apontado ao longo 

do texto. Francisco de Oliveira Barbosa é o indivíduo com o menor número de fontes 

encontradas e consequentemente esteve mais apagado no decorrer da dissertação. Porém, isto 

não significa que não tenha sido um sujeito de relevo. Segundo Farrona (2011, p.71), Barbosa 

era um astrônomo bastante influente na época.   

Heloísa Gesteira (2015) destaca o cuidado com o qual Bento Sanches Dorta registrou os 

instrumentos, os horários e os procedimentos. Tudo descrito com bastante detalhe. Entretanto, 

apenas na primeira Memória publicada pela Academia de Ciências de Lisboa há a informação 

do local de realização dos trabalhos, isto é, o Morro do Castelo. Entretanto, é possível deduzir 

que muito provavelmente ele tenha realizado todas as demais observações no mesmo local, 

pois, quem toma tanto cuidado para descrever a metodologia, não deixaria de informar caso 

tivesse mudado de lugar (GESTEIRA, 2015). Esta autora ainda faz um apontamento 

interessante, que por sinal tem relação com o título desta seção: diz respeito ao local de 

trabalho de Bento Sanches Dorta. Segundo Gesteira (2015), um termo adequado para se referir 

ao espaço no qual o astrônomo desenvolveu suas atividades é “Estação de Observação”, e 

justifica que, mesmo que não estivesse trabalhando num ambiente fechado, isto é, num 

observatório estruturado e fisicamente apropriado, “ele pôde permanecer durante um bom 

                                                             
45AHU, Cx. 40, Doc. 3290 / AHU, Cx. 40, Doc. 3307 / AHU, Cx. 40, Doc. 3319 
46AHU, Cx. 40 Doc. 3319 
47 Idem. 
48 Publicados no Tomo II das Memórias da Academia das Ciências de Lisboa. 
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tempo realizando observações em condições estáveis, exceto com relação às intempéries da 

natureza, como tempestades e chuvas entre outras” (GESTEIRA, 2015). Esta característica de 

trabalho de Bento Sanches Dorta, e, em vários momentos de Francisco de Oliveira Barbosa, me 

motivou a caracterizá-los no título da seção como “astrônomos de gabinete”, pois estavam em 

condições de trabalho muito distintas dos outros três astrônomos responsáveis pelas regiões das 

fronteiras. Ainda que o termo “gabinete” esteja muito associado a um espaço fechado (e até 

determinado ponto “confortável”), tem como objetivo na verdade simbolizar a condição mais 

imóvel/estática à qual os astrônomos do Rio de Janeiro estavam submetidos e não 

necessariamente ao espaço no aspecto físico. Segundo Gesteira (2015), “as observações não 

eram feitas em prédios ou locais especialmente construídos, mas eram escolhidos sítios 

favoráveis”. 

De fato, há uma certa dificuldade em caracterizar o local de trabalho destes astrônomos, 

e acredito que o motivo seja justamente a sua nomenclatura. Mourão (2009) cita que Dorta e 

Barbosa assim que chegaram ao Brasil, fundaram um “Observatório Astronômico” no Morro 

do Castelo. Ora, se já havia um observatório no Morro do Castelo instalado junto ao colégio 

dos jesuítas desde 1730, qual a necessidade de fundar outro observatório? Por que não 

aproveitaram a estrutura deste preexistente? Do mesmo modo, muitos autores sinalizam que o 

primeiro observatório do Brasil teve sua construção iniciada em 1827 (mais tarde sob o título 

de Imperial Observatório) e suas atividades começaram na década de 1840, justamente no 

Morro do Castelo. Em primeiro lugar, não há dúvidas que de fato os jesuítas fundaram um 

observatório anexo ao colégio no Morro do Castelo já em 1730, conforme aponta o Padre 

Serafim Leite (1938). O observatório do século XIX é muito emblemático e muitas vezes 

considerado o primeiro, por ser provavelmente o mais semelhante com os atuais, por contar 

com instrumentos bastante modernos para a época, e também devido às suas atividades mais 

periódicas e com um caráter mais profissional
49

. Deste modo, podemos inferir que o 

“observatório astronômico” mencionado por Mourão (2009) como o local fundado por Dorta e 

Barbosa, de fato não é o termo mais apropriado para caracterizar o espaço utilizado pelos dois 

astrônomos. Na verdade, deveria ser um local mais modesto do que um observatório 

astronômico em si, mas equipado com instrumentos necessários. Heloisa Gesteira (2015) 

aponta que não era um prédio especificamente construído ou adaptado para um observatório e 

por isto sugere o termo “Estação de Observação”, o que realmente parece fazer muito mais 

sentido, pois, nem todo local utilizado para se fazer observações astronômicas pode ser 

                                                             
49 No sentido de haver pessoas contratadas e remuneradas para desenvolver as atividades necessárias para o 

Estado.   
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definido como um observatório astronômico. A autora também complementa que “era comum 

nas cidades, os observatórios serem construídos em montanhas ou pontos altos, o mesmo 

procedimento era seguido para estações improvisadas, ou seja, lugares altos, pico de morros, 

eram sempre escolhidos” (GESTEIRA, 2015). 

No que tange à metodologia de trabalho, o período que permaneceu no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, proporcionou a Bento Sanches Dorta uma condição privilegiada: a repetição de 

observações para um mesmo local.  Foi capaz de registrar repetidamente as observações dos 

satélites de Júpiter e a passagem meridiana do Sol (assim como de outras estrelas) para 

determinar com a maior exatidão possível as coordenadas geográficas da cidade. Gesteira 

(2015) destaca que Bento Sanches realizava em média 45 observações dos satélites de Júpiter 

por ano. O instrumento que utilizava era um “óculo acromático de Dollon de 17 polegadas de 

foco”. Além disso, fazia questão de informar as condições do céu, criando até uma escala de 

classificação: “claros”, “variáveis”, “de nuvens” e “cobertos”. Os gráficos a seguir foram 

extraídos de Farrona (2011) e nos mostram a quantidade de observações astronômicas 

realizadas por Dorta, assim como a natureza de cada uma delas num período de dez anos.  

 

Gráfico 3 – Número Total de Observações Astronômicas de Dorta entre 1781 e 1790. 

 

Fonte: adaptado de Farrona (2011, p. 183). 
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Gráfico 4 – Natureza das Observações Astronômicas de Dorta entre 1781 e 1790. 

 

Fonte: Farrona (2011, p. 183). 

 

Do momento em que chegou ao Rio de Janeiro até maio de 1788, Dorta se dedicou 

quase que exclusivamente à determinação das coordenadas geográficas da cidade, e, 

paralelamente, também realizou estudos meteorológicos. Muito provavelmente, Francisco de 

Oliveira Barbosa acompanhou Bento Sanches Dorta na maioria das atividades. Um dos 

documentos que comprovam esse trabalho conjunto é o ofício enviado por ambos os 

astrônomos a Martinho de Melo e Castro, datado de 10 de junho de 1783, onde remeteram as 

últimas observações feitas no ano de 1782, dos eclipses dos satélites de Júpiter, duas tábuas do 

nascimento e ocaso do Sol e as horas das marés na cidade do Rio de Janeiro
50

. Há um 

documento no IHGB da dupla de astrônomos cujo título é Parecer sobre um notável fenômeno 

elétrico sucedido no mar em 30 de Junho de 1785
51

, que vale a pena transcrever. A primeira 

parte (folha 1) é a descrição do fenômeno pelas testemunhas oculares e a segunda parte (folha 

2) é a explicação científica dos astrônomos para o ocorrido
52

: 

 

Na noite do dia 30 de Junho de 1783, pelas nove horas e meia, estando o navio de S. 

Magestade, denominado Príncipe da Beira estando na Latitude 6°30‟, e Longitude 

355°45‟, à referida hora estando a atmosfera clara, e os horizontes limpos, vindo o 
referido navio navegando com vento SE abulina, com qual andava a 5 milhas, 

instantaneamente o as de um fogo, o qual encobriu as estrelas e todo o horizonte e já 

se via o referido navio velejando dentro do mencionado fogo, o qual tinha uma cor 

natural como o terrestre, e este se foi escurecendo, e ficando com uma cor de barro 
fúnebre, e se lhe divisavam várias partículas pretas e dentro desta sarração caminhou 

o navio o tempo de dois minutos, que durou o referido fogo, o qual cobria a 

                                                             
50 AHU, Rio de Janeiro Avulsos, Cx. 121, Doc. 9801. 
51 IHGB - Lata: 43 – Doc. 5 (Durante a transcrição do mesmo, a ortografia foi atualizada) 
52 Vale a pena mencionar que a ortografia de alguns documentos foi atualizada já durante a transcrição dos 

mesmos. Assim foi possível transcrever uma maior quantidade de conteúdo, uma vez que o tempo disponível para 

visitar alguns arquivos foi bastante reduzido devido ao volume de documentos encontrados. 
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atmosfera de tal sorte que o mesmo mas se não via senão uma pequena distância ao 

pé do navio e o referido vento ficou abafado enquanto durou o dito fogo e o qual 

igualmente desapareceu instantâneo, ficando como antes estava a atmosfera, e as 
estrelas e o vento que antes ventava, e então no Zênite se viu uma forma de espadana 

de fogo que a nossa vista parecia ter o comprimento de três varas pouco mais ou 

menos, da qual cintilaram várias faíscas que durou por espaço de dois minutos até 

que desapareceu.  
O calor do referido fogo não era grande nem este se viu levantar ou correr de 

parte alguma, como costuma suceder nas exalações as quais tenho visto de muitas 

grandezas e qualidades não sendo em nenhuma semelhante ao referido fogo.  
Fiz chamar depois do sucedido a tripulação que se achava de vigia na qual se 

achavam homens amigos em navegar, e por climas remotos e perguntando a cada um 

se em outras de suas navegações tinham visto coisa igual, uniformemente disseram 

todos nunca verem coisa semelhante; e averiguando eu sentido que cada um fez do 
que viu, alguns dos que estavam na proa julgaram ser fogo ateado dentro do navio e 

outros fecharam os olhos, e ficaram insensatos sem julgarem coisa alguma.  

O referido fogo não prejudicou o navio, nem pessoa alguma, mas sim deixou 
a gente menos vigoroso e eu que me achava ao cata-vento examinei o que havia dito, 

e por alguns dias fiquei com o corpo bastantemente dolorido. E no caso que o dito 

fogo durasse mais tempo ficaria a gente sem ar, como já havia experimentado no 
tempo de dois minutos, que durou e é o que posso expressar do caso sucedido.  

     Capitão... 

 

Resposta dos astrônomos Francisco de Oliveira Barbosa e Bento Sanches Dorta 

 

Ilmo. e Exmo. Snr. 
 

A noticia que apresentou a V. Exa. o Capitão do navio de sua Magestade 

denominado Príncipe da Beira, e que V. Exa. se dignou comunicarmos a respeito do 
fenômeno que lhe aconteceu a 30 de Junho deste presente ano de 1783, vindo Lx

a
 

para esse Porto, não tendo a narração de algumas circunstâncias precisas, por meio 

das quais pudesse fazer um certo juízo da causa do sobredito fenômeno, procuramos 

ao Capitão como V. Exa. nos tenha ordenado, para nos inteirarmos de todas as 
circunstâncias do sucesso segundo pois aqui nos referiu o Capitão, e nos ensinam os 

sapiensíssimos professores de física experimental Musembroek, e Sauri a respeito da 

Eletricidade e dos meteoros ígneos, expomos o seguinte diz Mussembroek tratando 
da Eletricidade, que este fluido ígneo tem todo o seu vigor em qualquer tempo do 

ano, estando o ar sereno, e seco; ou seja noite, ou dia; e por isso em alguns lugares, a 

Eletricidade depende muito dos ventos, pois estes umedecem ou dessecam a 
atmosfera. 

O Abade francês Sauri a respeito dos meteoros ígneos diz, que esses fogos 

tem sua origem na matéria elétrica que reside no ar e que sendo excitada e manifesta 

por faísca, estes fatos provam invencivelmente, que a matéria ígnea está dispersa por 
todos os corpos; e que misturando-se com exalações sutis, suscetíveis de uma 

fermentação violenta, pode produzir o mais terríveis fenômenos, os fogos, que 

aparecem em tempo sereno, devem a sua existência às exalações bituminosas e 
outras matérias inflamáveis que depositadas na região média do ar fermentam, e 

produzem uma chama, que se espalha por toda a extensão do horizonte.  

Mussembroek observou a 7 de Agosto de 1741 às 10 horas e 20 minutos da 
noite o seguinte meteoro ígneo, que tem muita semelhança com o presente; o céu 

estando sereno viu repentinamente uma luz muito brilhante que pareceu levantar-se 

da superfície do globo para o ar, ficando depois tão espessa que encobria as estrelas: 

este fenômeno durou por espaço de 2 ou 3 minutos, sendo ao princípio tão forte a 



61 
 

sua luz que se pode ver uma agulha em terra: o mesmo sucedeu no fenômeno de que 

se trata, pois testemunha Capitão acordarem a vivacidade da luz pessoas, que 

dormiam nas câmaras interiores do navio. 
Pode-se pois concluir da doutrina exposta, que o fenômeno, que viu o 

Capitão, bem semelhante ao que observou Mussembroek foi puramente um meteoro 

ígneo, procedido de maneira elétrica, ou ígnea, que misturando-se com as exalações 

inflamáveis que o calor do dia tinha depositado na atmosfera, e sendo condensadas 
pelo frio da noite fermentaram e se inflamaram concorrendo para isto a serenidade e 

a secura do ar da dita noite, causada pelo vento [ilegível] que então reinava; 

condição necessária para que tenha Eletricidade todo o seu vigor; esta explicação e 
com pouca diferença a mesma que Mussembroek expondo a causa de seu fenômeno.  

Sendo pois qualquer navio um agregado de condutores elétricos, quais as 

amuradas, mastros, [ilegível], velas, e quase tudo o mais de que se compõem, é bem 

clara a razão porquê ficou o navio no centro do meteoro ígneo, como causa atrativa 
dessa inflamação elétrica, pelo cúmulo de condutores de que é composto: 

manifestando-se ultimamente o fluido elétrico pelas faíscas que lançou, formando a 

espadana no Zênite, depois que ficou a nuvem com a gravidade específica menor que 
o ar ambiente e além disso, pela longuidez que deixou nos corpos de toda a gente da 

mareação: e ainda que para esta foi inteiramente novo o mencionado fenômeno, ou 

não é na realidade se não enquanto ao modo com que aconteceu, por ficar o navio 
cercado da dita inflamação a qual na verdade a durar mais tempo causaria 

consequências funestas pela falta de ar novo, indispensavelmente necessário para 

conservação da vida. 

Os sábios escritores que procuram elevar as ciências ao possível grau de 
perfeição desejam que de todas as partes do globo se lhes comuniquem os 

fenômenos que acontecem; pois ainda que a matéria deles seja a mesma, contudo as 

vezes se apresentam tomando formas tão diferentes, que parece ser de outra natureza 
quando essencialmente a matéria concorrente é a mesma.  

É o que sobre a presente matéria expõe V. Ex
a
. 

Os astrônomos e geógrafos de sua Majestade, Francisco de Oliveira Barbosa 
e Bento Sanches Dorta. 

 

É interessante notar como os astrônomos também eram requeridos para explicar 

determinados fenômenos. Isso mostra que, de fato, eram referências locais para interpretar e 

esclarecer determinados acontecimentos que chamavam a atenção das pessoas.  

Dorta e Barbosa também fizeram uma série bastante longa de trabalhos sistemáticos e 

muito semelhantes, não é interessante detalhar um a um, pois ficaria demasiadamente 

repetitivo. Portanto, faremos alguns apontamentos mais específicos de trechos que 

consideramos dignos de destaque. Conforme dito anteriormente, estes trabalhos foram 

publicados posteriormente nas Memórias da Academia de Ciências de Lisboa
53

. Vale a pena 

ressaltar que aparece apenas o nome de Dorta na autoria, mas é difícil não considerar que 

Barbosa esteve colaborando diretamente nesta longa série de trabalhos, pois, caso contrário, 

certamente teríamos no mesmo período algum registro de documentos realizados apenas por 

                                                             
53 Sanches Dorta B., “Observações Astronomicas feitas junto ao Castelo da Cidade do Rio de Janeiro para 

determinar a Latitude, e Longitude da dita Cidade”, Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, I 

(1797), pp. 325-344. E se refere aos anos de 1781, 1782 e 1783. 
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Barbosa, fato que não ocorre. Além disso, se não estivesse junto com Dorta, e se não há mais 

documentos referentes a Barbosa no período que permaneceu no Rio de Janeiro, o que ele 

estaria fazendo este tempo todo? Evidentemente não podemos excluir a possibilidade dos 

documentos de Barbosa terem se perdido ao longo do tempo, mas há sim grandes chances de 

terem trabalhado juntos. Nos trechos a seguir iremos nos reportar ao assunto como se Sanches 

Dorta tivesse trabalhado sozinho, pois em nenhum momento ele registra a participação de 

Francisco de Oliveira Barbosa e, além disto, durante toda a narrativa escreve o texto em 

primeira pessoa do singular, mas é importante salientar o quão próximo eles estavam.  

Logo no início da primeira Memória submetida à Academia das Ciências de Lisboa, é 

interessante notar o que Dorta registra sobre o tempo livre que tinha assim que chegou ao Rio 

de Janeiro: 

 

Sendo o ócio para mim pouco grato, e causando-me um grande enjôo, resolvi ocupar 

o tempo em coisa que fosse útil e que pudesse dar conta dele, quando me visse 

obrigado a isso: e movido das altas obrigações que inspiram a vassalagem, tributada 
aos melhores dos soberanos, e o amor que os interesses da pátria exigem de todos os 

que constituem o corpo do Estado, e muito particularmente de mim, por me achar 

presentemente no serviço da Nossa Augustíssima Rainha: julguei que as observações 
meteorológicas era o objeto que devia lançar mão, pois enchia as duas condições que 

buscava. (SANCHES DORTA, 1797, p. 345) 

 

Neste trecho, dois pontos chamam a atenção: primeiro, é interessante notar a 

sinceridade de Dorta ao mencionar que estava ocioso. Evidentemente que ele aproveita a 

oportunidade para demonstrar que está extremamente insatisfeito com esta situação. O segundo 

ponto que merece destaque é que, de fato, ele iniciou os trabalhos meteorológicos porque 

considera um assunto de grande utilidade, mas que muito provavelmente era um tema que ele 

apreciava, pois, caso contrário sequer iniciaria os trabalhos e/ou optaria por qualquer outro 

assunto. E, diferentemente dos demais astrônomos (Lacerda, Pontes e Carvalho) que recebiam 

ordens diretas do governador para realizar a maioria de suas tarefas, Dorta se encontra numa 

condição privilegiada, uma vez que não recebeu nenhuma determinação explícita, pois, ele 

mesmo criou suas próprias atividades.  

Dorta prossegue dizendo que vai observar sete vezes por dia, das 06 horas da manhã até 

às 06 horas da tarde, para que assim consiga tirar um valor médio. E reitera que: 

 

É bem sabido que um semelhante trabalho é muito longo e muito penoso, contudo 

não me desanima, e a esperança de tirar resultados certos e muitos conhecimentos 

físicos deste país me incita a prosseguí-lo com gosto e prazer. Eu tenho tido toda a 
paciência e toda a exatidão que é possível, e por esta causa deve-se acreditar a 

certeza dos resultados que exponho (SANCHES DORTA, 1797, p. 345).  
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Nestes trechos é possível notar a característica metódica de Dorta e a consciência que 

tinha dos procedimentos e dos resultados obtidos. Não à toa, seus trabalhos tiveram grande 

destaque e foram reconhecidos pela qualidade. 

 Outro ponto que vale a pena ressaltar são as memórias relativas ao ano de 1781 em que 

há a informação de recebimento dos dados de observações dos satélites de Júpiter realizadas 

por Miguel Antonio Ciera, em Lisboa. Com essa informação, conseguiu determinar com 

bastante exatidão a longitude da cidade do Rio de Janeiro que seria de 334°8‟50” a Oeste do 

Meridiano do Observatório da Academia Real das Sciencias de Lisboa e 45°37‟50” a Oeste do 

Observatório Real de Paris; encontrando-se a parte mais Ocidental da Ilha do Ferro a 

334°52‟10”. (Memórias, 1797, p. 334). Miguel Ciera esteve na América Portuguesa durante as 

demarcações do Tratado de Madri e os cinco astrônomos fizeram estágio com ele na 

Universidade de Coimbra, por aproximadamente dois anos, antes de embarcarem com destino 

ao Brasil. Com isso é possível observar a importância que Ciera teve nos trabalhos de campo 

do Tratado de Santo Ildefonso, ainda que não tenha vindo à colônia para desenvolver as 

atividades e tenha permanecido um tanto “oculto” (no sentido de contribuir mais indiretamente) 

neste período. Também deve ser considerado um indivíduo importante para as tarefas 

realizadas na América Portuguesa da década de 1780, assim como o seu filho, Francisco 

Antonio Ciera, que é citado por Dorta nos trabalhos de 1785, “todas as observações de Lisboa 

foram feitas pelos senhores Ciera, pai e filho. Entre muitas, que estes senhores nos remeteram, 

achei correspondente às minhas, como se vê na tábua presente.” (SANCHES DORTA, 1799c, 

p. 378).   

Heloisa Gesteira (2015) nos traz a provável lista de instrumentos que compunha a 

coleção de Dorta. Em carta datada de 17 de fevereiro de 1781, escrita por Martinho de Melo e 

Castro para D. Luís de Vasconcelos (vice-rei do Estado do Brasil), este se refere a Bento 

Sanches Dorta como um agente das demarcações e conta com os seguintes materiais:  

 

Um quadrante com todas as suas peças; uma pêndula de meios segundos com suas 
peças; dois óculos acromáticos com o pedestal e mais peças; para observações dos 

satélites de Júpiter; uma agulha grande azimutal com o seu pedestal mais peças 

anexas; duas agulhas pequenas de metal para determinar [rumos?] e azimutes 
magnéticos; um instrumento circular de reflexão para observações de distâncias; um 

relógio de algibeira para apontar os segundos; um estojo matemático completo e um 

sextante náutico para observar as alturas e distâncias dos astros. Além disto, 
apetrechos para feitura de desenhos e consertos dos instrumentos

54
.  

 

                                                             
54 Carta de Martinho de Melo e Castro a D. Luis de Vasconcelos. Fundação Biblioteca Nacional, Divisão de 

Manuscritos, mss 04, 04, 005 apud GESTEIRA (2015). 
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Muitos desses materiais citados também foram utilizados por Lacerda e Almeida, Silva 

Pontes e Simões de Carvalho ao longo das demarcações e outros trabalhos.  

Para o ano de 1784, Dorta informa que havia recebido um barômetro construído por João 

Jacinto Magalhães (sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa); e por conta 

deste novo instrumento, passou a fazer oito observações meteorológicas ao invés de sete, como 

havia feito até então (SANCHES DORTA, 1799b, p. 346). No ano de 1784, Dorta também 

informa ter visto um cometa entre as estrelas Gama do Pavão e Alfa do Tucano, com uma 

cauda de aproximadamente 6º, e continua: 

 

Eu achava-me distante desta cidade 12 léguas, sem instrumento algum capaz de 

poder determinar a sua verdadeira posição: porém recolhendo-me depois, o observei 

nas noites de 22, 23, 24 e 25 e o comparei com a estrela Beta da Baleia, eu reservo 

para outra ocasião tratar destas observações. Há quem afirme nesta cidade ter visto 
este cometa no dia 1º de janeiro às 3h da manhã; de quem eu não fico por fiador: 

mas sendo isto assim podemos coligir, que já aparecia em dezembro de 1783 

(SANCHES DORTA, 1799b, p. 352).  

 

Nas fontes consultadas não foram encontrados registros de insígnias militares aos dois 

astrônomos do Rio de Janeiro. Mas, um dos astrônomos das demarcações parecia ter bastante 

interesse nessas nomeações. Em agosto de 1782, Silva Pontes solicita ao secretário Martinho 

de Melo e Castro uma patente no Exército ou na Marinha. Como justificativa, o astrônomo 

destacou que “vão passando os anos e me vejo tão atrasado para o adiantamento militar, que 

ainda não comecei
55

”, além disto, citou o fato de ter recebido do general da capitania do Mato 

Grosso o título de cadete na Tropa de Dragões.  

Conforme informado anteriormente, nos primeiros quatro anos em que esteve no Brasil, 

há poucos registros dos locais por onde José Simões de Carvalho viajou e quais trabalhos 

foram desenvolvidos. Para essa época, um tanto desconhecida, é possível levantar algumas 

hipóteses. Talvez muitos mapas publicados nos anos posteriores tenham sido resultado de 

viagens realizadas justamente nesses anos iniciais. Alternativamente, Carvalho pode ter se 

fixado numa dada região, desenvolvendo trabalhos locais, de menor destaque e mais 

específicos, acarretando em poucos registros. Mas, como veremos a seguir, esta segunda 

hipótese não se sustenta. A Biblioteca Nacional guarda um documento que fornece algumas 

pistas dos locais que Carvalho explorou no início de sua jornada na América Portuguesa. O 

título é Carta que compreende porção do Rio Negro desde a Vila de Barcellos até o posto de 

Maritaba nas fronteiras... Levantada nos anos de 81, 82 e 91
56

. Ou seja, durante os anos de 

1781 e 1782 (e posteriormente em 1792), provavelmente Carvalho se dedicou a explorar o 
                                                             
55 AHU, Mato Grosso, Cx. 23, Doc. 1373. 
56
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trecho do Rio Negro de Barcelos até o posto de Maritaba. Por enquanto, a maioria dos 

documentos encontrados com referência direta ou indireta ao astrônomo se concentra entre os 

anos de 1784-1805.  

Em 1784, Carvalho é nomeado ao posto de Capitão de Infantaria (também referido como 

Capitão Engenheiro) pela rainha D. Maria I
57

. Na carta-patente consta que o astrônomo atendia 

ao “exemplar comportamento, prontidão e zelo com que tem cumprido com suas obrigações” e 

continua: 

[...] [com o título recebido] não deva vencer mais soldo, que o ordenado de 

quatrocentos mil réis anuais, que como tal Matemático lhe competem, e lhe foram 
determinados para a presente Diligência da Demarcação dos Reais Domínios, 

gozará contudo dos Privilégios, das Honras, Liberdades, Isenções e Franquezas que 

lhe tocarem, obedecendo-lhe os seus súditos [...]
58

 

 

É interessante notar que, apesar do título recebido, Carvalho continuaria com o mesmo 

ordenado que lhe foi concedido ao ser contratado como astrônomo nas demarcações. Porém, 

em contrapartida, teria todos aqueles privilégios citados. Segundo Oliveira (1806), os militares 

tinham direito e preferência aos prêmios de honra, glória e estima, que na maioria das vezes 

eram pagos com a “moeda” de um grau de Nobreza. Além disso, cita que: 

 

A imortal Catharina II, Imperatriz da Rússia, conhecendo a importância desta ilustre 

profissão declarou altamente à face de todo o Mundo, que a Arte da Guerra, ou 

profissão das Armas, mais que alguma outra fornece os meios de ganhar honra e de 
chegar á Nobreza

59
; pensamento de que estava possuído o Senhor Rei D. José I 

quando formalmente disse, que nenhum vestido podia haver mais nobre, nem mais 

digno de entrar na Corte do que os uniformes Militares
60

 (OLIVEIRA, 1806, p. 42). 
 

 De acordo com Oliveira (1806), estes privilégios não estavam restritos apenas à Milícia 

paga; a Infantaria Auxiliar também estava nas mesmas circunstâncias, ou seja, gozava de todos 

os privilégios da Tropa paga, sem exceção, “o serviço, que estes oficiais fazem em tempo de 

Guerra, é admitido a despacho, e premiado sem diferença, e com igualdade aos de corpo 

Militar
61

.” O mesmo acontecia com os oficiais de Ordenança, que por ordem de D. José I, os 

que tivessem Patentes por ele assinadas, teriam direito de usar os uniformes correspondentes 

aos oficiais pagos de igual graduação e patente
62

, e, além disso, também concedeu aos 

Capitães, Alferes e Sargentos o privilégio de Cavaleiros
63

 (OLIVEIRA, 1806).  

                                                             
57 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 08, Doc. 351. 
58  Ibidem. 
59 Instruction pour Le Code de la Russie n. 350 e 351. 
60 No Decreto de 25 de Abril de 1761. 
61 Lei de 19 de Junho de 1789, §29 
62 Decreto de 24 de Agosto de 1762 e Aviso de 4 de Julho de 1764. 
63

 Regimento dos Capitães Mores §. 43. 
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 O documento acerca do título de capitão de infantaria concedido ao astrônomo é 

importante também, justamente, por ir de encontro às hipóteses levantadas anteriormente a 

respeito dos poucos documentos de Simões, encontrados entre os anos de 1780-1784. A 

segunda hipótese não se sustenta, pois, se ele tivesse permanecido numa dada região 

desenvolvendo trabalhos locais de menor destaque, provavelmente não receberia o título de 

Capitão de Infantaria. Pelo fato de ter recebido tal insígnia, já é possível pressupor que neste 

período citado, ele foi capaz de desenvolver atividades de relevo.  

No ano seguinte, mais precisamente, em 21 de fevereiro de 1785, há um ofício de João 

Pereira Caldas (encarregado das demarcações do Rio Negro e Capitão General) para Martinho 

de Melo e Castro, em que diz estar enviando o mapa das cachoeiras do Rio dos Enganos (ou 

Cumiari) e do Cupati, no rio Japurá, feitas por José Simões de Carvalho
64

. Pelo documento não 

é possível saber quando Carvalho viajou para fazer os mapas, pois João Pereira Caldas apenas 

informa no documento que “agora na segunda viagem que fiz a Ega deixei ordenado ao 

Capitão Engenheiro José Simões de Carvalho não só de aprontar-me a dita configuração 

daquela primeira cachoeira do Rio dos Enganos mas também a do Cupati, no rio Japurá”.  

No mesmo ano de 1785, dia 05 de setembro, Carvalho escreve uma carta a Alexandre 

Rodrigues Ferreira, dizendo estar pronto a obedecer-lhe. Nesta carta, José Simões menciona 

que estima as boas notícias que recebeu de Ferreira (na carta não consta quais notícias seriam 

estas) e reforça que está torcendo para que os “obstáculos se aplanem enquanto por aqui 

veredar”. O astrônomo ainda continua dizendo que não há nenhuma novidade, apenas que a 

patente de capitão já se encontra confirmada e faz questão de saudar Codina, Freire, Sr. 

Agostinho
65

 e demais membros da viagem filosófica.  É certo que Simões participou de 

algumas jornadas das viagens filosóficas de Alexandre Rodrigues Ferreira pelo Rio Negro
66

, 

entretanto, por enquanto não é possível saber por quanto tempo e de que forma foi a 

participação dos astrônomos. Segundo Ângela Domingues (1991) e Ermelinda Pataca (2001), 

para compreender as viagens filosóficas em sua totalidade, é necessário relacioná-las às 

Comissões Demarcadoras de Limites ao norte do Brasil. De acordo com Ângela Domingues, 

não foi por acaso que as viagens filosóficas de Ferreira foram executadas no mesmo período 

das demarcações, sobretudo para a região amazônica, local de tensão territorial. Segundo a 

autora, embora tenham objetivos diferentes, ambas se complementam.  

                                                             
64 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 09, Doc. 374. 
65 Joaquim José Codina, José Joaquim Freire e Agostinho Joaquim do Cabo. 
66 FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso 

e Cuiabá. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1972. 
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Vale a pena destacar que as viagens filosóficas foram planejadas por Vandelli no ano de 

1778, pouco tempo após a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso. Segundo ele, um 

naturalista deveria acompanhar as Comissões de Demarcação (PATACA, 2001). Fato é que os 

membros da viagem filosófica estavam em constante contato com os integrantes das 

demarcações e esse intercâmbio de saberes entre esses diferentes profissionais foi muito 

positivo para os interesses da política colonial portuguesa nas regiões da Amazônia e Mato 

Grosso. Ermelinda Pataca (2001) ainda salienta que nas expedições portuguesas muitos 

engenheiros desempenhavam funções artísticas, enquanto que alguns artistas da Viagem 

Filosófica faziam trabalhos relacionados à engenharia, de modo que haveria, até certo ponto, 

um corpo de profissionais híbridos com perfil de artistas e engenheiros. Um dos exemplos é 

José Joaquim Freire, que além de desenhador de História Natural, também era cartógrafo. Fez 

projetos de máquinas de engenharia e ainda escreveu, no fim da vida,  um tratado sobre 

cálculo. Isso demonstra que, enquanto Portugal possuía uma expedição composta por 

profissionais versáteis, capazes de desempenhar mais de uma função, a partida espanhola já 

não compartilhava dessa mesma condição, evidenciando deste modo, a discrepância técnica 

entre os membros das coroas ibéricas. 

Apesar de serem complementares e serem desenvolvidas de modo parelelo, uma 

diferença fundamental entre as Comissões Demarcadoras e a Viagem Filosófica foi que esta 

última contou com específicas instruções provenientes do planejamento ainda no gabinete, 

denominadas “Instruções de Viagem”. Nelas estavam inclusas informações minuciosas acerca 

daquilo que os viajantes deveriam levar em suas bagagens, como desenhar com objetividade as 

formas desconhecidas de vida mineral, vegetal, animal e humana etc. Elas foram produzidas 

no Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda e o objetivo era bastante claro, isto é, servir como 

um guia completo de como os naturalistas deveriam proceder aos seus trabalhos ao longo da 

jornada
67

. Já para os demarcadores de limites, não há registros de um documento semelhante, 

ou seja, produzido minuciosa e especificamente com o intuito de instruir os trabalhos ao longo 

de suas viagens de campo. No que se refere ao aspecto geográfico, o próprio texto do Tratado 

de Santo Ildefonso se configura como o principal guia.  

Ainda em 1785, João Pereira Caldas encaminha um ofício a Martinho de Melo e Castro 

com um prospecto da Vila de Barcelos, feito por José Simões de Carvalho
68

. Infelizmente, não 

se encontra o prospecto no documento disponível no Projeto Resgate. 

                                                             
67 Ermelinda Moutinho Pataca (2001) dedica o primeiro capítulo de sua dissertação de mestrado para tratar 

justamente de todo o processo de preparação da Viagem Filosófica, isto é, todo o processo pré-campo 

desenvolvido no gabinete, destacando, sobretudo, as Instruções de Viagem.  
68 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 10, Doc. 390 
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No dia 08 de maio de 1786, João Pereira Caldas envia para o Martinho de Melo e Castro 

dois memoriais de José Simões de Carvalho em que pede ordem de pagamento de seus soldos 

e instrumentos astronômicos
69

. No documento disponível no Projeto Resgate há apenas um 

dos memoriais, justamente o que se refere aos equipamentos científicos. Pela descrição do 

documento, o outro memorial se referia à ordem do pagamento dos seus soldos que deixou 

aplicado na Corte. Dentre os instrumentos solicitados está o quadrante, e Carvalho sugere que 

haja uma divisão da expedição: “O tempo tem mostrado pelas ocasiões de ser necessário 

dividir a expedição de limites em partes, para exames de diferentes rios, e seus braços: por ora 

fica sendo preciso [ilegível] quadrante astronômico, para completar a sobredita duplicação.” 

Esta não seria a última vez que solicitaria instrumentos astronômicos. No ano seguinte, 

exatamente no dia 30 de setembro de 1787, João Pereira Caldas envia um ofício a Martinho de 

Melo e Castro no qual Simões pede novamente um quadrante, mas também, uma agulha de 

marear, toda de bronze com duas pínulas, e livros intitulados “Conhecimento dos Tempos”, 

que segundo Carvalho, “as academias fornecem com antecipação para os usos astronômicos, e 

que só fica o que serve até o fim do ano próximo de [17]88 até o qual tempo convém que 

estejam já os que seguem para servirem se houverem expedições em ação
70

”. Carvalho solicita 

mais de um livro, pois, caso houvesse divisão da expedição, seria necessário ter mais de um. O 

mesmo argumento ele utiliza para solicitar mais de um quadrante. 

Para o ano de 1787, foram encontrados mais quatro documentos relacionados a José 

Simões de Carvalho. Todos eles versando sobre a mesma região, tudo indica que, neste ano, 

Simões tenha se dedicado a explorar a bacia do rio Branco. Um dos documentos está no IHGB 

cujo título é Descrição relativa ao Rio Branco e seu território por Manuel Gama Lobo de 

Almada. Acompanha Carta Geográfica de todo Rio Branco e planta, perfil e prospecto do 

forte São Joaquim do Rio Branco. Assinado: José Simões de Carvalho
71

. A Biblioteca 

Nacional guarda outro documento Planta, perfil e prospecto do Forte de São Joaquim no Rio 

Branco
72

. Dois deles estão disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional, são eles: 

Plano geographico do Rio Branco e seus confluentes
73

 (imagem abaixo) e Carta do Rio 

Branco e suas confluentes
74

. Provavelmente os trabalhos nos arredores do rio Branco se 

                                                             
69 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 11, Doc. 428 
70 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 13, Doc. 502 
71 Lata: 279 – Pasta 1 – Coleção Manuel Barata. Ainda não tivemos acesso ao documento. 
72 Seção Iconografia - Arc.35.1.60. 
73 Seção Cartografia - ARC.025, 09, 018. 
74 Seção Cartografia - ARC.025, 04, 022 – Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart325607.htm 
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estenderam até o ano seguinte, pois consta no acervo da Biblioteca Nacional o Plano 

geographico do Rio Branco seus confluentes cabeceiras do Rupunuri
75

.  

 

Mapa 2 - Plano geographico do Rio Branco e seus confluentes (Estampa II) 
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Mapa 3 - Plano geographico do Rio Branco e seus confluentes (Estampa I) 
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O mapa está separado em duas estampas. A estampa I (segunda imagem), contém o 

título, uma breve descrição do mapa e o desenho de uma índia segurando uma criança pela 

mão esquerda e uma espécie vegetal na outra. Há também o desenho de um índio sentado do 

outro lado. A linha do equador está assinalada na estampa I e a Ilha do Ferro foi utilizada 

como meridiano de referência para a longitude. Vale a pena ressaltar que a estampa I está 

baseada no sistema de duas dimensões, entretanto, na estampa II isso é alterado para um 

sistema tridimensional, que deixa o mapa quase em perspectiva, mostrando o desaparecimento 

do rio Branco no horizonte.  

Após pouco mais de quatro anos de serviços prestados nos arredores de Vila Bela, no dia 

30 de abril de 1786 a comissão composta por Lacerda e Almeida, Silva Pontes e Ricardo 

Franco de Almeida Serra partiu com destino a Cuiabá, navegando pelos rios Jauru e Paraguai. 

Martins (1997) salienta que este trecho da expedição foi provavelmente o mais dificultoso, 

devido, sobretudo, às condições naturais do terreno: 

 

Terrenos lodosos, pantanosos, sem terra firme, forçavam-os a dormir em redes 
atadas nas árvores, a comer e a trabalhar dentro das embarcações. Quando a 

caminhada era imperiosa ficavam atolados na lama, até a cintura, sem ver onde 

punham os pés, feridos pelos espinhos, paus e pedras do fundo do pântano. E, 
quando a navegação ficava dificultada pela falta de vento ou pela intensidade da 

lama, caberia aos carregadores, escravos, puxar as canoas com cordas, ao longo das 

margens ou, quando estas não existiam, puxá-las ao mesmo tempo que tentavam 

andar ou nadar. [...] (MARTINS, 1997, p. 45) 

 

As palavras a seguir estão no diário de Lacerda e Almeida, e vão de encontro aos 

apontamentos de Martins (1997).  

 

 2 [de maio de 1786] - Tendo andado 2 legoas puzemos-nos a pé para passarmos o 

chamado Barreiro, que é um famoso alagado, por cujo meio passa um ribeirão, e , 

mergulhados em agoa e lama até a cintura, gastamos duas horas em passal-o,sendo 
tão pouco largo que não chega a ter 1/4 de legoa. Seguimos viagem para diante mais 

2 1egoas, que vem a ser até o encontro do Rio Guaporé, onde fizemos alto, e 

falhamos o dia 3 para enchugarmos a roupa, que dentro das caixas se tinha molhado 
n‟aquela passagem, e para curarmos os pés estropeados nos espinhos e páos, que 

estavão mergulhados na lama. Aqui encontramos o Tenente Victoriano, que tinha 

vindo pelo rio, e outros camaradas, e cargas de boca, e guerra. (LACERDA E 

ALMEIDA, 1849, p. 29). 

 

6 [de maio de 1786] – Não obstante, a falta de duas ou tres bestas, que se metterão 
pelo matto, marchamos pelas 9h., e tendo andado 10 legoas chegamos pelas 7h. da 

noite a casa de um velho, onde fomos agazalhos com carinho e caridade. Foi tanto o 

carrapato que apanhamos no caminho, que por tres dias nos vimos desesperados, 
não obstante nôs estarmos sempre banhando com agoa-ardente e fumo. Deixarão-

me sarnas, de que só me vi livre no fim de dez dias. (LACERDA E ALMEIDA, 

1849, p. 30). 
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Além das dificuldades naturais características da região pantanosa do Mato Grosso, o 

relacionamento interpessoal entre Lacerda e Silva Pontes começou a estremecer. 

Aparentemente não por causa deste último, mas sim, do primeiro. Lacerda e Almeida fez duras 

acusações a Silva Pontes neste ano de 1786. Num primeiro momento, fez questão de explicitar 

em seu diário, a “incapacidade” de seu companheiro de expedição: 

  

[28 de maio de 1786] - como meu companheiro e colega, o Dr. Pontes, ia distraído 

com suas filosofias, gastando muita parte do dia em copiar macacos, ratos, etc. 

deixava por este motivo passar em claro muitos rumos, dando ao rio curso diferente 

do que na realidade tinha, resolvi-me desde este dia a configurá-lo diariamente. 
(LACERDA E ALMEIDA, 1849, p. 33). 

 

Não havia uma hierarquia entre os dois astrônomos, pois ambos foram contratados para 

o mesmo cargo e recebiam o mesmo ordenado, porém, é certo que num grupo de pessoas 

alguns se mostram mais dispostos a exercer determinadas “lideranças” e/ou “chefiar” os 

demais. É óbvio – infelizmente – que não é possível saber, neste nível de detalhe, como, de 

fato, se davam as relações interpessoais durante as expedições. Entretanto, se realmente 

aconteceu o que está exposto no excerto acima, ele nos revela que Lacerda e Almeida tinha 

uma característica de centralizar as atividades quando julgava que poderia executá-las com 

mais qualidade. Desta forma, Lacerda e Almeida, ao fazer esta detração ao companheiro Silva 

Pontes, se coloca para o leitor do diário numa posição privilegiada, ou seja, sua pessoa é 

imprescindível dentro da comissão, pois, segundo seu relato, o que seria da demarcação se ele 

não estivesse por perto para corrigir o que seu companheiro fazia de errado (ou deixava de 

fazer)? Em outras palavras, Lacerda se mostra como a garantia de que o trabalho seria 

realizado com excelência. Outro ponto que chama a atenção é que após se vangloriar e 

depreciar seu companheiro numa só ação, durante todo o restante do diário, não há nenhuma 

outra crítica a Silva Pontes. Isto nos faz refletir se o que Lacerda registrou foi algo planejado 

visando algum interesse ou não. Por compartilharem trajetórias de vida tão semelhantes, tal 

registro poderia, certamente, ser usado como critério de “desempate” numa futura nomeação 

para determinado cargo importante. Por outro lado, é de se pensar que se esta fosse sua 

intenção, Lacerda possivelmente aproveitaria outros momentos do diário para fazer mais 

críticas a Silva Pontes. Entretanto, apesar de não utilizar o diário, Lacerda e Almeida detratou 

seu companheiro de outras formas. Pereira e Ribas (2012) chamam a atenção para uma carta 

dirigida ao então ministro Martinho de Mello e Castro, datada de 24 de setembro de 1786 

(aproximadamente quatro meses depois de ter feito a crítica no diário), em que Lacerda 
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menciona, dentre outras coisas, o comportamento intolerável e a negligência profissional. 

Ainda acusa Silva Pontes de um gravíssimo crime:  

 

 

[...] Raríssimos são os dias, em que o Dr. Antº Pires da Sª Pontes com insultos e 

impropérios dictados pelo seu Nactural satírico, e insultante directamte não desafie 

a nossa tollerancia [...] Este seria o menor de seus crimes, se pelo espírito de 
rebelião, que nele reina pudesse por em prática os discursos que imprudentemente 

tem proferido de dever ser Minas Geraes sua Pátria cabeça de um grande reino, 

faltando ao devido respeito à Nossa Soberana e aos deveres de cidadão [...] (AHU, 

Mato Grosso, Cx. 25, D1489 – Data: 24 de setembro de 1786. In: PEREIRA; 
RIBAS, 2012, p. 39). 

 

Segundo Pereira e Ribas (2012), a acusação de Lacerda contra Silva Pontes se referia ao 

crime de lesa-majestade, um dos mais graves que poderia haver no antigo regime.  Destacam 

por outro lado, que o patriotismo mineiro já havia despontado num “protonacionalismo” e 

pontuam o astrônomo mineiro como um “inconfidente avant la lettre” (PEREIRA; RIBAS, 

2012). Um dos trechos de Lacerda contra Silva Pontes que chama a atenção é aquele que faz 

referência aos “insultos e impropérios dictados pelo seu Nactural”, pois como veremos 

adiante, durante o período que governou a capitania do Espírito Santo (já no século XIX), há 

vários registros de moradores reclamando do perfil autoritário e despótico com o qual o 

astrônomo mineiro administrara a capitania
76

. Assim sendo, estaria Lacerda realmente 

tentando manchar a imagem de Silva Pontes com o intuito de desprestigiá-lo por meio de suas 

críticas e acusações? Ou estaria apenas involuntariamente expondo algumas características da 

personalidade do seu companheiro? Uma possível explicação para a primeira questão é que a 

partir do momento em que Lacerda se torna um praticante do “denuncismo”, isto é, agindo 

como os “olhos” da monarquia nos territórios longínquos, monitorando e relatando acerca dos 

diversos aspectos pelos quais se deparava e não concordava, provavelmente agradaria aos 

servidores régios, sendo esta uma estratégia para se apresentar como fiel e obediente súdito, 

buscando elevar-se perante os poderes políticos (PEREIRA; RIBAS, 2012). A segunda 

questão também é válida, pois, os dois astrônomos não entraram num jogo de acusações e 

denúncias um contra o outro, muito pelo contrário. Por enquanto não foram encontrados 

registros nos quais Silva Pontes tenha criticado ou denunciado Lacerda e Almeida, ou seja, 

parece que apenas uma das partes se incomodava com a outra. Além disso, em uma de suas 

                                                             
76 AHU, Espírito Santo, Cx. 7 Doc. 490; AHU, Espírito Santo, Cx. 7 Doc. 491; AHU, Rio de Janeiro, Cx. 223, 

Doc. 15310. 
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viagens pela África em 1797, Lacerda denominou Silva Pontes em seu diário como, 

“parente
77

, camarada e amigo”: 

 

Eu me vy obrigado a Valerme das Fracas idéias, que a mesma Sobre dita falta de 

Medico me obrigou, a mim, e ao meu parente, Camarada e Amigo, o D.
or

Antonio 
Pires da Silva Pontes ádquirir na pestifera Capitania de Mato Groço, que nos foraõ 

muito proveitozas para naõ morrermos ádiscripção, e Sem Sabermos de que. 

(PEREIRA; RIBAS, 2012, p. 521). 

 

Outro ponto, no mínimo curioso, e que também reforça a segunda questão, é que mesmo 

após as críticas e acusações, não há registro de nenhuma retaliação por parte da Coroa, do 

Ministro ou do Governador contra Silva Pontes, muito pelo contrário, o seu prestígio 

permaneceu inalterado diante dos poderes políticos, e na década de 1790 recebeu as mesmas 

nomeações e títulos que Lacerda e Almeida (como veremos adiante).  

Embora tenham ocorrido problemas interpessoais da parte de Lacerda e Almeida com 

relação a Silva Pontes, aparentemente, em nada interferiram nos rumos da expedição. No 

decorrer do diário, o astrônomo paulista se limita a descrever, dia após dia, a geografia do 

terreno, algumas coordenadas geográficas, as direções e a distância em léguas por onde 

navegaram.  

Finalmente, chegaram a Vila de Cuiabá no dia 01 de setembro de 1786: 

 

Setembro 1º - N‟este dia com uma legoa de viagem, deixando para Nascente a boca 
do Cuxipó, chegamos á desejada Villa de Cuyabá, onde fomos muito bem recebidos 

do Dr. Juiz de Fora Diogo de Toledo Lara Ordenhes, meu amigo e patrício, e das 

mais pessoas da Villa, que em todo o tempo que ali estivemos, não só para 
determinarmos a sua posição, mas também para tirarmos a planta da Villa, não nos 

deixarão nôs obsequiar em extremo. Dista esta Villa do Porto 580 braças. Está 

muito mal arruada, e, não obstante isso, tem boas casas. O seu clima é calidissimo e 

muito abundancia tem de carne e peixe: Lat. A. 15º 35‟59‟‟ Long. 321º 35‟15‟‟ Var. 
NE 10º. (LACERDA E ALMEIDA, 1849, p. 43). 

 

É notável a familiaridade com a qual Lacerda se refere ao Dr. Juiz de Fora Diogo de 

Toledo Lara Ordenhes. Provavelmente já se conheciam há algum tempo, talvez desde o 

período em que frequentaram a Universidade de Coimbra. A consideração era tanta que, em 

1797, o astrônomo o escolheu para ser padrinho de sua segunda filha juntamente com Caetana 

de Souza, esposa de Antonio Pires da Silva Pontes (PEREIRA; RIBAS, 2012). Diogo de 

Toledo Lara Ordenhes frequentou o curso de Cânones, em Coimbra, entre os anos de 1774-
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 De fato, há grande probabilidade de serem aparentados (provavelmente primos). Pois o nome da mãe de 

Lacerda era Francisca Almeida Paes e o sobrenome completo de seu companheiro astrônomo era Antonio Pires 

da Silva Pontes Paes Leme e Camargo. Pereira e Ribas (2012) afirmam que possuíam um grau de parentesco 

distante (p. 32).  



75 
 

1778. Em 1775 esteve matriculado no curso de Matemática (cadeira obrigatória para os alunos 

de Cânones)
78

, mesmo período em que Lacerda cursava Matemática (como veremos adiante). 

Numa outra passagem do diário, o astrônomo se refere ao juiz de fora como “primo e amigo” 

(na página seguinte). 

Pouco tempo após chegarem à capitania de Cuiabá, em setembro de 1786, Silva Pontes 

envia um ofício a Martinho de Melo e Castro informando sobre a localização do Lago Xeraes 

e o descobrimento de duas minas de prata. Há sobretudo, dois pontos interessantes no 

documento, o primeiro é: 

 

Tive porém o gosto de encontrar ainda nas terras que sem dúvida nos pertencem, 

muitos minerais entre eles cuido ter achado duas minas de prata, uma a que chamam 

Nigrillo os Hespanhoes, e outra Carne de Vaca, mas em Mato Grosso, por onde 

estou de partida, farei as experiências químicas para então subirem com mais 
segurança a Presença de Vossa Excelência todas as nossas indagações e as 

observações astronômicas
79

. 

 

Neste excerto, é possível observar que a função dos astrônomos demarcadores no campo 

ia muito além das observações astronômicas. Sempre que fosse relevante, faziam 

apontamentos a respeito de outras áreas, como no caso das minas de prata, que pertenciam ao 

âmbito da História Natural. Neste caso, havia, evidentemente, um grande interesse econômico 

por parte da Coroa, mas, além de Silva Pontes relatar que as encontrou, vale a pena ressaltar 

que ele mencionou que faria as “experiências químicas”, e, como veremos adiante, isto 

demonstra a versatilidade de atuação desses homens de ciência, sendo este o resultado da 

formação interdisciplinar que Coimbra proporcionava, atingindo assim, alguns dos objetivos 

da Reforma Pombalina e dos novos Estatutos da Universidade. Paralelamente, fazer tais 

apontamentos, principalmente os de relevância do ponto de vista econômico/comercial, 

certamente fazia com que os astrônomos fossem aos poucos se tornando figuras cada vez mais 

conhecidas e valorizadas perante os governadores, ministros e até mesmo a monarquia, a ponto 

de se tornarem, inclusive, alternativas interessantes para futuras nomeações para cargos 

políticos relevantes. Obviamente que este não era o único critério utilizado na escolha das 

pessoas para determinados postos (ainda mais numa sociedade estamental como o antigo 

regime); entretanto, o fato de haver indivíduos com a capacidade de poder encontrar e extrair 

as riquezas naturais presentes no território poderia ser um grande diferencial.   

 O segundo trecho é um pedido que Silva Pontes faz ao secretário Martinho de Melo e 

Castro, “Vossa Excelencia se lembre de mim e me faça official das Tropas das Minas Geraes 
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 AHU, Mato Grosso, Cx. 25, Doc. 1490. 
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aonde tenho minha família e vários empregados vantajosamente e desejo lá viver quando isto 

findar
80

”. Ao que tudo indica, Silva Pontes tinha bastante interesse na carreira militar (ou pelo 

menos na obtenção de títulos), pois, mais uma vez solicita patente. Ao contrário da primeira 

(pág. 32), nesta solicitação é possível observar um teor mais enfático e direto. Silva Pontes, ao 

contrário das solicitações de Lacerda e Almeida, não faz súplicas e/ou abusa dos termos 

vassaláticos. Este trecho também ilustra o status social do astrônomo e, consequentemente, de 

sua família.  

A comissão de demarcação permaneceu nos arredores de Cuiabá durante dois anos, 

explorando a bacia do rio Paraguai. Em 1788, o governador Pereira e Cáceres envia Lacerda e 

Almeida para a capitania de São Paulo
81

, porém, Silva Pontes permanece nos arredores de 

Cuiabá e na bacia do Paraguai realizando o seu trabalho. Lacerda descreve o momento que 

deixa o porto de Cuiabá em direção à capitania de São Paulo: 

 

Outubro 15 – Pelas 7 ½ h. da manhã dei princípio a minha nevegação trazendo na 

minha companhia 28 homens, entre os quaesentrãodous guias, ou practicos das 

cachoeiras, todos necessários para a varação das canôas nos saltos e passagens das 

cachoeiras. [...] Ao desaferrar do porto, tendo-me despedido do Dr. Juiz de Fora 
Diogo Toledo Ordonhez, meu amigo e primo, e de outros senhores, que me fizerão 

o obséquio de acompanhar até o porto, principiarão nas duas canôas as costumadas 

salvas, que durarão até se perder de vista o dicto porto, e fizerão esta despedida 
bellica e saudosa (LACERDA E ALMEIDA, 1849, p. 65) 

 

Lacerda se mostra apreensivo, sobretudo a respeito dos ataques indígenas, pois descreve 

com bastante detalhe a forma de agir desses grupos:  

 

Eis-me aqui pois entregue á discrição de 28 homens valerosos, e destemidos, mas 

desconfiados, e incivis por educação e officio, e proximo a atravessar um sertão 
vastíssimo habitado por differentes Nações de Gentios valerosos, e indomitos, e que 

por muitas vezes tem feito grandes estragos em vidas e fazendas. A minha defesa 

consiste em 10 homens arcabuzes, e no cuidado que devo pôr para não ser 
surprehendido, pois o Gentio Aycurú, chamado por outro nome cavalleiro por andar 

por terra a Cavallo, que navega por grande parte do Rio Cuyabá, e Porrudos, e salto 

sahindo repentinamente de algum pequeno braço de rio ou bahia, em canôas de 20 

ou mais homens, armados com arco e flexa, e lanças com choupas de ferro 
compradas aos hespanhoes na Assumpção do Paraguay, com os quaes tem pazes.  

Em quanto uns despedem flexas, e outros dão botes de lança, os que remam tem a 

astucia de no mesmo tempo atirar agoa com a pá do remo para molharem os feixos 
das armas, e livrarem-se do effeito do tiro, até chegarem a abordar, e fazerem-se 

                                                             
80 Idem. 
81 AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 39 Doc. 3236 item: carta do governador e capitão general da 

capitania de Mato Grosso, Luis Albuquerque  de Melo Pereira e Cáceres para o Doutor Astrônomo, Francisco 

José de Lacerda e Almeida, dando ordens sobre as explorações a fazer nos terrenos por onde passam os rios 

mencionados no documento anterior para o estudo das configurações dos mesmos rios – Vila Bela, 13 de 

setembro de 1788 / AHU, Mato Grosso, Cx. 26, Doc. 1540 – Anexo 1, 13 de setembro de 1788. 
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senhores da canôa pelo grande número de homens que a acommettem (LACERDA 

E ALMEIDA, 1849, p. 65-66).  

 

Enquanto isso, neste mesmo ano de 1788 (só que no mês de junho), Dorta é enviado 

para São Paulo (FARRONA, 2011). Tudo indica que Barbosa o acompanhou, pois remeteu ao 

governador de São Paulo, Bernardo José de Lorena, as observações dos eclipses dos satélites 

de Júpiter realizadas nesta cidade nos anos de 1788 e 1789. Dorta também enviou um mapa 

das observações astronômicas e meteorológicas nestes mesmos anos
82

. Não se sabe ainda o 

motivo pelo qual eles deixaram a capital da colônia, mas quando chegaram às terras paulistas, 

continuaram desenvolvendo o mesmo trabalho que realizaram entre os anos de 1781 e 1788 

no Rio de Janeiro, isto é, observações meteorológicas e astronômicas. Vale ressaltar que no 

dia 20 de outubro de 1787, Dorta foi nomeado sócio-correspondente da Academia das 

Ciências de Lisboa (FARRONA, 2011 p. 73). Com relação aos títulos de sócio dos demais 

astrônomos, faremos alguns apontamentos ao final do capítulo. Ainda no ano de 1787, Dorta 

apresentou uma Memória à Sociedade Literária do Rio de Janeiro, instituição da qual era 

membro (TUNA, 2009). Esta entidade foi fundada no ano de 1786 e dentre seus membros 

estavam alguns intelectuais como poetas, escritores, médicos etc – Manuel Inácio da Silva 

Alvarenga (poeta), Mariano Pereira da Fonseca (posteriormente Marquês de Maricá, escritor, 

filósofo e mais tarde político), Antonio Dinis da Cruz e Silva (poeta). O objetivo da 

Sociedade era debater algumas idéias que circulavam pela Europa – a Revolução Francesa, a 

federação dos Estados Unidos, questões do Iluminismo, assuntos científicos, dentre outros. 

Pouco tempo depois, passaram a fazer parte do grupo alguns profissionais – 

professores, médicos, advogados, marceneiros, sapateiros, ourives – e também alguns 

religiosos como padres, com interesse em discutir idéias filosóficas e políticas de  

Rousseau e Voltaire, por exemplo, o que começou a gerar preocupação nas autoridades 

portuguesas da colônia. Foi então que o vice-rei Conde de Resende, temendo a perda da 

estabilidade política, ordenou o fechamento da Sociedade em 1794, juntamente com uma 

devassa nas vidas dos seus membros. Este fato ficou conhecido como Conjuração Carioca.  

Gustavo Tuna (2009) nos traz alguns pontos de interessante sobre a presença de Dorta 

na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, primeiramente com relação a uma denúncia: 

 

Na denúncia feita por José Bernardo da Silveira Frade, o astrônomo aparece como 

testemunha de uma cena em que ele, denunciante, presenciara no cais do Palácio, 
ainda durante o vice-reinado de Luis de Vasconcellos e Sousa, onde teria ouvido 

Gregório José Bittencourt, em conversa com o professor de grego João Marques 
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 AHU, São Paulo – Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 39, Doc. 3255. 
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Pinto, louvar a liberdade, estando “presente também Bento Sanches; este o fizera 

calar, convencendo-o com argumentos.” (TUNA, 2009, p. 121) 

 

O segundo ponto diz respeito à memória apresentada por Dorta, intitulada “Memória 

sobre a produção do frio artificial”, lida nas sessões de 5 e 19 de julho de 1787
83

. O 

experimento tinha como objetivo produzir “frio”
84

 para resfriar aguardentes e licores: 

 

Seu experimento consiste em misturar sal amoníaco em porções de água retiradas 

da Fonte da Carioca e medir as quantidades diferentes de sal e o grau de frio 

atingidos em cada mistura. Dorta observa que o movimento de mistura do sal 
amoníaco com a água, contrariando a máxima de que “todo movimento excita 

calor”, aumenta o grau de frio. Sanches observa a condição climática agindo sobre 

sua experiência, ao afirmar que após atingir o máximo grau de frio, imediatamente 
a temperatura da solução começa a aumentar devido ao calor da atmosfera. O 

astrônomo, ciente do preço alto do sal no Rio de Janeiro e da carestia de boa parte 

da população da cidade, propõe ao fim da memória que a mistura do sal com água, 
após utilizada, deveria ser colocada numa curcubita ou recipiente de barro em fogo 

lento e depois resfriada, para que houvesse formação de cristais que pudessem ser 

reutilizados. (TUNA, 2009, p. 122) 

 

 Ainda que o experimento tenha relação com alguns assuntos meteorológicos com os 

quais Dorta tinha bastante familiaridade, o trabalho em si é bastante diferente do que o 

astrônomo estava habituado a fazer. Farrona (2011) reforça que o astrônomo não era um 

especialista no assunto e faz questão de explicitar, logo no início da Memória, a importância 

da colaboração dos demais membros, pois  “não tem a pretensão de ter atingido toda a 

verdade sobre a matéria e submete suas proposições à análise dos „amáveis sócios‟ que, tendo 

estudado „a Física, a química, e a História Natural‟ teriam embasamento e clareza para melhor 

averiguar e avaliar este meu trabalho” (SANCHES DORTA, 1787).  

Gustavo Tuna (2009) destaca que o trabalho apresentado por Dorta teve como base 

alguns livros de químicos europeus  que, provavelmente, já havia tido a oportunidade de 

conhecer enquanto esteve em Coimbra, como Musschenbroek, Boile, Macquer e Beaumé. 

Estes dois últimos estavam presentes nos Estatutos da Sociedade Literária do Rio de Janeiro.  

No ano de 1789, Sanches Dorta e Oliveira Barbosa escreveram uma carta
85

 datada em 

04 de agosto e direcionada ao governador da Capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de 

Lorena e Silveira em que descrevem as deficiências que encontravam no telescópio. Além 

disso, se recusam a acreditar que as pessoas consertaram o instrumento em Londres e 
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reforçam a necessidade de o telescópio ser examinado por astrônomos e não por artistas. Eles 

reclamam principalmente sobre alguns riscos e arranhaduras na lente objetiva e sinalizam que 

estes comprometem a observação. Mas, consideram que o conserto não deve ser complicado e 

sugerem que qualquer relojoeiro no reino, provavelmente, conseguiria resolver o problema, e 

que não seria necessário ter encaminhado para Londres. Ainda neste ano de 1789, poucos dias 

antes de enviar a carta sobre o telescópio, Barbosa remeteu algumas observações dos satélites 

de Júpiter registradas na cidade de São Paulo nos meses de dezembro de 1788, fevereiro e 

março de 1789
86

. Na tabela constam apenas seis observações.  

Enquanto esteve em São Paulo, Dorta produziu um trabalho completamente diferente de 

todos que até então havia desenvolvido, cujo título é “Descrição de um monstro de espécie 

Humana, existente na cidade de São Paulo na America Meridional
87

”. Nesta descrição, Dorta 

se referia a uma menina de aproximadamente quatorze anos chamada Ana Maria, que possuía 

algumas deficiências físicas: 

 

[...] que nasceu sem nenhum dos braços, nem final, ou crescença donde parece 
quererem sair, e só tem em cima do ombro direito uma pequena proeminência, 

tendo de ambos os lados bem colocados, e conforme os ossos de espádua, ou a que 

chamamos escapula: o mais corpo é bem proporcionado, exceptuando a perna, e pé 
direito; pois a perna começando do tronco, está torcida para a parte de fora, e algum 

tanto mais grossa que a esquerda, e muito mais curta, o que faz que manqueje 

quando anda: no mesmo torcimento continua até o metatarso: o pé fica quase todo 

virado para fora, tendo o dedo polegar com alguma deformidade, e principalmente 
por estar muito separado dos outros dedos, e não poder unir-se-lhe (SANCHES 

DORTA, 1799a, p. 188). 

 

 Este trabalho ilustra o quanto Dorta era curioso com outros assuntos, não se 

restringindo apenas a um campo de estudo (FARRONA, 2011). Seria interessante se ele 

tivesse fornecido mais detalhes acerca do desenvolvimento do estudo; por exemplo, poderia ter 

descrito como realizou tais observações, por quanto tempo etc. Na Memória da Academia não 

consta sequer o ano em que foi feito o trabalho. Dorta reforça logo nos primeiros parágrafos 

que este assunto é de grande interesse nas Academias da Europa, “a geração dos monstros de 

espécie Humana não é fenômeno totalmente raro; pois lemos nas Coleções de Memórias das 

mais célebres Academias da Europa notícias desta classe, que de tempos em tempos 

aparecem” (SANCHES DORTA,1799b, p. 187). Dorta parece estar certo, pois, no mesmo 
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unicamente por ele, pois poucas páginas à frente, no mesmo documento, estão presentes as observações 
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87 Memorias de Mathematica e Phisica da Academia Real das Sciencias de Lisboa, II (1799b), pp. 187-189. No 

texto das Memórias não há data. Porém, no artigo de Gandra et al. (2015), há uma ilustração feita por Dorta que 

informa que é datado de 1791. 
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tomo da Academia das Ciências de Lisboa (p. 296), há o trabalho de Francisco Tavares, 

intitulado Descrição de um Feto humano monstruoso, nascido em Coimbra no dia 28 de 

novembro de 1791. Farrona (2011) reitera que Dorta tinha contato com os mais diversos 

assuntos e que se instruía lendo coleções científicas de grande parte da Europa, pois, ao 

afirmar que este tema estava presente nas mais famosas Academias Europeias, demonstra o 

quanto estava inteirado sobre o assunto. De fato, na Philosophical Transactions da Royal 

Society de Londres, no ano de 1789 há uma publicação tratando do assunto
88

. Não é possível 

saber se Dorta leu este trabalho publicado na revista da Royal Society, mas, por ter 

mencionado que havia o interesse neste assunto por parte das demais Academias Europeias, há 

grande possibilidade de que tenha tido contato com esta edição da revista. Deste modo, ao se 

deparar com Ana Maria, Dorta não perdeu a oportunidade de observá-la e de remeter seu 

estudo à Academia das Ciências de Lisboa. 

 Outro ponto interessante deste trabalho de Dorta, é sua admiração, não apenas com 

relação aos aspectos físicos de Ana Maria, mas também com a extrema habilidade que a moça 

possuía: 

 

O que a natureza negou a esta criatura, não lhe dando braços, lhe avantajou na 

inteligência, e habilidade, para usar os pés, e dentes para suprir todas as funções, em 

que os braços não lhe eram precisos. Com o dedo polegar do pé direito pega na 
colher, e garfo, quando come; com os dois pés pega a vasilha d‟água, quando quer 

beber; com o pé direito penteia seu cabelo da cabeça; com o mesmo pé faz sua 

costura, e enfia a agulha, etc. Faz renda de linhas, pegando com ambos os pés nos 
bilros, e mudando os alfinetes com o dedo polegar do direito: da qual renda, que lhe 

vi trabalhar, ajunto aqui a amostra de sete polegadas de comprimento, parecendo-

me, que é quanto basta para se admirar. Ela muitas vezes anda a cavalo, quando vai 
fora da Cidade, o que faz com bastante desembaraço, pegando na rédea, e guiando o 

cavalo com o pé direito, tendo o esquerdo no estribo. Enfim, é muito digno de 

admiração este indivíduo, e muito mais sendo filha de pais selvagens (SANCHES 

DORTA, 1799a, pp. 188-189). 

 

Dorta remete à Academia das Ciências de Lisboa uma amostra da renda e um 

documento, para comprovar a veracidade das informações descritas, denominado Instrumento 

de Justificação Autêntica “que aqui fiz tirar perante o Juiz Ordinário desta Cidade, em que fiz 

jurarem as pessoas, que observam e vivem com a dita jovem Ana Maria, para comprovar a 

                                                             
88 O trabalho em questão de autoria de James Anderson, Joseph Banks e T. Reichel se intitula: “An account of a 

monster of the Human Species, in two letters; One from Baron Reichel to Sir Joseph Banks, Bart. And the other 

from Mr. James Anderson to Baron Reichel. Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.” (Phil. Trans. R. 

Soc. Lond. 1789 79, 157-159, publicado em 1 de janeiro de 1789). O relato nas cartas menciona o caso de um 

menino com excesso de membros, duas pequenas pernas que saíam de seu tronco. 
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verdade de quanto tenho exposto” (SANCHES DORTA,1799b, p.187). Além disso, ainda 

encaminha um desenho que “figura o Monstro, de que se trata
89

”.  

Dorta traz importantes detalhes sobre a história de vida de Ana Maria. Como obteve 

estas informações, é motivo de bastante curiosidade; e seria interessante se ele tivesse descrito, 

mas, fato é que segundo o astrônomo: 

 

Esta rapariga é filha de pais incógnitos, porém sabe-se, que é filha de Índia já 
doméstica; pois nascendo em uma das aldeias de índios, que aqui temos na distância 

de cinco léguas, foi achada exposta num campo por uma índia, que a levou a 

batizar, e a criou; sendo talvez abandonada por seus pais pela verem falta de 

membros, praticando ainda os seus antigos, cruéis, e bárbaros  costumes de 
matarem, ou abandonarem seus filhos quando nascem com defeitos em seus 

membros (SANCHES DORTA,1799b, p. 188).  

 

É importante salientar que Dorta se limita apenas a descrever as características físicas da 

jovem Ana Maria, ou seja, em momento algum tenta explicar as causas e sequer associa a 

condição da menina a algum motivo divino ou sobrenatural. E Farrona (2011) reforça que isso 

pode estar relacionado às características do próprio conhecimento científico já ao final do 

século XVIII, como por exemplo, a busca pela objetividade.  

No trecho acima, vale a pena ressaltar a visão de Dorta com relação aos pais que 

abandonavam os filhos portadores de alguma deficiência (como aconteceu com Ana Maria), 

classificando como “antigos, cruéis e bárbaros costumes”. Fernandes et al. (2011) ressaltam 

que foi uma constante cultural ao longo da história, marginalizar os indivíduos portadores de 

deficiência, por não serem a imagem e semelhança de Deus, conforme constava no discurso 

religioso. Deste modo, estes sujeitos eram tidos como principais culpados pelas suas 

condições. A partir da Idade Moderna e, sobretudo, com a ascensão do Humanismo, em que 

novas ideias sobre o assunto começaram a surgir, ainda que muito longe do ideal – sem 

nenhum tipo de tratamento especializado e se assemelhando mais com prisões –, alguns 

hospitais iniciaram o atendimento aos indivíduos com deficiências, sobretudo com tratamentos 

ortopédicos, aos que retornavam das guerras e aos cegos e surdos. Ainda assim, o abandono de 

crianças era uma prática bastante comum, Fernandes et al. (2011, p.135)  informam que “tendo 

em vista esse abandono foram criadas, em 1726, as chamadas rodas de expostos onde as 

crianças eram colocadas e as religiosas as recolhiam. Essas religiosas proporcionavam 

alimentação, educação e todos os cuidados de que necessitassem”. Apenas no século XIX 

nota-se uma grande mudança para os indivíduos com deficiência, pois, começa a surgir uma 
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desenho estão nos Arquivos da Academia. 
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atenção especializada e não exclusivamente institucional como os hospitais e abrigos. Neste 

período iniciam-se estudos mais sistemáticos para os problemas específicos de cada 

deficiência (Fernandes et al., 2011). Portanto, o olhar de Dorta para a prática do abandono que 

os pais biológicos de Ana Maria promoveram é digno de destaque. Ainda que em linhas gerais, 

já houvesse uma mudança na concepção do abandono de crianças portadoras de deficiência, 

ele poderia não ter dado atenção a este detalhe, mas fez questão de pesquisar a história de vida 

da jovem e registrar sua indignação. Alternativamente, seria interessante estudar mais a fundo 

se o reinado de D. Maria I (conhecida pela alcunha de “a Piedosa”) foi capaz de gerar alguma 

mudança de concepção na sociedade portuguesa com relação à prática do abandono de 

crianças portadoras de deficiência.  

Por enquanto, é possível observar que Bento Sanches Dorta era mais do que uma parte 

integrante, ele participava ativamente de uma da rede de circulação de informações. Seja com 

seus contatos com Miguel e Francisco Ciera no reino, com os letrados da Sociedade Literária 

do Rio de Janeiro e/ou com seu companheiro Francisco de Oliveira Barbosa. Além disso, 

parecia estar atento, atualizado e interessado com relação aos assuntos publicados em outros 

locais da Europa. O fato de ter permanecido na capital colonial por tanto tempo, e não ter sido 

submetido aos serviços de campo nas fronteiras, foi sem dúvida alguma, um elemento de 

grande importância para que fizesse parte de toda essa rede. Uma vez que, os outros três 

astrônomos não pareciam estar tão integrados, justamente devido ao fato de todas as suas 

atenções estarem voltadas aos trabalhos de limites e às inúmeras viagens que os seus serviços 

lhes exigiam, tornando quase inviável a inserção ativa na rede de circulação de informações, 

mas inserindo-se com mais destaque nas redes de inserção política. 

 

2.3 DE VOLTA AO LAR: LACERDA E ALMEIDA CHEGA A SÃO PAULO 

 

No diário de Cuiabá até São Paulo, Lacerda muda completamente o estilo de escrita, 

passa de uma estrutura mais rígida e mecânica para algo mais fluido e reflexivo. Segundo 

Holanda (1944), esta versão foi submetida à Academia Real das Ciencias de Lisboa e foi a 

partir deste trabalho que o astrônomo recebeu o título de sócio correspondente. Embora todas 

as viagens fossem repletas de grandes dificuldades, tais como explicitadas anteriormente, no 

dia 24 de outubro de 1788, Lacerda revela que apesar dos obstáculos, recorda com saudade dos 

desafios enfrentados: 

 

Entrei no Paraguay pelas 7h. da manhã, tendo vindo desde longe divertindo-me com 

a bella perspectiva dos montes que abeirão ao Paraguay, e renovando as idéias do 
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anno de 1786 quando com companhia mais numerosa, alegre, e instruída, fiz aquella 

viagem, que me recordo com saudades, não obstante os muitos perigos, 

incommodos, e trabalhos, que tivemos principalmente na travessia do Lago Xeraes 
ao S e O da Nova Coimbra, chegando a passar 7 dias com pouca farinha de milho, e 

marmelladaja ardida [...] até que no fim de 7 dias achamos um logar seco, que 

nôspareceo a terra da promissão, onde fizemos alto, e passamos aquella noite 

abrigados em toldas da muita chuva, que por cinco dias sucessivos tinha cahido, e 
aquecendo-nos ás fogueiras pelo muito frio que fazia. Vi então por experiência 

própria que o melhor guizado do mundo, e o mais innocente, é o feijão e toucinho 

pouco cozidos (LACERDA E ALMEIDA, 1849, p. 66).  

 

Lacerda e Almeida chegou à capitania de São Paulo dia 10 de janeiro de 1789, e durante 

os quatro meses de percurso, fez descrições detalhadas acerca dos rios, das cachoeiras, dos 

animais e até da história e comércio de determinados locais, como por exemplo, sua chegada à 

Fazenda de Camapuam (dia 21 de novembro de 1788), registrando que a povoação servia 

desde 1720 para “varação das canoas e cargas de um para outro rio”. Salienta que o local 

produz bons legumes, cana-de-açúcar, arroz, pão e frutas; e menciona as atividades 

comerciais, em que “os sócios d‟esta Fazenda devem fazer um bom negócio, pois além das 

carnes, e mais gêneros que vendem pelo preço que corre em Cuyabá, levão pelo transporte de 

cada uma canôa 20$000 rs., e por cada uma carrada 9$600 rs.” (LACERDA E ALMEIDA, 

1849, p. 75). Todos esses detalhes enriqueceram muito o diário de Lacerda, pois nos anteriores 

havia se limitado apenas a descrever os locais por onde navegou, com algumas informações da 

geografia e topografia, a distância e a direção percorrida. Outro ponto interessante é a crítica  

de Lacerda à Silva Pontes dois anos antes, em seu outro diário ([28 de maio de 1786] - como 

meu companheiro e colega, o Dr. Pontes, ia distraído com suas filosofias, gastando muita parte 

do dia em copiar macacos, ratos, etc.). Agora dedica várias páginas para tratar de assuntos 

similares. Este é mais um indício que reforça a característica um tanto paradoxal em Lacerda: 

faz denúncias, mas considera o acusado como seu parente, camarada e amigo; critica o modo 

de agir do seu companheiro de expedição, porém, pouco tempo depois age de maneira 

semelhante.  

Dia 10 de janeiro de 1789, Lacerda desembarca em São Paulo. Ao chegar, um grande 

sentimento de felicidade e admiração pelo local aflora instantaneamente. Pereira e Ribas 

(2012) caracterizam como um sentimento pátrio. Após destacar as qualidades produtivas da 

cidade e compará-las com Portugal, conclui que não são inferiores às do Reino, e ressalta que: 

 

Porém o que o faz mais celebre e famigerado é a fidelidade e respeitoso amor, que 
os seus colonos tem ao seu Soberano, e a seus amigos, a sua hospitalidade, 

liberalidade, candura, ingenuidade, brio, honra, e valor nas acções militares, em que 

se tem achado; os importantes serviços feitos ao Estado, entranhando-se por 
aquelles imensos sertões sem outra bagagem mais do que a pólvora e a balla, sem 
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outro rumo mais do que o acaso, descubrindo n‟elles todas as minas de ouro, e 

pedrarias que possuímos, e que tanto tem enriquecido aos seus posteriores, ficando 

elles e seus descendentes pobres. Este é o character dos paulistas inteiramente 
desfigurado por todos os historiadores, que discorrendo por todo mundo, ao mesmo 

tempo que estão encerrados nos seus gabinetes, tendo por verdadeiras as noticias 

dadas pelos êmulos e rivaes, os capitulão por bárbaros, como se o valor, resolução e 

intrepidez dependessem da barbaridade e não de ânimos honrados e ambiciosos de 
gloria. (LACERDA E ALMEIDA, 1849, pp. 89-90). 

 

Ao se referir aos paulistas, evidentemente Lacerda e Almeida também está se referindo a 

si próprio, e é interessante notar o tamanho de sua identidade cultural com São Paulo, mesmo 

após ter ficado mais de dezesseis anos longe, desde 1772, quando se matriculou na 

Universidade de Coimbra e depois, viajando por várias regiões do Brasil. Como veremos 

adiante, Lacerda passou mais tempo da sua vida estudando e viajando a serviço da Coroa do 

que em São Paulo, entretanto, conforme Pereira e Ribas (2012) destacam, nunca perdeu a 

“paulistidade” e a identificação com sua “pátria chica”. 

Durante a sua viagem para São Paulo, Lacerda e Almeida fez questão de agraciar a 

rainha D. Maria I e Martinho de Melo e Castro (secretário de Estado da Marinha e Domínios 

Ultramarinos) com alguns materiais de história natural coletados ao longo do caminho: 

 

Deste meu cuidado resultou o fazer huã pequena colleção q. tenho a honra de 

offerecer a V. Exa. para que se digne aprezentará sua Magestade, posto que não de 
valor intrínseco, com tudo q. pella diversidade das combinaçoens da matéria [e 

brinca?] da Natureza me parece, merece estimação des que tem as luzes de V. Exa. 

e de sua Magestade, a quem humildemente supplico perdão dese meu atrevimento, 
dignandose de aceitar esta pequena offerta como hum tributo devido, e anexo á 

occupação em que sua magestade se digna ter me empregado
90

.  

 

Por enquanto não foram encontrados outros registros de envio de materiais dos demais 

astrônomos ao secretário e/ou à rainha. Entretanto, esta não era uma prática incomum, ao 

longo das viagens do século XVIII e até mesmo antes. Os súditos frequentemente enviavam 

amostras de materiais aos monarcas. No caso de Lacerda e Almeida, esta atitude parece estar 

mais relacionada a uma forma simpática de presentear os seus superiores do que uma 

estratégia premeditada visando outros interesses. Segundo Pereira e Ribas (2012), o fato de 

Lacerda ter sido nomeado astrônomo das comissões de demarcação, “parece ter significado 

uma espécie de pacto em que a contrapartida foi sua fidelidade incondicional à coroa”. Além 

disso, o astrônomo exagerava consideravelmente nas fórmulas vassaláticas de submissão e 

amor à rainha, a ponto de parecer sincero (PEREIRA; RIBAS, 2012). Assim sendo, o presente 

à rainha e ao secretário, além de provavelmente representar esses exageros de fidelidade à 
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monarquia, também pode ter sido uma forma de “comprovar” que passou pelos lugares pelos 

quais foi ordenado e que possuía um interesse em outras áreas e não apenas em astronomia e 

matemática. Infelizmente não é possível saber em detalhes quais materiais compunham a 

coleção, entretanto, imagina-se que tenham sido amostras de minerais, vegetais e, quem sabe, 

até animais. Enquanto isso, durante os meses de abril e maio de 1789, Silva Pontes explorou a 

bacia do Paraguai, navegando pelos rios Turvo e Paragahú
91

. 

 

2.4  O FIM DAS DEMARCAÇÕES NA REGIÃO NORTE  

E O IMBRÓGLIO NA REGIÃO SUL 

 

Em meados de julho de 1789, Lacerda e Almeida foi incumbido de voltar ao Mato 

Grosso, porém, solicitou à rainha D. Maria I que o deixasse em São Paulo e que Bento 

Sanches Dorta fosse enviado em seu lugar. Lacerda alegou não estar em condições, pois, havia 

fraturado a perna esquerda há pouco tempo, durante uma determinada viagem
92

. É interessante 

notar que na impossibilidade de um dos astrônomos executar um dado trabalho, havia a 

possibilidade de outro substituí-lo. A justificativa usada por Lacerda para ter indicado Bento 

Sanches Dorta e não Francisco de Oliveira Barbosa, é que este último era natural do Rio de 

Janeiro, enquanto que o primeiro era natural de Coimbra, portanto, para Dorta seria indiferente 

trabalhar no Rio de Janeiro ou no Mato Grosso. O fato de utilizar-se desta justificativa, nos faz 

pensar que provavelmente os cinco astrônomos eram igualmente qualificados, mesmo que 

alguns tivessem adquirido graus superiores ao término do curso matemático e outros não, 

como veremos mais adiante.  

Pouco tempo depois de Lacerda e Almeida ter solicitado permanência em São Paulo, foi 

encerrado o trabalho das comissões de demarcação de limites, e a alguns integrantes foi 

ordenado que retornassem a Lisboa. Dia 10 de junho de 1790, Francisco José de Lacerda e 

Almeida embarcou em Santos com destino ao reino (PEREIRA; RIBAS, 2012). Antonio Pires 

da Silva Pontes retornou ao reino no ano de 1791 (FERREIRA, 2013; KURUNCZI, 2008).  

José Simões de Carvalho permaneceu na região Norte do Brasil. No final do ano de 

1790, o governador do Rio Negro, Miguel da Gama Lobo de Almada solicita que Carvalho 

faça o reconhecimento do rio Negro para o rio Japurá
93

. Francisco de Oliveira Barbosa e Bento 

Sanches Dorta permanecem em São Paulo, desenvolvem trabalhos de mapeamento da 
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92 AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 39 Doc. 3236 
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capitania e do porto de Santos
94

 que futuramente serviu de base para os trabalhos cartográficos 

de João da Costa Ferreira e Antonio Rodrigues Montesinhos (BUENO, 2009; DERNTL, 

2011). Os detalhes de cada uma dessas empreitadas serão discutidos no próximo capítulo.  

Vale a pena destacar que ao longo das demarcações havia um sentimento de 

desconfiança mútua entre os membros das partidas portuguesa e espanhola, característica 

bastante peculiar de um empreendimento dessa natureza. Carlos Bastos (2014) nos traz 

detalhes acerca da quarta partida, responsável pela região amazônica. Segundo ele, as 

conversas do dia a dia entre os integrantes das comitivas poderiam revelar intenções 

importantes acerca das estratégias de cada uma das autoridades ibéricas, Portanto, prestar a 

atenção ao que era dito em situações cotidianas, poderia se configurar numa importante arma 

política. Um exemplo disso foi o relato de um oficial ao primeiro-comissário português, de que 

ouvira Don Gaspar de Santisteban (secretário da partida espanhola) afirmar para sua amásia 

que os castelhanos tomariam Tabatinga através das armas, e que embora ele pudesse estar se 

gabando perante a mulher, tal informação não poderia ser desprezada. 

Outros desentendimentos entre lusos e castelhanos se deram por conta dos “passaportes”. 

No início da década de 1780, João Pereira Caldas ordenou que a entrada, no território 

português, de oficiais espanhóis e seus dependentes vindos de Maynas só deveria acontecer 

mediante a apresentação de legítimos passaportes. Certo dia, João Pereira Caldas queixou-se a 

Chermont acerca de uma viagem de integrantes da partida espanhola para Belém sem a devida 

documentação, alegando que iriam tratar de “negociações particulares”, mesmo eles estando 

acompanhados do vassalo português Antônio Guerreiro da Luz. O primeiro-comissário 

espanhol declarou aos oficiais lusos que tal exigência não se aplicava. Entretanto, Caldas, num 

ofício encaminhado a Chermont, reiteirou que a entrada sem a documentação era “contra a 

formalidade de uma geral prática, e contra o Real Decoro e Soberania e Independência 

portuguesa
95

” (BASTOS, 2014). Todavia, as rusgas com relação aos passaportes e o trânsito 

dos espanhóis nos domínios lusos não parou por aí. Enquanto Chermont explicava os motivos 

para a exigência da apresentação dos passaportes, Requena rebatia e não concordava com tal 

condição, pois, para as autoridades de Sua Majestade Católica, a exigência de passaportes para 

os membros da partida espanhola seria mais uma artimanha portuguesa para controlar e 

complicar seus trabalhos visando a apropriar-se de terras castelhanas
96

. De acordo com Carlos 

Bastos (2014, p. 43): 

 

                                                             
94 AHU_ACL_CU, Cx. 40, Doc. 3308 (15/04/1791) 
95 AHU, Lisboa, Rio Negro, Cx. 5, Doc. 255. 
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As poucas rotas permitidas aos espanhóis eram acompanhadas pelos oficiais 

portugueses, que destacavam soldados ou canoas para seguir as embarcações 

espanholas que circulavam entre o rio Negro e Maynas. Outros caminhos eram 
interditados às canoas espanholas, como a ligação com o Orinoco, enquanto que o 

fornecimento de víveres e o serviço de correio com a Corte espanhola eram 

dificultados pelos portugueses, em um claro procedimento de sabotagem da partida 

comandada por Francisco Requena. 
 

 

Com o passar do tempo, os conflitos entre lusos e hispânicos da quarta partida não 

cessaram, muito pelo contrário, se tornaram mais intensos. Segundo Bastos (2014, p.43), 

“essas divergências cotidianas colocavam em questão a soberania das autoridades ibéricas na 

gestão dos espaços e dos conflitos que nele ocorriam”. O autor cita inclusive um momento de 

tensão entre os integrantes: o soldado e carpinteiro luso José Antônio Pimpim que trabalhava 

na construção de botes para os espanhóis, numa certa tarde teria sido repreendido por 

Requena. O oficial português então, “tomado de aguardante” e revoltado,teria ameaçado tirar 

uma faca da algibeira para atacar o comissário espanhol. Por conta disso, foi detido e preso no 

quartel hispânico. O fato chegou até o tenente-coronel João Batista Mardel que repreendeu 

Requena. Com isso, o comissário espanhol decidiu libertar Pimpim e se retratou junto às 

autoridades portuguesas por tê-lo aprisionado
97

. Segundo o autor: 

 

 Em primeiro lugar, tal caso expressa a dimensão mais local e cotidiana das 

relações políticas entre portugueses e espanhóis, principalmente nas fronteiras: a 

cooperação que deveria mediar a relação (o carpinteiro português estava 
construindo botes para a Partida espanhola), a eminência do conflito (o 

desentendimento entre ele e Requena) e a indefinição da soberania (quem deveria 

prender o carpinteiro?). Esse caso evidencia, também, que não eram somente os 

limites espaciais que estavam em constante disputa durante as demarcações: a 
jurisdição de espanhóis e portugueses sobre os sujeitos que viviam na região (ou 

que nela estavam temporariamente por conta das demarcações) também estava em 

jogo. Saber a quem cabia aplicar punições, sobre quem elas deveriam recair e quais 
elas deveriam ser, essas são questões pouco nítidas na fronteira, alimentando (e 

sendo alimentadas por) conflitos políticos (BASTOS, 2014, p. 43-44). 

 

Os indígenas também foram peças-chave nas demarcações e no processo de construção 

das fronteiras. Já durante as demarcações do Tratado de Madri, em 1755 foi estabelecida a Lei 

de Liberdade dos Índios, proibindo que os mesmos fossem escravizados (ainda que a prática 

continuasse de maneira ilegal em várias partes dos confins da América). Em 1758 foi 

instituído o Diretório dos Índios, com o objetivo de regulamentar o trabalho indígena e 

promover a civilização dessas populações. O Diretório versava sobre os aspectos econômicos, 

administrativos, religiosos e culturais. Os aldeamentos indígenas seriam elevados à condição 

                                                             
97 De acordo com BASTOS (2014), o documento que narra tal acontecimento se encontra em: João Batista 

Mardel, “Oficio a João Pereira Caldas”, Ega, 1782. APEP, Belém, Cód. 383, Doc. 20. 
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de vilas ou aldeias e administradas por um diretor. Tal política pombalina buscava deste modo 

incorporar o índio à sociedade dos brancos, transformá-lo em um trabalhador ativo, a fim de 

assegurar o povoamento e a defesa do território colonial. O Diretório foi marcado por 

inúmeros problemas como resistências, fugas, conflitos de interesses, etc. Sobre essa última 

questão, a principal querela se dava por meio do processo simultâneo, que determinava a 

condição de vassalos livres aos índios, mas em contrapartida a continuação do trabalho 

compulsório dos mesmos. Assim, a divisão do trabalho indígena entre os serviços para as suas 

comunidades, para o Estado e para particulares gerou discórdias entre diretores, lideranças 

indígenas, colonos, outras autoridades coloniais, e, inclusive entre os próprios índios 

(BASTOS, 2013).  

De acordo com Ângela Domingues, uma das intenções de tais políticas indigenistas era 

promover uma transformação cultural na região amazônica. Essas transformações se 

efetivariam por meio da obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa e do incentivo ao 

casamento entre índias e europeus, além da renomeação das povoações indígenas, passando a 

ser utilizada uma toponímia lusa. Todas essas práticas tinham como objetivo legitimar a região 

amazônica como pertencente ao território português e defendê-la contra a ameaça de outros 

impérios
98

 (DOMINGUES, 2000). Desse modo, na década de 1780, durante as demarcações 

da quarta partida, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo da prática de tais políticas, a 

região amazônica já se encontrava como uma unidade mais coesa diante da soberania lusa, 

assim, os indígenas formariam quase uma “fronteira natural” entre os impérios ibéricos. Para 

ilustrar o contingente índigena na região amazônica, num censo realizado no ano de 1778, a 

população rio-negrina contava com 11.723 almas, dos quais aproximadamente 87% eram 

índios aldeados (10.247 pessoas), cerca de 10% foram classificados como livres (1.150 

pessoas) e outros 3% foram classificados como escravos (326 pessoas) (SAMPAIO, 2001).  

O encerramento dos trabalhos de demarcação, até hoje, é tema de discussão na 

historiografia, e Fernando Camargo (2003) fornece uma releitura interessante dos episódios 

que envolvem o final do Tratado de Santo Ildefonso, descrevendo-o como uma “pendenga 

interminável”. De fato, faz muito sentido classificá-lo desta forma, e vale a pena discutir os 

motivos levantados por Camargo (2003) para atribuir esta interpretação aos eventos ocorridos 

ao longo do Tratado de 1777 na América Meridional.  

                                                             
98 Além disso, também vale a pena ressaltar as ações militares para defesa da região, como por exemplo, a 

construção de fortificações às margens dos rios, como a de São José de Marabitanas (1762), São Gabriel da 

Cachoeira (1762) e São Francisco Xavier de Tabatinga (1766), visando a impedir que os espanhóis avançassem 

naquela fronteira.  
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O primeiro problema apontado por Camargo (2003), diz respeito à prática de campo em 

si. Ele já menciona que havia uma enorme dificuldade para que as comissões de demarcação 

chegassem aos pontos de encontro, e posteriormente iniciassem as demarcações das fronteiras 

de acordo com o que estava previsto no acordo. Este tipo de obstáculo relacionado às questões 

de logística, deslocamento e abastecimento, é inerente a qualquer empreitada com os objetivos 

traçados pelas comissões demarcadoras, principalmente por causa da dificuldade de acesso ao 

interior sul-americano e ao grande contingente de pessoas que a tarefa exigia. Entretanto, 

Camargo (2003) cita os desencontros ocorridos na região Sul simplesmente por falta de 

comunicação entre as partes, se ausentando da responsabilidade e acusando a outra por não ter 

iniciado as conversações. O autor exemplifica o ocorrido com base numa correspondência de 

Martinho de Melo e Castro enviada a Aires de Sá e Mello, datada de 20 de setembro de 1783, 

relatando sobre as reclamações espanholas: 

 

foi Sua Majestade Católica informado que ainda se não tinha dado princípio à 

Demarcação por aquela parte, achando-se detidos os Comissários Espanhóis, por não 

terem ainda chegado os Portugueses [...] e consta por Cartas do Vice-Rei do Brasil, 

que todos chegaram ao Rio de Janeiro; e que os Oficiais Espanhóis partiram dali 
para o Rio da Prata e pouco depois os Portugueses para o Rio Grande, donde haviam 

de se comunicar e ajustar as duas Partidas o sítio, em que haviam de se unir, para dar 

principio às suas operações: Isto é o que posso dizer a Vossa Excelência, para que 
assim o participe ao cavalheiro Caamaño, e que ele possa nesta conformidade 

informar a sua Corte
99

. 

 

 Alguns documentos da década de 1790 referentes aos astrônomos Francisco de Oliveira 

Barbosa e Bento Sanches Dorta também ilustram esses problemas de comunicação existentes 

entre as nações ibéricas. Um ofício do governador de São Paulo, Bernardo José Maria de 

Lorena e Silveira, para Martinho de Melo e Castro, informa que foi perguntado pelo vice-rei de 

Buenos Aires (D. Nicolau de Arredondo) em que data sairia para o Curuguati a expedição 

portuguesa. Bernardo José de Lorena então respondeu que a partida teria lugar por todo o mês 

de abril de 1791. Mas, conforme o Ministro e Secretário de Estado lhe dissera, em carta de 06 

de junho de 1790, o trabalho exigia muita ponderação. Como as despesas feitas até então se 

limitavam apenas à construção de canoas que poderiam ser vendidas a qualquer momento, 

decidiu suspender os preparativos da expedição até receber ordens para enviar. O governador 

acrescenta ainda que se a ordem não chegasse, adiaria a partida, usando como pretexto a 

                                                             
99 Correspondência de Martinho de Mello e Castro a Aires de Sá e Mello informando sobre reclamações 

espanholas, datada de 20 de setembro de 1783. Arquivos Nacionais – Torre do Tombo (Lisboa). Negócios 

Estrangeiros. Caixa 428. Folhas soltas. Não tivemos acesso ao documento. Camargo (2003) informa que o texto 

foi vertido para o português corrente. 
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doença do astrônomo Bento Sanches Dorta, que fora enviado para o Rio de Janeiro
100

. O 

mesmo assunto se desenvolve por outros ofícios, isto é, referindo-se ao adiamento da 

expedição de demarcação que já estava marcada, alegando que Dorta se encontrava doente
101

.  

Fernando Camargo (2003) destaca que num determinado ponto das demarcações, já não 

havia interesse entre os altos escalões administrativos das nações ibéricas em solucionar os 

pontos mais controversos das fronteiras da América do Sul, pois, começaram a discutir alguns 

temas paralelos que tiravam o foco das demarcações em si. Dentre os assuntos é possível citar                            

“desde atos de violência praticados por grupos indígenas; e se acusavam reciprocamente os 

demarcadores de terem sido instigados por autoridades locais da outra nação, até a tópicos 

relativos ao contrabando e ao roubo de gados na banda oriental do Uruguai” (Camargo, 

2003, p. 237). Este autor traz o seguinte trecho de um documento: “fomentam e sustém um 

comércio clandestino prejudicial aos nossos; são causa das deserções que fazem nossos índios 

induzidos pelos portugueses e estes se hão feito donos da fronteira”
102

. 

De acordo com Camargo (2003), o trecho do documento a seguir pode ser uma evidência 

de que havia quase um interesse em divulgar publicamente um discurso de decisão que, na 

verdade, encobria uma prática entre gabinetes e representações diplomáticas na Europa, que 

estavam nitidamente satisfeitos com a procrastinação das definições das fronteiras: [...] “só 

resta o meio de uma suprema decisão para pôr termo a tantos obstáculos, e conter os prejuízos,  

que efetivamente crescem na irresolução desta matéria”
103

. 

 Segundo Camargo (2003), uma nota escrita numa correspondência oficial foi capaz de 

deixar explícitos alguns dos motivos pelos quais seria interessante manter uma indecisão no 

que tange às demarcações: 

 

5 de agosto de 94 - nada se tem adiantado desde o tratado do ano de 77 cujo espaço 

até o presente facilita mais que no dia as disposições amigáveis ou forçosas que 
pudessem empregar-se, os objetos presentes urgem tanto mais a que nossa diretiva 

ao objeto seja prudente e indecisa em caso de achar oposição, não condescender a 

coisa alguma contrária ao tratado, mas tampouco empenhar a decisão até que quando 
as graves atenções do dia e seguros que a influência dos ingleses não oponha as 

forças aliadas das duas potências contra a de Espanha, possamos obrar segundo 

convenha assim se fará entender ao Vice-Rei para seu governo estimando seu bom 

                                                             
100 AHU, Cx. 40, Doc. 3290 (Item C) 
101 AHU, Cx. 40, Doc. 3307 (item 5); AHU, Cx. 40, Doc. 3319 – item 1) Ofício nº 1 
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 Correspondência do Duque da Alcudia a Pedro Melo de Portugal, datada de 10 de agosto de 1794. Archivo 

Histórico Nacional (Madrid). Sección Estado. Legajo 4548. Papéis soltos. Há o número 69, escrito a lápis, 

identificando o grupo de documentos. Apontamento (despacho, na verdade) escrito à margem frontal esquerda, 

apenas na primeira página. Segundo Camargo (2003), o original está em castelhano. Não foi possível acessar o 

documento original. 
103 Correspondência de Luiz Pinto de Souza para Rezende, datada de 11 de novembro de 1796. Arquivos 

Nacionais - Torre do Tombo (Lisboa). Negócios Estrangeiros - Caixa 915, maços soltos. Camargo (2003) 

informa que esse texto foi vertido para o português corrente. Não foi possível acessar o documento original. 
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zelo e dar notícias pontuais e una-se logo sua representação ao expediente geral feito 

em 6 de dito
104

. 

 

Posteriormente Camargo (2003) se dedica a encontrar respostas para duas questões: 1) a 

quem era direcionado o discurso que indicava a vontade de conclusão de trabalhos e 2) por que 

não havia interesse em decisões mais definitivas. O autor menciona que é mais difícil 

responder a primeira questão, e se utiliza de inferências e hipóteses para construir seu 

argumento. Segundo Camargo (2003), quase todos os pontos de demarcação eram motivo de 

discordância entre as partidas, e o fato de ceder território tinha um significado de derrota 

diplomática. Reforça que ainda que os diplomatas lusos e espanhóis reconheciam a soberania 

da outra nação num determinado trecho da fronteira, mas, ainda assim, permaneceriam 

intransigentes, pois não colocariam seus empregos e prestígio em risco.  

Outro ponto a ser levado em consideração diz respeito às elites coloniais luso-brasileiras 

e hispano-platinas. Enquanto algumas destas elites tinham interesse na definição rápida das 

fronteiras, para que ficassem despreocupadas com relação aos conflitos coloniais, uma outra 

parte destas mesmas elites estavam direta ou indiretamente ligadas ao contrabando e/ou às 

economias informais predatórias de fronteira cujo benefício de suas atividades pautava-se 

justamente na indefinição dos limites territoriais, e não viam com bons olhos a presença dos 

integrantes das comissões de demarcação, uma vez que eram representantes oficiais do Estado 

e as ordens que recebiam iam de encontro aos interesses destas elites, ameaçando a situação 

até então favorável em que se encontravam (CAMARGO, 2003).    

Além disso, procuravam mutuamente evitar uma exposição mal trabalhada ou uma 

resposta que não transparecesse confiança, justamente para que a contraparte não solicitasse 

esclarecimentos ou fizesse questionamentos (CAMARGO, 2003).  

Fernando Camargo (2003) faz questão de salientar que esses fatores certamente não 

eram os únicos, mas que deveriam ser levados em conta para uma melhor compreensão da 

lógica do discurso diplomático.  

Para responder a segunda questão, Camargo (2003) se baseia principalmente nas 

relações diplomáticas entre Portugal e Espanha no período, assim como a situação política na 

Europa e também nas populações de fronteira na América do Sul.  

Primeiramente, deve-se levar em consideração os laços entre a rainha D. Maria I e os 

reis espanhóis Carlos III e posteriormente Carlos IV. Segundo Camargo (2003, p. 238), 

                                                             
104 Correspondência do Duque da Alcudia a Pedro Melo de Portugal, datada de 1° de agosto de 1794. Archivo 

Histórico Nacional (Madrid). Sección Estado. Legajo 4548. Papéis soltos. Segundo Camargo (2003), o original 

está em castelhano. Não foi possível acessar o documento original.  
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pautados num “tom permanente de afabilidade e carinho”, fazendo com que, mesmo depois de 

encerrada as demarcações, houvesse um período prolongado de paz, sobretudo nas colônias, 

dificultando uma postura mais radical de uma das partes, como por exemplo, a anulação do 

tratado ou a expedição de um ultimatum.  Outro evento que pode ter contribuído para que as 

Coroas não demonstrassem interesse na definição das fronteiras foi a campanha do Rossilhão. 

Para conter o avanço das tropas francesas, a Espanha solicitou auxílio aos portugueses, que 

enviaram combatentes em defesa dos espanhóis. Ainda que a missão luso-hispânica tenha 

fracassado frente ao exército francês, Camargo (2003, p. 238) assinala que “vários são os 

indícios que apontam para uma dívida de gratidão que ficou dos espanhóis em relação aos 

portugueses”. Além disso, em determinados pontos da fronteira, como os da região do Rio 

Grande de São Pedro, a longa história de conflitos entre as duas Coroas conduzia naturalmente 

para que nenhum milímetro de terra fosse cedido, pois desagradaria às primeiras linhas de 

defesa colonial. Todas essas situações acabaram fazendo com que a indefinição das fronteiras 

se tornasse uma situação “confortável” para ambas as Coroas, e qualquer decisão poderia 

desagradar a uma ou até mesmo a ambas as partes (CAMARGO, 2003). 

Segundo Camargo (2003), mesmo na Guerra das Laranjas, já em 1801, em que houve 

um enfrentamento entre Espanha e Portugal, ficou claro que nenhum dos lados desejava lutar. 

O Tratado de Badajós, assinado no mesmo ano para pôr fim nos conflitos na Europa, não fez 

nenhuma menção às questões territoriais na América do Sul.  

Além de todas as questões levantadas por Camargo (2003), é necessário levar em conta 

que a responsabilidade de demarcar a maior parte das fronteiras da América Portuguesa ficou a 

cargo de apenas cinco indivíduos (PEIXOTO, 2011). Deste modo, a década de 1790, 

juntamente com a virada do século, pode ser considerada um período de rupturas e 

continuidades, proporcionando momentos bastante peculiares na trajetória dos cinco 

astrônomos demarcadores. Apesar de se tornar cada vez mais tênue o interesse luso-hispânico 

na definição prática das fronteiras, novos desafios aparecem para os astrônomos. Devido às 

particularidades deste período em questão, consideramos interessante dedicar um capítulo para 

detalhar melhor os acontecimentos.  
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3  ONDE TUDO COMEÇOU: OS ASTRÔNOMOS NA UNIVERSIDADE DE 

COIMBRA 

 
 O objetivo deste capítulo é retratar a Universidade de Coimbra sob vários aspectos. 

Partimos do pressuposto de que o período universitário dos cinco astrônomos foi muito mais 

do que simplesmente a conclusão de um curso matemático. A partir de Coimbra foram 

estabelecidos laços fundamentais para o decorrer da vida dos mesmos, assim como a inserção 

numa rede complexa onde circulavam saberes, informações e questões políticas de interesse 

imperial (KURY, 2004).  Deste modo, Coimbra se revela não apenas como um elemento 

estático e passageiro para a trajetória dos astrônomos, mas sim, como um componente 

dinâmico que continuou reverberando na vida destes indivíduos mesmo após o seu egresso. 

Será apresentado um breve contexto da universidade, o curso de matemática e os novos 

estatutos, a vida dos estudantes em Coimbra, o aprendizado da astronomia, os graus 

superiores, os motivos que levaram os recém-formados a se interessarem pelas demarcações, 

dentre outros assuntos.  

A partir da ascensão de Pombal, na década de 1750, os ideais iluministas passaram a 

ser considerados uma necessidade de Estado. No que tange à Educação, considerava-se que 

Portugal estava sob métodos pedagógicos arcaicos e obsoletos, e os Jesuítas seriam os 

principais responsáveis pelo atraso cultural e científico, por se basearem, sobretudo, na 

filosofia aristotélica. Alegava-se, portanto, que a educação jesuítica estaria causando 

gravíssimas consequências à formação intelectual da juventude portuguesa. Após a expulsão 

desta instituição religiosa, iniciou-se, na década de 1760, uma profunda reforma na 

Universidade de Coimbra (MARTINS, 2013). O próprio Pombal fez questão de coordenar a 

elaboração dos novos estatutos. O objetivo era acabar com a influência dos jesuítas na 

academia, promovendo assim uma secularização da universidade e uma aproximação de 

Coimbra com os interesses do estado. Para Pombal, era necessário que Portugal se livrasse da 

nobreza retrógrada que ocupava os principais postos no governo e investisse na formação de 

uma elite de profissionais qualificados para servir ao Estado (RODRIGUES, 1987; ARAÚJO, 

2000; FIGUEIREDO, 2011). 

Desde as primeiras décadas do século, alguns estrangeirados e letrados do reino já 

demonstravam preocupação com o atraso das instituições portuguesas, sobretudo, no que se 

referia aos currículos e ao sistema de ensino. Dentre eles estavam Luis Antonio Verney, autor 

do Verdadeiro Método de Estudar (1746) e Antonio Ribeiro Sanches, com as obras Cartas 

sobre a educação da Mocidade (1760), Método para Aprender a Estudar a Medicina e 
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Apontamentos para Fundar-se uma Universidade Real, grandes opositores da pedagogia 

adotada até então na Universidade de Coimbra. Assim, estes intelectuais tiveram grande 

influência na elaboração dos novos estatutos que vigoraram a partir de 1772 (FALCON, 

1982). 

Antes da reforma, havia em Coimbra cursos de medicina, teologia, leis e cânones. A 

partir da reforma criaram-se as Faculdades de Filosofia e de Matemática que, juntamente com 

a de mmedicina, compunham a Congregação Geral das Ciências. Com a reforma, o 

conhecimento científico passou a ter ainda mais relevo, pois, as disciplinas de história natural, 

física, química e geometria se tornaram pré-requisitos obrigatórios para todos os alunos 

matriculados. Até então, em Portugal não havia formação de nível superior em matemática. 

Os novos estatutos pautavam-se, sobretudo na adoção do método experimental como processo 

de aprendizado (CRUZ, 2004). 

A Reforma da Universidade de Coimbra demandou também um grande investimento 

em infraestrutura, o curso de medicina passou a ter hospital escolar, teatro anatômico, 

dispensário farmacêutico, e também um jardim botânico, ligado ao curso de filosofia, cujo 

objetivo era estudar as plantas medicinais. A faculdade de filosofia, além do jardim botânico, 

contava com o Gabinete de História Natural, o Gabinete de Física Experimental e o 

Laboratório Químico. E para a faculdade de matemática foi criado o Observatório 

Astronômico. 

Para compor o quadro docente dos novos cursos, foram convidados alguns professores 

estrangeiros, como o naturalista italiano Domingos Vandelli
105

, responsável pelas cadeiras de 

história natural e química; o matemático Miguel Antonio Ciera, contratado como integrante 

das expedições de demarcação de limites do Tratado de Madri, foi convidado para lecionar 

astronomia. Giovanni Antonio Dalla Bella veio a ocupar a cadeira de física experimental em 

Coimbra, na qual colaborou com Vandelli na elaboração do projeto do jardim botânico. O 

reitor escolhido para conduzir a Universidade de Coimbra foi D. Francisco de Lemos, nascido 

no Brasil (FERRAZ, 1997; CRUZ, 2004).  

 

 

 

 

                                                             
105 Lecionava no Colégio dos Nobres (assim como Dalla Bella); encontrava-se em Lisboa desde finais de 1760, 

onde, por atribuição régia, criou o Jardim Botânico e o Museu da Ajuda. Foi o idealizador das viagens filosóficas 

e também um dos impulsionadores da criação da Academia Real de Ciências de Lisboa juntamente com Dalla 

Bella (CARVALHO, 1987; CRUZ, 1976).  
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3.1  AS MATRÍCULAS DOS ASTRÔNOMOS NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

 

 Os cinco astrônomos frequentaram, praticamente no mesmo período, a Universidade 

de Coimbra, isto é, logo após a reforma em 1772.  Lacerda, Pontes e Carvalho, ao que tudo 

indica, eram colegas de classe. Segundo informações do arquivo da Universidade de Coimbra, 

há registro de matrícula dos três indivíduos no curso de matemática nos anos de 1772, 1773, 

1774 e 1775. Carvalho ainda possui um registro de matrícula no curso de cânones datado de 

01 de outubro de 1768 e duas matrículas no curso de teologia, a primeira em 1769 e a segunda 

em 1770.  Antonio Pires da Silva Pontes fez sua primeira matrícula em 1769 no curso de 

cânones e matriculou-se novamente no ano seguinte, e somente em 1772 fez uma nova 

matrícula, desta vez em matemática. Francisco José de Lacerda e Almeida só se matriculou 

no curso matemático na sequência, entre os anos de 1772 e 1775. Já Francisco de Oliveira 

Barbosa perambulou entre o curso de cânones (1772 e 1773)e o de filosofia (1774 e 1776) e 

completou o curso de matemática entre 1773 e 1776. O quadro a seguir ilustra as matrículas 

dos astrônomos. Vale a pena mencionar que, em visita ao arquivo da Universidade de 

Coimbra, não foi encontrado nenhum registro de matrícula de Bento Sanches Dorta. Foram 

consultados todos os livros de matrículas da Faculdade de Matemática na década de 1770, 

bem como de outros cursos nos anos anteriores e também o sistema de catálogo disponível no 

portal online da Universidade de Coimbra e não há nenhum vestígio de Bento Sanches Dorta. 

É importante ressaltar que os alunos voluntários eram registrados nos mesmos locais dos 

alunos ordinários e obrigados. Farrona (2011) também não menciona nenhuma fonte que 

comprove a passagem de Dorta por Coimbra. A autora se baseia no Elogio Histórico de 

Stockler realizado na Academia das Ciências de Lisboa em 1805, em que diz que Bento 

Sanches cursou matemática. Este fato levanta questões importantes; pois, se não há indícios 

de que Dorta tenha estudado em Coimbra, como ele foi contratado para fazer parte das 

demarcações? E se, de fato, ele cursou matemática como voluntário, por que não foi 

registrado nos livros de matrículas? Diante disso, é possível que haja duas possibilidades: a 

primeira seria que Stockler teria se enganado e Dorta adquirira seus conhecimentos em 

matemática de outra forma ou em outra instituição que não a Universidade de Coimbra. A 

segunda possibilidade seria que Bento Sanches de fato teria frequentado a Universidade de 

Coimbra. Entretanto, por algum motivo desconhecido, não teria sido registrado. De qualquer 

forma, há um enigma com relação a este ponto que ainda não foi esclarecido.   
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Quadro 7 – Matrículas dos astrônomos por ano 

Astrônomo Curso 
Data de 

Matrícula 

José Simões de Carvalho 

Cânones 01/10/1768 

Teologia 
01/10/1769 

01/10/1770 

Matemática 

16/07/1772 

13/10/1773 

05/10/1774 

01/10/1775 

Antonio Pires da Silva 
Pontes 

Cânones 
01/10/1769 

01/10/1770 

Matemática 

26/11/1772 

12/10/1773 

02/10/1774 

02/10/1775 

Francisco José de 
Lacerda e Almeida 

Matemática 

11/12/1772 

23/10/1773 

31/10/1774 

05/11/1775 

Francisco de Oliveira 
Barbosa 

Cânones 
29/11/1772 

06/10/1773 

Filosofia 
07/01/1774 

01/10/1776 

Matemática 

23/10/1773 

02/10/1774 

03/10/1775 

20/11/1776 

 

O primeiro dos cinco astrônomos a entrar em Coimbra foi José Simões de Carvalho. 

Quando se matriculou, em 1768, ainda estava em vigor o estatuto antigo, e infelizmente não 

foi possível saber se a intenção de Carvalho era de fato cursar cânones e/ou teologia e diante 

da possibilidade de fazer o curso de matemática, teria decidido abandonar essas duas áreas, ou 

se já soubera que o curso de matemática seria oferecido a partir de 1772 e, assim, decidiu 

esperar o início das turmas. Se esta segunda hipótese de fato ocorreu, provavelmente se 

matriculou em teologia e cânones para não ficar ocioso. Outro ponto que chama a atenção é o 

fato de que no ano de 1771 não realizou nenhuma matrícula.  

Silva Pontes teve um percurso semelhante, porém se matriculou apenas no curso de 

cânones, que frequentou por dois anos, antes de ir para matemática. Novamente, em 1771 não 

há registro de matrícula em nenhum outro curso. Este hiato no ano de 1771 pode ser um 

indício de que Pontes e Carvalho já tivessem a intenção de cursar matemática, pois, uma vez 

que frequentavam o ambiente universitário, sabiam que no ano seguinte seriam oferecidas as 
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primeiras turmas do curso matemático e já não seria interessante iniciar mais um ano em 

outro curso ou ir para o terceiro ano dos cursos em que já estavam matriculados. Tanto Pontes 

quanto Carvalho, caso continuassem os seus respectivos cursos, no ano de 1771 estariam no 

penúltimo ano, e, consequentemente, faria mais sentido que ambos se formassem no ano de 

1772, pois, caso contrário, estariam abandonando seus respectivos cursos no último ano e 

iniciando um novo (matemática, no caso) desde o zero. Há também outro ponto que merece 

destaque: a matrícula de Carvalho no curso de matemática está datada de 16 de julho de 1772, 

porém de acordo com os estatutos, as matrículas iniciavam-se no mês de outubro. Com isto, 

há grande chance de Simões ter sido o primeiro aluno a se matricular no curso de matemática. 

Esta matrícula precoce, também pode ser um indício de que Carvalho já tinha intenção, desde 

o início, de freqüentar o novo curso.  

 Lacerda e Almeida é o indivíduo mais linear na Universidade de Coimbra – há registro 

de matrículas apenas em matemática –, e após adquirir o grau de bacharel continuou seus 

estudos nos graus superiores (conforme veremos mais adiante). Está bastante claro que 

Lacerda já saiu do Brasil com a intenção de se formar em matemática. Juntamente com 

Pontes e Carvalho, teve a honra de fazer parte da primeira turma do curso de matemática da 

Universidade de Coimbra, e, consequentemente, os três foram os primeiros matemáticos 

diplomados em Portugal. E mais do que isso, como os três seguiram nos estudos superiores, 

também foram os primeiros a adquirir o grau de Doutor em Matemática na história 

portuguesa.  

 Francisco de Oliveira Barbosa também é outro caso curioso, uma vez que não é 

possível saber se tinha a intenção de cursar matemática assim que pisou em Coimbra, pois em 

1772 já havia o curso, mas preferiu se matricular em cânones. Outro ponto que chama a 

atenção, é o fato de que em 1773, Barbosa se matriculou primeiro em cânones, dia 06 de 

outubro, e depois se matriculou em matemática, dia 23 do mesmo mês. Além disso, ainda fez 

duas matrículas em filosofia. Nossa hipótese é que Barbosa não foi para Coimbra com a 

intenção de cursar matemática. É possível que o interesse pela área tenha surgido quando 

iniciou o curso de cânones, já que todos os alunos da universidade eram obrigados a cursar as 

disciplinas de cunho científico citadas anteriormente. Isto também explicaria o fato de ter 

feito duas matrículas em filosofia. Ou seja, parece que as disciplinas científicas induziram 

Barbosa a mudar de curso.  

 Se Bento Sanches Dorta fez o curso de matemática na modalidade de voluntário, isto 

significa que ele frequentava o curso, mas não precisava pagar as propinas e nem precisava 
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fazer exame de ingresso; exigia-se apenas o conhecimento em latim. Segundo os Estatutos de 

1772: 

 

Os Voluntários finalmente serão todos aqueles, que nem se destinaram às 

sobreditas Faculdades; nem se acharem com forças e gênio para estudar a 
Matemática de profissão; mas somente quiseram instruir-se por curiosidade em 

qualquer das partes dela, para ordenamento de seu espírito, como muito convém a 

todas as classes de pessoas, e principalmente à Nobreza. A todos estes estará 

sempre patente a Aula de Matemáticas, pela grande utilidade que resulta de se 
propagarem estes conhecimentos; principalmente sucedendo muitas vezes, que de 

um princípio de mera curiosidade se passa a Estudos profundos nestas Ciências, 

que arrebatam o entendimento de quem chegou uma vez a entender nelas alguma 
coisa (ESTATUTOS, 1772, Livro 3, p. 226 ) 

  

Vale a pena fazer alguns apontamentos sobre a situação familiar de Dorta, pois, se de 

fato ele cursou como voluntário, deveria haver algum motivo para ele ter feito o curso nesta 

modalidade. Dorta nasceu em Coimbra em 1739, era filho de ourives, e chegou a exercer o 

ofício. Segundo Farrona (2011), Dorta provinha de uma família humilde, entretanto, o fato de 

ter tempo disponível para se dedicar aos estudos, e não unicamente ao trabalho, revela que sua 

condição econômica não era péssima, era no mínimo estável. Segundo Farrona (2011), 

“Sanches Dorta começou a estudar, de forma autodidata, o idioma francês, pois, tinha 

consciência de que o domínio desta língua lhe permitiria ler obras contemporâneas de grande 

relevância, e desta forma, ascender aos conhecimentos mais avançados” (FARRONA, 2011, 

p. 69). Como o latim era pré-requisito para ingresso dos alunos voluntários, significa que 

Dorta já dominava este idioma no início da década de 1770. 

 Outro ponto que merece destaque é o fato de que mesmo Dorta sendo aluno na 

condição de voluntário, teve após o término dos estudos em Coimbra, a mesma oportunidade 

dos demais estudantes regularmente matriculados na categoria de ordinários, isto é, fez parte 

das comissões de demarcação de limites, atividade esta de grande responsabilidade. Além 

disso, posteriormente foi nomeado sócio-correspondente da Academia das Ciências de 

Lisboa. A partir disso, podemos concluir que um aluno, mesmo que matriculado como 

voluntário poderia receber as mesmas oportunidades dos estudantes matriculados como 

ordinários.  

 O período em que os astrônomos estiveram na Universidade de Coimbra não resultou 

em grandes quantidades de documentos que nos ajudem a entender um pouco melhor a 

aspiração e intenção de cada um. Porém, com o pouco que se tem já é possível fazer algumas 

inferências. O tópico das matrículas, por si só, já nos fornece algumas pistas que auxiliam na 

compreensão da trajetória de vida dos cinco indivíduos.  
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3.2  OS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO DE MATEMÁTICA 

 

 
 Apesar do curso de Matemática ser recém-formado, os estatutos de 1772 reforçam 

incessantemente que a matemática não é, de jeito nenhum, inferior aos demais cursos 

tradicionais e consagrados como Leis, Cânones, Medicina e Teologia. Ficou explícito que esta 

área do conhecimento seria tão importante quanto todas as outras. Seguiria a mesma estrutura 

administrativa dos demais, isto é, seria regida pelo reitor com o Conselho da Congregação e 

haveria o mesmo número de conselheiros, deputados e vogaes. 

 Os requisitos para ingresso no curso matemático eram: idade mínima de 15 anos, as 

quatro regras fundamentais da aritmética, grego e latim – para o ingresso – e os idiomas de 

inglês e francês até o ano de graduação. O ano letivo iniciaria em outubro e se encerraria em 

junho. O mês de julho seria dedicado aos exames finais e as férias seriam em agosto e 

setembro (FIGUEIREDO, 2011).  

No que se refere ao preço para estudar em Coimbra, os estudantes deveriam pagar em 

cada uma das matrículas, de outubro e maio, a quantia de seis mil quinhentos e vinte réis 

(6$520), dos quais seis mil e quatrocentos seriam para a arca da faculdade e os outros cento e 

vinte réis para o secretário. Esta quantia era submetida apenas aos alunos Ordinários 

(ESTATUTOS, 1772, Livro 1, p. 265).   

Além disso, os estudantes de matemática eram obrigados a ouvir previamente um ano 

de filosofia racional e moral para que, posteriormente, fossem admitidos no primeiro ano de 

matemática. Uma vez no primeiro do curso matemático, os estudantes frequentariam, 

simultaneamente, a disciplina de história natural e, no ano seguinte, física experimental, 

ambas as cadeiras do curso filosófico. 

 

Serão outrossim obrigados a ter previamente ouvido um ano de Filosofia Racional 

e Moral. O qual se provará e legalizará do modo que fica disposto e ordenado na 
Primeira Parte deste Livro, Título Primeiro, Capítulo Terceiro. Imediatamente 

depois deste Ano do Curso Filosófico serão admitidos a Matrícula de Matemática. 

Porém no Primeiro Ano ouvirão juntamente a História Natural; e no Segundo a 

Física Experimental; nas quais Disciplinas farão os Exames competentes; e sem 
eles não serão matriculados no Terceiro Ano (ESTATUTOS, 1772, Livro 3, p. 

231). 

 
 Jaime Carvalho e Silva (2013) nos traz a grade curricular do curso de matemática 

vigente no período de 1772-1801. As três disciplinas citadas anteriormente, isto é, filosofia 
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racional e moral, história natural e física experimental eram obrigatórias, mas não faziam 

parte do quadro de disciplinas do curso matemático, elas pertenciam ao curso de filosofia.  

 

Quadro 8 – Cadeiras do curso de Matemática entre 1772-1801 

 
 

Fonte: Silva (2013) 

 

 

Os Estatutos também sugeriam que, no terceiro ou quarto ano, os estudantes 

frequentassem algumas aulas da cadeira de desenho e arquitetura, que funcionava em anexo à 

faculdade de matemática. Esta disciplina não era obrigatória e o requisito para cursá-la era ter 

ouvido aritmética e geometria elementar no primeiro ano. Além disso, a cadeira de desenho e 

arquitetura não necessariamente seria ministrada por um professor- doutor, conforme exposto 

nos estatutos: 

 

Haverá mais extraordinariamente uma cadeira de Desenho e Arquitetura, tanto 

Civil como Militar. Esta não pertencerá à Ordem das outras Cadeiras; por não 
haver nestas Artes aquela exatidão Matemática que tem as Ciências acima 

referidas; constando em grande parte de Regras arbitrárias e governando-se mais 

pelo gosto do que por demonstração. O professor dela nem será necessariamente 

um Doutor, nem terá lugar de Examinador em Ato algum da Matemática; mas será 
considerado como qualquer outro Professor das Artes Liberais; e será subordinado 

à Congregação de Matemática, a qual proverá nesta Cadeira, como em tudo o mais 

que pertence à sua profissão. (ESTATUTOS, 1772, Livro 3, p. 246). 

 

No trecho abaixo, os Estatutos justificam a importância da cadeira de desenho e 

arquitetura para os cursos de matemática e medicina:  

 
Como, porém, o saber desenhar é uma habilidade que serve de grande ornamento e 

utilidade aos Matemáticos: Hei por bem recomendar-lhes, que no Terceiro ou 
Quarto ano de seu Curso, tomem algumas Lições na Aula de Desenho. O mesmo 
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recomendo aos que se destinarem à Medicina; por lhes ser o Desenho muito útil, 

para poderem quando necessário executar por si mesmos as Estampas Botânicas, e 

Anatômicas. A mesma Aula estará patente a todas as pessoas que tiverem gosto e 
propensão para a Arquitetura, e Desenho: Com tanto, que primeiro tenham ouvido 

a Aritmética, e Geometria Elementar no Primeiro Ano de do Curso Matemático. 

Com esta preparação poderão freqüentar a dita Aula todo o tempo que quiserem 

(ESTATUTOS, 1772, Livro 3, p. 247). 

 

A cadeira de desenho e arquitetura oferecida em Coimbra tinha como principal intuito 

auxiliar os profissionais formados pelos cursos de matemática e medicina a adquirir 

determinadas habilidades. Ou seja, não tinha a pretensão de se estabelecer como uma 

possibilidade de formação de artistas em Portugal (FERNANDES, 1998).  

Para que possamos compreender como se dava a formação dos astrônomos na 

Universidade de Coimbra, é necessário olhar para cada uma das disciplinas do curso 

matemático em detalhes. A próxima seção será dedicada a isso.  

 

3.3 AS DISCIPLINAS, O ESTUDO E OS GRAUS SUPERIORES 

 

Para a disciplina de geometria, oferecida no primeiro ano, o docente deveria antes de 

tudo, contextualizar historicamente a matemática, a fim de elucidar para os estudantes os 

métodos e processos aos quais a matemática foi submetida. Esta contextualização histórica 

não era exclusividade apenas da geometria. Em todas as primeiras aulas de cada uma das 

cadeiras, os docentes deveriam se ocupar em mostrar para os estudantes os fundamentos e o 

processo histórico das matérias. Abaixo segue as instruções dos estatutos para a parte 

introdutória da geometria: 

 

Neles fará uma Introdução breve, e substanciada ao Estudo destas Ciências: 

Mostrando o objeto, divisão, e prospecto geral delas: Explicando o Método, de que 

serve; a utilidade, e excelência dele: E fazendo um Resumo dos sucessos principais 
de sua História pelas Épocas mais notáveis dela. Tais são: Desde a origem da 

Matemática, até o Século de Thales, e Pitágoras: Deste até a fundação da Escola de 

Alexandrina. Dela até a Era Cristã: Esta até a destruição do Império Grego: Dela 
até Cartesio: E de Cartesio até o presente tempo (ESTATUTOS 1772, v.3 p.250). 

  
 

A cada conteúdo novo, recomenda-se nos estatutos que o lente faça uma exposição 

introdutória contextualizada historicamente. Após esta abordagem geral, logo no início da 

cadeira de geometria, o docente deveria trabalhar os conceitos aritméticos de “número” e 

“unidade”, bem como uma explicação acerca da dificuldade dos povos antigos em realizar 

operações numéricas devido ao fato de ainda não se utilizarem os algarismos arábicos 

(ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 252).  
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Posteriormente, deveria ser abordado com exatidão e clareza, a ideia fundamental da 

numeração, distinguindo o natural do arbitrário, deduzindo os princípios para a demonstração 

das quatro regras fundamentais. Logo após, o professor deveria trabalhar a formação dos 

números quadrados e cúbicos, raízes,  propriedades principais das proporções e progressões 

geométricas e aritméticas, bem como suas regras mais importantes e mais utilizadas, tais 

como a regra de três simples, composta, direta, inversa, regras da falsa posição, de sociedade, 

de liga etc. Em seguida, trabalharia os logaritmos (ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 253-254). 

Também consta nos estatutos que: 

 

Tratará todas estas matérias pela ordem dos Elementos, que lhe servirem de Texto: 

Ajuntando as reflexões, e observações necessárias, para que os seus Discípulos as 

entendam, e possuam completamente. Deixará porém de entrar na contemplação 

dos Números figurados, e nas questões particulares, e abstrusas da Aritmética, em 
que os antigos trabalharam com muita sutileza; e de que fizeram Coleções 

admiráveis no seu tempo; as quais hoje não são necessárias, por se resolverem 

semelhantes questões por meio da Álgebra com suma prontidão, e facilidade 
(ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 254). 

 

 Feito isso, o lente passará sem perda de tempo para os conteúdos de geometria 

elementar, de modo que cada uma das verdades geométricas seja demonstrada e esteja 

entrelaçada uma na outra. Sempre que possível, deverá associar a teoria à prática, mostrando 

os usos e aplicações das proposições explicadas (ESTATUTOS 1772, v.3 p.254). Os 

estatutos, inclusive, fazem uma observação com relação a um dos tópicos: 

 

Quando tratar dos Sólidos, também explicará as Proposições á vista dos Corpos 

Geométricos: Porque os Principiantes ordinariamente se embaraçam nesta parte, 
por não fazerem idéia clara, e distinta dos ditos Sólidos pela Projeção, com que se 

representam nas Estampas. E por Corolário desta ultima parte da Geometria 

Elementar, explicará os diferentes métodos, que se praticam na praxe da 
Estereometria; mostrando a lua aplicação na medição dos tonéis, pilhas, tulhas, 

navios, etc. (ESTATUTOS 1772, v.3 p.257). 

 

Após estudar geometria, o último tópico que os alunos deveriam aprender era 

trigonometria plana. Sempre que possível com abordagens teóricas e práticas.  

A cadeira do segundo ano era destinada aos estudos de álgebra. Consta nos estatutos o 

motivo pelo qual esta se encontra no segundo ano: 

 

Ainda que a Álgebra é uma Ciência mais geral, do que a Aritmética, e a 

Geometria; e que por esta razão deveria ter a precedência na ordem do Curso 

Matemático; contudo, sendo por uma parte mais abstrata; e conseqüentemente mais 

difícil aos Principiantes; e sendo por outra parte conveniente que eles se habituem 
primeiro com a “Síntese” das verdades Elementares, antes de passarem à “Análise” 

(ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 259). 
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Após um resumo dos principais períodos da história da álgebra, deveriam ser 

ministrados os conteúdos de cálculo algébrico elementar e infinitesimal aplicados à geometria 

sublime e transcendente. Segundo os estatutos, os alunos deveriam compreender os três 

pontos principais pelos quais a álgebra se resumiria: 

 

O primeiro dos quais é, saber exprimir todas, e quaisquer circunstâncias, relações, 

e condições das Quantidades em linguagem Algébrica. O Segundo Saber discorrer, 

e combinar as mesmas condições umas com as outras; fazendo sobre elas todas as 

Operações necessárias para o fim, que se intenta. E o terceiro saber interpretar o 
resultado final da mesma combinação, em que consiste ou a resolução dos 

Problemas, ou a invenção dos Teoremas (ESTATUTOS 1772, v.3 p.261). 

 
Para atingir esses objetivos, os conteúdos trabalhados deveriam ser as operações 

fundamentais do cálculo literal nas grandezas simples, complexas, e fracionárias tanto 

racionais como irracionais, a formação de suas potências e extração das suas raízes. 

Posteriormente deveriam ser abordadas as regras fundamentas da análise, isto é, a maneira de 

se exprimir as condições dos problemas, a forma de combinar as equações primitivas até que 

se possa concluir uma equação (ou seja, dedução de fórmulas) e finalmente, interpretar a 

resolução da equação. Para isso, sugere-se que os alunos pratiquem a partir da resolução de 

problemas.  

Após trabalhar esses conteúdos, denominados de princípios da álgebra elementar, 

poderá entrar no tratado analítico das curvas também conhecido como seções cônicas, em que 

versará sobre as propriedades gerais e particulares da parábola, hipérbole e elipse. Em seguida 

os estudantes deveriam aprender sobre álgebra infinitesimal, a partir dos conceitos do cálculo 

diferencial e integral, “os quais merecem toda a atenção do professor, pelo grande uso que 

têm nas questões mais sublimes e importantes de todas as ciências matemáticas” 

(ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 264). Deverá mostrar o uso e aplicação do cálculo na teórica 

geral das curvas, demonstrando o método de determinar suas tangentes, subtangentes, 

normais, subnormais, raios de curvatura e todas as demais circunstâncias. Assim como 

também deverá ser abordado sobre os pontos múltiplos, de inflexão visíveis e invisíveis, as 

evolutas e evolventes, cáusticas por reflexão e refração, os limites das quantidades nos pontos 

máximo e mínimo etc. Recomendava-se que, não somente trataria a integração das 

quantidades algébricas, mas também das transcendentes, como são as que envolvem senos, 

cossenos e logaritmos, dentre outros. O docente deveria explicar, com toda a clareza e 

distinção, o método de completar as integrais, determinando-se a constante, de acordo com as 

condições da questão. Por fim, deveria mostrar o uso do cálculo na retificação e quadratura 
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das curvas, na cubatura dos sólidos, na determinação das superfícies curvas dos corpos 

gerados por revolução etc. 

No que se refere à prática docente, segundo os Estatutos, “terá, pois, o lente grande 

cuidado em instruir os seus discípulos em tudo o que até o presente se tem descoberto nesta 

importante parte do cálculo” (ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 267). Além disso, a disciplina 

deveria ser ensinada: 

 

Procurando em tudo facilitar os Princípios; não somente dos objetos, que aqui lhe 

são indicados sumariamente; mas também de todos os mais que pertencem, ou para 
o futuro pertencerem a um Curso completo de Lições Elementares. De sorte, que 

os Discípulos fiquem possuídos do espírito dos métodos, e artifícios mais delicados 

do Cálculo; e possam entender sem dificuldade os Escritos mais profundos destas 
Ciências, e trabalhar por si mesmos no adiantamento delas, conforme as forças dos 

seus engenhos. (ESTATUTOS 1772, v.3 p.269) 

 

As lições do terceiro ano eram referentes ao estudo da foronomia, também descrita 

como ciência completa do movimento, tanto dos sólidos como dos fluidos. E compreendiam 

também a estática, hidrostática, dioptrica e catoptrica. Todos estes ramos pertencentes às 

ciências físico-matemáticas. A justificativa em oferecer esta disciplina no terceiro ano é a 

exigência que ela tem de conhecimentos adquiridos nas cadeiras de geometria e álgebra. 

Havia também uma justificativa para que no terceiro ano, juntamente com foronomia, os 

estudantes frequentassem as aulas de física experimental do curso de filosofia:  

 

Para isto terão os Estudantes ouvido neste Terceiro Ano (como tenho disposto no 

Capitulo Segundo do Titulo Segundo) as Lições da Física Experimental; para 
conhecimento das quais lhes é bastante a Geometria Elementar, que estudaram no 

Primeiro Ano do Curso Matemático. E neste Ano entraram por meio da Análise a 

tirar todas as conseqüências possíveis dos Princípios mostrados de fato, que 
tiverem os requisitos necessários para se edificar sobre eles um Corpo de Ciência, 

como se tem feito nos Tratados, que até agora pertencem ao Sistema das Ciências 

Físico-Matemáticas; e como se poderá fazer em outros muitos, que para o futuro se 

ajuntarão às mesmas Ciências, em se descobrindo pela experiência Princípios 
fecundos, que deixem fazer o resto à Matemática (ESTATUTOS 1772, v.3 p.271). 

 

 Logo no início da descrição das lições de foronomia, está explícito nos estatutos que 

“não entrarão no exame das forças motrizes, entes metafísicos e escuros que não servem de 

mais que de introduzir nublados e confusões na foronomia” (ESTATUTOS 1772, v.3 pp.272-

273). Seriam abordados apenas os efeitos destas forças, pois não havia a necessidade de 

decifrar a natureza das mesmas. Para entender seus efeitos, eram suficientes apenas três 

princípios: a inércia dos corpos, a composição e decomposição do movimento, e por fim, o 

equilíbrio de dois corpos iguais em distâncias iguais do eixo do movimento.  
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 Os próximos conteúdos seriam as leis do equilíbrio de quaisquer potências mecânicas, 

onde será possível deduzir vários teoremas importantes e exercitar a resolução de muitos 

problemas físico-matemáticos, como por exemplo, a determinação da figura das cordas 

suspensas pelas duas extremidades, das velas impelidas pela força dos ventos, etc. 

 Posteriormente, deverão ser ensinadas as propriedades gerais do movimento uniforme 

e variado, bem como todos os conceitos que deles resultam, – o centro de gravidade, centro 

das forças, as fórmulas das velocidades, dos espaços e dos tempos – e também a rotação de 

qualquer sistema de corpos livres ou ligados entre si por linhas flexíveis ou inflexíveis, bem 

como os princípios do movimento angular das alavancas. 

 Em seguida, sugere-se que estudem a teoria da percussão dos corpos moles, duros e 

elásticos, assim como suas respectivas fórmulas. Posteriormente, seria necessário trabalhar a 

teoria dos movimentos dos corpos solicitados por quaisquer forças, podendo ser livres ou 

sujeitos a mover-se por planos inclinados ou por linhas curvas. A partir disso, seria possível 

mostrar os movimentos dos projéteis e dos pêndulos simples e compostos.  

 Deveriam ser trabalhados ainda os conteúdos referentes ao movimento por linhas 

curvas em virtude de forças centrais, visando a uma melhor compreensão dos tópicos que 

seriam estudados no ano seguinte, relacionados ao movimento dos corpos planetários. 

Também fazia parte do programa o entendimento das máquinas simples e compostas. 

 Depois de ensinada a foronomia dos sólidos, deveriam passar à foronomia dos fluidos, 

começando com o conceito de pressão uniforme que os fluidos exercem em todas as partes. 

Com este princípio seria possível tratar da gravitação dos licores sobre o fundo e paredes dos 

vasos que os contêm, determinando-se a força que devem ter os mesmos vasos para não se 

quebrarem, bem como do equilíbrio dos fluidos entre si e com os sólidos. Em síntese, a teoria 

completa de todos os ramos que dizem respeito à foronomia dos fluidos.  

 Outro tópico a ser estudado trata dos princípios da arquitetura hidráulica e das 

máquinas, que são úteis para a compreensão da condução e elevação das águas, assim como a 

direção e distribuição dos rios, visando aos benefícios da agricultura e fertilidade de 

províncias inteiras.  

 Após estes estudos, o lente deverá ensinar acerca da luz. Os princípios fundamentais 

da dioptrica e catoptrica, isto é: a) que a luz se propaga em linha reta; b) que se reflete por um 

ângulo igual ao ângulo da incidência c) que ao entrar e sair por meios diáfanos de diferente 

densidade se refrata por certas leis determinadas pela experiência. Mostrará também o uso de 

todos estes conceitos para a construção de instrumentos ópticos.  
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 Outro tema que seria estudado no terceiro ano era a acústica ou teoria dos sons, 

mostrando o pequeno número de objetos suscetíveis de cálculo, tais como o método para 

calcular as vibrações das cordas sonoras, observando a sua tensão, largura e comprimento. 

Segundo os estatutos, “não se entrará a explicar a razão, por que certas combinações de sons 

são agradáveis; e outras desagradáveis ao ouvido; por não haver princípios até o presente para 

isso; e ferem absolutamente insuficientes as explicações, que se costumam dar.” 

(ESTATUTOS 1772, v.3 p.278). 

 Os Estatutos também mencionam alguns conteúdos de foronomia que estariam 

presentes na disciplina não obrigatória de desenho e arquitetura, sobretudo os problemas 

mecânicos referentes às artes, como a determinação do equilíbrio das abóbadas com os pés- 

direitos, do sólido da menor resistência e outros semelhantes já resolvidos ou para o futuro se 

resolverem.  

No quarto ano estudava-se astronomia. O trecho abaixo, dos estatutos se refere às ações 

do docente na disciplina: 

 

Mostrará pois o Lente desta Cadeira todo o seu zelo pelo Bem público, e gloria da 

Universidade; formando Discípulos completos na Teórica, e Prática desta Ciência 
sublime; que não somente interessa a curiosidade, e admiração dos homens, 

presentando-Ihes o espetáculo magnífico do Céu, em que resplandece o Poder, e 

Sabedoria do Criador; mas também ferve de grandes utilidades; sendo Ela a que 
fixa as Épocas; regula os tempos; determina a situação dos Lugares; e ensina as 

derrotas aos Mareantes (ESTATUTOS 1772, v.3 p.280). 

 

Em termos de conteúdo, o lente deveria começar com os prolegômenos, tratando da 

história da astronomia, desde sua origem até Hiparco; depois passando por Ptolomeu, 

Albatênio, Kepler e Newton, até o presente. Após esta introdução histórica, o próximo 

conteúdo seria o Tratado Preliminar de Trigonometria Esférica e Plana; mostrando seus 

princípios fundamentais e as noções gerais da esfera à vista dos globos. A partir daí, o lente 

passará às fórmulas algébricas e, posteriormente,  aos teoremas fundamentais que servem para 

a resolução dos triângulos esféricos, tanto retângulos como obliquângulos. Como fechamento 

do tópico de trigonometria esférica, deverá ser ensinado o uso das analogias diferenciais “em 

que se mostra a relação que entre si têm as pequenas variações dos mesmos triângulos, com 

grande vantagem para as operações astronômicas” (ESTATUTOS 1772 ,v.3 p.282). 

O próximo assunto a ser trabalho deveria ser as lições próprias da astronomia, 

reduzindo-a a três pontos principais: a) adquirir o conhecimento dos fenômenos, deduzido da 

observação; b) mostrar a sua razão física; c) estabelecer, em consequência da mesma razão, as 
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regras de cálculo necessárias para determinar os mesmos fenômenos para qualquer instante 

dado. Para ensinar este assunto, os estatutos sugerem dois métodos:  

 

O Primeiro consiste em dispor os conhecimentos já descobertos, e averiguados, 

pela ordem Doutrinal, e Sintética; de sorte, que façam um encadeamento natural; e 
se apresentem ao entendimento do modo mais fácil, e vantajoso. O Segundo 

consiste em seguir os passos dos mesmos inventores; ajuntando primeiro as 

Observações de todos os Fenômenos; e entrando depois na indagação das causas 

deles, pela mesma cadeia de tentativas, e raciocínios, por onde se chegou, ou podia 
chegar aos verdadeiros conhecimentos, que hoje possuímos (ESTATUTOS 1772, 

v.3 p.282).  

 

 Os estatutos ainda mencionam que seria muito vantajoso conduzir os estudantes pelo 

primeiro método, apresentando os conhecimentos astronômicos de modo que os alunos 

conseguissem descrever os astros, assim como, estabelecer, metodicamente pela razão e 

observação, as leis e regras dos seus movimentos etc. Em seguida deveria ser trabalhada a Lei 

da Gravitação Universal.  

 O próximo tópico deveria ser astronomia do sistema solar, tratando inicialmente 

acerca das estrelas fixas – fazendo uma descrição exata, determinando a sua ordem e posição 

através da observação – e, por meio da comparação, deveriam observar e determinar os 

movimentos angulares de todos os planetas. Em seguida recomenda-se que entre no tema dos 

movimentos planetários (revoluções periódicas, direção, velocidade, irregularidades, etc.), 

apresente a solução do problema de Kepler, e mostre o método e regras do cálculo para 

reduzir a anomalia média à verdadeira, nas órbitas elípticas. Logo após, sugere-se que 

trabalhe o movimento dos cometas.  

 Posteriormente, deverá ser ensinado sobre os fenômenos vistos da Terra, isto é, 

mostrará os métodos de correção das observações, bem como os melhores métodos para 

estabelecer a Teoria do Movimento da Terra e de todos os outros planetas reduzidos ao plano 

da eclíptica – com as regras do cálculo necessárias para determinar as longitudes e latitudes, 

tanto heliocêntricas quanto geocêntricas, para qualquer instante dado. O mesmo  se fará para a 

questão dos cometas. O próximo tópico a ser trabalhado seria o das leis do movimento diurno 

ou rotação dos planetas, juntamente com os fenômenos e suas consequências . 

Sequencialmente deverá ser estudada a Teoria dos Planetas Secundários, vistos primeiramente 

do Sol, depois do seu planeta principal, e finalmente da Terra com os cálculos necessários 

para a determinação do lugar dos satélites de Júpiter e Saturno a qualquer instante dado. Os 

estatutos ainda fazem um alerta acerca de um dos assuntos: 
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Entre os Planetas secundários, a Teoria da Lua é a mais difícil, e a mais importante. 

Nela entrará por isso com mais individuação, e miudeza: Examinando os 

Elementos principais, deduzidos da observação; a revolução periódica dela; a 
inclinação da sua excentricidade; a distância média, a equação do centro: 

Explicando a sua força central, dirigida para a Terra; e a força solar que 

principalmente a desvia da Trajetória Elíptica, e produz as desigualdades do seu 

movimento: E combinando as referidas forças com a figura da Terra, para dar a 
razão da precessão dos equinócios; e da nutação do eixo terrestre, donde resultam 

duas pequenas variações na Obliquidade da Ecliptica; uma uniforme; outra 

periodica; e algumas irregularidades na posição dos Astros, das quais mostrará o 
Cálculo com as formulas mais expeditas para ele se dirigir (ESTATUTOS 1772,v.3  

p.282).  

  

Segundo os estatutos, para explicar completamente a teoria da Lua, o professor deveria 

mostrar a resolução do famoso Problema dos Três Corpos.  

O último tópico do curso versaria sobre os eclipses dos satélites, vistos do seu planeta 

principal ou de qualquer parte do universo, abordando especialmente acerca dos eclipses do 

Sol e da Lua e o uso de cada um deles na determinação das longitudes. Deveria, também, ser 

ensinado sobre as ocultações das estrelas fixas pela Lua, sobre as passagens de Vênus e 

Mercúrio pelo disco do Sol e sua utilidade para se determinar a paralaxe solar.  

Com relação aos estudos teóricos e práticos, consta nos Estatutos que: 

 

Em todo este Curso se ajuntará sempre a Teoria com a Prática: Fazendo-se adquirir 

aos Ouvintes o habito, e prontidão necessária nos Cálculos Astronômicos, e na 

Prática das Observações. Para estes fins se mostrará o uso dos Instrumentos no 
Observatório nos dias, e horas, que parecerem mais convenientes. E quando 

houverem de se fazer algumas observações, se nomearão por turno aqueles dos 

Discípulos, que hão de assistir ao sobredito Professor. Os quais acudirão 

diligentemente ao tempo determinado. Os que faltarem, sem causa justa, perderão 
dez cruzados para a Arca da Faculdade (ESTATUTOS 1772, v.3 p.289).  

 

Além dessas cadeiras obrigatórias do curso matemático, havia a cadeira “optativa” de 

desenho e arquitetura, que teria como primeiro conteúdo a ser estudado as regras fundamentas 

da arte, O professor deveria, não apenas instruir para que os estudantes desenhassem com 

primor, mas também, “possam com inteligência julgar do estilo, expressão e exatidão das 

obras de arte” (ESTATUTOS 1772, v.3 p.290). Os alunos também deveriam aprender sobre 

perspectiva e o modo de preparo das tintas e de dar as aguadas. Paralelamente deveria ser 

ministrado um curso de arquitetura civil e militar. Na primeira seriam mostrados os modos 

antigos e modernos de edificar, bem como os meios de aplicar segurança, comodidade e 

decoração aos edifícios. Já para a arquitetura militar, deveria explicar os princípios 

fundamentais e os diferentes métodos de fortificação. O último tópico da disciplina seria 

sobre a prática do desenho das cartas geográficas e topográficas, bem como o desenho de 

objetos da natureza como animais, plantas, aves, etc.  
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Os estudantes do curso de matemática não tinham apenas as disciplinas como elemento 

essencial para a formação; eles também deveriam fazer alguns exercícios específicos. Os 

professores deveriam “distinguir-se na maior diligência em fazer circular pelos seus 

discípulos um exercício vivo, e eficaz, que os anime e interesse no estudo importante destas 

ciências” (ESTATUTOS 1772, v.3 pp. 292-293). Estes exercícios eram considerados muito 

importantes e tinha como objetivo fazer com que os alunos fixassem as “verdades elementares 

das lições”, de modo que pudessem entender perfeitamente as demonstrações e, que, também, 

fossem incentivados à indagação de outras verdades desconhecidas.  

Fernando Figueiredo (2011) ressalta que uma das novidades da Reforma da 

Universidade foi justamente essa responsabilização do aluno para com o seu percurso 

acadêmico, pois os estudantes deveriam de fato, aplicar-se nos estudos. Antes da reforma, a 

exigência era um pouco menor e os exames não passavam de meras formalidades.  

Para serem aprovados, os alunos eram submetidos a avaliações contínuas, denominadas 

Exercícios Literários, que se diferenciavam em três tipos, os vocais, os práticos e os escritos.  

Os exercícios vocais deveriam ser feitos continuamente e sem interrupção alguma, e 

diferenciavam-se em exercícios diários, semanais e mensais. Segundo os estatutos: 

 

Os Exercidos Diários serão destinados a fixar na memória dos Estudantes as 

Doutrinas, que forem passando; e a procurar que as entendam, e demonstrem 

perfeitamente. Para o que todos os Lentes dividirão o tempo em duas partes. Na 
primeira delias farão dar aos Ouvintes conta da Lição explicada no dia precedente. 

Na segunda explicarão a Lição para o dia seguinte (ESTATUTOS 1772, v.3 p. 

294).  
 

 

Semelhantes a uma prova oral ou seminário, os exercícios vocais realizados pelos 

alunos versavam sobre o conteúdo estudado no dia anterior. Os alunos escolhidos pelo lente 

deveriam explicar o sentido da proposição de acordo com o seu entendimento: 

 

Os [alunos] que para isso forem chamados pelo Lente, irão ao lugar determinado. 
Nele explicarão o sentido da Proposição; fazendo a Demonstração dela; não sobre 

a Estampa do Livro; mas sim descrevendo eles mesmos a Figura; ou fazendo o 

Cálculo necessário sobre uma taboa engessada de branco; ou sobre um quadro 

grande de pergaminho preparado, que estará posto em uma estante, de modo que 
seja visto de todos. Acrescentarão os usos, que se podem tirar da dita Proposição. E 

satisfarão a todas as perguntas, que o Lente lhes fizer, para explorar a inteligência, 

com que eles possuem as Demonstrações. As referidas perguntas serão passadas de 
uns a outros pelos Lentes, para terem a todos os seus Discípulos atentos 

(ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 295) 
 

Antes dos exercícios vocais, os estudantes deveriam conferir as explicações das 

proposições entre si, para que os alunos com mais facilidade pudessem ajudar os que tinham 
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maior dificuldade. Durante os exercícios vocais, os estudantes poderiam externar as dúvidas e 

dificuldades que encontrassem e o professor esclareceria as dúvidas dos alunos ou também 

deixaria que outro aluno ajudasse a saná-las, “suprindo tudo o que eles não alcançarem: E 

procurando com muito cuidado, que todos fiquem entendendo todas as coisas, que se forem 

passando, sem escapar alguma; porque isso impossibilitaria a inteligência das que se hão de 

seguir” (ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 296).   

Quando o lente fosse explicar as lições para o dia seguinte, os alunos não deveriam 

interrompê-los com dúvidas, a não ser que o professor os questionasse, pois nos exercícios 

vocais do dia seguinte os estudantes iriam expor as dificuldades que encontraram no conteúdo 

do dia anterior.  

Os lentes deveriam explicar a matéria com a maior clareza possível, repetindo duas, três 

vezes, ou até mais, o mesmo raciocínio, de acordo com o que julgassem necessário. Além 

disso, deveriam explicar os conteúdos de diversas maneiras diferentes, para que todos os 

alunos pudessem entender. E além disso: 

 

Cuidarão também muito os mesmos Lentes, em que os Discípulos se ponham no 

caminho dos Inventores: Apresentando-lhes para isso algumas matérias pelos 
passos, que se deram, ou podiam dar, até se chegar ao descobrimento das verdades, 

que nelas se contém: Mostrando-lhes os indícios, por onde se suspeita, e conjectura 

primeiro o que se poderá achar; e os meios, e tentativas, que se aplicam para o 
descobrir: E dando-lhes uma idéia circunstanciada da evolução dos descobrimentos 

Matemáticos, e de como por degraus se passou de uns aos outros: Porque este 

assunto merece particulares reflexões; em razão de servir de exemplo a quem 

pretendem empregar-se utilmente nestas Ciências (ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 
299). 

 

 Assim, os exercícios vocais semanais tinham como objetivo tratar das lições vistas 

durante toda a semana, e os mensais se referiam às lições vistas durante todo o mês.  

 Os exercícios práticos também eram de grande importância. Segundo os estatutos, os 

exercícios vocais deveriam, sempre que possível, aliar a teoria à prática; mas além disso, os 

alunos deveriam ter aulas de campo. O lente do primeiro ano deveria em algum lugar do 

campo, nas vizinhanças da cidade, promover exercícios práticos, dividindo a turma em 

grupos, quando necessário. A partir de grafômetros, pranchetas e outros instrumentos de 

geodésia, mostraria o uso real da geometria, baseando-se em operações de estereometria, 

nivelamento etc. Os lentes dos demais anos deveriam fazer a mesma coisa, especialmente o 

professor responsável pela astronomia, exercitando os alunos na prática das observações 

astronômicas.  
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Finalmente, os exercícios escritos serviriam de complemento para os vocais e os 

práticos. Nesses exercícios, o lente não apenas passaria os problemas para que os alunos 

pudessem resolver, mas também, faria com que os estudantes demonstrassem os teoremas, 

por escrito, aos próprios lentes. Os professores ainda deveriam promover desafios aos alunos, 

propondo que apresentassem, no menor tempo possível, a melhor solução para os exercícios 

escritos/teóricos. O professor deveria receber as primeiras cinco ou seis resoluções corretas, 

justamente para incentivar a competição entre os alunos. Figueiredo (2011) reitera que os 

alunos que resolvessem corretamente e no menor tempo, teriam seu nome afixado em algo 

parecido como um quadro de honra.  Ao término do mês, todos os alunos deveriam entregar 

um exercício geral, sobre um assunto predeterminado pelo lente.  

Todos os alunos Ordinários deveriam ao término do ano letivo, isto é, em julho, ser 

submetidos a um exame referente à disciplina estudada. A comissão era formada por três 

professores, em que o presidente seria o lente da respectiva disciplina. O estudante iniciaria 

fazendo uma dissertação
106

 que versaria sobre algum dos temas estudados ao longo do ano 

letivo. Esta dissertação seria semelhante aos exercícios mensais que os alunos haviam feito 

durante o período emque frequentaram a cadeira. O tema seria sorteado numa urna, vinte e 

quatro horas antes do respectivo exame. Os examinadores fariam perguntas referentes ao 

assunto sorteado, porém recomendava-se nos estatutos que os professores explorassem 

também acerca dos conteúdos que antecedessem e sucedessem o tema sobre o qual o 

estudante iria dissertar. Além disso, “não se atenderá somente à conta fiel, que o Examinando 

deve dar das Lições do seu respectivo Ano; mas também ao talento, e engenho. Para o que 

serão feitas as perguntas com Arte, de modo que ao mesmo tempo se prove uma, e outra 

coisa” (ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 306).  As dissertações deveriam ter no mínimo quinze 

minutos de duração.  

Segundo os estatutos (p. 136), a função do presidente não será “apadrinhar 

apaixonadamente os Estudantes, para todos serem aprovados”, mas sim, apenas ajudar os 

examinandos a mostrar o que realmente soubessem. “No caso de se embaraçar o Estudante, 

lhe apontará, como de longe, os Princípios, de que depende a mesma resposta; deixando-o 

fazer aplicação, sem responder jamais inteiramente por ele” (ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 

137).  Depois de terminado o exame, o bedel deveria distribuir os AA e RR ao presidente e 

demais examinadores, e posteriormente recolheria os votos numa urna. Se o estudante tivesse 

todos os votos a favor, ou seja, unânimidade, ficaria aprovado como “Nemine Diferepante”. 

                                                             
106 Os Estatutos não deixam claro se tal “Dissertação” serial oral, escrita ou ambas. De acordo com o Dicionário 

de Raphael Bluteau, Dissertação seria: Discurso ou Tratado Científico sobre alguma matéria ou questão.  
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Caso tivesse mais votos favoráveis do que contra, seria aprovado como “Simpliciter”. E, 

finalmente, se tivesse mais votos contrários do que a favor, seria reprovado
107

.  

Os estudantes aprovados no exame do quarto ano receberiam o grau de Bacharel. Após 

adquirir este grau, o aluno seria submetido a um Exame Geral, quando sortearia um tema para 

cada um dos anos. A banca seria formada por quatro examinadores (um para cada 

ano/cadeira) e o presidente seria escolhido pelo próprio aluno. Segundo os estatutos, neste 

exame os examinadores deveriam se comportar com maior rigor do que nos anteriores, 

“averiguando se estão os examinandos presentes nas Lições Elementares de todo o Curso; de 

sorte que as possuam completa e perfeitamente; e estejam hábeis a poder fazer por si mesmos 

maiores progressos nestas ciências” (ESTATUTOS 1772, v. 3 p. 308).  

Uma vez aprovado no Exame Geral, obtinha-se o grau de Bacharel Formado e estaria 

habilitado a lecionar em qualquer nível escolar, exceto na Universidade, onde se exigia o grau 

de doutor.  

O processo para obter os graus de licenciado e doutor aparecem denominados nos 

estatutos como “Atos Grandes”. Para o grau de licenciado, era necessário fazer mais um ano 

de curso, designado como “Ano de Graduação”. Neste ano de curso, os alunos deveriam 

estudar novamente as disciplinas do terceiro e quarto ano, ficando a critério do aluno a 

decisão de frequentar as cadeiras dos outros anos. Após aprovado neste ano adicional de 

estudo, o estudante já poderia agendar o “Ato de Repetição”, que seria semelhante a um novo 

exame. Desta vez, a matéria não era sorteada, os próprios alunos escolheriam os tópicos, de 

modo que deveriam ser no mínimo doze para cada um dos anos. Após a escolha, os 

organizariam em forma de teses ou conclusões. O presidente seria sempre o lente do quarto 

ano (e nos seus impedimentos, seria o lente do terceiro ano) que deveria aprovar os tópicos 

escolhidos pelos alunos, bem como orientá-los. O estudante deveria agendar o Ato de 

Repetição depois de ter concluído estas teses. Este ato duraria um dia inteiro, durante o qual 

argumentariam oito doutores (a começar pelos lentes), quatro no período da manhã e quatro 

no período da tarde. O aluno iniciaria por uma dissertação que deveria ter sido feita por si 

mesmo, com os tópicos escolhidos desde o princípio do “Ano de Graduação”, sob a direção 

do seu presidente, falando sobre o assunto determinado pela congregação da faculdade.  

Primeiro, o aluno deveria fazer um resumo do que iria escrever na dissertação. Deveria 

mostrá-lo ao presidente para que este pudesse corrigir e emendar. Depois que estivessem bem 

delineados os resumos, iria trabalhar cada uma das partes em maior profundidade, sempre 

                                                             
107 Para os estudantes matriculados na categoria Obrigados, serão aprovados se tiverem aproveitamento 

medíocre, e se mostrarem hábeis para estudar as Faculdades a que se destinarem. 
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mostrando ao presidente o que fosse fazendo, para que este pudesse orientá-lo. Esta 

dissertação deveria ocupar pelo menos uma hora. E para melhor comodidade do estudante, 

poderia ser dividida em duas partes, a primeira pela manhã e a segunda à tarde. Sendo 

obrigado a entregar uma cópia ao secretário. Terminada a repetição da dissertação, os 

arguentes fariam perguntas sobre as suas respectivas matérias, utilizando-se do método de 

questionar e duvidar, verificando se o estudante tinha domínio sobre o conteúdo, depois de ter 

feito o questionamento no estilo didático, resumindo a um silogismo. Os defendentes 

poderiam utilizar o mesmo princípio, isto é, responder didaticamente a dúvida e depois a 

resumindo num silogismo. Segundo os Estatutos, o encerramento se daria: 

 

O fim deste Ato é fazer constar publicamente a toda a Faculdade o merecimento do 
Repetente. Por esta razão, sendo ouvido de todos; e formando cada hum para si 

hum juízo imparcial, tanto dos conhecimentos atuais, que ele possuir, como das 

esperanças, que promete para o futuro; não será necessário proceder-se a 
aprovação, ou reprovação, como nos Exames. Porém sempre o Secretario lavrará o 

assento do Dia, Presidente, Argüentes, e assunto da Dissertação de cada hum 

destes Atos no Livro para isto destinado, ao fim de extrair dele as Atestações, 

quando lhe forem pedidas com despacho do Reitor da Universidade (ESTATUTOS 
1772, v. 3 p. 308).  

 

Entretanto, para adquirir o grau de licenciado era necessária uma outra etapa, 

denominada Exame Privado. Este exame seria presidido sempre pelo lente do quarto ano (e 

nos seus impedimentos, pelo lente do terceiro ano). O conteúdo principal seriam as matérias 

do terceiro e quarto ano, que seriam sorteadas quatro dias antes do exame. Na urna haveria os 

assuntos trabalhados no terceiro ano e o estudante deveria sortear três assuntos, e escolheria 

um para apresentar. O mesmo método seria utilizado para as lições do quarto ano.  

No dia do Exame Privado, haveria seis lentes por turno, entre catedráticos e substitutos. 

O examinando deveria repetir a lição referente ao terceiro ano, por aproximadamente 45 

minutos. Após encerrada esta primeira etapa, três lentes argumentariam cada um por 

aproximadamente 30 minutos. Após o licenciando repetir a primeira lição e defender os três 

primeiros argumentos, haveria um intervalo de 30 minutos. Ao retornar do intervalo, o 

examinando deveria a segunda lição  que duraria 30 minutos, e argumentariam nela outros 

três lentes por aproximadamente meia hora cada um. Segundo os estatutos, 

 

Em cada uma destas Lições exporá o Defendente a matéria do ponto sólida, 
erudita, e elegantemente; de sorte, que quem ouvir a Lição, fique instruído na 

verdadeira conclusão principal, literal, e genuína do Texto; nas provas, em que ela 

se firma; nas dificuldades principais, que ha nela; e nas suas genuínas respostas 

(ESTATUTOS 1772, v. 1 p. 217). 
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Para o dia do Exame Privado, o licenciando também escolheria um padrinho, e após 

terminar o seu ato, o estudante deveria se retirar da sala, quando seu Padrinho “encomendará 

a sua justiça, dizendo o que sabe de suas letras, vida e costumes” (ESTATUTOS 1772, v. 1 p. 

218).  

A aprovação será com os professores Doutores lançando numa caixa a letra A para 

aprovar o aluno ou a letra R para reprová-lo. Seguirá o mesmo princípio utilizado para o 

Exame Geral na obtenção do grau de Bacharel Formado, ou seja, se o estudante tiver todos os 

votos a favor, ou seja, unânime, ficará aprovado como “Nemine Diferepante”. Caso tenha 

mais votos favoráveis do que contra, será aprovado como “Simpliciter”. E finalmente se tiver 

mais votos contrários do que a favor, será reprovado. 

Após adquirir o grau de licenciado, o estudante poderia solicitar o grau de Doutor, que 

seria apenas uma solenidade. Para isto, o aluno deveria fazer uma petição ao Reitor para 

agendar o dia para receber o doutorado. Para melhor compreender o percurso acadêmico 

pelos quais os estudantes eram submetidos, desenvolvemos a imagem abaixo. 

 

Fig. 2 – Percurso Acadêmico na Universidade de Coimbra a partir de 1772. 

 

 

A partir do programa das disciplinas oferecidas durante os quatro anos de estudos, é 

possível observar que o curso era um híbrido das áreas de exatas, mesclando conhecimentos 
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de matemática, física e astronomia, com características interdisciplinares e, contando 

inclusive, com alguns momentos transdisciplinares. Também é interessante ressaltar a 

abordagem histórica que era realizada ao serem inmiciados os conteúdos, a fim de 

contextualizar o assunto que seria trabalhado em detalhes no decorrer do ano letivo. Outro 

ponto que chama a atenção é a sequência das disciplinas, isto é, iniciar com geometria, depois 

passar por álgebra e foronomia e encerrar em astronomia, Há, nitidamente, a lógica implícita 

de partir do micro até chegar ao macro. Enquanto a geometria trabalharia com conteúdos 

numa escala pequena, a astronomia estudaria justamente a grande escala que é tão peculiar 

desta área do conhecimento. Assim, álgebra e foronomia seriam as disciplinas que 

trabalhariam os assuntos dentro das escalas intermediárias.  

Uma característica constante ao longo dos estatutos é a preocupação com relação à 

aprendizagem dos alunos. Frequentemente há menções acerca da melhor maneira de se 

abordar determinado tema, ou com relação ao cuidado que o lente deveriater ao expor um 

dado assunto devido à sua complexidade. Além dos conteúdos a serem ensinados, há um 

cuidado muito claro com relação à prática docente. Ou seja, há uma valorização não só com 

relação ao produto, isto é, o conhecimento que os alunos deveriam adquirir, mas também com 

relação ao processo, ou seja, a maneira pela qual deveria ser construído tal conhecimento. Isso 

fica evidente quando os estatutos tratam dos exercícios vocais (diários, semanais e mensais), 

práticos e escritos. 

As disciplinas de filosofia racional e moral; história natural; física experimental e 

desenho e arquitetura (ainda que esta última não fosse obrigatória), faziam com que a 

formação destes estudantes fosse ainda mais rica e completa, estando aptos a atuar em 

diversas áreas de grande utilidade para o Império. 

É bastante provável que as inúmeras cartas geográficas produzidas por Simões de 

Carvalho, enquanto esteve no Brasil, tenham sido reflexo das aulas na disciplina de desenho e 

arquitetura, assim como os materiais coletados por Lacerda e Almeida durante sua viagem 

para São Paulo, endereçados à rainha D. Maria I, podem ter sido resultado do que aprendeu na 

disciplina de história natural. Ou então, os estudos de Dorta em várias áreas do conhecimento, 

como por exemplo, a análise química da água, meteorologia, produção de frio artificial, 

certamente foram uma consequência desta ampla formação à qual os alunos do curso de 

matemática estavam submetidos. 

Evidentemente que os egressos do curso de matemática da Universidade de Coimbra 

eram denominados “matemáticos”, entretanto, vale a pena ressaltar o quão completa era a 

formação destes homens de ciência. Muitas vezes designá-los apenas como “matemáticos”, 
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pode gerar uma concepção um pouco reducionista acerca do perfil profissional destes 

indivíduos
108

. Conforme informado anteriormente, os denominamos como astrônomos, pois, 

foram contratados para desempenhar tal função. Mas, os registros deixados por estes sujeitos 

se tornam bastante reveladores com relação às habilidades que possuíam e os variados 

assuntos científicos pelos quais demonstravam interesse.  

Com relação aos Atos Grandes, nota-se o quão dificultoso se tornou o percurso 

acadêmico após a reforma, consequentemente, valorizando ainda mais os graus de licenciado 

e de doutor, fazendo com que estes títulos se tornassem um aspecto importante para distinção 

acadêmica e social.      

Para os formados em matemática, havia alguns privilégios, dentre eles a admissão na 

Marinha sem precisar se submeter a outro exame, Para ingresso na Engenharia seria 

necessário apenas o exame de ataque e defesa de praças. Além disso, os ofícios dos 

arquitetos, medidores, em Lisboa e outras partes do reino, deveriam ser ocupados por 

matemáticos formados e não por “sujeitos curiosos e meros práticos”, conforme consta nos 

estatutos (v. 3 p. 222). Além disso, poderiam ensinar matemática pública e particularmente 

em qualquer parte do reino, não necessitando de licenças ou outros exames.  

De acordo com Oliveira (1806), os doutores teriam vários privilégios, muitas vezes 

igualados aos fidalgos e cavaleiros para a isenção de fintas, de tutelas e de penas vis; para 

poderem fazer procuração por sua mão; para os seus escritos particulares terem força de 

escritura pública; para serem acreditados no que disserem em testamento acerca da paga das 

soldadas; para gozarem de homenagem nos crimes não excetuados e para vencerem custas 

pessoais com igualdade às que vencem os desembargadores e os cavaleiros. Reforça ainda 

que os estatutos da Universidade de Coimbra declaram expressamente que o grau de doutor 

proporciona dignidade, autoridade e honra. Oliveira (1806) menciona também o anel – que os 

estatutos sugerem que seja usado pelos doutores, representando um sinal de honra e distinção, 

pois, seu uso é permitido apenas à gente togada e equestre – e muitos outros privilégios, 

dentre eles o de se tornarem nobres. E complementa fazendo a seguinte observação: 

 

Tudo o que acabo de dizer procede ainda mesmo que os Doutores vivam 

ociosamente sem praticarem no Foro, nem ensinarem alguma cousa na Cadeira (e), 
porque o titulo de Doutor, e a Dignidade do Grau esmalta-os, condecora-os, e 

privilegia-os sem, dependência, obrigação, ou encargo de exercitarem 

ulteriormente a profissão de suas letras: este Titulo, e Dignidade é lhes conferido 

como recompensa das proveitosas fadigas Literárias, e como testemunho autêntico, 

                                                             
108 Para a dissertação final, temos a intenção de demonstrar com mais detalhes os conteúdos de astronomia  com 

que os estudantes tinham contato. Para isso, será essencial a consulta aos manuais de prática astronômica adotados 

na Universidade de Coimbra, bem como outros materiais. 
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e honroso da Ciência que adquiriram, e do talento que mostraram nas lições, 

exames, e Dissertações Acadêmicas; pelo que basta o Grau para brotar o predicado 

da Nobreza , não obstante que Bartholo , Jazon, e outros só a concedem aos Lentes 
Doutorados Oliveira (1806, pp. 72-73). 

 

Oliveira (1806) também menciona os privilégios e honras do grau de licenciado, 

caracterizando-o como de grande reputação no orbe acadêmico. Além disso, cita que quem o 

possui se torna membro do Grêmio da Nobreza, e reforça que este grau já foi conferido a 

algumas pessoas idiotas, mas que hoje (provavelmente se referindo ao período pós-reforma) 

isso não ocorre, pois para obter tal grau é necessário dar provas de probidade, aplicação, 

literatura, talento, aptidão, aproveitamento etc. tal como para adquirir o grau de doutor.  

Com relação aos bacharéis, Oliveira (1806) destaca que também são nervos do corpo da 

nobreza, e cita as vantagens nas isenções de fintas (para as quais também incluíam-se os 

doutores e licenciados) e nos julgamentos de custas pessoais com que estavam contemplados, 

segundo as Ordenações Filipinas
109

. Complementa que “um Grau pois que assim distingue os 

homens é digno de mais alta estimação” (OLIVEIRA, 1806, p. 76). 

Aos nobres eram confiados os principais cargos do império, tais como as Secretarias de 

Estado, Embaixadas, Enviaturas, Comandos dos Exércitos, Governos das Ordenanças, 

Alcaidarias Mores, Regências das Magistraturas, Vereanças das Cidades, Empregos na Casa 

Real, as maiores Dignidades da Basílica Patriarcal, as Inspeções Públicas e tudo o que havia 

de mais interessante nas monarquias (OLIVEIRA, 1806). 

Dentre os privilégios estabelecidos aos nobres estavam: a transmissão da nobreza aos 

descendentes, a inclusão da esposa na nobreza, o acesso a cargos exclusivos (como por 

exemplo, os cargos de capitães-mores, sargentos-mores, capitães das Companhias de 

Ordenanças, juízes, vereadores, procuradores, juízes de fora, magistraturas etc.). O fato de ser 

nobre também serviria como critério de desempate caso estivesse concorrendo com um 

plebeu à isenção de encargos pessoais, à instituição de Morgados (concedido apenas aos 

fidalgos, pessoas de distinta nobreza ou às que forem dignas devido ao serviço prestado à 

Coroa), à dispensa de ser preso sem que houvesse prova do delito. Em caso de prisão, seriam 

recebidos e tratados com toda civilidade e receberiam os melhores quartos para residir 

separadamente dos plebeus, com isenção de condenação a penas vis (enforcamento, cárcere 

perpétuo, preso à argola e exposto à vergonha etc.), isenção de ser encarcerado por dívidas, no 

caso de ser considerado mais grave a injúria cometida contra um nobre, entre outros 

(OLIVEIRA, 1806).  

                                                             
109

 Nas Ordenações Filipinas. liv. 1. tit. 66. §.42. tit. 91. §.2. 
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Assim sendo, se torna pertinente neste momento a seguinte indagação: eram os cinco 

demarcadores de limites membros da nobreza? Esta questão permeia um dos pontos centrais 

da pesquisa. Encontrar tal resposta será um dos desafios para a versão final da dissertação. 

Todavia, pelo que foi possível coletar de informações acerca dos cinco indivíduos, já se torna 

possível fazer algumas inferências e hipóteses, ainda que num caráter relativamente 

incipiente, e com possibilidade de mudanças com o desenvolvimento da pesquisa. Para isso, 

será necessário fazer alguns apontamentos a respeito das origens e características familiares 

dos cinco astrônomos demarcadores.  

Magnus Pereira e André Ribas (2012) nos trazem informações importantes acerca da 

origem familiar de Lacerda e Almeida. Segundo estes autores, o astrônomo, nascido em 1753, 

era filho de José Antônio de Lacerda, português, e Francisca de Almeida Paes, natural de Itu, 

São Paulo. Neste período era bastante comum os casamentos entre reinóis de poucas posses e 

filhas da elite colonial. Assim, o reinol ascendia socialmente ao adquirir laços familiares com 

os principais da terra, enquanto a nobiliarquia local, "melhorava o sangue" de sua 

descendência. Lacerda se enquadrava em um desses casos. Sua mãe, D. Francisca de Almeida 

Paes pertencia ao agregado familiar dos Taques, Pompeus e Laras, uma família importante da 

elite paulista segundo o genealogista Pedro Taques. Contudo, a família de Lacerda e Almeida 

não era das mais ricas. José Antônio de Lacerda era um boticário que trabalhava na cidade de 

São Paulo, e chegou a ser eleito vereador, quando conseguiu obter algum prestígio. De acordo 

com Pereira e Ribas (2012): 

 

Lacerda e Almeida era filho do segundo casamento da mãe e, após o falecimento 

desta, o pai viria a casar mais duas vezes. Os irmãos de Lacerda e Almeida 

morreram ainda na infância, sobraram, portanto, apenas ele e um meio irmão: José 
Anastácio. Pouco se sabe sobre a infância e juventude de Lacerda e Almeida. Na 

falta de um sistema oficial de ensino, o pai de Francisco José provavelmente 

recorreru a mestres particulares para a educação do menino [...] e para os estudos 

preparatórios necessários para ingresso na Universidade de Coimbra. (PEREIRA; 
RIBAS, pp. 20-21) 

 

Antonio Pires da Silva Pontes nasceu no ano de 1749 na freguesia de Nossa Senhora do 

Rosário, Comarca de Mariana, Minas Gerais. Flávia Domingos (2008) traz informações 

relevantes acerca da história familiar de Silva Pontes. No século XV, Martins Leme partiu de 

Flandres, na Bélgica, para Lisboa e, devido aos seus serviços prestados nas conquistas da 

África, se tornou fidalgo da casa do rei Afonso V (1432-1481). Com o passar dos anos, vários 

membros da família tiveram participações em guerras lusas e consequentemente receberam 

títulos, armas e o direito de viver em Portugal. Durante o século XVI, Pedro Leme partiu do 
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reino para a capitania de São Vicente, e, posteriormente, seu descendente capitão-mor e 

bandeirante Fernão Dias Paes Leme se dirigiu, em 1674, à futura Capitania de Minas Gerais. 

Nesta região, Mariana Dias Paes Leme (descendente de Fernão Dias Paes Leme) casou-se 

com o Capitão José da Silva Pontes, cujos filhos seriam Antonio Pires da Silva Pontes Leme 

(o futuro astrônomo demarcador), José Pires da Silva Pontes, Ignácia Feliciana da Silva 

Pontes e Maria da Silva Pontes. Sua família ocuparia diversos cargos militares na região. A 

título de exemplo, seu pai e seu irmão mais velho se tornaram capitães-mores (DOMINGOS, 

2008). Conforme informado no capítulo 1, Lacerda e Pontes possuíam um grau de parentesco 

distante (PEREIRA; RIBAS, 2012). A tradicional família à qual Antonio Pires pertencia 

continuou contando com membros ilustres até o século XIX. Seu filho, Rodrigo de Sousa da 

Silva Pontes, foi um importante desembargador e diplomata, sendo também um dos membros 

fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no Rio de Janeiro, em 1838. 

De acordo com Flávia Domingos (2008), Silva Pontes iniciou seus estudos no 

Seminário Nossa Senhora da Boa Morte, a mais antiga instituição de ensino de Minas Gerais, 

fundada em 1750 com o auxílio financeiro da elite local. 

Sabe-se muito pouco a respeito da infância e juventude dos cinco astrônomos, inclusive 

de Lacerda e Pontes sobre quem há um maior número de fontes e bibliografias. Com relação a 

Bento Sanches Dorta, ocorre o mesmo. Ana Maria Farrona (2011) reforça que encontrou 

poucas informações sobre a vida de Dorta e que muitas delas estavam esparsas em arquivos 

portugueses
110

, inclusive sugere que aqui no Brasil talvez exista mais informações a respeito 

deste astrônomo. Entretanto, em consulta aos arquivos do Rio de Janeiro
111

, a mesma situação 

ocorreu. Foram encontrados alguns dados biográficos, sem muita relevância, no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, mais precisamente no Diccionario Bibliographico 

Portuguez
112

 e na Encyclopedia e Diccionario Internacional organizado e redigido com a 

collaboração de distinctos homens de sciencia e de letras brasileiros e portugueses
113

. 

Portanto, ao que parece, Farrona (2011) conseguiu compilar praticamente tudo o que se sabe a 

respeito de Bento Sanches.  

Segundo esta autora, Dorta nasceu em Coimbra, em 1739, e ,conforme consta na página 

57, sua família pode ser considerada humilde, mas com alguma estabilidade financeira, pois 

                                                             
110

 O pouco que conseguiu reunir foi encontrado nas seguintes instituições: Biblioteca Nacional de Portugal, 

Biblioteca da Academia de Ciencias de Lisboa, Sociedade de Geografía, Arquivo Histórico Ultramarino e 

Biblioteca da Universidade de Coimbra.  
111 Foram consultados os acervos das seguintes instituições: Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, Arquivo Histórico do Itamaraty e Arquivo Histórico do Exército. 
112 Estudos de Innocencio Francisco da Silva Applicaveis a Portugal e ao Brasil – V. 1, pág. 352. 
113 Vol. XIV, Pág. 8207, Ano: 1936. 
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caso contrário, Bento Sanches não teria tempo para se dedicar aos estudos, ainda que na 

condição de voluntário. Dos cinco astrônomos que integraram as comissões de demarcação, 

provavelmente Dorta seria o mais velho, pois ao ser contratado pela Coroa Portuguesa já tinha 

por volta de quarenta anos de idade.  

Por ter iniciado seus estudos em Coimbra, com uma idade considerada avançada, tudo 

indica que antes de se dedicar aos estudos universitários, praticou o ofício de ourives, ou seja, 

a mesma profissão de seu pai (STOCKLER, 1805).  Provavelmente aproveitava seu tempo 

livre para ampliar seu conhecimento e se dedicar às Letras (Grande Enciclopédia Portuguesa e 

Brasileira, 1979 apud FARRONA [2011]). Sabe-se que Dorta conseguiu a patente de alferes 

dos auxiliares, um pequeno grau militar que proporcionava isenção de algumas acusações 

civis. Infelizmente, a data de obtenção desta patente ainda é incerta (FARRONA, 2011).  

Com relação a Francisco de Oliveira Barbosa e José Simões de Carvalho, as 

informações biográficas também são escassas. Em consulta às certidões de idade apresentada 

por eles para ingresso na Universidade, foi possível obter alguns dados importantes sobre 

ambos. 

Francisco de Oliveira Barbsosa era filho de João de Oliveira Barbosa e Brites Joaquina 

de Andrade. Nasceu dia 13 de fevereiro de 1749, foi batizado na freguesia da Sé, da cidade do 

Rio de Janeiro, no dia 24 do mesmo mês. Na data do batismo, seu pai foi descrito apenas 

como “ajudante”, porém quando Francisco de Oliveira Barbosa ingressou na Universidade 

seu pai se encontrava no cargo de sargento-mor, no Rio de Janeiro. Os avós paternos de 

Francisco eram Bento Barboza Soares e Serafina de Oliveira. Quanto aos avós maternos, 

eram Francisco Pereira Leal (também sargento-mor) e Marianna de Andrade. Conforme dito 

anteriormente, infelizmente não se sabe a data, o local e a causa da morte de Francisco de 

Oliveira Barbosa.  

José Simões de Carvalho era natural de Coimbra, filho de Pedro Simões (natural de 

freguesia de Sercoza) e Jonna da Conceição (natural da freguesia de Vila de Carvalho). Era 

neto paterno de Manoel Simões e Anna da Conceição (naturais de Sercoza) e neto materno de 

João Carvalho e Anna de Oliveira (naturais da Vila de Carvalho).  José Simões de Carvalho 

foi batizado dia 30 de julho de 1752, na Igreja de São Diogo. 

Diante deste cenário, podemos considerar que Lacerda e Pontes pertencia a uma certa 

nobreza colonial. Pelos dados biográficos de Dorta, provavelmente provinha de família com 

características burguesas, não sendo possível saber ao certo se seria da alta ou média 

burguesia. O que reforça que Dorta provavelmente pertencia a esta classe são as seguintes 

características: 1) o fato de cursar matemática com uma idade já avançada, pois se fosse 
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membro da nobreza, teria iniciado seus estudos precocemente; 2) ter, provavelmente, 

frequentado o curso de matemática na categoria de voluntário. Uma vez que fosse nobre, teria 

sem dúvida, cursado como aluno Ordinário; 3) ter sido ourives durante vários anos da sua 

vida, seguindo o ofício de seu pai. Quando iniciou os estudos em Coimbra, já estava no 

mínimo com trinta e três anos. Desde a sua juventude até o ingresso na Universidade, ao que 

parece, conseguiu se dedicar paralelamente a duas atividades, ao ofício artesanal e aos 

conhecimentos necessários para ingresso em Coimbra.  

Para Francisco de Oliveira Barbosa e José Simões de Carvalho, apesar de terem sido 

localizados alguns dados biográficos importantes nas certidões de batismo do arquivo da 

Universidade de Combra, infelizmente são insuficientes para fazermos alguma inferência ou 

levantar qualquer hipótese a respeito da situação socioeconômica de suas famílias. Por ter 

conseguido adquirir o grau de doutor, provavelmente José Simões de Carvalho provinha de 

uma família com certo capital econômico. Embora não tenha adquirido o grau de doutor, 

Francisco de Oliveira Barbosa também não deveria estar numa situação econômica muito 

diferente de Carvalho ou de Bento Sanches Dorta. Talvez estivesse no “meio termo” entre os 

dois, isto é, com origens familiares numa situação mais confortável/estável que Dorta, pois 

conseguiu cursar como aluno ordinário, sem contar que foi capaz de sair da colônia para a 

metrópole em busca de capital cultural e de se manter por lá durante o período de estudos. 

Entretanto, por algum motivo, não deu prosseguimento aos estudos na Universidade de 

Coimbra, talvez por questões financeiras; mas outros motivos podem ter influenciado em tal 

fato.  

Vale a pena mencionar que durante o período de formação universitária dos astrônomos 

nas primeiras turmas do curso matemático, ainda não havia um observatório astronômico 

equipado. O mesmo só ficará efetivamente pronto na década de 1790, antes disso, havia 

disponível na Universidade de Coimbra apenas um espaço com alguns equipamentos para 

realizar pequenas observações para as próprias aulas de astronomia. Na década de 1770, isto 

é, nas primeiras turmas do curso matemático não havia nada muito sofisticado em termos de 

materiais, muito pelo contrário, o tal “observatório” contava apenas com alguns simples 

equipamentos provenientes do Colégio dos Nobres. Dentre eles estavam 8 telescópios, 4 

tubos de madeira para instalação de lentes, 2 caixas de cobre para arrumação das lentes dos 

dois telescópios maiores, uma caixa de madeira também para arrumação de lentes, 2 tripés de 

madeira para montagem de telescópios grandes (FIGUEIREDO, 2011). 
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3.4  A CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE ASTRÔNOMO: VIERAM OS MELHORES 

OU OS INTERESSADOS? 

 

Dos integrantes que compuseram as expedições de demarcação de limites na década de 

1780, Lacerda e Almeida, Silva Pontes e José Simões de Carvalho adquiriram o grau de 

doutor no ano de 1777 (FIGUEIREDO, 2011). De acordo com Fernando Figueiredo (2011), o 

tema da dissertação de Lacerda e Almeida foi “Teoria de Newton” e o presidente foi 

Anastácio da Cunha. O tema da dissertação de Silva Pontes foi “Planetarum ordine, situ et 

motu circum solarialquid attingere noby animum est” e teve Monteiro da Rocha como 

presidente. Já Simões de Carvalho dissertou sobre “A importância da Astronomia” e o seu 

presidente foi Miguel Franzini.  

Por enquanto não foram encontrados registros a respeito dos graus acadêmicos de 

Francisco de Oliveira Barbosa, mas de acordo com Farrona (2011), ele adquiriu o grau de 

licenciado
114

. Entretanto, em um dos documentos do projeto Resgate é referido como 

bacharel
115

. Já com relação a Bento Sanches Dorta, as informações são muito mais delicadas, 

pois, não foram encontrados registros da sua trajetória acadêmica, muito em virtude de ter 

cursado matemática como voluntário. Por pertencer a esta categoria de aluno, não é possível 

saber quantas disciplinas cursou e tampouco se adquiriu o conhecimento mínimo para ser 

aprovado nas cadeiras. É de se supor que o fato de ter sido contratado pela coroa portuguesa 

para compor as comissões de demarcação na função de astrônomo, se deve ao fato de ter 

concluído o curso inteiro de matemática como voluntário. Entretanto, um aluno que cursou 

todas as cadeiras como voluntário pode ser designado como matemático ou astrônomo? 

Novamente, por ter sido escolhido, presume-se que tenha dado provas de sua capacidade aos 

professores, pois, ao analisar os critérios de avaliação e de titulação expressos nos estatutos da 

Universidade de Coimbra, seria praticamente improvável que algum aluno inapto – ou que 

não tenha demonstrado, de alguma forma, domínio dos conteúdos – tivesse sido integrante 

das demarcações de limites. Além disso, os trabalhos deixados por Dorta mostram que ele 

tinha totais condições de exercer a atividade para a qual foi contratado. Alternativamente, vale 

a pena considerar que, justamente por não ter sido um aluno Ordinário, Dorta pode ter sido 

submetido a exames ainda mais rigorosos para que pudesse “comprovar” que estava apto para 

                                                             
114 Ana Maria Farrona (2011) não fornece a fonte na qual consta a informação do grau de licenciado de 

Francisco de Oliveira Barbosa.  
115

 AHU, São Paulo AMG, Cx. 39, Doc. 3236. 



123 
 

exercer tal função. Infelizmente, a falta de documentação e registros nos limita apenas a fazer 

deduções e levantar hipóteses para esta situação específica de Dorta.  

Assim sendo, uma das questões ainda bastante indefinida na historiografia das 

comissões demarcadoras do Tratado de Santo Ildefonso é justamente aquela que se refere à 

escolha dos seus integrantes, isto é, a forma como foram escolhidos: Quem os escolheu? Por 

que os escolheu? Quais critérios foram utilizados? Evidentemente, não é simples responder a 

estas indagações, entretanto na historiografia parece haver um consenso a respeito deste 

assunto, pois muitos autores reforçam o ofício entre o ministro Martinho de Melo e Castro e o 

governador João Pereira Caldas, exposto por Mendonça (1985), isto é, que os integrantes 

foram escolhidos entre os melhores
116

. Será que de fato, os melhores alunos formados no 

curso matemático foram escolhidos para o cargo? Se eles foram “escolhidos entre os 

melhores”, é possível supor que havia outros concorrentes pleiteando o cargo de astrônomo 

das demarcações. Entretanto, uma das possibilidades, que pode ter sido determinante para a 

escolha dos candidatos - e que muitas vezes é deixada de lado – é que os alunos escolhidos 

podem ter sido os únicos a demonstrar um interesse efetivo em participar das demarcações. 

Esta opção indicaria que os alunos recém-formados teriam escolhido as demarcações, o que é 

bem diferente de apontar que os mesmos foram escolhidos para tal. Para melhor ilustrar este 

ponto de vista, faremos algumas considerações com o objetivo de ampliar essa discussão. 

Para isso, abordaremos algumas questões sob a ótica da Universidade de Coimbra e também 

dos astrônomos
117

. 

No ano de 1777, sete alunos do curso de matemática adquiriram o grau de doutor; foram 

eles: Lacerda e Almeida, Silva Pontes, Simões de Carvalho, José Joaquim Victório, Manuel 

José Pereira da Silva, Vitúrio Lopes da Rocha e Manuel Joaquim Coelho da Costa 

Vasconcellos e Maia. Todos eles foram remanescentes da primeira turma que iniciou com dez 

estudantes no ano de 1772. Os quatro primeiros foram contratados como demarcadores da 

                                                             
116 A título de exemplo: As Viagens são os viajantes: Dimensões Identitárias dos viajantes Naturalistas 

Brasileiros do Século XVIII (CRUZ, 2004); Matemática a serviço do Império. A trajetória do demarcador 

Antônio Pires da Silva Pontes Leme (1777-1790) (DOMINGOS, 2008); Francisco José de Lacerda e Almeida. 

Um paulista no sertão africano (PEREIRA; RIBAS 2012); A vida e os diários de Francisco José de Lacerda e 

Almeida. (PIAZZI JR, 2015). Mendonça (1985) informa sobre um ofício entre Martinho de Melo e Castro e João 

Pereira Caldas, datado de 07 de janeiro de 1780, cujo trecho é: “Para os serviços das Demarcações do Japurá; e 
Matto Grosso, vão quatro mathemáticos que são José Joaquim Victório, José Simões de Carvalho, Francisco 

José de Lacerda e Almeida, e Antônio Pires da Silva Pontes [...] todos os quatro são doutorados na Universidade 

de Coimbra, escolhidos entre os melhores; e nesta Corte tiveram um contínuo exercício, e prática de sua 

profissão debaixo da inspecção do Snr. Seára.” (MENDONÇA, 1985, p. 148) 
117 Depois de contratados, os astrônomos passaram um período de mais de um ano fazendo estágio ou uma 

espécie de treinamento preparatório com Miguel Ciera. Entretanto, apenas isso é o que se sabe. Não foram 

encontradas informações detalhadas a respeito de como se deu este treinamento. Porém, supõe-se que foram 

abordados os aspectos práticos das observações astronômicas e, provavelmente, também os aspectos geográficos 

do território brasileiro. 
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terceira e quarta partida da região Norte.  Os três últimos, pouco tempo após terminarem o 

doutoramento, iniciaram a carreira na Universidade de Coimbra.  

Nascido no ano de 1750 em São João do Souto (Braga), Manuel Joaquim Coelho da 

Costa Maia em 1779 já era professor substituto extraordinário da cadeira de Geometria. 

Posteriormente se tornou primeiro substituto de foronomia, astronomia teórica, astronomia 

prática e astronomia física (1783-1793). Mais tarde ainda se tornou segundo lente de 

foronomia (1795-1799) e de astronomia teórica (1801-1814). Além disso, ainda ocupou os 

cargos de primeiro-astrônomo do observatório astronômico, vice-diretor do observatório 

astronômico e vereador do corpo da universidade. Dentre as suas publicações se encontram a 

“Solução do problema proposto pela Academia das Ciências de Lisboa, sobre o método de 

aproximação de Mr. Fontaine. Maia também foi o primeiro Lente em Portugal a explicar a 

mecânica celeste de Laplace
118

.  

Vitúrio Lopes da Rocha nasceu em Funchal, Ilha da Madeira, no ano de 1752. Pouco 

tempo após adquirir o grau de doutor, iniciou a carreira na Universidade de Coimbra como 

substituto extraordinário da cadeira de álgebra. Entre os anos de 1780 e 1783 foi professor 

substituto na disciplina de cálculo e lente da cadeira de geometria entre 1783-1795. Ocupou o 

cargo de vereador do corpo da universidade em 1792; foi comissário delegado e visitador das 

Escolas Menores da Ilha da Madeira em 1800 e comissário da Junta da Diretoria-Geral dos 

Estudos e Escolas Menores do Reino
119

.  

Manuel José Pereira da Silva nasceu em 1749 em Carrascar, Barcelos. Além de adquirir 

o grau de doutor em matemática em 1777. Neste mesmo ano se tornou bacharel em filosofia. 

No ano de 1776 já se encontrava como foi professor substituto extraordinário da cadeira de 

astronomia, cargo ocupado também em 1778. Entre os anos de 1783-1795 foi lente de 

álgebra. Em 1795 foi lente de cálculo e entre 1801-1817 se tornou primeiro-lente de 

geometria. Assim como Vitúrio Lopes da Rocha e Manuel Joaquim Coelho da Costa Maia, 

foi vereador do corpo da universidade (1790-1791). Também ocupou cargos no observatório 

astronômico como vice-diretor e primeiro-astrônomo. Além disso, trabalhou em âmbitos 

administrativos na Universidade de Coimbra, pois, no ano de 1822 foi diretor interino da 

faculdade de matemática
120

. 

Um dos pontos que queremos levantar nesta discussão acerca da contratação dos 

astrônomos é o fato de que alguns egressos do curso matemático quiseram participar da 

                                                             
118 https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/autores/MAIA_manueljoaquimcoelhodacosta. Acesso em: 

09/04/2017.  
119 https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/autores/ROCHA_vituriolopes. Acesso em: 09/04/2017 
120

 https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/autores/SILVA_manueljosepereirada. Acesso em: 09/04/2017 

https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/autores/MAIA_manueljoaquimcoelhodacosta
https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/autores/ROCHA_vituriolopes
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empreitada, enquanto outros, simplesmente não se interessaram pelo cargo. Conforme 

informado anteriormente, para fazermos tal análise, será necessário mudar a perspectiva, isto 

é, devemos levar em consideração a ótica dos indivíduos. Ao observarmos brevemente as 

carreiras de Manuel José Pereira da Silva, Vitúrio Lopes da Rocha e Manuel Joaquim Coelho 

da Costa Maia (os três supostos concorrentes dos demais doutores contratados para as 

demarcações), notamos que o trio permaneceu muito engajado na Universidade de Coimbra. 

Pelas respectivas trajetórias, é possível supor que eles tinham a intenção de continuar a 

carreira acadêmica na universidade após a obtenção do grau de doutor, principalmente 

Manuel José Pereira da Silva, pois, antes mesmo de concluir o doutoramento já se encontrava 

como substituto extraordinário da cadeira de astronomia. Se o objetivo principal desses 

indivíduos era realmente seguir a carreira acadêmica, os quatro sujeitos “escolhidos” para 

compor as partidas da região Norte no cargo de astrônomos seriam as únicas opções 

disponíveis no momento, e não necessariamente “os melhores”, conforme apontado por 

Martinho de Melo e Castro no ofício citado. Por outro lado, existe também a possibilidade de 

que Manuel José Pereira da Silva, Vitúrio Lopes da Rocha e Manuel Joaquim Coelho da 

Costa Maia tenham escolhido seguir a carreira acadêmica justamente por não terem sido 

escolhidos como os astrônomos das demarcações. Contudo, ao se fazer esta consideração, 

subentende-se que o cargo de demarcador das fronteiras era a melhor opção profissional para 

os doutores recém-formados, o que não é possível afirmar. Será que todos eles estariam 

dispostos a cruzar o Atlântico para fazer observações nos confins do Brasil, cujo território era 

reconhecidamente perigoso e de difícil acesso? Ainda que se tratasse de um serviço para a 

coroa, acredito que nem todos estavam interessados, principalmente devido – dentre outras 

coisas
121

 – às condições de trabalho a que o cargo os submetia. Não por acaso, dois dos 

integrantes eram nascidos no Brasil (Lacerda e Almeida e Silva Pontes), pois já tinham certa 

familiaridade com as terras brasileiras, além disso, estariam mais próximos de suas 

famílias
122

. 

                                                             
121 Dentre as condições de trabalho a que o cargo de astrônomo das demarcações os submetiaa, podemos citar a 

navegação por inúmeros rios, a entrada em matas, o risco de ser atacado por grupos indígenas, o fato de ficar 

perambulando por grandes extensões do território, a distância da terra natal e dos familiares etc. É 
completamente compreensível que esses fatores façam com que algumas pessoas não se interessem pelo cargo. 

Somado a isso, ainda devemos considerar o fato de alguns recém-formados desejarem seguir a carreira 

acadêmica e o magistério dentro da Universidade. Como o grau de doutor era requisito para ingressar como 

docente em Coimbra, não podemos excluir a possibilidade de que alguns alunos já tivessem este objetivo quando 

se tornaram doutores. 
122 O fato de estar próximo à família e à terra natal era um fator importante a ser levado em consideração. Para 

exemplificar, basta ver a descrição eufórica de Lacerda e Almeida ao retornar para São Paulo que se encontra 

descrito nos Diário de Viagem (LACERDA E ALMEIDA, 1849, pp. 89-90), destacado na página 45 deste 

relatório. 
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Outro elemento que poderia despertar o interesse dos doutores é a questão do prestígio 

do cargo. Porém, é relativamente difícil mensurar o quão prestigioso era o cargo de 

astrônomo das demarcações. Ser professor da Universidade de Coimbra era digno de grande 

admiração da sociedade, pois, eram tidos como grandes referências e autoridades intelectuais. 

Um dos elementos associados ao prestígio de determinados cargos era o salário a eles 

atribuído. É sabido que os astrônomos nas demarcações recebiam 400$000 réis anuais. 

Fernando Figueiredo nos traz dois quadros acerca dos salários dos professores da 

Universidade de Coimbra após a reforma de 1772. Segundo este autor, na faculdade de 

matemática os professores em início de carreira começam a lecionar em cadeiras menores, 

pois a importância de um professor estava relacionada à cadeira em que lecionava. 

 

Quadro 9 – Vencimentos dos Professores da Universidade de Coimbra a partir de 1772. 

 

 Fonte: FIGUEIREDO (2011) 

 

 

 

 

Quadro 10 – Vencimentos dos professores da faculdade de matemática a partir de 

1772. 

 

                           Fonte: FIGUEIREDO (2011) 
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Como podemos observar, um professor iniciante da faculdade de matemática teria um 

ordenado menor do que um astrônomo das demarcações de limites. Entretanto, com o 

decorrer da carreira acadêmica, seu salário acabaria ultrapassando os vencimentos dos 

demarcadores. Considerando os “vencimentos entremédios”, isto é, a média dos salários, 

apenas o curso de teologia teria o ordenado inferior ao dos demarcadores. Portanto, 

analisando unicamente o salário, é possível afirmar que o cargo de astrônomo das 

demarcações não era algo tão atrativo assim. Poderia até ser interessante a curto prazo, pois, 

era quase o dobro do valor recebido por um professor iniciante (já que eles começavam como 

substitutos), entretanto, a médio prazo seria facilmente superado. 

Desde a sua criação até as primeiras duas décadas do século XIX, o curso de 

matemática formou poucos alunos. A baixa frequência foi apontada como principal problema 

no relatório elaborado, em 1777, pelo reitor D. Francisco de Lemos, denominado Relação 

Geral do Estado da Universidade. Neste relatório, o principal motivo apontado para a baixa 

era a pouca opção profissional para os egressos, ou, segundo o documento, “não serem 

destinados por Ordens Regias os Mathematicos Graduados para os Empregos, e Lugares, que 

há próprios desta Profissão”
123

. Por conta disso, Lemos intercede junto à rainha para que 

algumas determinações do rei D. José I fossem executadas: a primeira era que os lugares de 

cosmógrafo-mor e engenheiro-mor do reino fossem ocupados apenas pelos matemáticos 

graduados; a segunda, que em cada uma das comarcas se criasse um lugar de cosmógrafo-

menor para ser ocupado pelos mesmos matemáticos graduados e a terceira, que se instituísse 

na cidade do Porto uma cadeira de astronomia náutica, para ser também regida por um 

matemático graduado.  

De acordo com D. Francisco de Lemos, estas medidas fariam aumentar a demanda do 

curso matemático. Além da cadeira de náutica no Porto, o reitor também propõe que em 

outras cidades sejam criadas cadeiras; dentre elas, Lisboa, Baía e Rio de Janeiro, e indica que 

todos os cadetes da marinha as frequentem durante três anos. Além disso, propõe que as 

cadeiras de artilharia e engenharia militar só fossem ocupadas por “Matemáticos Graduados“. 

E, por fim, que sejam criadas cadeiras de geometria em todos os lugares onde se ensinar 

filosofia racional (SILVA, 2013). 

Para ilustrar a baixa procura pelo curso de matemática, Fernando Figueiredo (2011) traz 

à luz alguns dados importantes. A seguir estão a quantidade de alunos Ordinários que 

                                                             
123

 LEMOS, Francisco de. Relação Geral do Estado da Universidade (1777), Coimbra, 1980, pp. 87-88. 
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passaram pela faculdade de matemática; e no próximo quadro está o número total de alunos 

formados, ambas retratam o mesmo período, isto é, de 1772-1820. 

 

Quadro 11 – Número de Alunos Ordinários na Faculdade de Matemática entre 1772-1820 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: FIGUEIREDO (2011). 
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Quadro 12 – Graus Acadêmicos obtidos na Fac. de Matemática entre 1772-1820. 
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    Fonte: FIGUEIREDO (2011). 
 

 

Ao analisarmos os quadros, notamos claramente que não havia tantas opções 

disponíveis para a contratação nos trabalhos de demarcação. Se levarmos em consideração 

que alguns alunos recém-formados tinham como objetivo seguir a carreira acadêmica, as 

opções para seleção ficam ainda mais reduzidas. Como não sabemos quais foram os critérios 

utilizados para definir os escolhidos como “os melhores”, uma das formas de saber se eles 

eram de fato os alunos de maior destaque, seria conferir o histórico acadêmico dos formados e 

comparar as notas que cada um deles recebeu ao longo do curso. Entretanto, devido às 

condições de acesso, no momento se torna inviável fazer tal consulta. A forma pela qual 

Martinho de Melo e Castro se referiu aos astrônomos contratados parece ter sido uma 

estratégia de valorizar mais ainda os profissionais escolhidos. 

Uma outra observação que também é válida diz respeito aos demarcadores da região 

Sul. Ainda que o Ofício do Ministro Martinho de Melo e Castro ao governador João Pereira 
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Caldas, apresentado por Mendonça (1985), esteja se referindo aos integrantes da terceira e 

quarta partida, é de se pensar que o mesmo critério tenha sido utilizado para a escolha dos 

integrantes das expedições da região Sul. Entretanto, ao que tudo indica, nenhum dos 

astrônomos contratados para estas expedições tinham adquirido o grau de doutor
124

. Dorta 

seria o caso mais emblemático, pois cursou matemática na categoria de voluntário e não 

obteve nenhum título dentro da universidade, elemento este tão valorizado no período em 

questão. Entre 1772 e 1820, o ano em que houve mais doutoramentos de uma vez só foi 

justamente 1777. Até 1780, ano de início das demarcações, houve apenas mais um doutorado 

em 1778/1779, do frei Alexandre de Gouveia, nomeado bispo de Pequim pouco tempo depois 

(SILVA, 2013). Além disso, formaram-se, neste período, um bacharel, um bacharel formado 

e um licenciado. Isso demonstra que não havia tantas opções de escolha para o cargo de 

astrônomo das demarcações. Se outros três doutores que adquiriram o grau em 1777 (Manuel 

José Pereira da Silva, Vitúrio Lopes da Rocha e Manuel Joaquim Coelho da Costa Maia) 

realmente quisessem fazer parte das demarcações, provavelmente teriam vindo, pois os 

demais astrônomos contratados para as partidas da região Sul não tinham em seus currículos 

um grau de tamanho prestígio.   

Quando os primeiros alunos foram se formando em matemática, Portugal precisava 

urgentemente da mão de obra destes profissionais em duas frentes de trabalho. A primeira 

seria nas demarcações e a segunda na própria Universidade de Coimbra, pois, não havia 

doutores em matemática no período em questão e o curso foi criado com a quantidade mínima 

de Lentes. Se daqueles sete primeiros doutores formados em 1777 os três que não 

embarcaram para as demarcações decidiram de fato seguir a carreira acadêmica em Coimbra, 

eles provavelmente tinham consciência que devido à falta de profissionais para o cargo, em 

pouquíssimo tempo se tornariam Lentes do curso de Matemática, fato que veio a se 

confirmar. Agora, se realmente os melhores alunos do curso matemático foram escolhidos 

para as demarcações, é de se pensar que os outros três que permaneceram possam ter visto a 

carreira acadêmica na Universidade como um plano B. Entretanto, diante de tudo que foi 

levantado até o momento, consideramos essa segunda hipótese a menos provável. O 

documento a seguir, de certa forma reforça o que foi apresentado aqui como uma 

possibilidade bastante viável, isto é, por não haver tantas opções, quem demonstrou interesse 

em participar das demarcações, de fato foi escolhido, e o ofício de Martinho de Melo e Castro 

                                                             
124 Além de Bento Sanches Dorta e Francisco de Oliveira Barbosa contratados para a Segunda Partida, na 

Primeira os astrônomos seriam José de Saldanha e Joaquim Félix da Fonseca Manso. 
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ao governador João Pereira Caldas ao mencionar que foram escolhidos os melhores, teve 

como objetivo valorizar os astrônomos contratados.  

Em 26 de outubro de 1787, o governador da capitania do Mato Grosso, Luis 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, enviou um ofício ao ministro Martinho de Melo e 

Castro acerca dos trabalhos e procedimentos dos capitão-engenheiro (Ricardo Franco de 

Almeida Serra) e dos doutores matemáticos (Lacerda e Almeida e Silva Pontes)
125

. Este ofício 

nada mais é do que uma avaliação do governador a respeito dos trabalhos desenvolvidos por 

estes indivíduos. Com relação aos capitães-engenheiros, o governador rasga elogios: 

 

[...] ambos haviam sempre dado até agora não só provas nada equívocas do seu 

destuito préstimo, e inteligência com um grande amor e aplicação aos diferentes 

serviços de que sucessivamente os tenho encarregado desde que chegaram, mas de 

que além disso se tem comportado neste País com toda a maior honra e 
regularidade, parecendo em razão de todas estas qualidades recomendáveis, não 

pouco dignas da Real Beneficência, e Piedade a que aspiram, e de que para o 

mesmo fim quisesse V. Exa. servir-se de ampará-los com os seus Oficiais, e 
Proteção. 

 

Já os matemáticos não tiveram a honra de receber os elogios do governador, muito pelo 

contrário, receberam críticas contundentes com relação ao comportamento e ao trabalho 

desenvolvido: 

Em quanto aos ditos dois Matemáticos, não são com efeito tão iguais as 

circunstâncias que nestes concorrem; porque suspeito tenham também sido 

empregados como referi a V. Exa., em alguns reconhecimentos, e explorações de 
Terrenos a que mandei proceder  para que neles se praticassem as correspondentes 

Observações Astronômicas: tem por outra parte mostrado a larga experiência já de 

cinco anos, que possuídos de um certo orgulho Escolástico, alguma coisa 

impertinentes e descuidades até da mesma importante conservação, e asseio dos 
seus respectivos instrumentos; muito pouco interessam em lhes dar o freqüente uso 

que deveram, nem também em prosseguir no Estudo Indispensável das diferentes 

partes da Matemática em que seria necessário perseverassem  constantemente, 
exercitando-se nos seus difíceis cálculos, e mais operações facultativas assim 

práticas, como teóricas das muitas  que se com efeito, eles se aplicassem de boa fé 

na verdade poderiam executar neste Magistério talvez que de bastante luz, e 
utilidade a respeito daquela Ciência; ou não fossem ao que tem parecido qualquer 

dos dois, mais amigos do seu divertimento, e comodidade, do que do desempenho 

das obrigações com que se mandaram passar a esta Capitania: acrescendo que o 

tempo, bem se vê, destinado a maior assiduidade dos ditos Estudos costuma, 
segundo me consta, empregá-lo o Doutor Antonio Pires da Silva Pontes não pouco 

prejudicialmente quando não em outras frivolidades, em rabulices e arrezoados  

forenses os mais ridículos, e indecentes sem ainda falar que é o pior de tudo em 
várias outras perturbações contrárias a Sociedade de que tem promovido, e a que é 

propenso o referido Doutor Pontes pelo seu gênio intrigante, e artificioso; e ainda 

que eu me não  tenho descuidado de lhe sugerir a reforma de semelhantes 
irregularidades, olhando com desagrado todos estes seus comportamentos; nem por 

                                                             
125 AHU, Mato Grosso, Cx. 26 Doc. 1518.  
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isso vejo que tenha aproveitado: Sendo quanto de presente se me oferece  para em 

semelhante Artigo representar a V. Ex
a
. 

  

Vale a pena ressaltar que este documento se refere a um período de quase dez anos 

depois da contratação, configurado em momentos bastante distintos. Ou seja, é plenamente 

possível que, até a contratação,eles tenham sido os melhores alunos e num momento posterior 

não tenham conseguido o mesmo destaque. Entretanto, é, no mínimo, muito curioso e de certo 

modo até um pouco contraditório que os dois – (escolhidos entre os melhores, segundo 

Martinho de Melo e Castro) –não demonstrem interesse em “prosseguir no Estudo 

Indispensável das diferentes partes da Matemática” e sejam descuidados com relação ao uso e 

conservação dos instrumentos, além de preferirem o divertimento e a comodidade em vez da 

realização dos trabalhos que lhes foram ordenados. O governador do Mato Grosso também 

reforça que “se com efeito, eles se aplicassem de boa fé na verdade, poderiam executar neste 

Magistério talvez que de bastante luz, e utilidade a respeito daquela Ciência. Neste trecho, 

Luis Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres evidencia o quanto o magistério era valorizado, 

deixando transparecer inclusive, que os dois astrônomos não estavam preparados para a 

docência, ou seja, que para isso era necessária mais aplicação. Consequentemente, Pereira e 

Cáceres parece revelar que o magistério seria uma atividade de mais relevo.  

Assim sendo, ao tratarmos do tema da contratação dos astrônomos, tivemos como 

objetivo ampliar a discussão a respeito deste assunto que até então é muito pouco explorado. 

Além disso, surge como uma questão bastante importante, pois, apesar de as demarcações 

terem iniciado na prática em 1780, o seu projeto já estava traçado há alguns anos e, dentro 

desta preparação para o campo, é fundamental entender como os personagens principais 

foram escolhidos/contratados. Deste modo, este tema se mostrou muito mais complexo do 

que geralmente é apresentado, pois necessita que inúmeras variáveis sejam analisadas. Ao 

questionarmos se os astrônomos contratados realmente eram os melhores, conforme Martinho 

de Melo e Castro afirmou em seu ofício, não significa que aqueles que permaneceram em 

Coimbra eram melhores e os que vieram eram incapazes, muito pelo contrário. 

Resumidamente, a diferença entre eles estaria simplesmente no desejo de participar das 

demarcações ou querer construir a carreira acadêmica na universidade. Finalmente, nosso 

intuito não foi tentar adivinhar o que se passou na cabeça dos doutores, mas sim, analisar e 

discutir alguns dos aspectos que provavelmente estavam em jogo.  
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No próximo capítulo, será abordada com detalhes a década de 1790 e o início do século 

XIX, período no qual as demarcações foram encerradas, os astrônomos adquiriram outras 

funções e suas vidas chegaram ao fim.  
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4  A DÉCADA DE 1790, A VIRADA DO SÉCULO E O FIM DA VIDA 

DOS ASTRÔNOMOS 

 
 

Neste capítulo, o foco recai sobre os últimos anos da vida dos cinco astrônomos e isso 

envolve os anos entre 1790 até, aproximadamente, 1805. Serão analisados os documentos 

encontrados nesse período visando melhor compreender como se deu a trajetória de cada um 

deles. O capítulo abordará cada um dos astrônomos de forma isolada, ou seja, não serão 

tratados simultaneamente como no Capítulo 1, pois, as documentações são temporal e 

geograficamente esparsas, principalmente para Bento Sanches Dorta, Francisco de Oliveira 

Barbosa e José Simões de Carvalho. Para Lacerda e Almeida e Silva Pontes, devido à 

similaridade das carreiras, até determinado ponto serão retratados juntos, mas posteriormente, 

quando se tornam governadores, cada um terá sua respectiva seção. Uma das condições que 

possibilitou e facilitou apresentá-los paralelamente no primeiro capítulo o fato de estarem, 

num primeiro momento, engajados em uma tarefa semelhante, isto é, todos estariam 

dedicados às atividades demarcatórias, fato que já não ocorre a partir do início da década de 

1790. O período em questão é repleto de particularidades e composto por rupturas e 

continuidades para cada um dos indivíduos.  

Durante a trajetória dos astrônomos serão feitos apontamentos específicos, tais como 

dúvidas, dificuldades, questões etc., e no final analisaremos de um modo mais geral todos os 

sujeitos.  Alguns temas do início da década de 1790 já foram iniciados no final do primeiro 

capítulo. Quando for pertinente, serão brevemente retomados para melhor compreensão do 

contexto.  

Este capítulo tem como objetivo descrever em detalhes os últimos anos de vida dos 

astrônomo, buscando analisar e compreender se eles - ou quais deles - conseguiram se 

consagrar perante a coroa portuguesa e a república das letras europeia. Em caso afirmativo, 

procurar-se-á entender que tipo de consagração foi esta e de que modo ela se deu, ou seja, o 

que pode ter sido determinante para isto. Alternativamente, em caso negativo, serão 

analisadas as variáveis envolvidas para tal ocorrência. Deste modo, serão utilizados alguns 

conceitos de Pierre Bourdieu, que serão levantados e trabalhados com o decorrer do texto. 

O primeiro astrônomo a ser abordado neste capítulo será Bento Sanches Dorta, que 

antes da metade da década de 1790 falece em São Paulo. Aproveitando que fez alguns 

trabalhos junto com Dorta, a segunda seção será destinada a Francisco de Oliveira Barbosa. A 

data e o local de morte de Barbosa ainda são desconhecidos, mas é certo que ocorreu apenas 

no século XIX. A terceira seção será dedicada a José Simões de Carvalho, que permaneceu 
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todo o resto de sua vida na região Norte do Brasil, falecendo no início do século XIX. 

Finalmente, as duas últimas seções irão tratar dos dois astrônomos sobre os quais há mais 

registros e fontes; são eles, Antonio Pires da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda e 

Almeida.   

 

4.1 OS ÚLTIMOS ANOS DE VIDA DE BENTO SANCHES DORTA 

 

 Conforme informado no término do primeiro capítulo, no início da década de 1790, 

Dorta presenciou todo o imbróglio envolvendo a ida da comissão de demarcação das 

fronteiras dos domínios hispânicos e lusos na região Sul do Brasil. Assim, Dorta e Barbosa 

jamais chegaram a executar os trabalhos para os quais foram contratados. Entretanto, não 

ficaram desocupados, muito pelo contrário, logo no final do ano de 1790, os dois astrônomos 

receberam ordens do governador Bernardo José Maria de Lorena e Silveira para realizarem as 

observações astronômicas necessárias no porto de Santos a fim de que os navios pudessem 

entrar na barra mais facilmente e com maior precisão. Eles deveriam determinar as 

coordenadas geográficas de vários pontos, para que a partir delas fosse possível confeccionar 

uma carta geográfica do litoral paulista com a máxima acurácia. Durante os meses de janeiro, 

fevereiro e março as observações resultaram em um documento assinado apenas por 

Francisco de Oliveira Barbosa, contendo as coordenadas da barra grande da Vila e Praça de 

Santos
126

. Não é possível afirmar se Dorta estava presente nestas observações, pois o 

documento não faz citações à sua pessoa. Portanto, existe a possibilidade de que estas 

observações tenham sido realizadas apenas por Barbosa. De acordo com Beier e Cintra 

(2016), os trabalhos astronômicos duraram aproximadamente dois anos, ou seja, de 1791 até 

1793 e a precisão para a latitude pode ser considerada muito boa, enquanto que para a 

longitude mostra-se razoável.  

No ano de 1789 Dorta também fez cálculos predizendo a ocorrência de eclipses da Lua 

visíveis em São Paulo
127

 para os anos de 1789, 1790, 1791 e 1792 (FARRONA, 2011). Para o 

ano de 1789, deveria ocorrer um eclipse lunar parcial no dia 02 de novembro, indicando o 

momento exato em que tal fenômeno teria início. De acordo com os cálculos de Dorta, no ano 

de 1790 deveria ocorrer no dia 28 de abril um eclipse total, indicando inclusive o momento de 

início e término. O terceiro eclipse lunar, seria no ano de 1791, mais precisamente dia 11 de 

                                                             
126 AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 40, Doc. 3308.  
127 Segundo FARRONA (2011), o manuscrito tem quatro páginas e se encontra microfilmado na Biblioteca 

Nacional de Portugal. A autora ainda reforça que há certa dificuldade de visualização. Pertence à cota: F. 1631 

(Microfilme) / PBA. 642//138 (Manusc.), de fato alguns trechos estão ilegíveis.  
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outubro, do qual Dorta só informa a duração total. Para o ano de 1792, o astrônomo destaca 

que não haverá eclipse lunar visível em São Paulo, mas que haverá um eclipse solar visível no 

Brasil. Neste documento, o astrônomo não se limita apenas a informar a ocorrência dos 

fenômenos, há também uma pequena resenha histórica a respeito dos eclipses e destaca o 

quão útil eles são para a determinação das coordenadas geográficas (FARRONA, 2011).  

A partir do ano de 1789 e início da década de 1790 Dorta demonstrou muito interesse 

no fenômeno dos eclipses, como podemos observar nos documentos a seguir: 

 

Fig. 3 – Determinação Geográfica da Cidade de São Paulo, no ano de 1789 feita por 

Bento Sanches Dorta
128

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNP - Cota: PBA. 721//23, Coleção: Manuscritos Reservados.  

 

Neste documento, que só tem essas informações, não sabemos o método pelo qual 

Dorta realizou as coordenadas da cidade de São Paulo. Também não possui dia nem mês da 

realização dos cáculos, apenas o ano.  

                                                             
128 Disponível também no formato digital: http://purl.pt/23067 - Documento Nº 151. 

 

http://purl.pt/23067
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O documento a seguir trata do já citado eclipse da lua para o mês de maio de 1789. 

Também não possui data, assim subentende-se que tenha sido realizado em qualquer data 

anterior ao fenômeno, porém provavelmente seja do ano de 1789, período em que Dorta 

começou a se debruçar mais sobre esses assuntos. A seguir está a ilustração do astrônomo 

para o fenômeno. Na mesma página tem a explicação do mesmo, porém optamos por 

reproduzir apenas o desenho de Dorta e transcrever o texto que vem logo abaixo da imagem.  

 

Fig. 4 - Notícia do astrónomo Bento Sanches de Orta, predizendo o Eclipse parcial da 

Lua, visível na cidade de São Paulo, no dia 9 de maio de 1789. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNP - Cota: PBA. 721//27, Coleção: Manuscritos Reservados129.  

                                                             
129 Disponível também no formato digital: http://purl.pt/23067 - Documento Nº 156. 

http://purl.pt/23067
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Após a ilustração do astrônomo, há o seguinte texto: 

 

No dia 9 de Maio de 1789, succederá hum Eclipse da Lua parcial. 

Principiará na Cidade de São Paulo, as 5 horas, e 30 minutos da manhã. 
O meio do Eclipse será as 6 horas, e 25 minutos. 

Acabará o eclipse as 7 horas, e 20 minutos. 

Quantidade Eclipsada da Lua, trez dedoz, na parte boreal de seu disco. 

Nessa Cidade sómente se observará o principio do Eclipse, poiz nesse dia, 
tem a Lua o seu occaso as 6 horas, e 16 minutos da manhã. 

A figura presente mostra o aspecto da Lua, ao tempo do Eclipse.  

       Bento Sanchez Dorta. 

 

O documento a seguir segue a mesma lógica do anterior, há uma imagem e logo abaixo 

um texto explicativo. Porém, trata-se da passagem do planeta Mercúrio pelo disco do Sol. 

Também não tem data, mas supõe-se que seja de 1789. Será reproduzida aqui apenas a 

imagem.  

 

Fig. 5 - Notícia do astrônomo Bento Sanches de Orta, predizendo a passagem do 

planeta Mercúrio pelo disco do Sol, no dia 5 de novembro de 1789, na cidade de São 

Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNP - Cota: PBA. 721//28, Coleção: Manuscritos Reservados130.  

 

Após a ilustração de Dorta, há o seguinte texto: 

 

                                                             
130 Disponível também no formato digital: http://purl.pt/23067 - Documento Nº 157. 

http://purl.pt/23067
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No dia 5 de Novembro de 1789, passará o planeta Mercúrio pelo Disco do Sol, 

pelo q‟ respeita à nossa vista. O cálculo mostra que o centro do Planeta, chegará ao 

limbo do Sol nesta Cidade as 10 horas e 2 minutos da manhã; ao meio da sua 
corda, ou subtensa aoz 23 minutos depoiz do meio dia, e tocará com o centro no 

Limbo do Sol, p
a
. a sahida as 2 horas e 54 minutos da tarde.  

Também sabemos q‟. este transito de Mercurio deve executar-se pelo Nó 

Ascendente da sua Orbita; e passar 7 minutos e 25 segundos ao Sul do centro do 
Sol. 

A figura mostra esta passagem.  

Longetude geocêntrica de Mercurio em Conjunção 7 dias, 13 horaz, 40 
minutoz, e 37 segundoz.   

Latitude geocêntrica de Mercurio, 7 minutoz, 25 segundoz Austral. 

  Bento Sanchez Dorta. [assinatura ao lado da penúltima linha do texto] 

 

O último documento desta série de Bento Sanches Dorta trata de um eclipse do Sol que 

deveria ocorrer no dia 22 de março de 1792. A estrutura do documento segue a mesma dos 

anteriores, há uma figura ilustrativa e em seguida a explicação, porém, desta vez está datada 

de 18 de março de 1792, ou seja, quatro dias antes da ocorrência do fenômeno, isso reforça a 

hipótese de que os documentos anteriores provavelmente tenham sido produzidos alguns dias 

antes da ocorrência dos respectivos fenômenos.  

Fig. 6 - Notícia do astrónomo Bento Sanches de Orta, predizendo os locais de 

visibilidade do Eclipse do Sol, a ocorrer no dia 22 de março de 1792. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNP - Cota: PBA. 721//26, Coleção: Manuscritos Reservados131.  

 

Após a ilustração de Dorta, há o seguinte texto: 

 

Eu annunciei na minha Chronographia Lunar, a qual foi impressa no Jornal 

Encyclopédico de Lisboa do anno de 1789, q‟. a 22 de Março de 1792 havia um  
Eclipse do Sol. 

                                                             
131 Disponível também no formato digital: http://purl.pt/23067 - Documento Nº 155. 

http://purl.pt/23067
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M
r
. de la Lande Astronomo Real de França, também anunciou o mesmo eclipse do 

Sol, nas suas Ephemeridas, adiantando-se adizer q‟. havia de ser visto no Brazil.  

Tanto hum, como outro annuncio he m
to
. geral; pois q‟. o primeiro não indica paiz 

nenhum da terra, onde este Eclipse do Sol seja vizivel; (porq‟ abrevidade daquella 

Obra, não permitia calculoz mais extensoz) e o segundo nos indica ser visto 

absolutam
te
. no Brazil; não nos dizendo em que parte delle; poiz estando o nosso 

Brazil compreendido entre a Latitude de 1º28‟, até 35º; (que desde o Pará até aboca 
do Rio da Prata, apezar de o não quererem oz Sñr

s
 Hespanhoes) o que reduzida dá 

huma extensão de 603 leguas, em linha recta. 

Ora he certíssimo, q‟. hum Eclipse do Sol, aparece d‟huma maneira differente em 
diversos países vizinhoz uns doz outroz; pois quanta maior differença não haverá 

em um paiz de 603 leguas d‟extensão? 

Considerando eu, q‟. exista em huma p.
te
 do Brazil, e q‟ era do meu dever, e da m.

a
 

reputação e credito, o saber com certeza, se aqui podia ser visto este Eclipse, ou q‟. 
parte deste dillatadíssimo paíz; entregueime aoz longoz cálculos, q‟. pede esta 

matéria; e com effeito delles resultou o seguinte.  

Principiará o Eclipse do Sol no dia 22 de Março de 1792, em Pernambuco ás 4 
horas, e 21 minutoz da tarde; e acabará ás 5 horas, e 36 minutoz da tarde: a sua 

grandeza he de hum digito, e 22 minutoz na parte Boreal do Sol, como mostra a 

figura 1ª. 
Na Bahia de Todoz oz Santoz, não há senão hum simples conctato ás 4 horas, e 43 

minutoz da tarde, como indica a figura 2ª. 

No Rio de Janeiro, e aqui neste nosso Meridiano de São Paulo, he invizivel. 

Os astronomoz que estiverem na Bahia, tem occazião de fazerem uma boa 
observação, p

a
. contestar a atmosfera da Lua; poiz a sua existencia ainda senão 

demonstrou claramente; não obstante o Sábio Euler o queira provar peloz mesmos 

Eclipsez do Sol; poiz parece ser esta Atmosfera, huma simples illusão optica, 
occasionada pela irradiação da luz da mesma Lua. 

São Paulo 18 de Março de 1792.   

Bento Sanchez Dorta. 

 

Estes três documentos de Bento Sanches Dorta nos trazem algumas questões 

interessantes. A primeira delas é se Dorta fazia essas observações apenas para passar o tempo, 

enquanto não recebia nenhuma tarefa específica dos seus superiores (ministro, governador, 

etc.), – visando a publicação destes em veículos de comunicação ou a troca de informações 

com outros homens de ciência espalhados pelo império português. Ou então, se os seus 

superiores de fato solicitavam esses dados junto ao astrônomo. Infelizmente os documentos 

não possuem maiores informações a esse respeito. Mas, vale salientar o que Dorta escreve no 

terceiro documento acerca do eclipse do Sol:“Eu annunciei na minha Chronographia Lunar, 

a qual foi impressa no Jornal Encyclopédico de Lisboa do anno de 1789, q’. a 22 de Março 

de 1792 havia um  Eclipse do Sol.” 

Não foi possível encontrar nenhum registro sobre a tal Chronographia Lunar de Dorta, 

bem como sobre trabalhos do astrônomo publicados no Jornal Encyclopédico de Lisboa. Mas 

a hipótese mais provável é que Dorta realizava tais observações de maneira sistemática para 

publicar em veículos de comunicação; seja em jornais enciclopédicos, nas memórias da 
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Academia das Ciências de Lisboa ou outros meios. Outro ponto interessante é a citação de 

Dorta ao astrônomo Real francês de la Lande
132

 e suas efemérides, demonstrando estar atento 

ao conhecimento produzido em outros centros. Além disso, também chama a atenção para que 

os astrônomos estabelecidos na Bahia observem a presença, ou não, de atmosfera na Lua, 

citando desta vez Euler e sugerindo uma hipótese: “poiz parece ser esta Atmosfera, huma 

simples illusão optica, occasionada pela irradiação da luz da mesma Lua”.  

Outro fato que desperta interesse, diz respeito ao caráter didático com que Dorta 

produziu os três materiais apresentados, fazendo questão de ilustrar os fenômenos.  

Dos homens contratados para as demarcações, sobretudo os que se formaram no curso 

matemático de Coimbra, Dorta foi, sem dúvida, o que se dedicou por mais tempo ao estudo 

sitemático dos fenômenos astronômicos.  O fato de não ter ido trabalhar nas fronteiras e não 

ter sido incumbido de explorar geograficamente uma determinada região, contribuiu para esta 

faceta mais acentuada no estudo dos astros.  

Enquanto esteve em São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira solicitou um 

trabalho bastante diferente de todos os que o astrônomo havia feito até então. O governador 

pediu que Dorta realizasse análises químicas da água (SANTOS, 2005). Segundo Farrona 

(2011) e Taunay (1956), as análises de Dorta se limitaram a descrever a cor e sabor, visando 

classificar a qualidade da água de doze fontes diferentes em São Paulo, cujos resultados 

foram: 

- A água do Ribeirão do Ipiranga não poderia ser utilizada para beber. Sanches Dorta 

encontrou nesta água a presença de “gás mefítico” (com cheiro podre e fétido). 

- A água da fonte de Gaia era terrível: seu consumo poderia causar enfermidades 

gastrointestinais. 

- A água da fonte de Guaçu era tão ruim quanto a de Gaia. Porém, esta água tinha 

menos quantidade de ferro do que a anterior. 

- A água do Rio Tamanduateí era muito ácida, com base de terra argilosa e vegetal, 

tinha um odor e sabor estranho. Para beber não era tão perigosa, mas era imprópria para ser 

usada na lavagem e branqueamento dos tecidos de linho de roupa. 

- As águas das demais fontes e rios, como a da fonte de Santa Luzia, Piques, São 

Francisco, eram apropriadas para o consumo dos habitantes do lugar. Dorta concluiu que a 

água da fonte de Santa Luzia era a melhor, por ser a mais pura e clara de todas. 

                                                             
132

 Dorta estava se referindo a Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807)  
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Também foram analisadas as águas de fontes como Lorena (largo da Misericórdia), 

"Quinta do Doutor Miguel Carlos", "Quinta do Defunto Francisco José Machado", "Quinta do 

Mestre de Campo Francisco Xavier dos Santos" e "Cabo d´esquadra Francisco Correa". 

Farrona (2011) destaca que em muitas das análises de Dorta, os resultados foram 

associados a questões religiosas, principalmente na fonte de Santa Luzia, a mais pura e 

límpida de todas. A seguir, há um mapa das localizações de algumas das fontes nas quais 

Bento Sanches realizou as análises químicas. 

 

Fig. 7 – Localização de algumas fontes e rios cujas águas foram analisadas por Bento 

Sanches Dorta 

 

Fonte: FARRONA (2011) 

 

Nuno Sant‟Anna (1939) nos traz um documento pertencente ao arquivo histórico do 

município de São Paulo, no qual o governador Bernardo José de Lorena discorre sobre a 

implantação de um chafariz público no Largo da Misericórdia (atual Rua Direita), para que os 

escravos pudessem utilizar a água em suas casas no período de seca, isto é, entre julho e 

agosto. Novamente, Dorta foi designado para realizar a análise “química” da água. No dia 20 

de dezembro de 1791, o astrônomo envia o resultado de seus estudos ao Senado da Câmara de 

São Paulo. O trecho a seguir se refere ao momento em que o governador solicita os estudos de 

Dorta: 

 

O Xafariz que está principiando a construir-se nesta cidade seria prejudicial se a 
agoa, que se intenta fazer vir a elle, não fosse isenta das pessimas qualidades de 

que muitas se achão impregnadas; por esta razão encarreguei ao Astronomo de Sua 

Magestade Bento Sanchez Dorta, que se tem aplicado muito á estudos desta 
natureza, formar huma analysis da agoa referida, e hé a que incluza remetto a 

vmes. Para terem a certeza de que não pode cauzar damno aos moradores desta 



144 
 

cidade. – Ds. Gde. A vmces. – São Paulo, a 27 de Julho de 1791 – Bernardo José 

Lorena
133

. 

 

Num primeiro momento Bento Sanches Dorta destaca a dificuldade do trabalho, mencionando 

que “Analysar huma agua nada tem de facil. A Natureza tem confundido de tal modo as 

differentes substanmcias, espalhadas no interior da terra, por donde as aguas passão; que he 

difficultozissimo separar humas das outras, com toda a exactidão, que pode desejar-se...” e 

faz as seguintes conclusões a respeito da qualidade da água: 

 
[...] De tudo quanto fica referido concluo, que a agua analysada he Ferrea Fria, 

com Sal neutro a base terrea argilosa. Esta terra não póde obstruir o corpo humano, 
não só pela sua pequena quantidade (esperiencia 3.ª ) mas por ir unida a grande 

porção de particulas ferreas, de que a agua está impregnada: (experiencia 1.ª) por 

esta razão póde se fazer uso della sem receio de molestia alguma; e ainda que ela 

não seja dotada das tres qualidades requeridas para a constituição da mais perfeita 
agua; as quaes são, sem côr, sem gosto, nem cheiro etc. Este he o meu sentimento; 

o qual de boa vontade sujeito aos reparos, que lhe quizerem fazer as pessoas 

intelligentes nesta materia, em que brilham tantas luzes, e descirnimento; com 
tanto que antes de fulminarem contra este trabalho as suas sentenças elles tenham 

presentes, que a critica he facil, a arte he dificil, etc. – São Paulo 24 de Julho de 

1791 – Bento Sanchez Dorta
134

. 

 

Os trabalhos sobre a análise da água são os últimos registros deixados por Dorta. Ele 

faleceu na cidade de São Paulo dia 21 de dezembro de 1794 aos 55 anos de idade 

(FARRONA, 2011). A causa da morte é desconhecida. 

Apesar de não ter participado na prática das demarcações do Tratado de Santo 

Ildefonso, Dorta fez inúmeras contribuições científicas durante o período em que permaneceu 

na América Portuguesa. Os trabalhos astronômicos e meteorológicos desenvolvidos na cidade 

de São Paulo (alguns com a contribuição de Francisco de Oliveira Barbosa) foram históricos e 

são considerados os primeiros registros de estudos sistemáticos dessas áreas. As análises 

químicas realizadas não foram menos importantes, muito pelo contrário, também pode ser 

considerado um marco muito relevante. Enquanto esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

ainda que não estivesse recebendo ordens dos governadores, o astrônomo na maioria das 

vezes se ocupou de trabalhos inovadores, ou no mínimo, pouco explorados. Sem dúvida, 

Sanches Dorta pode e deve ser considerado um personagem de destaque para a história das 

ciências no Brasil.  

                                                             
133 Documentos Avulsos do Arquivo Histórico do Município de São Paulo, 1791. In: Sant‟anna (1939, pp. 188-

189). 
134 Documentos Avulsos do Arquivo Histórico do Município de São Paulo, 1791. In: Sant‟anna (1939, pp. 191-

192). 
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Outro ponto que vale a pena ressaltar, é que mesmo tendo cursado matemática na 

categoria de voluntário, Dorta demonstrou ter tantas capacidades quanto os demais 

astrônomos doutores contratados, ou seja, este fator não o tornou menos qualificado.  O 

amplo repertório científico que apresentou em seus diferentes trabalhos são provas disso.  

Ao participar da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, Dorta se mostra como um 

integrante ativo da rede de circulação de informações, como um letrado com certa influência 

local, ou, no mínimo, admirado pelo grupo de ilustrados que havia nesta cidade. Entretanto, é 

possível inferir que Dorta esteve um tanto distanciado das pessoas que faziam parte dos 

principais poderes políticos. Não se sabe se por falta de interesse de sua parte, por falta de 

reconhecimento pelos trabalhos prestados ou simplesmente por falta de oportunidade, mas, 

além de ser sócio da Academia das Ciências de Lisboa, não recebeu nenhuma nomeação ou 

titulação régia
135

. Não foi designado para nenhum cargo público de maior relevo e nem há 

nenhum registro de solicitação/recebimento de mercês e tampouco de insígnias militares. 

Bento Sanches parece ter se interessado única e exclusivamente em desenvolver os seus 

trabalhos científicos. Consequentemente, o capital cultural
136

, adquirido principalmente no 

período em que frequentou a Universidade de Coimbra, proporcionou a Bento Sanches Dorta 

uma acumulação de capital científico “puro
137

” e alguns capitais simbólicos, como ser 

nomeado sócio da Academia das Ciências e fazer parte da Sociedade Literária do Rio de 

Janeiro. Mas, ainda que Bento Sanches tenha tido certa ascensão, pois deixou o ofício de 

ourives da juventude para receber ordens diretas do governador da Capitania de São Paulo no 

fim da vida, é possível afirmar que o astrônomo teve pouca distinção social
138

 se comparado a 

alguns outros integrantes das demarcações, sobretudo Lacerda e Pontes. Dorta foi, é, e, 

provavelmente, será lembrado pelas suas contribuições científicas, e não pelos cargos que 

ocupou, tampouco pelos títulos que recebeu, ou ainda pela origem familiar ou posses que 

adquiriu.  

Ao longo de sua vida, Bento Sanches conseguiu adquirir todos os elementos necessários 

para que pudesse ter um grande reconhecimento da coroa portuguesa, isto é, frequentou o 

                                                             
135 Conforme informado anteriormente, antes de entrar em Coimbra, enquanto ainda trabalhava como ourives, 

Dorta solicitou e conseguiu a patente de Alferes dos Auxiliares, mas segundo Stockler (1805), esta pequena 

graduação militar, não tinha grande utilidade, proporcionava apenas a isenção de alguns encargos civis. Depois 

de anos de serviços prestados à Sua Real Majestade, poderia ter solicitado algum posto/título, no entanto não o 

fez. 
136 Segundo a perspectiva de Bourdieu em: O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1989. p. 322 . 
137 BOURDIEU, P. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: 

Unesp, 2003. 
138

 BOURDIEU, P. A Distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre, RS: Zouk/EDUSP, 2013. 
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ambiente dos letrados na Universidade de Coimbra, foi contratado como astrônomo real, 

serviu à coroa por um longo período de tempo, se inseriu na rede de ilustrados da Academia 

das Ciências, mas em contrapartida, não teve a oportunidade de ser reconhecido pela coroa. 

Talvez o fato de não pertencer a uma família tradicional possa ajudar a explicar tal situação.  

Por outro lado, Dorta pareceu estar satisfeito em se dedicar apenas aos trabalhos científicos. 

Já que a consagração por parte da Coroa portuguesa passou distante, no que se refere aos 

homens de ciência, sua distinção é inegável e o elogio histórico proferido por Stockler na 

Academia das Ciências de Lisboa fala por si só, seguem abaixo alguns trechos:    

 

Espirituoso, e activo, animado constantemente do generoso desejo de levantar-se 

acima da humilde condição de seus maiores, empregava todos os momentos, que 

podia roubar aos trabalhos da Officina de seu Pai, em applicar-se às letras (p. 284). 

 
Era preciso que o Snr. Bento Sanches tivesse huma força de razão mui pouco 

ordinária nos tenros annos, ou que a Natureza lhe houvesse dado disposições essas 
favoráveis á cultura das letras, para que elle podesse resistir a impressões tão 

multiplicadas e tão contrarias á direcção, que o seu espirito naturalmente começava 

a tomar. Porém não forão estes os únicos obstáculos, q‟ elle teve que vencer para 

aproveitar de algum modo os talentos de que era dotado. A condição de official 
mecânico o sujeitava a todos os encargos mais pezados do serviço publico, e da 

policia interior da cidade, e vinha a ser para elle hum impedimento tanto mais fatal 

aos seus progressos, quanto a escacez da sua fortuna lhe não permittia aproveitar-
se da venalidade ordinária d'aquelles; a quem cumpre em ultimo lugar responder 

nesta parte pela execução de nossas leis (p. 286-287). 

 
[...] seus próprios escriptos nos atestão que elle não cessou jamais de trabalhar por 

mostrar-se digno de huma Sociedade dedicada aos progressos das Sciencias, e por 

adquirir os mais bem fundados direitos ao reconhecimento; e saudade dos seus 
Consócios (p. 296).  

 

Para finalizar, Fernando Figueiredo nos traz um quadro dos sócios da Academia das 

Ciências de Lisboa com maior número de publicações no período entre 1772-1820. Bento 

Sanches Dorta se destaca em primeiro lugar. Ainda que muitas de suas publicações possam 

ser consideradas um tanto “repetitivas” – devido ao grande número de observações 

astronômicas e meteorológicas desenvolvidas, sobretudo ao longo da década de 1780 –, 

certamente, para a comunidade científica portuguesa, Bento Sanches Dorta era um nome 

conhecido.   
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Quadro 13 - Conjunto de autores com mais de 5% de publicações entre o período de 1772-

1820 

 
                                                 Fonte: FIGUEIREDO (2011) 

 

Deste modo, podemos afirmar que Bento Sanches Dorta ao fim da vida, se tornou 

um personagem com certo reconhecimento entre os letrados da Academia das Ciências de 

Lisboa, mas com pouca (ou quase nenhuma) influência no meio. Embora tenha adquirido 

capitais simbólicos e culturais, ainda não seria suficiente para adquirir mais prestígio, 

reconhecimento e/ou consagração se comparado com outros/membros da mesma 

instituição. Mas vale a pena analisar com mais detalhes cada um deles. 

De acordo com Bourdieu (1986), há três categorias para o capital cultural: 

incorporado, objetificado e institucionalizado. O primeiro diz respeito ao “vir a ser”, a 

tornar-se, por meio de um longo processo de inculcação e incorporação, e aos poucos vai 

sendo assimilado pelo indivíduo, e é obtido por meio da socialização nos parâmetros de 

uma determinada educação, cultura e tradição. Não é imediatamente transmissível, mas 

adquirido ao longo do tempo. Embora seja muito difícil de ser analisado no contexto em 

que os personagens estavam inseridos, uma das formas de observar tal característica é por 

meio dos registros deixados por eles, uma vez que a forma de escrita, sobretudo no que 

tange ao conteúdo, formalidade, norma culta e até mesmo a ortografia e/ou a caligrafia 

poderiam ser utilizados como indicadores da dimensão do capital cultural incorporado por 

cada um deles.  Entretanto, não será possível fazer tal análise neste momento, e partimos 

do pressuposto de que, no caso de Dorta, por ter sido capaz de concluir o curso de 

matemática na Universidade de Coimbra, adquiriu pelo menos o suficiente para ser 

contratado como um dos demarcadores do Tratado de Santo Ildefonso.  

Já o capital cultural objetificado seria composto pelos bens materiais que 

demonstram, simbolicamente, o ser detentor de capital cultural. Por exemplo, obras de 

artes, equipamentos científicos, coleções de livros etc. podem nos mostrar que Dorta 

(assim como, provavelmente, todos os demais astrônomos contratados), era detentor de um 
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significativo capital cultural objetificado, visto que livros eram mais do que necessários 

para todo e qualquer trabalho que realizasse, além disso, apesar de não ser o proprietário 

dos instrumentos científicos, sabia munuseá-los.  

Com relação ao capital cultural institucionalizado, que se expressa por meio da 

detenção de qualificações acadêmicas, provavelmente Dorta estava consideravelmente 

abaixo dos demais astrônomos contratados e, sobretudo de outros membros da Academia 

das Ciências de Lisboa, pois, vale lembrar, fez o curso matemático na função de voluntário 

e não adquiriu nenhum outro grau superior dentro da Universidade de Coimbra. Um dos 

principais fatores que contribuíram para que Dorta cursasse nesta modalidade e não 

adquirisse o grau de licenciado ou doutor, certamente foi a falta de capital econômico, 

elemento este que não era problema para alguns dos seus companheiros de demarcação, 

sobretudo, Lacerda e Pontes. Assim, parece ter havido um “efeito cascata” na trajetória de 

Dorta, no qual a falta de capital econômico proporcionou menos acumulação de capital 

cultural institucionalizado. Isso,  consequentemente, acarretou em menos acumulação de 

capital simbólico e social.  Estes três tipos de capital eram de extrema relevância para os 

campos científicos e políticos na conjuntura do império português no antigo regime.  

 A contratação para os trabalhos de demarcação foi o primeiro e último cargo régio 

que Dorta recebeu. Já a nomeação como sócio da Academia das Ciências e o período em 

que participou da Sociedade Literária do Rio Janeiro, parecem comprovar que Dorta já 

havia alcançado o máximo que se podia esperar de um indivíduo em suas condições, isto é, 

“apenas” utilizar o seu conhecimento científico para as necessidades do império.  

 

4.2  OS ÚLTIMOS ANOS DE VIDA DE FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA 

 

 Conforme informado anteriormente, no início da década de 1790 o astrônomo 

Francisco de Oliveira Barbosa foi incumbido de realizar as observações astronômicas em 

Santos. O astrônomo determinou com bastante exatidão as coordenadas geográficas do Porto 

e também de outros doze pontos ao longo do litoral paulista
139

. Estes dados, mais tarde, foram 

utilizados para a confecção da Carta Corographica e Hydrografica de Toda a Costa do Mar 

da Capitania de S. Paulo (1789-1793) elaborada por Costa Ferreira – que contou com o 

auxílio de Antônio Rodrigues Montesinhos e Rufino José Felizardo e Costa – e também para 

                                                             
139 Estas observações estão documentadas num manuscrito da Biblioteca Nacional “Observações astronômicas 

feitas por toda a costa da capitania de São Paulo da América Meridional, por ordem do Ilmo. e Exmo. senhor 

governador, e capitão general José Lorena” – Seção Manuscritos: 07, 4, 050. 

javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,29,18,1432428,2,'resultado',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,29,18,1432428,2,'resultado',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,29,18,1432428,2,'resultado',1);
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a produção da Carta Geographica da Capitania de S. Paulo (1793), cuja autoria foi também 

atribuída a João da Costa Ferreira (BEIER; CINTRA, 2016).  

 Assim como Bento Sanches Dorta, Francisco de Oliveira Barbosa se dedicou também 

às observações dos eclipses. Em 1790 escreveu uma carta ao governador Bernardo José de 

Lorena predizendo o eclipse total da lua, visível em São Paulo no dia 22 de outubro do 

mesmo ano. Segue abaixo a transcrição da carta
140

: 

 

Ilmo. Exmo. S. 

Tenho a honra de anunciar à V. Exa. hum fenômeno celeste da mesma natureza 
daquele, que servio de pasmo aos selvagens da Jamáica, e os obrigou a municiar de 

víveres a esquadra de Cristóvão Colombo: assim o referem entre outros M. de la 

Lande no Prefácio da sua Astronomia; e o Abade Raynal na sua Istoria Filosófica, 

e Política. 
 Axava-se Cristóvão Colombo em tão grande precizão de víveres, que ou havia 

perecer com toda a sua Esquadra, ou se havia de entregar à discrição dos 

Selvagens, que lhe negavão todo o socôrro. Lembrou-se bem à tempo, de que 
estava a suceder hum Eclipse da Lua, e servio-se dele tanto à propózito, e com tão 

feliz exito, que alcansou quanto desejava.  

 Noticiou aos Xefes dos Selvagens, que se até tal tempo o não fornecerem de 

tudo o que lhe era preciso, os faria padecer as mais horríveis desgraças; e que seria 
a primeira o priva-los da Luz da Lua. Desprezávão os Selvagens estes ameasos; 

porém tanto que virão no instante prefixo, que a Lua se cobria de hum vapôr, e que 

perdia a sua Luz, forão amedrontados à Lansar-se aos pes do General, levando-lhes 
quanto pedia, e suplicando-lhe a sua amizade. 

Sucede pois o Fenômeno do prezente anuncio na noite do dia 22 de outubro 

do prezente ano de 1790. Nesta noite eclipsar-se-ha a Lua totalmente, por que xega 
a ficar sem latitude, e em huma perfeita Opozisão com o Sol; e aparecerá no 

horizonte ás sinco horas, e meia da tarde: por cuja cauza estará em huma suficiente 

altura, Livre de vapores, para que se posa observar perfeitamente o seu Eclipse, 

que terá... 
 Princípio às...........................................................7 hor. 50m. 

 Princípio da tot. escur. às......................................8       .55    .  

 Meio, Opozição, ou Lua Xeia às...........................9       .50    . 
 Fim da total escur. às............................................10     .20    . 

 Fim do Eclipse às..................................................11     .50    . 

 
 Anuncia à Vosa Excelencia o prezente Fenómeno 

  O Geógrafo, e Astrónomo de S. M. F.  

  Francisco de Oliveira Barboza.  

 

 Neste documento de Barbosa, vale a pena refletir acerca de alguns detalhes 

importantes. O primeiro deles é a referência que o astrônomo faz à obra “Astronomia” de 

Jérôme Lalande (1732-1807). Este livro fazia parte dos compêndios adotados no curso de 

matemática da Universidade de Coimbra, conforme descrito por Fernando Figueiredo (2011) 

                                                             
140 Cota: PBA. 721//24 - Coleção: Manuscritos Reservados – Biblioteca Nacional de Portugal. “Carta do 

astrónomo Francisco de Oliveira Barbosa a Bernardo José Maria de Lorena, predizendo o eclipse total da Lua, 

visível a 22 de Outubro de 1790.” 
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em sua tese. Não é possível saber se o livro de Lalande estava junto com Barbosa enquanto 

este permaneceu no Brasil, mas por se referir ao prefácio da obra, é provável que sim, pois, 

caso contrário, estaria se referindo a uma obra consultada há mais de uma década, enquanto 

ainda era estudante. Já o livro “Uma história filosófica e política dos assentamentos e do 

comércio dos europeus nas Índias Orientais e Ocidentais”, de Guillaume Thomas François 

Raynal (1713-1796), não aparece nos compêndios do curso de matemática da Universidade de 

Coimbra. Porém, como a obra é datada do ano de 1770, não é possível saber se Barbosa a leu 

durante o período universitário. De qualquer forma, vale a pena ressaltar que este é mais um 

exemplo que reitera a atenção dada – pelos astrônomos contratados para as demarcações – ao 

conhecimento científico gerado no velho continente, consequência do acesso facilitado aos 

mais variados tipos de obras. 

 Outra questão fundamental deste documento de Francisco de Oliveira Barbosa é o 

motivo da remessa da previsão do eclipse lunar ao governador Bernardo José Maria de 

Lorena. Teria o político ordenado que o astrônomo o mantivesse informado acerca dos 

fenômenos celestes? Se sim, qual o interesse do governante neste tipo de informação? Ou 

estaria Barbosa apenas querendo mostrar serviço ao governador? Fato é que, no ano seguinte, 

Barbosa foi incumbido por Lorena a realizar observações astronômicas por todo o litoral da 

capitania de São Paulo. As coordenadas geográficas de vários pontos foram descritas no 

documento “Observasoens Astronómicas feitas por toda a Costa da Capitania de S. Paulo da 

América Meridional, por Ordem do Ilmo. e Exmo. Sñr. Governador, e Capitão General 

Bernardo José de Lorêna: por Francisco de Oliveira Barbosa, Geógrafo e Astrónomo de 

S.M.F. Em o ano de 1791
141

”. Os dados do documento foram transcritos no quadro abaixo: 

 

Quadro 14 – Coordenadas Geográficas de vários pontos do Litoral de São Paulo calculadas 

por Francisco de Oliveira Barbosa em 1791. 

 

Latitude Austral da V. de Ubatuba 23º.26‟.3‟‟. 

Longitude Contada da Ponta Ocidental da Ilha do Ferro 333.30.0. 

Variação da Agulha Magnética NE em Novembro 6.30.0. 

  

Latitude Austral da Barra do Rio Curupasé, ou Juqueriquerê  23.42.33. 

  

                                                             
141

 Cota: PBA. 721//25 - Coleção: Manuscritos Reservados. Biblioteca Nacional de Portugal.  
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Latitude Austral da Vª. De S. Sebastião  23.47.40. 

Longitude, contada da mª Ponta Ocidental  333.0.0. 

Variação da Agulha Magnética NE em Oitubro  6.45.0. 

  

Latitude Austral da Barra de Bertioga 23.51.35. 

  

Latitude Austral da Barra Grande das V
as

 de Santos e S. Vicente 24.0.0. 

Longitude, contada da mª Ponta Ocidental 331.40.0. 

Variação da Agulha Magnética em Janeiro 6.50.0. 

Estabelecim
to

 do Porto, ou Preia-mar nos dias de Lua Nova 3 hor. da t. 

Altura ordinária da maré à cima do Baixa-mar  5 palm. 

  

Latitude Austral da V. de Itánhaêm 24.10.54 

Longitude, contada da mª Ponta Ocidental 331.20.0 

Variação da Agulha Magnética NE em Junho 7.25.0 

  

Latitude Austral da Barra do Rio Una 24º.26‟50‟‟. 

  

Latitude Austral da Vª de Iguápe 24.42.35. 

Longitude, contada da mª Ponta Ocidental 330.30.0. 

Variação da Agulha Magnética NE em Junho 7.30.0. 

Latitude Austral da Vª de Cananéa  25.0.35. 

Longitude, contada da mª Ponta Ocidental 330.6.0. 

Variação da Agulha Magnética NE em Junho 7.57.0. 

  

Latitude Austral da Barra do Mar Ararapîra 25.14.30. 

  

Latitude Austral da Vª de Paranaguá 25.31.30. 

Longitude, contada da mª Ponta Ocidental 329.36.0. 

Variação da Agulha Magnética NE em Julho 8.8.0. 

Estabelecim
to

 do Porto, ou Preia-mar nos dias de Lua Nova 3h ½ da t. 
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Altura ordinária da maré à cima do Baixa-mar  7 palm. ½ 

  

Latitude Austral da Vª de Guaratûba 25.52.25. 

Longitude hypotética, contada da mª Ponta Ocidental 329.30.0. 

Variação da Agulha Magnética NE em Julho 8.30.0. 

 

 Este documento de Barbosa deve ser analisado em conjunto com outro trabalho 

realizado pelo astrônomo, no mesmo ano, porém publicado (ao que tudo indica) em 1795, 

pois, ambos se complementam. O título é “Observasoens Astronómicas, feitas na Barra 

Grande da Vila, e Prasa de Santos, em os mêzes de Jan[ei]ro, Fever[eir]o e Marso do ano de 

1791, por Ordem do Ilmo. Exmo. Sñr. Bernardo José de Lorêna, Governadôr, e Capitão 

General da Capitania de São Paulo da América Meridional, por Francisco de Oliveira 

Barboza, Geógrafo, e Astrónomo de S. M. F
142

.” Esse documento provavelmente marca o 

início dos trabalhos desenvolvidos no litoral da Capitania de São Paulo, uma vez que foi 

desenvolvido nos primeiros meses do ano de 1791; ou seja, o roteiro de Barbosa parece ter-se 

iniciado em Santos; posteriormente o astrônomo teria seguido para o litoral norte e depois 

passado por Itanhaém e se dirigido ao litoral sul deslocando-se por Cananéia, Paranaguá e 

Guaratuba, estes dois últimos pertencentes atualmente ao estado do Paraná.  

 

Quadro 15 – Observações astronômicas feitas na barra grande da Vila e Praça de Santos nos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 1791. 

 

Latitude Austral, deduzida de 12 combinasoens das Alturas  

Meridianas, e Declinasoens de 3 Estrelas Austraes, à saber α,δ,χ  

do Navio; e 4 Boreaes, à saber α da Balêia, α do Touro, e γ 

do Orion 

24º.0‟. 

Longitude deduzida de 2 Imersoens do 1º Satélite de  

Jupiter, e contada da Ponta Ocidental da Ilha do Ferro 
331º.40‟. 

Variasão da Agulha em Janeiro, deduzida de 16 Azimuths 

Solares, matutinos, e vespertinos NE 
6º.50‟. 

                                                             
142 BNP Cota: F. 1632 (Microfilme) / PBA. 643//29 (Manusc.) Coleção: Microfilme / Manuscritos 

Reservados 
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Estabelecimento do Porto, deduzido de 3 Conjunsoens Lunares; 

ou Preia-Mar no dia da Lua Nova 
3

h
. da T

e
. 

Altura ordinária da Maré á cima do Baixa-Mar, ou diferença de  

altura entre o Baixa-Mar, e Prêia-Mar 
5 Palmos. 

 

  

Um dos objetivos do governador Lorena ao solicitar o mapeamento do litoral era 

facilitar a entrada das embarcações no porto de Santos. Além disso, Maria Fernanda Derntl 

(2010) salienta que, em 1797, foram expedidas determinações régias visando a regular a 

extração de madeiras para o uso da marinha e exportação. Deste modo, “matas e arvoredos” 

do litoral, ou em rios que viessem a desaguar diretamente no mar, deveriam ser reservados 

para a Coroa, proibindo-se inclusive a concessão de sesmarias nessas áreas. Para isso, a Corte 

portuguesa ordenou que fossem confeccionados mapas nos quais fossem identificadas tais 

áreas de matas e fornecidos dados sobre os tipos de madeira ali existentes.  

Em julho de 1798, o engenheiro João da Costa Ferreira iniciou os trabalhos 

cartográficos das regiões entre Bertioga e o sul da capitania, enquanto que o litoral norte ficou 

a cargo de Antônio Montesinho, ambos se baseando nas observações astronômicas de 

Francisco de Oliveira Barbosa
143

 mostradas anteriormente nas tabelas.  

 Com relação ao movimento no porto de Santos, Pablo Oller Mont Serrath (2007, p. 

130) nos traz a quantidade de embarcações que entraram e saíram da região santista. 

 

Quadro 16 – Quantidade de embarcações que entraram e saíram do porto de Santos para os 

portos transatlânticos (1774-1801). 

 

Ano Embarcações 

1774 1 

1775 1 

1785 1 

                                                             
143 Não é possível afirmar se Bento Sanches Dorta participou do levantamento astronômico juntamente com 

Francisco de Oliveira Barbosa. Nos documentos há apenas a assinatura de Barbosa. Além disso, há alguns 

ofícios do governador Lorena informando que, nos anos de 1790 e 1791, Bento Sanches Dorta se encontrava 

doente. No conjunto de mapas denominado “Cartas Corographicas e Hidrograficas de toda a costa e portos da 

Capitania de São Paulo com as plantas topographicas das suas villas e Fortificações respectivas, levantadas e 

configuradas pelo Coronel Graduado do Real Corpo de Engenheiros João da Costa Ferreira” consta apenas o 

nome de Francisco de Oliveira Barbosa no levantamento das latitudes e longitudes. Este documento se encontra 

na Sociedade de Geografia de Lisboa, cota 11-F-4. Porém, uma parte da historiografia menciona o nome de 

Dorta no levantamento astronômico.   
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1786 1 

1788 1 

1789 2 

1790 2 

1791 5 

1792 8 

1793 4 

1794 11 

1795 5 

1796 3 

1797 3 

1798 3 

1799* 5 

1801 3 

1802 2 

 

*Os dados desse ano foram completados com as informações contidas em Anais do Museu Paulista. São Paulo: 

Museu Paulista, 1961, tomo 15, p. 246, doc. 25.  

Fonte: Monte Serrath (2007).  

 

 Obviamente, o número de embarcações no porto de Santos não aumentou 

exclusivamente por conta dos trabalhos astronômicos desenvolvidos na região, pois, o 

movimento portuário está diretamente relacionado a inúmeras variáveis econômicas, políticas 

e sociais. Porém, há de se destacar que o melhor conhecimento geográfico do litoral paulista 

coincide com um aumento significativo do porto de Santos. Além disso, vale a pena observar 

que os mapas desenvolvidos por João da Costa Ferreira e Montezinho, na virada do século 

XVIII para o XIX, representavam até então a máxima acurácia cartográfica da região.  Não 

podemos desvincular a importância do trabalho astronômico de Francisco de Oliveira Barbosa 

no cálculo das coordenadas geográficas que serviriam de base para que os dois engenheiros 

supracitados confeccionassem os respectivos mapas.  

No ano de 1792, Barbosa navegou por alguns rios da capitania de São Paulo. A 

descrição desta viagem foi publicada posteriormente na Revista do IHGB
144

. O astrônomo 

descreve as características de diversos rios – dentre eles o rio Tietê e seus animais, aves, 

                                                             
144

 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. v.5, n. n.17/20, 1843, pp. 22-36. 
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peixes, afluentes e cachoeiras – e as particularidades dos rios Grande ou Paranan, Pardo, 

Camapoan, Cuxym, Taquary, Paraguay, Porrudos e Cuyaba. 

Para os anos de 1793, 1794 e 1795, há três documentos de Barbosa em que o astrônomo 

prevê alguns eclipses da Lua. Como são documentos curtos e legíveis, serão reproduzidos a 

seguir:  

 

Previsão de um eclipse lunar no ano de 1793 por  Francisco de Oliveira Barbosa
145

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
145 Este e os próximos dois documentos reproduzidos pertencem à mesma cota BNP F. 1632 (Microfilme) / 

PBA. 643//29 (Manusc.)  
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Previsão de um eclipse lunar no ano de 1794 por  Francisco de Oliveira Barbosa:  
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Previsão de um eclipse lunar no ano de 1795 por  Francisco de Oliveira Barbosa:  

 

 

 

 

 

Este documento prevendo o eclipse para o ano de 1795 foi o último encontrado na 

década de 1790. Depois dele há um hiato de sete anos até o próximo registro encontrado, que 

trata de um manuscrito que se encontra no IHGB, cujo título é Notícias respectivas a 

Capitania de São Paulo das suas cidades e Villas dos Bispos e Governadores, datado de 

1802
146

. Neste documento, Barbosa faz um levantamento histórico acerca da capitania e da 

cidade de São Paulo, lista os seus governadores e faz uma descrição detalhada sobre sua 

geografia, hidrografia etc. Não possui encerramento, nem destinatário e foge completamente 

                                                             
146

 Coleção Instituto Histórico / Lata 23, Doc. 6. 
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do padrão das fontes referentes ao astrônomo, portanto, é difícil até mesmo deduzir o objetivo 

da produção de tal documento. 

O último apontamento encontrado faz referência a Francisco de Oliveira Barbosa. É 

datado de 1806 e trata de um atestado dos examinadores do Corpo de Artilharia, declarando a 

aprovação de um sargento
147

. Está assinado por Barbosa, o que certifica a sua aprovação. Ou 

seja, neste ano de 1806, o astrônomo já fazia parte do Corpo de Artilharia, entretanto não se 

sabe quando ingressou, e nem por quanto tempo permaneceu. Infelizmente a data e o local de 

sua morte também são desconhecidos. Por conta disso, Barbosa é o personagem mais 

enigmático. As lacunas nos registros documentais dificultaram bastante a reconstituição de 

sua trajetória de vida. Por outro lado, esta falta de registros pode ser um indício da ausência 

de reconhecimento, distinção e/ou consagração, tanto por parte da Coroa portuguesa quanto 

por parte dos homens de ciência do período.  A falta de informações biográficas proporciona, 

inclusive, dificuldade na elaboração de uma análise mais fundamentada. A rigor, não é 

possível saber nem mesmo se antes do término de sua vida teve alguma ascensão social.  

Com o que se tem de material atualmente acerca de Francisco de Oliveira Barbosa, 

pode-se dizer que todo o seu esforço empreendido nos trabalhos científicos – bem como na 

obtenção de seu título na Universidade de Coimbra e no período de serviços prestados para a 

Coroa – não foram suficientes para que ele se deixasse de cair no esquecimento. Barbosa, ao 

contrário de Dorta, cursou matemática como aluno ordinário, porém diferentemente dos 

outros três astrônomos, não adquiriu o título de doutor, fato que necessariamente o 

condicionou a um menor capital simbólico. Por ser natural do Rio de Janeiro, e por ter 

condições financeiras de viajar a Coimbra para estudar durante cinco anos, presume-se que a 

condição financeira de sua família seria, no mínimo, estável; entretanto, por não ter 

participado dos Atos Grandes da universidade, deduz-se que sua família não seria tão 

abastada quanto a dos astrônomos doutores. Além disso, assim como Dorta, Barbosa não 

viajou para as regiões fronteiriças, não arriscou sua vida em prol das Reais Demarcações, não 

lutou contra os índios “selvagens”, consequentemente, não produziu diários de viagens (pelo 

menos que se tenha registro) e não recebeu mercês. Embora tenha feito parte do corpo da 

Artilharia de São Paulo, não há registro de que tenha recebido patentes militares. Apesar de 

ter sido um intelectual, ter sido funcionário régio e ter realizado importantes trabalhos 

astronômicos na américa meridional, o mais perto que Barbosa chegou dos poderes políticos 

foi o recebimento de ordens diretas do governador de São Paulo, Bernardo José de Lorena. 

No que se refere à Academia das Ciências de Lisboa, Francisco de Oliveira Barbosa parece 
                                                             
147

 AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 61, Doc. 4610. Data: 14 de janeiro de 1806. 
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ter sido um membro sem grande destaque. Com relação ao capital cultural nas suas três 

categorias, isto é, nos seus aspectos “incorporado”, “objetificado” e “institucionalizado”, 

pode-se dizer que o nível de Barbosa era bastante semelhante ao de Bento Sanches Dorta, 

sobretudo para os dois primeiros. No que tange ao capital cultural instucionalizado, embora 

não tenha adquirido maiores qualificações acadêmicas, Barbosa pelo menos não cursou 

matemática na categoria de voluntário, como seu companheiro. Assim, podemos afirmar que 

a falta de maiores capitais simbólicos e econômicos foi determinante para a pouca ascensão 

e/ou consagração de Barbosa.  

 

4.3 OS ÚLTIMOS ANOS DE VIDA DE JOSÉ SIMÕES DE CARVALHO 

 

 José Simões de Carvalho  permaneceu na região Norte do Brasil até a sua morte. O 

período de sua chegada até o falecimento durou aproximadamente vinte e cinco anos, e 

durante este tempo ele realizou inúmeros trabalhos. Embora fosse natural de Coimbra, Simões 

parece ter criado um vínculo muito forte com a região, conforme veremos com o decorrer do 

texto. 

 Em 1790, o governador do Rio Negro, Miguel da Gama Lobo de Almada ordenou que 

Carvalho fizesse o reconhecimento do rio Negro para o rio Japurá
148

, – mais especificamente 

do rio Tiquié até o Pururé-Paraná (ou Tucari). No ano de 1791 confeccionou um mapa que 

compreende a porção do rio Negro desde a Vila de Barcellos até o posto de Maritaba
149

.  

 Há uma lacuna de aproximadamente quatro anos até o próximo registro encontrado. 

Neste período, José Simões provavelmente continuou fazendo o que sempre fez durante o 

período em que permaneceu na região Norte, ou seja, deve ter explorado os mais diversos rios 

com o intuito de cartografá-los. Em 1795, fez um requerimento ao secretário Martinho de 

Melo e Castro pedindo a suspensão da procuração que permitia que seus procurados 

recebessem parte de seu ordenado (50 mil réis) e solicitou que todo o seu salário fosse 

recebido pela caixa das demarcações
150

. Infelizmente no documento não consta uma 

justificativa para tal mudança. 

No ano de 1795, Carvalho já era capitão do real Corpo de Engenheiros. No arquivo 

nacional da Torre do Tombo foram encontrados dois documentos do astrônomo datados desse 

ano, o primeiro é uma carta que trata de um interrogatório de que foi incumbido de realizar 

                                                             
148 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 16, Doc. 589. 
149 Biblioteca Nacional – Seção Cartografia: ARC.033,07,012. Em 1781 e 1782 também já havia se dedicado a 

explorar este mesmo trecho. 
150

 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 17, Doc. 647. 
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para um refugiado francês. Já o segundo, é um ofício endereçado a D. Francisco Mauricio de 

Sousa Coutinho, governador da capitania do Grão-Pará e Rio Negro, sobre a ordem de subir 

ao porto de Tabatinga e acompanhar D. Francisco de Requena e sua família em partida para a 

Europa. Pela dificuldade de acesso
151

, vale a pena transcrevê-los:  

 

Ilmo. e Exmo. Sñr. De ordem de V. Exa fomos à Fazenda de Val de Caens a 
examinar o francez que veio do Cantão de Oyapok com sua mulher e filhos os 

quaes se achão ali retidos por Ordem de V. Exa.  Respondeo as perguntas que se 

lhe fiserão. 
Que vinha fugido à desgraça que o ameaçava e a sua família motivada da 

dezordem em que se achão aquelles Districtos, e os de Cayena por continuação das 

que grassarão em França. 

Que é Francez Europeo nascido em Branaville Diocese de Chartre embeau. 
Que se chama Jaques Cramel. 

Que terá quarenta e um anos. 

Que tem servido na Marinha Mercantil nas ilhas Martinicas e São Domingos, e 
para as Costas de Africa; e que da última vez em que veia da Europa, do Porto de 

Bordeaux se casou em Cayenna e que foi ali tenente de milícias da Guarda 

Nacional e Thesoureiro Administrador do Hospital Militar. 
Que sua mulher se chama Victoria Bernar, natural de Oyapok. 

Que tem três filhos, João, Pedro, e o Innocente para se baptesar a quem chamão já 

Francisco. 

Que tem mais uma filha de sua mulher, e de seu primeiro marido Marianna 
Josepha.  

Que pretende, e pede proteção a Sua Majestade Fidelíssima, e a V. Exa. Para que 

possa com ella estabelecer-se neste Estado e naturalizar-se nelle ficando Vassalo 
de Sua Majestade Fidelíssima: protestando não pretender sahir dele, aonde por 

salvar-se e muito particularmente a sua família do perigo que corrião, veio a 

procurar e pedir proteção, e acolhimento. 
Apresentou os papéis e livros que traria. 

Não repugnou que se ajuntassem, e fechassem para serem remetidos à Secretaria 

deste Estado, segundo a Ordem de V. Exa.: Delles e pelo que se diz é instruído na 

Pilotagem, e em alguma lição mais. 
Declara que ele e sua família professão a religião Catholica Romana. 

Confessa que sabe muito bem que há penas em que incorrem todos os que de má fé 

procurão azilos e vem a abuzar, e perturbar repouso público. 
Disse mais que em Oyapok adotava a vida de lavrador, e que ali tivera doze 

escravos, que aceitarão a liberdade Franceza, e que só uma Escrava quis vir com 

ele, e veio: chama-se Arsenia, que tem comsigo uma India Marianna ama do 

Innocecnte seu filho. 
Representa bastantemente   de viveza, e agilidade: e que não tem outras intenções 

mais que ao que acima se referem por donde julgamos não ter ideias sinistras, e 

que só procurou salvar-se do evidente perigo que o ameaçava.  

                                                             
151 Microfilme Nº 124, Rolo 018, Doc. 980. Segundo o microfilme do ANTT, esses documentos foram 

reproduzidos do IHGB, entretanto, em viagem ao IHGB os mesmos não foram encontrados nas pesquisas dos 

catálogos. O microfilme em questão foi organizado pela Comissão Bilateral Executiva para as Comemorações 

do V Centenário da Viagem de Pedro Álvares Cabral. Juntamente com a Comissão Nacional para as 

Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil e pela Comissão Luso-Brasileira para salvaguarda 

e divulgação do patrimônio cultural. Tal iniciativa recebeu o nome de Projecto Reencontro e foi realizado no ano 

de 2003.  



161 
 

Traz comsigo três espingardas, uma baioneta, e duas pistolas, e um traçado de seu 

ornato.  

Val de Caens, 15 de Abril de 1795 – O Tenente Coronel do Real Corpo de 
Engenheiros Joaquim José Ferreira = O capitão do mesmo Real Corpo = José 

Simões de Carvalho = Valentim Antonio de Oliveira e Silva.  

 

 Este documento ilustra uma das atividades de responsabilidade do capitão e/ou 

tenente-coronel do real corpo de engenheiros, isto é, o controle e a averiguação da entrada de 

pesssoas no território. Além disso, a presença de Carvalho nessa corporação e, 

consequentemente, a ascensão hierárquica pela qual será condecorado com o passar dos anos, 

– passando de capitão para tenente-coronel e mais tarde sargento-mor, – pode ser considerada 

um momento-chave na trajetória de Carvalho no qual o astrônomo vai deixando as questões 

científicas para segundo plano e, paulatinamente, começa a se envolver com aspectos mais 

políticos na região. O documento abaixo
152

, embora seja cronologicamente anterior em 

aproximadamente quatro meses, também nos traz informações importantes. 

 

Copia da conta que deram da Comissão que tiveram os Officiaes que 
acompanharão a D. Francisco Requena. 

Ilmo. e Exmo. Sñr. Ordenou-nos o Sñr governador do Rio Negro a 20 de Setembro 

do anno próximo passado que subíssemos ao Porto de Tabatinga para que alli 
chegando D. Francisco de Requena e sua família (filhos e Creados) segundo a 

Ordem e Licença de Sua Alteza o Príncipe Nosso Senhor, os acompanhássemos 

desde alli até a cidade do Pará para daqui passarem para a Europa. 

Que observássemos se algum deles tirava a configuração do Rio por onde fossemos 
navegando, e se fazião observações astronômicas para determinação de latitudes e 

longitudes de alguns pontos ou lugares para que moderadamente lhe 

estranhássemos e participássemos a V. Exa. e a elle.  
Que fizéssemos a nossa viagem corrente; e que pela foz do Rio Negro, pelos 

Postos de Obidos, Santarém e Gurupá passássemos de noite ou a horas que elle 

Requena não pudesse observá-los.  
V. Exa. por carta sua que recebemos em viagem, ordenou-nos, que pela cidade do 

Pará passássemos de noite, e que fossemos com Requena recolher-nos à Fazenda 

de Val de Cães. 

A 13 de Novembro chegamos a Tabatinga.  
A 17 chegou alli o Requena e Família. 

A 18 sahimos. A 11 de Janeiro chegamos a Val de Cães. 

Vimos não se fazer configuração do Rio, nem observações astronômicas. Fizemos 
a viagem corrente pelo modo com que navegamos. Portando indifferentemente 

todos os dias para pernoitar às 6, 7, 8 horas da noite; saindo de manhã às 2, 3, 4 e 5 

horas. Não se portou em mais de uma Povoação Villa de Porto de Mar; porque 

naturalmente sucedeo ser dia Santo o em que alli passávamos. Fizemos-lhe 
entender a desnecessidade de portar, primeiro porque convinha obviar a fácil 

fugida dos índios nas Povoações: segundo porque com antecipação suficiente 

mandamos ordem aos Directores de cada uma, por onde passaremos à vista, os 
mesmos viessem, ou mandassem em canoas abordo da do Requena, tudo o que de 

mantimentos V. Exa., e o mesmo senhor governador lhe tinhão muito antes 
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 Microfilme Nº 124, Rolo 018, Doc. 994. 



162 
 

determinado e ordenado para que aquelle lhe comprasse o que quisesse; e os 

Directores das povoações, que não haveríamos de avistar por serem distantes da 

passagem, mandassem pôr em bôa guarda do tempo abaixo deles e os ordenados 
mantimentos para que alli enconstando-nos se lhe comprasse.  

Por este modo de andar, e de os fazer fornecer-lhe encobrimos o cuidado que 

tínhamos de passar em os lugares acima ditos às ou horas ou tempo 

recommendado: o que exactamente se executou. Do caminho remetemos a V. Exa. 
uma partecipação de que descíamos, junto ia a Relação das Pessôas, que formão a 

família de Requena. 

Deos guarde a V. Exa. muitos annos = Fazenda de Val de Cães 22 de Janeiro de 
1795 = Ilmo. Exmo. Sñr. D. Francisco de Souza Coutinho = José Simões de 

Carvalho = João Bernardes Borralho = Valentim Antonio de Oliveira e Silva. 
 

 Este documento se mostra interessante justamente por revelar uma estratégia dos 

portugueses em não deixar que Requena obtivesse informações sobre o território, tomando os 

devidos cuidados para que os espanhóis não tirassem nenhuma configuração de rio e 

tampouco fizessem observações astronômicas para descobrir as coordenadas geográficas. 

Para isso seria fundamental evitar certos trechos e passar em alguns lugares em horários 

previamente determinados para dificultar o reconhecimento por parte dos hispânicos. A partir 

daí, podemos observar o contexto em que José Simões de Carvalho estava inserido e as 

estratégias das quais participara para proteger o território luso. Tais artimanhas eram 

intrínsecas ao cenário fronteiriço. Vivenciar essas situações parece ter sido fundamental para 

as pretensões e/ou ascensão dos astrônomos em questão.  

 Em 1796, Carvalho levantou a configuração da parte do rio Amazonas compreendida 

entre a praça de Macapá e a vila de Santarém na foz do Rio Tapajós
153

. Em 1797, Simões 

escreve um requerimento para a rainha D. Maria I, solicitando o pagamento das suas 

comedorias, em atraso, relativas à expedição que havia comandado na fronteira da Guiana 

Portuguesa para regressar ao estado do Pará
154

. Ainda neste ano, Carvalho realizou 

explorações no Pará com o objetivo de facilitar a comunicação pelos rios Igarapé-mirim e 

Japim, visando a facilitar a navegação interior, para estabelecer cortes de madeiras no 

Amazonas. O governador do Pará, Francisco de Souza Coutinho encaminha os ofícios 

referentes a essas explorações para o ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho. A essa altura, 

já é possível observar José Simões de Carvalho envolvido num projeto diferente, em que o 

objetivo da viagem não seja apenas a defesa e reconhecimento do território, mas sim, um 

empreendimento que proporcione um incentivo da economia local através dos cortes de 

madeira.  

                                                             
153 Biblioteca Nacional – Seção Cartografia: - ARC.001,08,016. 
154

 AHU, Pará, Cx. 111, Doc. 8665. José Simões de Carvalho era o Comandante da Expedição.  
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  Em 1798, o Conselho do Almirantado ordenou que todos os instrumentos 

astronômicos e o cronômetro encaminhados ao Pará fossem entregues ao sargento-mor 

engenheiro José Simões de Carvalho
155

. Nesse mesmo ano, Carvalho descreveu em detalhes a 

entrada para o rio Amazonas, a costa de Macapá até a foz do rio Araguari, a continuação da 

costa deste último até o rio Calçueni juntamente com os rios Maiacaré e Carapapori. Essas 

explorações resultaram numa série de mapas que se encontram na Biblioteca Nacional
156

 e no 

AHEx, que guarda um original (imagem abaixo). 

 

Mapa 4 - Mapa que contém a entrada para o rio amazonas, com a posição da costa boreal da 

Ilha Grande de Joanes. 

 

      Fonte: AHEx – cód. 2846 

 

Para este mapa foi utilizado o meridiano de Lisboa como referência. É possível observar 

a descrição minuciosa de alguns rios, estradas, ilhas e vilas. Apesar das imperfeições na forma 

de algumas ilhas (por exemplo na Caviana e Mexiana) e alguns exageros nos cursos de alguns 

rios (por exemplo, no curso do rio Araguari), provavelmente este  mapa de José Simões de 

Carvalho seria uma das melhores descrições da entrada do rio Amazonas para a época. Além 

                                                             
155 Documento datado de 06 de outubro de 1798. Arquivo Histórico da Marinha, Lisboa. Documentação 

Avulsa, Pasta Brasil (s/d 1753-1864), Caixa 75. 
156 Biblioteca Nacional – Seção Cartografia: ARC.004,12,005 / ARC.004,12,006 / ARC.004,12,007  / 

ARC.004,12,008 / ARC.004,03,009 / ARC.028,11,002. Alguns deles estão digitalizados e disponíveis para 

consulta online.  
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disso, devemos considerar a dificuldade de fazer esse tipo de levantamento nessa região, em 

razão da quantidade de ilhas, braços de mar e canais existentes no delta do rio Amazonas.  

 Ainda em 1798, o governador e capitão-general do estado do Pará, D. Francisco 

Maurício de Sousa Coutinho, escreve um ofício em que pretende atribuir a missão de 

verificação das cartas, oferecidas ao Conselho do Almirantado, ao sargento-mor engenheiro 

José Simões de Carvalho
157

. Ou seja, a esta altura, Simões já era uma figura reconhecida e 

uma referência no aspecto geográfico da região. Esse documento nos traz um trecho 

interessante, que será transcrito a seguir: 

 

Diz Dr. José Simoins de Carvalho sargento mor do Real Corpo de Engenheiros 

Com
de

. da Expedição a Fronteira da Goiana Portugueza e de prezente nesta Corte 

pronto para o Real Serviço, e regreção para o Estado do Grão-Pará, aonde serve 
desde o ano de 1780, que ele pertende com seus camarádas officiaes obter da Alta 

benignidade a grandeza de Vossa Real Magestade serem onrádos e promovidos, 

em atenção ao serviço em q. tem sido empregados. [...] E na deligência de meu 
Comando, com zello, e empenho, é capazes de conservarem o decoro da honra, q‟ 

Vossa Real Magestade lhe poderá, e se dignará conferir-lhes. 

 

Podemos ressaltar que Carvalho já se considerava merecedor de mais reconhecimento 

por parte da Coroa portuguesa, e, consequentemente, mais ascensão. As fontes relativas a José 

Simões demonstram que o astrônomo nos últimos anos do século XVIII e início do XIX já 

não fazia questão de esconder sua expectativa de promoção a cargos cada vez mais 

importantes e sua busca de reconhecimento por parte de Sua Majestade Fidelíssima. Depois 

de quase duas décadas na região Norte, continuar sendo “apenas” um funcionário régio, 

desenvolvendo trabalhos científicos na América Meridional, claramente já não fazia mais 

parte dos planos de Carvalho. Também acreditamos valer destaque que, no trecho acima, o 

governador D. Francisco Mauricio de Sousa Coutinho, do mesmo modo,  elogia os serviços 

prestados pelo astrônomo e seus oficiais, e isso foi uma característica recorrente ao longo dos 

trabalhos desenvolvidos por Carvalho, pois, frequentemente recebia elogios pelas atividades 

realizadas. Em 1798, Carvalho viria a fazer mais dois trabalhos geográficos importantes, 

primeiro explorou a Ilha de Joanes, de onde, dois anos depois, enviou suas descrições e o 

mapa ao governador do Pará – que mais tarde o remeteu à Secretaria de Estado da Marinha e 

Ultramar
158

. Posteriormente explorou os rios da região norte do atual estado do Amapá, mais 

especificamente, na região da fronteira entre as Guianas Francesa e Portuguesa, cujo 

reconhecimento deveria começar “pelo dito Calçueni, e sucessivamente passará aos outros 

seguindo-os athé as suas cabeçeiras sem omitir nem hum dos seus braços, e recíprocas 

                                                             
157 AHU, Pará, Cx. 111, Doc. 8684 
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 IHGB – Coleção Manuel Barata: Lata 281, pasta 7. 



165 
 

comunicaçoens, e menos ainda os importantes lágos que contem, o que tudo presisâmos 

conhecer exactamente
159

”.  

No ano de 1800, José Simões de Carvalho fez uma diligência para reconhecer o curso 

do rio Capim e determinar, nas suas cabeceiras, a posição do ponto mais meridional e 

oriental, de onde deveria se abrir o trajeto por terra para o Piauí. Este trabalho foi 

documentado num ofício do governador do Pará, Francisco de Souza Coutinho encaminhado 

ao ministro D. Rodrigo, datado de 21 de junho de 1800
160

.    

No dia 27 de outubro de 1799, o governador da capitania do Rio Negro, Manuel da 

Gama Lobo d‟Almada veio a falecer. Antes de sua morte, enquanto ainda estava doente, a 

Coroa portuguesa já havia nomeado o tenente-coronel do regimento do Macapá, José Antonio 

Salgado, como governador interino, e caso Almada não retornasse ao cargo, Salgado seguiria 

à frente da Capitania
161

, fato que se estendeu até 1805. Depois de pouco mais de vinte anos de 

serviços prestados na região Norte do Brasil, José Simões de Carvalho escreve, em 1801, um 

ofício para o então secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigues de Sá e Melo 

(visconde de Anadia), pedindo permissão para ser nomeado governador da dita capitania, 

cargo este que se encontrava vago
162

. Somente no ano de 1805 Carvalho foi nomeado 

governador da Capitania do Rio Negro
163

. Porém, este documento em que Carvalho solicita o 

cargo de governador é tão interessante e importante para os objetivos da pesquisa 

desenvolvida nesta dissertação que decidimos transcrevê-lo integralmente para 

posteriormente analisá-lo:  

 

Il
mo

. e Ex
mo

. Sñr Visconde de Anadia 

Eu que não ignoro o motivo porque a Nação Portuguesa se junta de contente 

de verem a tésta de Negocios Publicos, sagrádos interesses de Sua Magestade Real, 
a pessoa de V. Ex

a
. por estar persuadida que concorrem em V. Ex

a
. muntas virtudes 

erdadas, e muntas adquiridas: Me consolo com ter esta occazião; de render a V. 

Exa. parabens; que uns aos outros damos, pelo contentamento de termos  a V
a
. Ex

a
. 

na Real estima. 
Occasião, porque vou aparecer na presença de V

a
. Ex

a
. em suplicante. Nesta 

suave rellação, pertendo eu ser felis, e V
a
. Ex

a
. me pode fazer. Se esta não fosse, no 

meu espirito ficarião os sentimentos, que com todos percebo de gosto.  
Sahi da Universidade de Coimbra para a Deligencia das Reaes Demarcações, 

bem de [ilegível] de V
a
. Ex

a
.: Portanto não necessito provalo. 16 anos estive por 

aquele motivo nas Capitanias de S. José do Rio Negro; depois destes tenho sido 

empregado na do Pará. Em attenção aos meus serviços, tenho sido ellevado á honra 
dos postos de Tenente Coronel do Corpo de Engenheiros. Desde 18 de Fevereiro 

do prez
te
 anno, estou exercendo o emprego de Mestre de Mathematica, estudo que 

                                                             
159 BN – Seção Manuscritos: I-03,17,004. 
160 Biblioteca Nacional – Seção Manuscritos - 07,3,046.  

161 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 17, Doc. 657 
162 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 17, Doc. 666. 
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166 
 

por providencias Reaes, se instituio, para os que da Tropa de Linha desta Cid
e
 do 

Pará se quiserem instruir, para estudarem os Livros de Guerra. Este emprego me 

honra: Mas sem embargo de estar vivendo na Zona Torrida, vejo correr hum fresco 
nos gênios de seus abitantes, de vinte e tantos alunos que se apresentarão, em 

poucos dias, se redusirão a cinco.   

A Capitania de S. José do Rio Negro, tem vago o Emprego de governador. 

Eu poderia servir a SUA ALTESA REAL no dito. Por ora, conto com a 
experiência de 16 anos, da dita Capitania. O amor próprio, poderia sugerirme á 

lembrança motivos mais de merecimento; que não serão mais, que os que me 

fizerão digno dos Postos, que tenho occupado.  
Pelo Alto Ministerio de. Va. Exa. ponho na presença de Sua Altesa Real, o 

Requerimento junto. Para eu receber a graça que pesso, bastará Va. Exa. abrir a 

mão.  

Deos G
e
. a V

a
. Ex

ca
. M

s
. A

s
. 

Pará, 08 de Maio de 1801.  

 

Ilmo. e Exmo. Sñr. Visconde 
João Rodrigues de Sá 

 

Umilde Criado 

José Simoins de Carvalho 

   

   [Documento anexo]  

Sñr 

Dis José Simoins de Carvalho D
or

. em Mathematica da Universidade de 

Coimbra, e Tenente Coronel do Corpo de Engenheiros, que desde o anno de 1780, 
se acha empregado no Real Serviço: 16 annos nas Reaes Demarcações, na 

Capitania de S. José do Rio Negro; e o restante do tempo athé o presente na 

Capitania do Pará. E porque se acha vago o Emprego de Governador da dita 
Capitania S. José do Rio Negro; e na pessoa do Sup

te
. se tem achado cumprir suas 

obrigaçoens, pois tem sido attendido com os Despachos, desde Cap
m
. Engenheiro, 

athe o posto de Tenente Coronel por Vossa Altesa Real, pertende ser promovido ao 

d
o
. emprego. 

Portanto P
a
. Vossa Altesa Real, se digne attender ao Sup

te
. promovendo-o ao 

d
o
. emprego: Graca, que simelhantemte. será conferida, com as q.‟ Vossa Altesa 

Real conferio aos Capitaens de Fragatas Francisco José de Lacerda para o Rio de 
Sêna; Antonio Pires Pontes, para a Cap

ta
. do Spirito Santo.  

E.R.M
ce

. 

 

Podemos destacar muitas coisas interessantes neste documento, primeiramente a 

justificativa utilizada por José Simões de Carvalho para ser nomeado governador e a 

realização pessoal que tal cargo lhe proporcionaria (“Nesta suave rellação, pertendo eu ser 

felis, e V
a
. Ex

a
. me pode fazer. Se esta não fosse, no meu espirito ficarião os sentimentos, que 

com todos percebo de gosto”). Em seguida, cita a Universidade de Coimbra e o período em 

que trabalhou nas demarcações, e depois menciona os postos no real corpo de engenheiros, 

frisando que recentemente se tornou tenente-coronel. Por fim, declara que tem se dedicado à 

instrução dos habitantes da região, ensinando matemática. Aponta que o emprego lhe honra e 
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aproveita para tecer um comentário acerca dos moradores locais: “sem embargo de estar 

vivendo na Zona Torrida, vejo correr hum fresco nos gênios de seus abitantes, de vinte e 

tantos alunos que se apresentarão, em poucos dias, se redusirão a cinco”.  Com relação ao 

documento anexo, do secretário João Rodrigues de Sá, o trecho mais relevante é justamente 

quando solicita que o cargo seja concedido a José Simões de Carvalho, uma vez que tal havia 

ocorrido com Lacerda e Pontes. Embora houvesse um aspecto político envolvido no ato da 

nomeação para o cargo de governador da capitania, no caso de Carvalho, o secretário João 

Rodrigues de Sá deixa transparecer que a escolha do nome de Simões teria um senso de 

justiça por tudo o que ele havia feito ao longo dos anos na região, e, sobretudo, por Lacerda e 

Pontes também terem recebido a honra de serem nomeados governadores. Ao longo da 

pesquisa não foram encontrados registros que comprovassem uma origem nobre para José 

Simões de Carvalho tal como aconteceu com Antonio Pires da Silva Pontes, entretanto, vale a 

pena ressaltar que só o fato de conseguir estudar na Universidade de Coimbra e adquirir o 

título de doutor indica que sua família provavelmente era detentora de um capital econômico 

importante. Se José Simões não era nobre, pode-se dizer que sua nomeação para o governo da 

capitania do Rio Negro possibilitou-lhe uma ascensão social significativa, se levarmos em 

consideração que Antonio Pires da Silva Pontes, indivíduo pertencente à nobreza mineira, foi 

nomeado governador da capitania do Espírito Santo. Ressaltamos que na virada do século 

XVIII para o século XIX, ambas as capitanias figuravam como secundárias em termos de 

relevância na economia colonial
164

. Tanto uma quanto a outra não possuíam o mesmo 

destaque como as capitanias de Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro ou São 

Paulo. Porém, a capitania de São José do Rio Negro estava localizada numa região 

geograficamente estratégica, principalmente do ponto de vista da navegação fluvial, e de 

garantia da supremacia territorial lusa na região amazônica.  

Nos documentos encontrados, José Simões é denominado e também se autodenomina, 

na maioria das vezes, “capitão-engenheiro”, “sargento-mor engenheiro”, “tenente-coronel e 

engenheiro”. Conforme informado no primeiro capítulo, Simões recebeu em 1784 o título de 

capitão de Infantaria, entretanto, por volta de 1802, o astrônomo envia um requerimento ao 

príncipe regente D. João, solicitando a sua adição como tenente-coronel agregado à Primeira 

Plana da Corte
165

 (pois até então ele se encontrava como sargento-mor e engenheiro). 

Conforme já mencionado, nota-se que, com o decorrer dos trabalhos desenvolvidos no Norte 

                                                             
164 É importante ressaltar que, no período em que os astrônomos demarcadores foram nomeados governadores, a 

capitania do Espírito Santo estava subordinada à capitania da Bahia, já a do Rio Negro estava subordinada à do 

Pará, de modo que estas duas últimas juntas formavam o Estado do Grão-Pará e Rio Negro. 
165

 AHU, Pará, Cx. 121, Doc. 9340 
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do Brasil, Carvalho foi se distanciando cada vez mais da função mais técnica de astrônomo ou 

matemático demarcador, – função de realizar observações astronômicas e determinar 

coordenadas geográficas, – e foi se introduzindo paulatinamente nos aspectos mais 

geopolíticos e de jurisdição territorial, ou seja, se dedicou aos aspectos físicos de legitimidade 

e defesa dos domínios portugueses. Para isso, explorou, navegou, descreveu e desenhou 

diversas localidades da região Norte. Não à toa, é frequentemente denominado também como 

“geógrafo”. Dentro deste contexto, as insígnias e os títulos militares seriam de grande 

importância justamente por proporcionar mais autoridade. A trajetória de vida de Carvalho, 

enquanto esteve na américa portuguesa, parece ter muita convergência com a disciplina de 

“desenho e arquitetura” do curso matemático, na Universidade de Coimbra (conforme visto 

no capítulo 2). A carreira de José Simões também revela que esta cadeira (que não era 

obrigatória no curso matemático), não se mostra apenas como algo simplesmente 

complementar para o curso de matemática, mas sim, como uma real possibilidade de atuação 

para os egressos.  

Com o passar dos anos, Simões foi se descaracterizando como astrônomo/matemático 

demarcador e se configurando cada vez mais como um engenheiro-militar, com títulos de 

capitão, sargento e tenente-coronel. Conforme descrito no capítulo 2, o egresso do curso de 

matemática da Universidade de Coimbra também estaria apto a servir na esfera militar através 

do levantamento de cartas geográficas e topográficas e de conhecimentos em arquitetura e 

engenharia militar. Simões é um bom exemplo disto, pois é possível afirmar que a distinção e 

consagração que adquiriu estavam muito mais relacionadas aos campos políticos e militares 

do que propriamente ao campo científico, embora este último possa ser caracterizado como 

uma “porta de entrada” para os dois primeiros. É evidente  que os conhecimentos científicos 

acompanharam Carvalho ao longo da vida, pois seriam fundamentais para o desenvolvimento 

de seus inúmeros trabalhos. Todavia, ao analisar sua trajetória como um todo, num dado 

momento começa a ficar cada vez mais difícil denominá-lo “matemático” ou “astrônomo”, 

pois, claramente começa a enveredar por outros campos; tanto que obteve a confiança da 

coroa para ser nomeado governador sem sequer ter sido sócio da Academia das Ciências de 

Lisboa. Também não foram encontrados registros de trabalhos científicos sistemáticos à 

semelhança do que fez, por exemplo, Bento Sanches Dorta. A partir do momento em que foi 

contratado para as demarcações, até a sua morte, a vida de José Simões de Carvalho foi 

bastante dinâmica. Pode-se dizer que nos vinte e cinco anos em que permaneceu na região 

Norte do Brasil, iniciou a jornada como “astrônomo” ou “matemático” das demarcações. 

Depois parece mais adequado caracterizá-lo como “geógrafo” ou “explorador”. Mais tarde, 
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talvez possa fazer mais sentido denominá-lo “engenheiro-militar” e, finalmente, 

“governador”. Essa característica híbrida, embora tenha sobressaltado na trajetória de 

Carvalho, era inerente aos homens de ciências que faziam trabalhos de campo. Não por acaso, 

sua carreira se assemelha muito mais às de Lacerda e Ponte do que às de Barbosa e Dorta. 

Pode-se dizer que a peculiaridade do trabalho de campo submetia os sujeitos a um amplo 

espectro de situações, e, principalmente, lhes permitia ter contato com uma grande variedade 

de pessoas e profissionais, aumentando suas redes de socialização e facilitando a inserção em 

outros “campos”
166

.  

Carvalho foi nomeado governador em 1805
167

, mas não chegou a exercer o cargo, pois 

faleceu nesse mesmo ano, antes mesmo de tomar posse (FONSECA, 2015). Segundo relatos, 

por conta de uma indigestão causada por ovos de tartaruga
168

. Diante disso, o escolhido foi 

então José Joaquim Victório da Costa, e isso demonstra que a Coroa estava no mínimo, à 

procura de uma pessoa com trajetória e experiências semelhantes às de Carvalho. Assim 

como Simões, Victório também era doutor em matemática pela Universidade de Coimbra, foi 

contratado para as demarcações de limites e explorou a região amazônica – algumas destas 

explorações inclusive foram realizadas juntamente com Simões. Recebeu em 1784 a patente 

de capitão de infantaria com exercício de engenheiro. Posteriormente, recebeu o título de 

sargento-mor e tenente-coronel, e em 1806 era intendente da marinha da capitania do Rio 

Negro e capitão de fragata
169

. Victório governou de 04 de fevereiro de 1806 até 10 de 

dezembro de 1818, sendo sucedido por Manuel Joaquim do Paço (LOUREIRO, 1978).  

O último registro encontrado para José Simões de Carvalho é justamente o ofício 

enviado ao secretário de estado da Marinha, visconde de Anadia, agradecendo a nomeação 

para o governo da capitania do Rio Negro
170

. Segue abaixo a transcrição do mesmo:  

 

Ilmo. Exmo. Sñr Visconde de Anadia 

Sñr. Na presença de V
a
. Ex

a
. apareço, a expressar meu agradecimento, por 

me aver, benignamente, dado occazião de empregarme no Real Serviço, no 
emprego de governador da capitania de S. José do Rio Negro. Emprego que 

certamente, ha annos eu tive o arrojo de pedir pelo Ministro de V
a
. Ex

a
.; mais por 

satisfazer a meu animo em aspiraçoens que certo do meu merecimento. Agora, que 
passo a ser occupado no d

o
. emprego abensoando Deus os meus cuidados, serei 

felis em corresponder a V
a
. Ex

a
. no mesmo Real Serviço. 

Tem-se observado a expedição das minhas Patentes porque minha fortuna 

pesa muntas vezes contra mim. Assim mesmo subirei hũ dia destes para aquella 

                                                             
166 O conceito “Campo” segundo a perspectiva de Bourdie. 
167 AHU, Pará, Cx. 133, Doc. 10145. 
168  http://idd.org.br/um-breve-historico-da-formacao-do-estado-do-amazonas-i/ 
169 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 18, Doc. 714. 
170

 AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 18, Doc. 712. 
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capitania, a servir o dito emprego, pois assim me Ordena o Ex
mo

. S
r
. Conde dos 

Arcos, fazendo-me honra de me occupar, e de me ter no posto. 

Rogo a Va. Exa. o favor todo, a que a equidade do lugar. 
 

Il
mo

. e Ex
mo

. S
r
.  

Deus G
e
. a V

a
. Ex

a
. M

s
. A

s
. 

Pará, 28 de Junho de 1805. 
 

De V
a
. Ex

a
. 

 
Umilde Criado 

José Simoins de Carvalho. 

 

O que mais chama a atenção neste documento é o trecho “Tem-se observado a 

expedição das minhas Patentes porque minha fortuna pesa muntas vezes contra mim”, que 

reforça a ideia de que Simões não pertencia à nobreza. Além disso, conforme escrito no 

documento, as patentes seriam uma forma de compensar a falta de fortuna, se  mostrando 

como uma via possível para granjear ascensão social.  

Embora esse documento apresentado tenha sido o último registro de José Simões de 

Carvalho, entre 1802 e 1804 foram encontrados alguns outros documentos. Em janeiro de 

1802, o governador do estado do Pará e Rio Negro, D. Francisco Mauricio de Sousa 

Coutinho, envia um ofício ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigues de Sá 

e Melo (visconde de Anadia), acerca do requerimento de tenente-coronel e engenheiro José 

Simões de Carvalho e seus oficiais, em que solicitam aumento em seus respectivos soldos. 

Neste documento, Francisco Maurício de Sousa Coutinho se mostra favorável ao aumento de 

soldo, pois, segundo o governador do estado do Pará e Rio Negro, tais oficiais eram 

merecedores de alguma contemplação. Entretanto, o secretário Rodrigues de Sá e Melo é 

contra tal aumento, e informa que o governador deveria suspender o soldo duplo aos tenentes-

coronéis engenheiros restando a devida atenção ao tìtulo de suas patentes, mandando-lhe 

pagar os soldos nela declarados. Rodrigues de Sá e Melo envia informações detalhadas acerca 

dos salários dos oficiais que solicitaram o aumento (desde o ano em que foram contratados, 

comparando inclusive o soldo deles com o dos oficiais que trabalharam nas demarcações do 

Tratado de Madri) e deixa claro que não haveria necessidade de aumentar os vencimentos, 

pois isso já havia sido feito em outras oportunidades. Reforça ainda  que talvez isso não tenha 

ficado claro para os engenheiros. 

Passados alguns meses, a questão do aumento do soldo aos oficiais continuava sendo 

discutida. Em maio de 1802, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, então presidente do Erário 

Régio, remete o requerimento de Carvalho ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, D. 
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João Rodrigues de Sá e Melo (visconde de Anadia), solicitando um parecer por parte dos 

órgãos metropolitanos competentes. Nesse conjunto documental está anexado o requerimento 

de Carvalho em que dá ênfase ao seu interesse no cargo de governador da capitania do Rio 

Negro. Também envia alguns dados de coordenadas geográficas
171

: 

 

Ilmo. Exmo. Sñr. 
Como por meu Procurador (porq‟ não tenho) Não posso aparecer na presença de 

Va. Exa., por escripto o faço, receoso de tomar o tempo a V
a
. Ex

ca
. 

Dois Requerimentos pelo Alto Ministério de Va. Exa.  tenho dirigido ao 
Trono. Hum, em que pedi o governo do Rio Negro, outro para que Sua Alteza Real 

me mandasse pagar o soldo duplo de minha patente de Official Engenheiro, 

segundo o Costume com que se tem pago aos mais officiaes do mesmo Corpo, que 

tem vindo servir no Estado do Grão Pará. Este último requerimento documentei 
com huma Certidão que se me mandou passar na Contadoria do Herario do Pará. A 

igualdade, rigorosos trabalhos por 16 annos na d
a
. Capitania do Rio Negro e 6 na 

Capitania do Pará, me podem esperançar bem da minha pertenção, se Va. Exa. se 
dignar avaluar a resão que me assiste. 

Quanto ao governo da Capitania do Rio Negro, eu pertendo porque a honra 

Dr. Pontes e Dr. Lacerda governadores este no Rio Sêna, aquelle na Capitna. do 
Spirito Santo, servem de exemplo.  

Verdade he que por Ordem Regia, fui encarregado de dar Liçoens de 

Mathematica  aos Militares do Para: Honra que se dignou conferirme o Exmo. Sñr. 

Genal. do Estado: de 25 discipulos, ja se redusirão a 2 que ainda não aparecerão 
depois da festa da Pascua, ferias q. se seguirão a 30 dias  que antes me foi 

Ordenado pelo m
u
. Ex

mo
. Sñr Gn

al
. a que fosse por Observaçoens Astronomicas 

determinar a Longitude das Salinas oq‟ fui fazer, por meio de Emerçoens de 
Satelites de Jupiter, e Algumas Distancias da Lua a Estrelas.  

Eu achome gravado no peito com fraqueza e dores em aplicação de meu 

trabalho adquiridas: Configurando Rios e Travessias de terra: pois além de ser 
trabalho de pela manham athe á noite, o meu jantar, e minha sesta, são a 

continuação de observar a derrota athe que chege a noite; e donde o Céo, e o 

terreno da lugar tenho que fazer com as Estrelas, ao menos para a Latitude do 

lugar.  
Eu falo com V. Exa. supondo que me acredita em homem de bem: pois de 

minha doença e indisposição ninguém me pode attestar, he interior so eu a posso 

sentir. Não terei as qualidades que percisa hum homem para occupar o emprego de 
governador: Mas tenho vivido aquelles 16 annos na dita Capitania; corri toda por 

munto, dos seus importantes bravos ainda, e cultivados Rios: e conhecido os seus 

Póvos domesticos e selvagens.  

Poderei eu corresponder à nomeação que pelo Ministerio de Va. Exa. pedi a 
Sua Altesa Real, debacho da pena de ser vergonhosamente expulço e degradado da 

honra, se não corresponder.  

Não tenho attestaçoens: mas ao menos a q. pode equivaler, e offreço de meu 
zello no Real Serviço, he a de ter chegado a honra de Tenente Coronel Engenheiro. 

Ainda que os senhores da junta da Fazenda do Pará, querem fazer o serviço, para 

pedirem lhe aumentem os seus soldos e os premeie Sua Alteza, propondo que devo 
ter menos: Destas farei immenços. Servir com Spirito e Corpo activamente a Sua 

Altesa Real, por incomodos riscos de vida, em imensas cachoeiras, subindo e 

internando-me pelos Rios, embarcando-me em canoinhas, em que nos conduzimos 

em quatro pessoas, trabalhando acentado no chão ou pavimento dellas; exposto a 

                                                             
171 AHU - Pará, Cx. 122, Doc. 9378. 
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chuvas e sol para responder na minha obrigação, isto he para aquelles senhores 

bacatela.  

Não o seja para Va. Exa. de quem espero felicidade. Os filhos de Coimbra 
tem direito a Series de benefícios, que o povo daquella minha patria teve a posse de 

graciosamente receber dos Exmos. Predecessores de Va. Exa. A quem DEOS se 

digne guardar por m
s
. a

s
. Pará, 20 de abril de 1802. 

Ilmo. Exmo. Sr. Conde de Anadia. 
 

O mais umilde criado 

Jose Simoins de Carvalho.  

 

José Simões de Carvalho mudou um pouco o discurso neste segundo pedido para 

governar a capitania do Rio Negro. Utilizou-se de uma escrita mais dramática, mencionando 

inclusive que estava doente – embora não houvesse atestados que comprovassem tal doença – 

por conta dos trabalhos que havia desenvolvido na região. Cita como exemplo os seus 

companheiros demarcadores Lacerda e Pontes nomeados governadores, para justificar que sua 

nomeação também fazia sentido. Além disso, Carvalho argumenta principalmente que merece 

o cargo por conhecer muito bem a região, mas faz questão de reforçar que não possuía as 

qualidades necessárias para ocupar o dito emprego, fazendo alusão provavelmente à sua 

origem familiar, condição econômica e/ou sua falta de nobilitação.  

Em fevereiro de 1803, o governador do estado do Pará e Rio Negro solicitou que José 

Simões de Carvalho fizesse um mapa geral a partir de uma compilação de oito mapas feitos 

pelo também tenente-coronel Pedro Alexandrino Pinto de Souza, de modo que fosse possível 

ver o curso do rio Araguari, incluindo a estrada de terra de Macapá, além das ilhas, baixios e 

margens do Amazonas, dentre outras coisas
172

. Uma das particularidades deste mapa 

confeccionado por Carvalho, é a grande quantidade de reproduções realizadas. Apenas na 

Biblioteca Nacional há sete
173

 versões, das quais certamente seis são cópias, enquanto que no 

Arquivo Histórico do Exército há uma cópia
174

 e uma versão, que não informa se é o original 

ou apenas mais uma reprodução
175

. O que mais chama a atenção é que até meados da segunda 

metade do século XIX, este mapa de Carvalho ainda continuava sendo copiado
176

.  

                                                             
172 AHU - Pará, Cx. 124, Doc. 9586. 
173 Cartografia - ARC.004,12,007; ARC.028,11,002; ARC.004,12,001; ARC.004,12,008; ARC.004,12,005 

(cópia datada de 1869); ARC.004,12,006 (cópia datada de 1854); ARC.004,03,009  (considerada original 
conforme o Catálogo de Exposição de História do Brasil de 1881, cód. 1627 do referido catálogo). 
174 Cód. 2269 – Copiado em 1862 por Miguel Vieira Ferreira. 
175 Cód. 2846 – Não podemos afirmar se de fato é o original. Não há nenhuma informação de que se trate de 

uma cópia, como geralmente ocorre nos documentos cartográficos do AHEx.  
176 O mesmo aconteceu com outros mapas de José Simões de Carvalho, como, por exemplo, “Plano 

Geográfico da Capitania de S. José do Rio Negro no Estado do Grão-Pará. Segundo as deligências e exames 

feitos para as Reaes Demarcaçõens na Fronteira da mesma capitania por Ordem do Ilmo. e Exmo. Snr. 

Capitão General P. Comissário João Pereira Caldas durante o tempo de sua comissão desde o ano de 1780 

athe o de 1789 por ordem do mesmo Sr. Ies Dr. José Simoins de Carvallio”. Cópia feita na rua Cruz das 
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Ainda no ano de 1803, no mês de setembro, o governador e capitão-general do estado 

do Pará e Rio Negro, D. Marcos de Noronha e Brito (8º Conde dos Arcos), envia um ofício 

para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, D. João Rodrigues de Sá e Melo (visconde 

de Anadia), abonando os serviços prestados por José Simões de Carvalho
177

. No documento, 

há um reforço de todos os trabalhos realizados por Carvalho na região Norte, bem como a 

questão do soldo duplo. Um trecho que chama a atenção é aquele que menciona que o 

astrônomo poderia ter ficado em Coimbra, mas que o fato de ter vindo para a América realizar 

os trabalhos demarcatórios já é digno de admiração: 

 

Os penosos trabalhos pelas desigualdades do tempo, sóis, chuvas, os riscos de vida 

por numerosas cachoeiras, subir montanhas do Rio Branco a passar aonde se 

ordenava, lagos d‟água nos seus campos; tragetos matos e terrenos desiguaes do 
Veupes p

a
. ir ao Japurá, sobre os bachos da tejocca, e foz do Amazonas, mordido 

de impertinentes incetos: comparado isto com o sucego que gosaria o sup
te
. na 

Universidade, aonde, por huma concequencia natural lhe competia ser admitido e 

acomodado, pois foi o primeiro dos primeiros Doutores graduados em mathematica 
na nova reforma da d

a
. Uni

de
.  

 

Nota-se que, para José Simões de Carvalho, os capitais simbólicos obtidos com as 

patentes no Real Corpo de Engenheiros foram determinantes para que o mesmo atingisse o 

pré-requisito fundamental para aspirar ao cargo de governador. Somado a isso, os bons 

trabalhos
178

 desenvolvidos ao longo dos vinte anos na região Norte também foram 

fundamentais, juntamente com o grau de doutor obtido na Universidade de Coimbra. Os 

capitais simbólicos e os capitais culturais institucionalizados tiveram um peso significativo 

para que Carvalho conseguisse prestígio junto aos poderes políticos, dentre eles o governador 

do estado do Grão-Pará e Rio Negro, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar e por fim 

à Coroa portuguesa. Diferentemente de Lacerda, Pontes, Dorta e Barbosa, Carvalho não foi 

membro da Academia das Ciências de Lisboa, porém, a ausência deste capital simbólico e 

                                                                                                                                                                                  
Almas, nº 80, Pará em 17 de agosto de 1858. Encontra-se disponível, digitalizado, no Arquivo Nacional do 

Rio de Janeiro. Código: BR RJANRIO F4.0.MAP.147. “Mappa Geographico de huma parte do Imperio do 

Brazil confinante com as Repúblicas do Peru, Nova Granada, Venezuela, e com as Colonias de Inglaterra, 

Hollanda e França. Organisado conforme os trabalhos dos Engenheiros da Comissão de Limites de 1777, 

Silva Pontes, Simões de Carvalho, Victorio da Costa, de Ribeiros, Pedro Alexandrino, Gama Lobo”, datado 

de 1863. Disponível para consulta online no site da Biblioteca Nacional de Portugal: http://purl.pt/27539/2/ . 

Não foi possível reproduzi-lo aqui por conta do tamanho e da quantidade de detalhes contidos no mapa. 
Embora o segundo não tenha sido exclusivamente confeccionado por José Simões de Carvalho, mas sim, a 

partir da coletânea de diversos outros mapas e explorações dos indivíduos citados, vale a pena enfatizar a 

longevidade de tais documentos cartográficos.  
177 AHU – Pará, Cx. 127, Doc. 9742. 
178 Conforme explicitado no Capítulo 1, documento: AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 08, Doc. 351, Carvalho é 

nomeado para o posto de Capitão de Infantaria (também referido como capitão-engenheiro) pela Rainha D. 

Maria I. Na carta-patente consta que o astrônomo atendia ao “exemplar comportamento, prontidão e zelo com 

que tem cumprido com suas obrigações”. 
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capital cultural institucionalizado não demonstrou ser um impedimento para ascensão social 

do astrônomo. O fato de, aparentemente, não pertencer à nobreza, como declara em alguns 

documentos, também não se mostrou um obstáculo. Através da estratégia adotada por 

Carvalho para ascender socialmente, evidencia o peso que as patentes militares exerciam para 

a obtenção de capital social. 

Infelizmente, José Simões de Carvalhou não exerceu o cargo de governador da 

capitania do Rio Negro, entretanto, a nomeação de José Joaquim Victório da Costa, seu 

companheiro de demarcação, revela muito sobre o perfil de governador que a Coroa 

portuguesa buscava para aquela região. A trajetória de Victório da Costa não fez parte do 

escopo desta pesquisa, entretanto, existe aí uma possibilidade de trabalhos futuros para 

abordar a questão da nomeação deste astrônomo, de modo que venham a complementar ou 

contrapor alguns tópicos abordados neste trabalho. 

 

4.4  OS ÚLTIMOS ANOS DE VIDA DE FRANCISCO JOSÉ DE LACERDA E ALMEIDA 

E ANTONIO PIRES DA SILVA PONTES 

 

Após o cancelamento dos trabalhos de demarcação da terceira partida de limites, 

Lacerda retornou para ao reino, chegando a Lisboa no dia 21 de setembro de 1790 (EÇA, 

1951). Neste mesmo ano, o governador e capitão-general da capitania do Mato Grosso, Luis 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, envia um ofício
179

 ao secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, informando que os astrônomos devolveram 

os instrumentos matemáticos utilizados ao longo das demarcações. No documento, Lacerda é 

bastante sucinto e escreve apenas: 

 

“[...] remeto ao Juiz de Fora Diogo de Toledo Lara Ordonhez os Instrumentos 
Astronômicos que me acompanharam, menos o Instrumento Circular e Relógio de 

Segundos, que por necessitarem de um leve concerto, e não haver nessa Capitania, 

e nesta de S. Paulo quem o faça, os levo para Lisboa para naquella cidade os 

entregar ao Ilmo. Exmo. Senhor Secretário d‟Estado Martinho de Melo e Castro.” 

 

Já Antonio Pires da Silva Pontes detalha tudo o que deixou, entre os instrumentos estão: 

1ª Caixa Com sua racha pela parte superior, e com as correyas que a apertam pela 
parte de fora quebradas, a qual inclue outra mais pequena, em que estão várias 

pessas do Quadrante, e seu Limbo principal, e que diz o mesmo D.
or

 estar em bom 

estado. 

2ª Caixa em bom estado, e contem as pessas relativas ao  

                                                             
179 AHU, Mato Grosso, Cx. 27, Doc. 1594. Anexos ao ofício estão os documentos dos astrônomos. O de 

Lacerda está datado de 27 de março de 1790 e o de Pontes , 22 de maio de 1790.  
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Quadrante, e vem a ser 

O Pé Metalico do mesmo Quadrante 

A Sua Coluna com hum dos parafusos quebrados 
A Maquina Paralatica 

Hum Micrometro 

As pessas de huma Caixa de retificar o Instrumento 

Huma Alenterna de fogo grande 
Hum Noncos, que serve em varias operaçoens 

3ª Caixa, cuja pessa de Mahogne se acha em bom estado, mas os repartimentos de 

pinho estão inteiramente arruinados, contem em sy a Banca do Quadrante 
Astronomico, em pessas, porem estão muito danificados, e gradadas de seu ofício, 

como refere o mesmo D.
or

 

Hum semicírculo de oito polegadas de diametro, cuja caixa de Lixa está 

muito desgrudada. 
Hum termometro de [ilegível] os Farinhaet em seu Estojo de Lixa, está 

muito arruinado, 

O Contrapezo Esferico do Quadrante que anda na 1ª Caixa 
Faltão as seguintes pessas 

Hum Estojo Mathematico  

Hum Livro de Pasta[?] 
Hum Relogio de segundos de Algibeira, que tudo levou o D.

or
 Francisco Jozé de 

Lacerda, para a derrota da Navegação de S. Paulo, como refere o mesmo D.
or

 

4ª Caixa, em bom estado, e contem 

Hum caixa pequena com o Oculo Astronomico de Mr. Dolon, o mais 
pequeno da Partida, cujo estojo está inteiramente arruinado, 

Hum vidro de preparar o Barometro, a moda de Torricelli 

Huma Tableta de aumentar as Agulhas 
Faltam 

O Oculo mayor da Partida 

As Barretas magnéticas de sevar Agulhas 
O Papel de Dezenho: que tudo levou o referido D.

or
 Lacerda para a 

deligencia mencionada como diz o mesmo D
or

 Pontes.  

5ª Caixa; em bom estado pelo que pertence a Madeira de Mahogne mas o 

que é de pinho tudo arruinado; contem esta Caixa o seguinte: 
A Pendula Astronomica com o vidro quebrado em sua Caixa pequena 

Quatro vidros, para a mesma Pendula 

Outra Caixa também pequena com os pez da mesma 
Huma Agulha magnética com o seu bastão correspondente 

Trez vidrinhos com diferentes tintas para as agoadas 

Hum dito vazio que servio de ditas tintas 

Duas latas de folha de Flandres com restos d‟azeite de Luca para alimpar os 
Instrumentos. 

Faltam 

O Papel de Dezenho todo, que diz se tem arruinado nas derrotas 
Os mais frasquinhos tambem de tintas que diz levara o dito D

or
 Lacerda para 

a mencionada expedição. 

6ª Caixa, Esta que he a do Teodolit, diz que levara da mesma forma por 
inteiro o mesmo D

or
 como tambem a Caixa Nº 2 de ferramentas respectiva, em que 

foy a Agulha Magnetica de Marinha, e as outras pessas que lhe correspondião. 

Caixa Nº 1 de Ferramentas e contem o seguinte 

Varios escaninhos superiores com diferentes pregos pequeninos, e alguns 
parafuzos 

Nove penas de lapis Inglezes, mayores  

Onze ditas de ditas mais finas 
Oito ditas de ditas chatas 



176 
 

Seis ditas ordinarias encarnadas 

Nove pinceis de dar agoadas 

Duas latinhas com pedra podre ipotecida[?] de alimpar Instrum.
tos

  
Trez Empulhetas de 15 e 28‟‟ 

Huma maquina de invenção do D
or

 Ciera de tomar o Sol por refleção  

Duas rodas d‟arame grosso para parafuzos, hum mayor, outro menor 

Hum machadinho 
Hum serrotinho de mão 

Huma [ilegível] 

Huma craveira 
Huma Lima 

Seis formoens, dois deles unidos[?] 

Huma Cassarola muito pequenina com seis braço 

 

Pouco tempo depois, em 12 de abril de 1791, Lacerda foi nomeado lente de matemática 

da Companhia dos Guardas Marinhas. Martinho de Melo e Castro também nomeou Silva 

Pontes para o mesmo cargo
180

. Segundo Pereira e Ribas (2012), mesmo após alguns anos 

atuando como professores da Real Academia dos Guardas Marinhas, a trajetória dos dois 

astrônomos seguia sem grandes destaques militares ou científicos. Contudo, com a morte de 

Martinho de Melo e Castro, em 1796, e a nomeação de D. Rodrigo de Souza Coutinho para o 

Ministério da Marinha e Ultramar,  algumas oportunidades interessantes surgiram para ambos 

os matemáticos, principalmente devido ao fato de D. Rodrigo colocar em prática os planos de 

reconfiguração do Império Português, contando com o trabalho de intelectuais  luso-

brasileiros que se encontravam em Portugal
181

.   

No mesmo ano de 1796, D. Rodrigo nomeou Lacerda e Pontes como capitães de 

fragata
182

. Em 1797, Silva Pontes foi incumbido, pelo mesmo ministro, de chefiar a equipe 

responsável por elaborar a Carta Geographia de Projeção Espherica da Nova Lusitânia ou 

América Portuguesa e Estado do Brasil. Este mapa era uma síntese de todo o conhecimento 

cartográfico das demarcações dos Tratados de Madri e de Santo Ildefonso. Segundo Pereira e 

Ribas (2012), a confecção deste mapa estava sob grande sigilo e foi desenvolvida na casa do 

Risco. Os desenhistas que fizeram parte deste projeto foram Manuel Tavares da Fonseca e 

José Joaquim Freire (FARIA, 2001). De acordo com Íris Kantor (2010), Silva Pontes 

compilou mais de oito dezenas de mapas em escala regional que se encontravam na secretaria 

de estado da Marinha. 

                                                             
180 AGM (Arquivo Geral da Marinha), Caixa 115, Companhia dos Guardas Marinhas, f. 351. apud PEREIRA e 

RIBAS (2012). 
181 Para mais informações sobre este tema: CAROLINO, Luis Miguel. “Dom  Rodrigo de Sousa Coutinho, a 

ciência e construção do império luso-brasileiro: a arqueologia de um programa científico”. In: GESTEIRA, 

Heloísa Meireles et al. Formas do Império. Ciência, tecnologia e política em Portugal e no Brasil. Séculos XVI a 

XIX. São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 191-221. 
182

 AGM (Arquivo Geral da Marinha), Livro Mestre, v. 386, pp. 172-173 apud PEREIRA e RIBAS (2012). 
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Ainda em 1797, Lacerda foi nomeado governador dos rios de Sena em Moçambique, e 

tinha como missão estabelecer a travessia da África, desta região até Angola. Se tivesse 

cumprido a jornada, esta seria a primeira vez em que alguém cruzaria a África de costa a 

costa; entretanto, Lacerda faleceu durante a empreitada, em outubro 1798. Toda a 

documentação referente ao astrônomo paulista no período em que esteve no continente 

africano foi transcrita e compilada na obra de Pereira e Ribas (2012). Ainda em 1798, Silva 

Pontes retornaria ao Brasil, pois foi nomeado governador da capitania do Espírito Santo, e sua 

principal tarefa era determinar os contornos territoriais da região, sobretudo os limites com as 

capitanias da Bahia e Minas Gerais (PEREIRA; RIBAS, 2012; KURUNCZI, 2008). No 

âmbito econômico, Pontes teria a missão de estabelecer a reabilitação da economia do 

Espírito Santo a partir de mão de obra escrava, visando fomentar a diversificação agrícola 

(DUTRA, 2015). Permaneceu neste cargo por quatro anos, de 1800 até 1804, e no ano 

seguinte, com pouco mais de cinquenta anos de idade, faleceu na cidade do Rio de Janeiro.  

Em algumas bibliografias há divergências no que se refere à nomeação de Lacerda 

como sócio da Academia das Ciências de Lisboa. Martins (1997) afirma que não encontrou 

documentos referentes a esse assunto e, portanto, não é possível assegurar que de fato 

Lacerda tenha recebido este título. Holanda (1944, p.11) constata que, após regressar a 

Portugal, Almeida teria apresentado à Academia das Ciências o diário da sua viagem de Vila 

Bela a São Paulo, tendo sido admitido como sócio a partir desse momento. Quanto a Eça 

(1951, pp. 39-41), julga que a proposta de admissão teria sido apresentada em 26 de setembro 

de 1787, quando ainda estava no Brasil. Embora também não tenha conseguido documentar a 

qualidade de sócio por parte de Lacerda e Almeida, Eça afirma não ter dúvida sobre o título, 

pois enquanto esteve  em Moçambique, Almeida incluía, frequentemente, na sua assinatura 

“Sócio da Academia Real de Ciências de Lisboa”. Pereira e Ribas (2012) reforçam a 

informação apresentada por Eça e destacam que Lacerda e Almeida e Silva Pontes receberam 

o título de sócio-correspondente enquanto ainda estavam no Mato Grosso trabalhando nas 

demarcações (PEREIRA; RIBAS, 2012, p. 44). A dúvida com relação à nomeação de Lacerda 

é pertinente, pois em visita à Academia das Ciências de Lisboa foi possível consultar os 

processos acadêmicos dos astrônomos e na pasta de Lacerda havia duas datas. Estava escrito 

na primeira linha: “eleito em 2-12-1795” e, abaixo, constava “sócio- correspondente em 2-12-

1795”. Contudo, havia uma inscrição, certamente adicionada posteriormente, com a data “26-

9-1787”, que fora acrescentada justamente à frente da primeira data com o objetivo de 

“corrigir” a informação de “2-12-1795”. Claro está que tal “correção” proporciona mais 

dúvidas do que esclarecimentos, a ponto de a própria funcionária da Academia das Ciência, 
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responsável pela biblioteca, não saber informar qual a data “correta”. Porém, ao consultar o 

processo acadêmico de Silva Pontes, constatou-se que ele foi eleito sócio-livre em 17-3-1794, 

mas já seria sócio-correspondente antes desta data. Portanto, provavelmente, o mesmo 

aconteceu com Lacerda. Tudo indica que tenha sido eleito sócio-correspondente ainda em 

1787, – conforme apontado por Eça (1951), Pereira e Ribas (2012) – e em 1795 sócio-livre. 

Assim, a informação trazida por Holanda (1944) não está totalmente incorreta.  

Com relação ao título de capitão de fragata concedido a Lacerda, a rainha D. Maria I 

escreveu o seguinte
183

: 

 

Atendendo aos serviços q‟ me tem feito Fran.
co

 José de Lacerda e Almeida, 
Primeiro Tenente de Mar com exercício de lente de Mathematica da Companhia de 

Guardas Marinhas, q‟ tendose aplicado com a  maior destinção ao estudo das 

Mathemáticas na Universidade de Coimbra, e obtido o gráo de Doutor naquela 
Faculdade, foi chamado para o Meu Real Serviço em Fev.

ro
 de 1778, e mandado 

em Janeiro de 1780 para as Demarcaçoens de Lemites das Fronteiras do Norte do 

Brasil; ocupandose sempre em fazer observações Astronômicas, em formar 
derrotas, e levantar Mapas; executando outras diligências arriscadas e custosas, 

desde a Cidade do Pará até às Fronteiras do Rio Negro, donde partio em 1782 para 

a Capitania de Mato Grosso, em cuja viagem sofreu um ataque do Gentio Mura, 

em q.‟ por pouco escapou de ser morto: E no ano de 1786 descendo pelo Rio Jauru 
foi examinar as dilatadas Bahias, Enseadas e Rios q.‟ entrão no Paraguay até m

to
. 

abaixo do Destacamento da Nova Coimbra; e subindo pelos Rios Porrudos e 

Cuyabá, recolleose por terra a Vila Bela: E finalmente em 1788 se ofereceo para 
tirar hum mapa completo da Derrota q.‟ de Vila Bela se segue até à Cid.

e
 de S. 

Paulo distante mais de 600 légoas, como com efeito executou, fazendo esta 

dilatada e trabalhosa viagem á sua custa até que no ano de 1790 se recolheo por 

Ordem Minha a esta Corte: Por tanto tendo consideração a tudo o referido sou 
servida promovelo ao Posto de Capitão de Fragata da Minha Armada Real com o 

mesmo exercício de lente, q.‟ actualm
e
 tem em q.

to
 lhe não destino outro. O 

Concelho do Almirantado o tenha asim entendido; e lhe mande passar os 
despachos necessários. 

Palácio de Queluz em 4 d Outubro d 1796.  

 

A partir desta carta da rainha, é possível notar o que foi levado em consideração para 

que Lacerda recebesse o título de capitão de fragata. Dentre os motivos principais, podemos 

citar: o fato de ter obtido o título de doutor na Universidade de Coimbra, os trabalhos 

arriscados desenvolvidos nas demarcações de limites e a dificuldade de realização destes 

últimos. Aqui, vale a pena relembrar o que foi exposto no capítulo 1, em que foi destacado o 

discurso promovido por Lacerda em seus diários ao longo dos trabalhos, sempre enfatizando 

as dificuldades e o risco de vida que correu. Se foi uma estratégia pensada previamente, 

visando benefícios futuros, é impossível saber; mas está claro que Lacerda procurou valorizar 

                                                             
183 AHU – Avulsos, Cx. 29, Doc. 2421.  Este mesmo documento se encontra no Arquivo e Biblioteca 

Central da Marinha, Lisboa: Caixa 750.  



179 
 

ao máximo o trabalho que desenvolvia. Isso parece ter impressionado e impactado 

positivamente a coroa portuguesa. No mesmo dia, a rainha também concedeu a mesma 

patente a Antonio Pires da Silva Pontes, para efeito de comparação com o texto referente a 

Lacerda, o documento foi transcrito
184

: 

 

Atendendo aos serviços que me tem feito Antonio Pires da Silva Pontes 
Leme, primeiro Tenente de Mar com exercício de Lente de Navegação da 

Companhia de Guardas Marinhas, que tendo se aplicado com a mais distinção aos 

Estudos de Mathematica na Universi.
de

 de Coimbra, e conseguido ali o gráo de 
Doutor naquela Faculd

e
 foi por mim mandado e destinado em  maio de 1777 ao 

serviso da Demarcação de Limites que se fez nos meos Domínios da America, o 

que não só executou com o maior zelo e activid.
e
, mas fez a campanha em janeiro 

de 1780 no Amazonas, Rio Negro, Rio Branco, levantado a carta desde as 
contravertentes que descem para o Mar do Norte das margens do rio Ruponori ou 

Exequebe, que divide a Guyana Portuguesa da Holandeza, e demora por mais de 4 

gráos de Latitude Norte e desde a Serra Pacaraima, que pela mencionada Latitude 
se estende por mais de oitenta legoas, e divide os Estados Portugueses das 

vertentes do Orinoco, Províncias Hespanholas até a capital de Barcellos no Rio 

Negro, no que se empregou ate Junho de 1784 com grandes viagens por terra e por 
Agoa e entre Naçoens feras e inimigas começou nova campanha na Derrota  p.

o
 

Mato Grosso com os maiores riscos de inimigos e do ar mephitico d‟aquella 

Região particularm[en]te p[ar]a o Oficial que acabando do trabalho do dia na 

Configuração do Rio, velava as Noites para fixar a pozisão dos lugares notáveis 
por meio de Observasoens Celestes, fazendo ao mesmo tempo por terra os precizos 

reconhecimentos tanto na Serra que forma as caxoeiras do Rio da Madeira da 

grossura de dois gráos Norte, Sul, como da Serra dos Guarajuz nas vizinhansas do 
Guaporé ou Ithenéz e Chegando a Matto Grosso em 12 de abril de 1782 sentou 

tropa de cadete dos Dragões d‟aquella fronteira, comprovandose no mesmo 

exercício em todas as suas Campanhas Geographicas pelos Campos e Mattos 
daquella vasta capitania, e de Cuyabá, extendendo-se as diligencias pelo Rio 

Paraguay abaixo, e lago Xerayes até vinte gráos e meio de latitude Austral, 

levantando as Cartas do Rio Paragahú e seu Paul a pé em sessenta e seis  legoas 

depois a do Rio Verde, e Capivaray, ambos incógnitos a excepção das suas fozes, e 
caxoeiras; descobrindo novos Rios, e hũa Nação de gentio barbado ignota naquella 

Capitania, cuja amizade sollicitou com donativos, e findando em 1790 as suas 

diligencias nas serras dos Perecis fonte comua dos maiores Rios que d‟ali descem 
para o Amazonas e p[ar]a o Rio da Prata; e sendo lhe intimado a minha Real Orden 

de voltar ao Reino dispendeo todo o ano de 1790 na Viagem e no Arranjamento 

das Cartes do Pays Limitrophe, de que subio a minha Real Prezensa hũa m[uit]o 

circunstanciada de trinta e seis mil legoas quadradas que foi julgada digna de 
minha R[ea]l Aprovação. Portanto toda a Considerasão a tudo o referido sou 

servida promovelo ao Posto de Capitão de Fragata da minha Armada com o mesmo 

Exercício de Lente que actualm[en]te tem, emq.
to

 lhe não destino a outro para a 
Guarda, Conservação, Ampliação e Perfeição das Cartas Marítimas, Terrestres, 

Hydrographicas, e Topographicas. O Conselho do Almirantado o tenha assim 

entendido, e lhe mande passar os despachos necessarios.  
Palacio de Queluz a 4 de Outubro  de 1796.  

 

                                                             
184 AHU - Cx. 156, Pasta 1 (2º Doc.) - Coleção Reino. O documento também se encontra no Arquivo e 

Biblioteca Central da Marinha (Lisboa), Caixa 750, com uma caligrafia mais legível do que o doc. do AHU. Não 

foi possível estabelecer qual deles é o original e qual seria a cópia, existe a possibilidade de ambos serem cópias. 



180 
 

Se compararmos o conteúdo dos dois documentos expedidos pela rainha D. Maria I, 

podemos notar que em Silva Pontes há um maior detalhamento no percurso geográfico 

realizado pelo astrônomo. Os locais por onde Lacerda passou são tratados de maneira mais 

genérica e sem muitos detalhes. Isso pode ter sido resultado da maneira como os astrônomos 

escreveram os seus respectivos diários de viagem. Mas é interessante observar que tanto 

Pontes quanto Lacerda participaram juntos das viagens pela capitania do Mato Grosso na 

região pantaneira, porém apenas no documento de Silva Pontes são enfatizadas as 

dificuldades da região. Tais obstáculos foram devidamente registrados nos diários de Lacerda, 

entretanto, não aparecem nos escritos da rainha. Outro ponto interessante são as duras críticas 

proferidas pelo governador da capitania do Mato Grosso, Luis Albuquerque de Melo Pereira e 

Cáceres, com relação ao comportamento dos astrônomos (conforme explicitado no capítulo 1)  

– não tiveram nenhum efeito negativo nas trajetórias de Lacerda ou Pontes – já que os dois 

continuaram prestigiados com a coroa portuguesa. Como as críticas não surtiram efeito (nem 

mesmo as denúncias feitas por Lacerda ao seu companheiro de demarcações, Silva Pontes), é 

possível elucidar algumas situações para este fato. A primeira é que devido a suposta falta de 

profissionais capacitados no império português, a Coroa Portuguesa não poderia deixar de 

aproveitar o máximo possível das habilidades que Lacerda e Pontes poderiam oferecer, tais 

como: conhecimento matemático, astronômico, geográfico, cartográfico, compreensão “in 

loco” da colônia e suas potencialidades, práticas de navegação, e inclusive, entendimento de 

história natural. Permitindo que tais conhecimentos fossem utilizados de diversas formas, 

desde o magistério até em projetos específicos como a travessia da África por Lacerda,  a 

confecção da Carta Geographia de Projeção Espherica, chefiado por Silva Pontes ou como 

governadores, apesar de ambos terem apresentado alguns “problemas” durante as 

demarcações. Uma segunda situação plausível é que os dois astrônomos ao adquirirem o 

título de doutor e participarem das perigosas viagens demarcatórias nos confins da América 

portuguesa em prol de Sua Majestade, tenham conseguido adquirir (e, consequentemente, 

com o decorrer do tempo, acumular) uma quantidade significativa de capital simbólico e 

capital cultural incorporado, de modo que a coroa portuguesa realmente passasse a admirar os 

dois indivíduos, assim concedendo-lhes meios para que ampliassem seus capitais sociais, 

nomeando-os deste modo para cargos importantes e conferindo-lhes patentes e títulos. Com 

isso, mesmo diante das críticas e/ou denúncias aos astrônomos durante o período das 

demarcações, eles já possuíam certa “blindagem” que com o tempo foi apenas se fortalecendo 

cada vez mais. Vale a pena destacar que ambos os documentos mencionam, de imediato, o 
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fato de terem adquirido o título de doutor em Coimbra, e apesar de estarem escritos de 

maneira cronológica é sempre importante salientar a distinção que tal grau conferia.  

Pereira e Ribas (2012) nos fornecem um conjunto de quase duas centenas de 

documentos referentes a Lacerda durante os dois últimos anos de vida deste, ou seja, no 

período em que este governou os Rios de Sena (1797-1798). Dentre eles, alguns foram 

selecionados para serem analisados por terem relação com o escopo deste trabalho, sobretudo 

no que se refere à relação do astrônomo com os poderes políticos.  

Para Lacerda e Almeida, os próximos documentos encontrados datam do ano de 1797. 

No dia 06 de março, pouco antes do astrônomo partir para o continente africano, D. Rodrigo 

(secretário da Marinha e Ultramrar) envia um ofício ao Príncipe D. João contendo as ordens 

que deveriam ser dadas ao governador de Moçambique, Francisco Guedes de Carvalho 

Menezes da Costa, e ao governador dos Rios de Sena, Lacerda e Almeida, sobre a tarefa de 

ambos no governo daquelas colônias. Lembramos que o governo dos Rios de Sena estava 

subordinado ao de Moçambique, porém, no ofício, D. Rodrigo faz questão de mencionar que 

“sendo indispensavel q‟ o Governo de Séna não lhe fique total.te Subordinado não só para 

que os dois Governadores se possão mutuamente fiscalizar, mas para que o de Séna não seja 

perturbado na execução dos Grandes Planos de q‟ vai encarregado
185

”. Além disso, D. 

Rodrigo enumera seis ordens que os governadores do Rio de Sena (Lacerda e Almeida) e 

Moçambique (Francisco Guedes de Carvalho Menezes da Costa) deveriam cumprir: 1) 

informar sobre os limites naturais dos dois governos, – de modo que Lacerda deveria 

determinar a posição da Ilha de Moçambique –, mandando o roteiro de toda a sua viagem e 

mapas quando saísse de Moçambique e fosse visitar Chicova e Tete; 2) Ambos deveriam 

remeter os planos que achassem mais convenientes para fixar os socorros que deviam 

mutuamente dar-se, facilitando o abastecimento de Sena para Moçambique e vice-versa. 

Assim, também dar parte do melhor arranjamento que julgassem necessário para o 

restabelecimento da Fazenda Real, que segundo D. Rodrigo “já ganhou m[ui]to na 

Admenistração do actual Governador, e q‟ poderá crescer ainda m[ui]to mais”; 3) O 

governador de Sena ficaria encarregado de mandar as informações mais exatas possíveis 

sobre as lavras de ouro dos territórios de Chicova, Tete, Manica; 4) Verificar a possibilidade 

de comunicação das duas Costas, Oriental e Ocidental, da África de todas as tentativas 

imagináveis, ocupando-se imediatamente de reconhecer se havia montes no centro da África 

que pudessem servir de cabeceiras aos rios que iam em sentidos opostos, – o de Sena, para a 

Costa Oriental, o Cuneni para a Costa Ocidental, indo desembocar pouco adiante do Cabo 
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 PEREIRA; RIBAS (2012, p. 184), Doc. 005 / Cota original: AHU, Moçambique, Cx. 77, Doc. 41.  



182 
 

Negro; 5) O governador de Moçambique seria responsável pelo estabelecimento de uma 

companhia portuguesa para o comércio da Ásia, no tocante a Moçambique, assim como o 

governador de Sena informaria sobre o consumo dos gêneros da Ásia no interior, e sobre a 

exportação do ouro que se lavra nos rios de Sena; 6) Os dois governadores seriam os 

responsáveis por tudo o que fizessem que pudessem contrariar as vistas e ordens que S. M. 

lhes mandasse. Ou seja, a travessia da África, de Moçambique até Angola, era apenas uma 

das várias tarefas para as quais Lacerda foi designado, evidentemente, a tarefa mais 

importante, a ponto de D. Rodrigo frisar que fossem feitas todas as tentativas imagináveis. A 

partir das incumbências que o astrônomo paulista recebeu, é possível ter uma dimensão da 

importância do cargo. E por mais que haja um aspecto político e subjetivo na nomeação de 

Lacerda, – envolvendo dimensões menos explícitas como a proximidade e/ou relação de 

amizade que tinha com D. Rodrigo (da mesma forma que Silva Pontes), o fato de pertencer a 

uma rede de socialização da elite ilustrada provenientes da Universidade de Coimbra, dentre 

outras, – é necessário reconhecer também, que no final do século XVIII poucos indivíduos no 

império português reuniam características tão importantes para uma empreitada dessas, isto é, 

ter cursado matemática em Coimbra, ter experiência em navegação, viagens e trabalhos 

fronteiriços nos confins de territórios com difíceis acessos, como era o caso da América 

portuguesa, sem contar o fato de participar de uma zona conflituosa sob diversos aspectos 

como é peculiar nas regiões limítrofes, além de possuir o grau de doutor (adquirindo aí um 

importante capital simbólico e cultural).  Como se isso tudo não bastasse, sabia lidar com 

diversas adversidades como é o caso dos trabalhos demarcatórios (desde a quebra de 

instrumentos até o risco de perder a vida de várias maneiras). A partir disso, é possível notar 

que a escolha de Lacerda para uma missão tão importante, aparentemente não se baseou 

apenas ou exclusivamente em critérios arbitrários, mas sim em situações concretas de modo 

que Lacerda se apresentasse como um dos sujeitos mais preparados no império português para 

desenvolver tal empreendimento.  

 Outro documento que demonstra o tamanho da confiança da coroa portuguesa em 

Lacerda é o ofício enviado em 21 de março de 1797 por D. Rodrigo de Souza Coutinho, 

ordenando que o astrônomo, em segredo, investigasse o comportamento de todas as principais 

pessoas que ocupavam empregos públicos em Moçambique, devido a denúncias de corrupção 

que chegaram à Coroa, diz o ofício
186

: 
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“[...] A Real presença de Sua Mag.
e 

chegou húa conta em que se expõe 

escandalozos descaminhos que se praticaó em Moçambique por aqueles mesmos 

que devião evitalos.  
O Ouvidor Francisco Antonio Tavares que serve de Juiz da Alfandega e o 

Escrivão Maior dela João da Silva Guedes são acusados de se terem feito os 

maiores Negociantes de Moçambique comprando na ocaziaõ que vão fazer a vezita 

a bordo dos Navios Estrangeiros todos os generos que ha falta na terra servindo-se 
para isto do dinheiro da Alfandega ou fazendo encontro das compras com os 

Direitos que devem pagar os devedores.  

Estas e outras enormes prevaricações devem ser o objecto de huma muito 
particular averiguação que S. Mag

e
 Ordena que VM.

ce
 faça em Moçambique logo 

que tiver bastante conhecimento do Paiz e dos seus habitantes para poder adquirir 

noticias exactas do que ahi se tem praticado nestes últimos tempos. 

Sua Mag
e
 confia de VM.

ce
 esta indagação e quer que a eztenda em geral a tirar 

huma informaçaó em segredo do comportamento de todas as principaes pesoas que 

ocupão empregos publicos Dando conta por esta Secretaria de Estado de tudo o 

que chegar á sua noticia a este respeito.” 

 

No dia 14 de outubro de 1797, Lacerda responde a D. Rodrigo  sobre a instrução que 

recebeu de investigar a corrupção e formas ilícias de enriquecimento usadas pelos agentes da 

coroa portuguesa em  Moçambique. Como o documento é bastante interessante, vale a pena 

reproduzi-lo na íntegra
187

: 

 

Il
mo

. Ex
mo

. Senhor. 

Em observância das Ordens, que recebi no Aviso, cuja Copia ajunto, fis 
todas as diligencias necessarias para informar-me da conducta dos individuos nelle 

declarados PeSsoas, q‟. me parecerão dezintereSsadas, e prudentes, servindome do 

meio termo de querer ter notticia dos mais ricos Negociantes Estrangeiros, e 
Portuguezes, e das peSsoas mais bem estabelecidas neste Paiz.  

Insensivelm.
te
 cahia a conversação sobre João da Silva Guedes, o qual, tendo 

vindo para esta terra há pouco mais de vinte annos sem fundo algum, adquerio 
bens com q.‟ podia fazer húa despeza anual de deze mil cruzados, como disse D. 

Diogo de Sousa, ainda que hoje está mais moderado nella; saptisfazer todos os seos 

appetites de luxo; levantar, e ornar aseadam.
te 

a melhor propried.
e 

de cazas, q.‟ 

prezentement.
e
 há em MoSsambique; e finalmt.

e
 ter grd.

e
 numero de escravos, bom 

Palmar, e terras não tendo cazado com mulher, q.‟ lhe trouxesse dote, nem os 

Officios, q.‟ servio, e prezentemt.
e
 serve lhe podeSsem dar p.

a
 as referidas 

despesas, principalmt.
e
 não tendo entrado em Negocio fora de MoSsambique. 

Estas informaçoens, que excitavão a minha admiração, e algũas objecçoens 

de impoSsibilid.
e
 q.‟ de propozito punha, produzirão o confeSsaremme q.‟ o dito 

João da Silva Guedes hé na verd.
e
 cumplice na conta que derão a Sua Magestade, 

na qual o capitulavão de atravessador dos melhores generos, e daqueles de q.‟ 

havia maior neceSsid.
e
 na terra, fazendo encontro com os Direitos, que devião 

pagar na Alfandega, e paSsando por alto os que comprava, ou a maior pt.
e
 delles 

sem q.‟ fizeSse carga nos livros, o q.‟ podia fazer, pois he o Principal Official 
daquella Repartição, e o D.

r 
Ouvidor, e Juiz da Alfandega nem sempre póde ali 

achar:se prezente por molesto, ou outro qualquer impedimento. Que 

                                                             
187 Ibidem  (p. 491), Doc. 154 / Cota original: ANRJ, Negócios de Portugal, Caixa 708,  pacote 01.  
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semelhantemt.
e
 fazia carga dos escravos, q.‟ os Estrangeiros transportavão, com 

dimuição no seo numero por motivo de algum reconhecimt.
o
 

A respeito do D.
r
 Ouvidor Francisco Antonio Tavares he voz const.

e
 q.‟ o 

seu Negocio parece senão licito, desculpavel, pois conciste em dar algum dinheiro, 

q.‟ tem , a juros de des por Cento , como nestes Paizes he permitido por acento da 

Relação de Goa; e também no lucro, q‟ lhe vem do cambio das patacas não 

marcadas, q.‟ corre conforme a neceSsid.
e
 e numero, q.‟ dellas há.  

Há hum costume em MoSsambique, o qual póde com effeito ajudar mt.
o
 a 

engrossar o peculio dos Generaes, e de mais alguns intereSsados, o q.
L
 conciste na 

obrigação, q.‟ tem todos os Capitaens dos Navios, q.‟ entrão sendo de Estrangeiros, 
de darem ao Manifesto, e meterem na Alfandega as patacas, q.‟ trazem. Deste 

dinheiro recebe a Real Fazenda dous por Cento, e o liquido deve trocar a mesma 

Real Fazenda por dinheiro Provincial sem cambio a benefício dos Póvos: mas com 

Ella ou não tem dinheiro, ou fimgem q.‟ o não tem, o General, e mais Officiaes da 
Alfandega os trocão, e com a d.

a
 Moeda Provincial pagão ao primitivo dono a soma 

q‟. manifestarão, depois de abatidos os dous por Cento, dando por seis patacas sem  

marca quatro marcadas, e depois as vendem aos Moradores com cambio, q.‟ neste 
anno chegou a vinte e Seis por Cento. Este foi o forte do Negocio do General 

Antonio Manoel de Mello emq.
to 

Governou MoSsambique; e porque nesse tempo 

entrarão mt.
os

 Navios Estrangeiros, e havia grd.
e 
numero de patacas nesse século de 

ouro /  como se explicão / alguns Moradores participavão do privilegio de trocarem 

algũas dellas sem Cambio: mas hoje não tem gozado desta graça por ter sido 

limitado o numero dos Navios, e das ditas patacas.  

Este Negocio além de seguriSsimo, vantajoso, e prejudicial aos Moradores 
porq.‟ não recebem utillid.

e
 do d.

o
 deposito, terá augmentado o cabedal de João da 

Silva Guedes, e do D.
r
 Ouvidor Francisco Antonio Tavares, e não ser verdade o q.‟ 

dizem do primeiro em toda a sua extenção, principalmt.
e
 havendo quem diga, q‟. 

elle deve alguns mil cruzados.  

Poucos dias há, q.‟ entrou neste Porto hum Navio Espanhol vindo de Monte 

Vedio. O seu Piloto deo ao Manifesto nove mil patacas. O Escrivão da Alfandega 
por Ordem vocal, que recebeo do Cap.

m
 General Francisco Guedes de Carvalho, as 

entregou a hum Baneane, e este publicamt.
e
 as trocou a dez por Cento, e o d.

o
 

Governador, por cuja conta se trocarão, como falão os Moradores com pezar de 

não participarem de algũas dellas sem cambio, ganhou alguns mil cruzados, porq.‟ 
D. Diogo em atenção á sua viagem teve hũa pequena parte dellas.  

D. Diogo de Souza semelhantemt.
e
 tem procurado aumentar os seos fundos 

com o mesmo negocio das patacas, e venda de escravos, q.‟ mandou p.
a
 o Cabo, e 

Mauricias, posto que tem tido seos prejuizos, e perdas no d.
o
 negocio.  

Porem o q.‟ paSso a referir, parece confirmar tudo. Na occazião, em q.‟ veio 

à Bordo da Náu Conceição o Patrão Mor p.
a
 a meter dentro do Porto, veio remando 

hum Cafre, q.‟ me diSserão ser dos Rios de Sena. Quis ouvilo, e perguntando-lhe 
se era de Sena? respondeo-me  q.‟ sim, e continou a sua oração sem interrupção 

nesta frase = Se V.M. quer governar Sena, Sofala ou Inhambane, dê dinheiro ao S.
r
 

General, q‟ VM. Vai ajuntar m.
to
 mil cruzado = 

Dizem geralmente.
e
 q.‟ o meo AnteceSsor, que proxmamt.

e
 faleceo em 

Quilimane sem deixar maiores riquezas, porq.‟ Cuidou em comprar a sua 

concervação lhe dera mais de trinta mil cruzados p.
a
 hir Governar aquella 

Capitania. 

Dous Soldados naturaes de Sena, q.‟ servem no Corpo de Artilheiros desta 

Praça há mais de Sinco an.
S
 fizerão-me hum requerimt.

o
 em q.‟ pedião ser 

destacados p.
a
 sua Patria. Como o despacho não dependia de mim, entreguei as 

Petiçoens ao Cap.
m
 General, o qual ainda os não despachou. Vierão os Soldados 

saber da resposta, e vendo q.‟ eu lhes não defferia; como entendião, q.‟ podia fazer; 

com todo dezembaraSo cada hum delles me offereceo hum Escravo se eu os 
despachasse como dezejavão. No meo interior compadeci-me dos pobres, e rotos 
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Soldados, e enconlerizei-me contra os inventores, e Mestres de tão infernal 

Linguagem: e os reprehendi, e vierão-me as lagrimas aos olhos q.
do

 os vi prostrados 

pedindome perdão de terem cometido hum crime p.
a
 elles novo.  Este he hum 

facto, q.‟ caracteriza os homens Publicos de MoSsambique, e o descaramento, com 

que me fizerão a proposta, comprova a relaxação.  

A respeito dos mais Officiaes Publicos, repito o q.‟ se me diSse em caza do 

D.
r
 Ouv.

or
 quando argumentavamos sobe a neceSsidade que tinhão, ou não tinhão 

de comerciar as peSsoas empregadas no Serv.
o
 = DesenganeSse, dizião q.‟ nesta 

Terra não há Official, q.‟ por neceSsid.
e 
não seja Negoceante, pois o seo Ordenado 

não chega p.
a
 Cumerem, pois recebem somt.

e
 metade do que Sua Magestade lhes 

manda dar, porque o recebem em Moeda Provincial =. He o que posso informar a 

V. Ex.
a
 

 

É interessante notar no documento que, além de investigar os fatos, Lacerda não perde a 

oportunidade de demonstrar para D. Rodrigo, e, consequentemente, para a coroa portuguesa, 

o quão confiável, íntegro e honesto ele era, ao relatar a experiência que vivenciou com relação 

à possibilidade de receber escravos, se conseguisse despachar mais rápido o requerimento. 

Além disso, o astrônomo faz questão de apresentar-se como uma pessoa benevolente, ao 

escrever “vierão-me as lagrimas aos olhos q.
do

 os vi prostrados pedindome perdão”. 

Conforme exposto no capítulo 1, Lacerda sempre fez questão de abusar dos termos 

vassaláticos e, sempre que possível,l se autopromover perante a coroa portuguesa, 

características estas não encontradas de maneira tão exacerbada em nenhum dos demais 

astrônomos demarcadores estudados. O fato de apresentar tal comportamento até o fim da 

vida, quando já tinha acumulado importantes capitais sociais, simbólicos e culturais, 

corrobora a ideia de que poderia se tratar não apenas de uma estratégia premeditada, visando 

a interesses futuros, mas como uma característica própria de Lacerda, isto é, total lealdade e 

fidelidade como súdito de Sua Majestade.  

Enquanto esteve à frente do governo dos Rios de Sena, Francisco José de Lacerda e 

Almeida teve inúmeros desentendimentos com o governador de Maçambique, Francisco 

Guedes de Carvalho e Menezes da Costa. Pereira e Ribas (2012) nos disponibilizam um 

conjunto enorme de documentos acerca dos conflitos entre os dois governadores
188

, que, de 
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 Apenas usar alguns deles como exemplo: Doc. 007 - Cópia de CARTA do [governador nomeado dos Rios de 

Sena], Francisco Jozé de Lacerda e Almeida, à Coroa de Portugal denunciando o [governador nomeado de 

Moçambique], Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da Costa por esse ter planos de autorizar o tráfico de 
escravos por parte de comerciantes franceses. Pede, também, que os negreiros brasileiros tenham permissão de 

negociar em Moçambique, a exemplo da autorização dada aos portugueses. (Data: 10/06/1797) / Doc. 044 - 

CARTA de Francisco José de Lacerda e Almeida [governador nomeado dos Rios de Sena], a D. Rodrigo de 

Souza Coutinho [Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar]. Apresenta informações sobre 

navegação, armamentos, conflitos de jurisdição entre governadores e situação geral da região. (Data: 

12/11/1797) / Doc. 019 - CARTA do [governador nomeado dos Rios de Sena], Francisco Jozé de Lacerda e 

Almeida, ao [Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Souza Coutinho, 

queixando-se de que o [governador de Moçambique], Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da Costa, 

interfere na nomeação dos ocupantes de cargos militares dos Rios de Sena. (Data: 22/03/1798) / Doc. 23 - 
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maneira sucinta, eram fruto da falta de clareza com relação à jurisdição de cada um. Menezes 

da Costa reclamava que Lacerda tomava determinadas decisões sem consultá-lo, enquanto o 

astrônomo paulista argumentava que Menezes da Costa se intrometia em assuntos que não lhe 

diziam respeito, expondo deste modo, um grande problema de comunicação e de soberania 

entre ambos. Embora o governador de Rios de Sena estivesse subordinado ao governador de 

Moçambique, na instrução emitida por D. Rodrigo, apresentada anteriormente, está bastante 

claro que o governo de Sena não deveria ficar totalmente subordinado ao de Moçambique, 

pois seria importante que ambos pudessem se fiscalizar mutuamente.  Segundo D. Rodrigo, 

para que o governador de Rios de Sena “não seja perturbado na execução dos Grandes 

Planos”. Ou seja, seria interessante que Lacerda trabalhasse de forma um tanto independente. 

O conflito entre os dois governadores iria durar até mesmo depois da morte de Lacerda, uma 

vez que, no dia 22 de outubro de 1800, praticamente dois anos após a morte do astrônomo 

paulista, Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da Costa escreve um ofício e uma carta a 

D. Rodrigo. O primeiro documento
189

 fala sobre um saco contendo supostas ordens secretas 

deixadas pelo ex-governador de Rios de Sena. De acordo com Menezes da Costa, Lacerda e 

Almeida fizera uma encenação para desacreditá-lo e aumentar sua ascendência sobre os 

moradores de Rios de Sena, fingindo existirem ordens secretas de que ele sucederia o 

governador. No segundo documento
190

, Menezes da Costa faz diversas acusações contra 

Lacerda, entre elas a de ter supostamente falsificado uma carta régia com ordens secretas que 
                                                                                                                                                                                  
CARTA do [governador nomeado dos Rios de Sena], Francisco Jozé de Lacerda e Almeida, ao [governador de 

Moçambique], Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da Costa, comunicando que estava muito doente e o 

falecimento de sua esposa Cecília Craveiro de Lacerda e buscando apaziguar os conflitos de jurisdição entre 

ambos. ANEXO: Cópia de CARTA de resposta do [governador de Moçambique] Francisco Guedes de Carvalho 

e Menezes da Costa, ao [Governador dos Rios de Sena] Francisco José de Lacerda e Almeida, acusando o 

recebimento de carta sobre o falecimento de Cecília Craveiro de Lacerda. O governador de Moçambique insiste 

nos conflitos de jurisdição entre ambos. / Doc. 136 - Cópia do OFICIO do [Governador de Moçambique] 
Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da Costa, ao [governador dos Rios de Sena], Francisco José de 

Lacerda e Almeida sobre o perdão que pede ao Rei Macombe Saruá  em favor de João Manoel Pereira, morador 

da Vila de Sena, processado por assassinato. Menezes da Costa argumenta que a concessão desse tipo de perdão 

é prerrogativa exclusiva dos capitães-governadores de Moçambique. (Data: 05/06/1798) / Doc. 138 - Cópia do 

OFICIO do [Governador de Moçambique] Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da Costa, ao [governador 

dos Rios de Sena] Francisco José de Lacerda e Almeida, que trata da disputa entre ambos sobre a competência 

de nomear os ocupantes de cargos civis e militares dos Rios de Sena. (Data: 09/06/1798) / Doc. 139 - Cópia do 

OFICIO do  [Governador de Moçambique] Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da Costa, ao  [governador 

dos Rios de Sena], Francisco Jozé de Lacerda e Almeida, que trata da disputa entre ambos sobre a competência 

de nomear os ocupantes dos cargos civis e militares dos Rios de Sena e de como proceder nesses casos. (Data: 

10/06/1798). / Doc. 55 - CARTA de Francisco José de Lacerda e Almeida [Governador dos Rios de Sena] ao 

[Governador de Moçambique] Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da Costa, em que discorre longamente 
sobre os conflitos de jurisdição que têm oposto os dois e dizendo que não aceita ser submisso como foram os 

seus antecessores. Relata as dificuldades por que está passando na expedição de travessia da África, 

principalmente devido à deserção dos carregadores e à falta de ajuda dos moradores dos rios de Sena, exceto da 

prazeira D. Francisca Josefa de Moura e Menezes. (Data: 13/07/1798).  
189 Ibidem  (p. 339-347), Doc. 080 / Cota original: AHU, Moçambique, Cx. 86, Doc. 21. 
190 Ibidem  (p. 388-392), Doc. 086 / Cota original: AHU, Moçambique, Cx. 87, Doc. 09.  
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lhe dava poderes extraordinários. Antes disso, entretanto, D. Rodrigo já havia repreendido o 

comportamento do governador Menezes da Costa em um ofício datado de 7 de novembro de 

1799
191

: 

“Sobre o que V. S.
a
 refere no seu Officio tambem da mesma data de 26 de 

Novembro, ter praticado para auxiliar, segundo as Reaes Ordens, os luminozoes 

trabalhos do Governador dos Rios de Sena [nas] empresas, que ja terá principiado 
com admiravel zelo, e conhecido proveito do Real Serviço; participo a V. S.

a
 que 

S.A.R. desejava que as Informaçoens de V.S.
a
 concordaSsem com  as que 

directamente tem aqui chegado do dito Governador o qual se queixa da pouca 
atividade com que V.S.

a
 s propôs auxiliar a execuçam das Reaes Determinaçoens, e 

que mais se ocupava em questoens de Jurisdiçam, contrariando, em consequência 

de taes disputas a realizaçam do grande plano de atraveSsar a Africa. Para que a 
huma vez ceSsem semelhantes altercaçoens sobre pontos de Jurisdiçam, Ordenou 

S.A.R. que o Conselho Ultramarino propozeSse o meio de as fazêr terminar, e 

desde ja advirto a V.S
a
 que o mesmo Augusto Senhor Determinou que aos 

Governadores da Segunda Ordem se deSse dentro das suas Capitanias o tratamento 
de Senhoria. No Real Nome de S.A.R. insinuo a V.S.

a
 que se deve abstêr de fazer 

remeSsas de Prezentes a PeSsoas que se acham nesta Corte exercitando Empregos 

de Reprezentaçam, pois que nam so os ditos Prezentes ficarám á dispoziçam do 
mesmo S.

r
 mas athe V.S.

a
 receberá o dito condigno Castigo devido a huma 

similhante conducta, que toda se dirige a excitár dissençoens na Africa. [...]” 

 

Em outubro de 1799, ou seja, quase um ano após a morte de Lacerda, D. Rodrigo envia 

uma carta
192

 ao astrônomo, informando ter levado à presença Real os seus ofícios, assim 

como o Diário de Viagem de Moçambique para os Rios de Sena e o mapa correspondente. D. 

Rodrigo relata o bom acolhimento que tiveram esses materiais junto ao príncipe regente. Este 

documento é interessante, pois demonstra o quanto a coroa portuguesa estava satisfeita com 

os trabalhos de Lacerda: 

 

“[...] e o mesmo Augusto Senhor teve muito gosto em ver o zelo, com que V.M.
ce

, 

obedecendo ao que lhe fora ordenado, hia dar principio à Empreza de fazer 
communicaveis as duas Costas de Africa; e nesse caso se lisonjêa Sua Alteza Real, 

que em modo algum haja occasião de desastre; e que certamente lhe ha de deferir á 

justiça de suas Pertenções, concedendo-çhe as graças correspondentes á Sua Real 
Grandeza em consideração ao grande, e importante Objecto, de cuja execução 

V.M.
ce

 se acaha encarregado.  
 

D. Rodrigo menciona também o governador de Moçambique “Pelo que respeita ao 

pouco zelo, e má conducta dos Governadores de Moçambique Sua Alteza Real ha de dar as 

convenientes providencias”. E encerra a carta salientando que: 

 

“O mesmo Augusto Senhor recebeo muito prazer, e teve grande satisfação de ver 
os seus Diarìos, dos quaes, e das Contas, que os acompanhavão, a mesma 

Sociedade dentro em pouco tempo tenha de melhorar as Cartas Topograficas do 

interior da Africa com as Novas Descobertas, que V.M.
ce

 há de fazer; e nesta 

                                                             
191

 Ibidem  (p. 440-441), Doc. 110 / Cota original: AHU, Moçambique, Códice 558, f. 72-73. 
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 Ibidem (p. 254-255), Doc. 047 / Cota original: AHU, Moçambique, Cx. 81, Doc. 018. 
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certeza confia receber nesta Corte noticias de V.M.
ce

 ha de fazer; e nesta certeza 

confia receber nesta Corte noticias de V.M.ce em Fevereiro, ou Março próximo 

datadas de S. Paulo de Loanda.. Nada hesito sobre o seu préstimo, e actividade 
para conseguir o fim de huma Empreza, que sem dúvida o hade encher de muita 

gloria.” 

 

No mesmo dia, D. Rodrigo também escreve um bilhete
193

 ao oficial-maior da secretaria 

de estado da Marinha e Ultramar, João Felipe da Fonseca, ordenando que fosse redigido um 

decreto concedendo um prazo a Lacerda, ou a sua mulher e filhos, com a condição de que ele 

concluísse a travessia da África, ou, em caso de morte, na tentiva.  

Enquanto esteve em Moçambique, Lacerda também escreveu uma carta para a coroa de 

Portugal versando sobre a má distribuição dos prazos em algumas regiões e aproveitou para 

falar sobre os modos de fazer a população local aumentar; além de algumas alternativas para 

melhorar a agricultura. Lacerda sugere, por exemplo, que mandassem do Brasil “Mineiros e 

Roseiros que soubessem asucar farinhas de mandioca, anil, teçer algodão
194

”. 

Com relação aos instrumentos astronômicos, em outubro de 1800 o capitão de fragata e 

diretor da Academia dos Guardas-Marinhas, José Maria Dantas Pereira, fez uma relação dos 

instrumentos levados por Lacerda para o continente africano. De acordo com a lista não eram 

muitas coisas, apenas “1 Quadrante Astronomico, 1 Theodolito pequeno, 2 Planchêtas, 1 

Nível, 1 Círculo de medir e marcar angulos, 2 Escalas circulares, Termomêtros, 1 Oculo 

montado, Compassos e Regras
195

”.  

Lacerda também deixou diários de viagens da sua missão de travessia da África. Por 

serem demasiadamente longos e narrarem acontecimentos diários, não foi possível analisá-los 

na íntegra. Por outro lado, tais diários, sem sombra de dúvida, merecem estudos específicos e 

aprofundados a partir de diversas óticas, pois são fontes de valor inestimável que podem e 

devem ser mais exploradas pela historiografia.  

Depois de ter percorrido mais de 1300 km desde Tete, Lacerda e Almeida chegou, já 

doente e com febre, a Cazembe, então parte do reino de Lunda, a 3 de outubro de 1798. 

Passadas duas semanas veio a falecer sem conseguir concluir a travessia. Depois dos 

trabalhos realizados nas demarcações das fronteiras da América portuguesa e da missão de 

travessia da África, Lacerda passou a ser considerado – pela historiografia do século seguinte 

e meados do XX –um dos maiores exploradores do império português no século XVIII. O 

fato de ter falecido durante a empreitada, isto é, ter perdido a vida em prol dos Reais Serviços 

e com caráter de trabalho científico, acrescenta à biografia de Lacerda um componente 

                                                             
193 Ibidem (p. 286-287), Doc. 064 / Cota original: AHU, Moçambique, Cx. 84, Doc. 14. 
194 Ibidem  (p. 202-208), Doc. 018 / Cota original: AHU, Moçambique, Cx. 80, Doc. 81. 
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bastante peculiar, fazendo-a receber ainda mais destaque. Não por acaso, é o personagem 

sobre o qual a historiografia mais se debruçou ao longo do tempo. 

Aproximadamente um ano antes da morte de Lacerda, seu companheiro em muitos 

momentos da vida, Antonio Pires da Silva Pontes foi nomeado governador da capitania do 

Espirito Santo. O decreto do príncipe regente foi expedido no dia 11 de novembro de 1797
196

. 

Pontes tomou posse apenas em 29 de março de 1800, porém ao longo do período entre a 

nomeação e a posse há alguns documentos importantes, dentre eles, uma carta datada de 1 de 

dezembro de 1797, escrita por Alexandre Rodrigues Ferreira endereçada, muito 

provavelmente, a D. Rodrigo, informando que se encontrava pronta a Carta Geographica de 

Projecção Espherica do Brasil
197

: 

 

“Sobe à Presença de V. Ex
a
. a Carta Geographica de Projecção Esphérica do 

Estado do Brasil, que V. Exa. me incumbiu de mandar desenhar pelos 
Desenhadores deste Real Jardim Botânico, às Ordens do meu Patrício e Colega o 

Dr. Antonio Pires da Silva Pontes. Possão os seus esforços ser coroados com a 

Aprovação de V. Ex
a
.” 

 
 

Ou seja, quando Silva Pontes foi nomeado governador da capitania do Espírito Santo, 

estava finalizando o projeto da Carta Geral do Brasil. Em 1798, Antonio Pires traduz para o 

português a obra de George Atwood “The Construction and Analysis of Geometrical 

Propositions, Determining the Positions Assumed by Homogeneal Bodies Which Float Freely 

on a Fluids Surface determining the Stability of ships, and otherfloating”, publicada na 

Philosophical Transactions (vol. 86, p. 46-130) da Royal Society
198

. No começo do ano 

seguinte, a tradução já estava circulando pela América portuguesa, pois Fernando Delgado 

Freire de Castilho, governador da capitania da Paraíba e Francisco Maurício de Sousa 

Coutinho, capitão-general do estado do Pará e Rio Negro enviam ofícios a D. Rodrigo 

informando o recebimento das obras traduzidas
199

. Ao que tudo indica, esta foi uma tarefa da 

coroa portuguesa para Silva Pontes enquanto ele ainda estava no reino, antes de tomar posse 

da capitania, pois o astrônomo escreveu na apresentação da obra: “O presente Tractado [...] 

para coadjuvar na Instrucçaõ dos Alumnos da Nova Classe de Engenheiros Constructores, me 
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 AHU - Espírito Santo - Cx. 05, Doc. 422. Porém apenas dia 20 de dezembro de 1799 foi expedida a Carta de 

Confirmação do Posto de Governador da Capitania do Espírto Santo.  Registo Geral de Mercês de D. Maria I, liv. 

29, f. 263 
197 IHGB, Lata 195 – Doc. 57.  
198 A obra traduzida se encontra na BNP - Coleção: Fundo Geral Monografias, Cota: S.A. 899 A. Disponível 

online através do link: http://purl.pt/11807  
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 AHU - Paraíba (1593-1826) - Cx. 34, Doc. 2485; AHU - Pará (1616-1833) - Cx. 114, Doc. 8839. 

http://purl.pt/11807
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servio de interina occupaçaõ no serviço de Vossa Alteza Real em quanto não tenho a honra de 

ir exercer a Comissaõ do Governo da Capitania [...]”.  

Datado de 1798, há também um importante documento no arquivo nacional da Torre do 

Tombo que muito pode nos revelar sobre a biografia de Antonio Pires da Silva Pontes. Trata-

se dos autos de justificação de nobreza, dele e de seu irmão, José da Silva Pontes de Carvalho 

Leme
200

. Por conter uma grande quantidade de anexos comprobatórios, é um documento 

bastante longo, mas é relevante transcrevê-lo parcialmente:  

 

Dizem Antonio Pires da S.
a
 Pontes Leme, Cavalheiro professo na ordem de 

S. Bento de Aviz, Cap.
am

  de Fragata da Armada Real, e Gov.
or 

 da Capitania do 

Spirito Santo no Estado do Brazil, e seu Irmão Joze da S.
a
 Pontes de Carvalho 

Leme, Cap.
am

 mor da Cidade de Mariãna da Cap.
nia

 de Minas Gerais do mesmo 

Estado do qual são naturaes; que p.
a
  bem de sua justiça, abonação de suas pessoas, 

Nobreza, e Fidalguia e p.
a
 requererem Brazão e Armas das m.

to
 nobres  Familias 

dos Appelidos de Silva, Pontes, Leme, e Botelho desse Reyno, de que procedem , 
querem justIficar nesse juizo, como privativos da Nobreza: 

1º Que os justificantes são filhos legitimos de Jozê da S.
a
 Pontes de Carvalho n.

al
 da 

Cap.
nia

  de S. Paulo, Cavalheiro professo da ordem de [Xpo"], Cap. 
am

 mor da 
sobredita cidade de Mariaña, guardamor das Minas do inficionado e Catas Altas, 

Senhor de m.
tas

 Lavras de minerar, e de Fazendas com numeroza Escravatura na 

dita Cap.
nia

  de Minas Gerais, na qual gozou sempre o maior respeito e estimação: 
E de tua Mulher D. Mariaña Dias Paes Leme, Irmã dir.

ta
  do Desembg.

or
  Joze Pirez 

Mons.
to
  que falleceu conserv.

or
  da Universidade de Coimbra, e do Dr. 

Fran.
co

  Paes de Oliv.
a
 Leite, Guardamor das Minas  de Villa Rica, e Senhor de 

huma opulenta caza com Lavras e Escravatura. 
2º Que os Justific.

es
  são netos pela parte paterna do Cap.

am
 Fran.

co
  da S.

a
 de 

Carvalho e Costa, n.
al
 da Cidade de S. Paulo, onde ocupou os honrozos Cargos de 

sua Governança; e das Minas Gerais foi senhor de m.
tas

 Lavras com mais de 300 
Escravos empregados na extração do ouro: Irmão dos Capitaens Diogo da S.

a
 e 

Thomé da S.
a
 com os quais foi em companhia de Antonio de Albuquerque Coelho 

de Carv.
o
  Cap.

am
 Gen.

al
 de S. Paulo e Minas de Soccorro da cid.

e
  do Rio de Janr.

o
 

invadida pelos Francezes em 1711:  E de sua M.
er
  D. Inez Domingues de Pontes, a 

qual era filha  de Antonio Domingues de Pontes, nobre cidadão de S. Paulo (Irmão 

do General Padre Belchior de Pontes, e do Rd.
o
 D.

r
  João de Pontes Vigr.

o
 g.

al
  de S. 

Paulo, Sug.
tos

 m.
to

 respeitaveis); e de sua M.
er
  D. Suzana Reis Borba, Irmã do 

Ten.
e
  Gen.

al
  Manoel de Borba Gato Paulista de m.

to
  respeito, e que recebeu 

honrozas cartas firmadas pelo Real Punho do Rey D. Pedro 2º: E por eles seus 

Bisávós são os Justific.
es

  das nobres familias dos Pontes, Borbas, Pachecos, e 
Tenorios, as quais todas são antigas, e m.

to
 distinctas da Cap.

nia
  de S. Paulo. 

3º Que os Justific.
es

  São Bisnetos de Diogo da S.
a
 de Carvalho, Cidadão de S. 

Paulo, em cuja Capitania foi o Tronco da Familia de seus Appellidos, e gozou g.
de

 

respeito , como Descend.
te
 da illustre casa dos senhores de Ueiros desse Reyno: e 

de sua M.
er
  D. Paula Da Costa, Irmã do Rd.

o
 Conigo João Glz.

o
 da costa da nobre 

Familia dos Syqr.
as
 da mesma Capitania . 

4º E pela parte materna: Que os Justific.
es

 são netos de Maximiano de Oliveira 
Leite Leme, n.

al
 da Cap.

nia
 de S. Paulo, Cavalr.

o
 Professo da Ordem Xpo”, Senhor 

                                                             
200 ANTT - Feitos Findos, Justificações de Nobreza, mç. 6, n.º 15. 
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de Lavras de Minerar, e Guardamor das Minas da Cid.
e
 de Marianna, onde gozou 

gd.
e
 respeito e estimação: E de sua m.

er
 Ign.

ca
  Pires de Arruda. 

5º Que os Justific.
es

 são bisnetos do Cap.
tam

 Fran.
co

 Paes de Oliv.
a
 nobre Cidadão de 

S. Paulo, que foi com seu sogro o Gov.
or

 Fernão Dias Paes Leme ao Descobrim.
to

 

das Esmeraldas do Sertão de Jabarabuçu, hoje Minas Gerais: E de sua m.
er 

 D. 

Mariana Paes Leme Irmã dir.
ta
 de Garcia Rodrigues Paes, Fid. da Casa  Real e 

Guardamor Geral das Minas 3.
os 

Netos do Cap.
am

 Salv.
or 

de Oliv.
a
 ; e de sua m.

er 

An.
ta 

Paes, Irmã dir.
ta
 do Guardamor Estevão Rapozo Bocarro: E 4.

os
 Netos de 

Rafael de Oliv.
a
 Fundador da V.

a 
 de Jundiay da sobred.

ta
 Capitania de S. Paulo. 

6º E pela d.
a 
 sua Bisavó D. Marianna Paes Leme: Que os Justific.

es
 são 3.

os 
Netos 

de Fernão Dias Paes, Gov.
or 

 p.
a 
 o Descobrim.

to 
das Esmeraldas p.

r
 ordem do Rey 

D. Pedro 2º q o honrou com m.
tas

 Cartas firmadas do seu Real Punho; e Fundador 

do Mostr.
o 

 de S. Bento da Cid.
e
 de S. Paulo: E por elle são os Justific.

es 
7.

os 
Netos 

sem quebra de Bastardia de Pedro Leme, Fidalgo da Caza Real, Franco da Illustre 
Familia do seu Appellido na sobred.

a 
 Cap.

nia
 e em outras do Brazil. 

7º Que pela d.
a
 sua Avó D. Ignacia Pires de Arruda, m.

er 
de Maximiamo de 

Oliv.
a 
 Leite, são os justificantes Bisnetos do cap.

tam
 Fran.

co
 Pires, que acompanhou 

o seu tio materno d.
o
 Fernão Dias Paes no Descobrim.

to
 das Esmeraldas e era p.

r 

varonia 4º neto de João Pires Franco da nobre Familia dos Pires da Sobred.
a
 

Capitania, o qual vem a ser 7º avô dos justificantes: E de sua m.
er
 D. Maria de 

Arruda: E por essa são 3.
os 

 Netos  de Fran.
co 

 de Arruda Sá. n.
al
 da Ribr.

a
  grande da 

ilha de S. Miguel, Franco da nobre Familia do seu Appellido na mesma Capitania, 

o qual era 4º Neto sem quebra de Bastardia de Gonçalo Vaz Botelho, Franco de 

Illustrissimas Cazas desse Reyno: E de sua m.
er 

 D. Maria de Quadros, das Nobres 
Familias dos Quadros Bicudos, e Mendonças da mencionada Capitania da S. Paulo. 

8º Que os seus Sobred.
os

 Avós, e mais antecedentes foram pessoas m.
to

 nobres, e 

Legitimos Descendentes das referidas Familias dos Silva, Pontes, Lemes, e 
Botelhos; e das mais do seus Appellidos; e como tais se tratarão a Ley  da Nobreza 

Com Cavallos, Criados, Escravos, e mais Estado proprio della, sem q em tempo 

algum Commetessem Crime de Leza Mag.
e  

Divina, ou Humana. 
Justifiquem. 

Silva  

P.F.al.s. Seja servido admittir aos supp.
es

 a justificarem o Expendido, p.
r
 Docum.

tos 

e testem.
as

 
E provado que seja, mandar-lhes passar sua Inn.

ca
 p.

a 
com ella requererem seu 

Brazão na forma do estillo. 

E.R.M. 

 

É interessante mencionar que ao longo da década de 1790, Silva Pontes conseguiu 

acumular ainda mais capital simbólico. Além dos já mencionados títulos, cargos e patentes 

recebidas, se tornou Cavaleiro da Ordem de São Bento de Avis
201

. Em 1796 solicitou a 

nomeação para tenente-coronel do regimento de cavalaria de Minas
202

. Pouco antes de partir 

rumo ao Brasil, para governar a capitania do Espírito Santo, o Príncipe Regente, D. João, o 

nomeou para o posto de coronel comandante do Regimento de Milícias da Capitania do 

Espírito Santo
203

.  
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Na Academia das Ciências de Lisboa, Silva Pontes não teve muitos trabalhos 

divulgados. Foram duas publicações em 1792, uma delas intitulada “Memória sobre os 

Homens Selvagens da América Meridional, que serve de introdução às Viagens de António 

Pires da Silva Pontes Leme”. A segunda estava mais voltada para astronomia, “Observaçoens 

feitas na Academia dos Guardas da Marinha em 16 de setembro de 1792”. Em 1800, já como 

governador, apresentou um novo trabalho “Memoria sobre a utilidade publica em se tirar o 

ouro das Minas, e os motivos dos poucos interesses dos Particulares que o minerão 

actualmente no Brazil”, porém este foi censurado por Manuel de Almeida de Soveral de 

Carvalho e Vasconcelos (segundo-visconde da Lapa e segundo-barão de Moçâmedes).  

Enquanto esteve no comando da capitania do Espírito Santo, Silva Pontes foi incumbido 

de mapear o território, sobretudo os limites com Minas Gerais e Bahia. Também procurou 

promover a reabilitação da economia da região a partir da mão de obra escrava, com o 

objetivo de fomentar a diversificação agrícola. Outro grande feito foi a abertura do Rio Doce 

para navegação. Também proporcionou a organização burocrático-administrativa da capitania 

(DUTRA, 2015) 

Há uma vastíssima documentação de Antonio Pires da Silva Pontes como governador 

do Espírito Santo. Devido ao grande volume documental não foi possível aprofundar a análise 

em muitos deles. Apenas no Projeto Resgate foram encontrados aproximadamente cinco 

dezenas de documentos administrativos de diversas naturezas que compõem um rico terreno 

para o mais os mais variados trabalhos historiográficos.  

Ao término da vida, Lacerda e Pontes haviam acumulado os seguintes títulos/cargos: 

doutor em matemática pela Universidade de Coimbra, capitão de fragata, sócio da Academia 

das Ciências de Lisboa, governador, lente de Astronomia da Academia Real dos Guardas 

Marinhas e demarcador de limites do Tratado de Santo Ildefonso na América portuguesa na 

função de astrônomo real da terceira partida, dentre outros. Evidentemente, são os 

personagens de maior destaque dos que trabalharam nas demarcações. Provenientes de 

famílias importantes da elite colonial, pode-se dizer que no fim de suas vidas conseguiram 

adquirir ainda mais capital e ascensão social. Os inúmeros capitais culturais e simbólicos 

acumulados ao longo de suas existências, foram, sem dúvida, de grande importância para a 

obtenção de tamanha distinção. Além disso, estes capitais acumulados no campo científico 

foram convertidos também para o campo político. A trajetória de ambos passou a ter ainda 

mais destaque a partir do projeto imperial colocado em prática pelo ministro D. Rodrigo ao 

final da década de 1790 e início do século XIX. Segundo a historiografia, a relação de Silva 

Pontes com D. Rodrigo era tão estreita que o astrônomo homenageou o secretário, colocando 
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o mesmo nome em seu filho que nascera em 1799. Rodrigo de Sousa da Silva Pontes foi um 

importante desembargador, conselheiro de estado e um dos fundadores do IHGB no Rio de 

Janeiro. Tanto Lacerda quanto Pontes conseguiram amealhar os capitais (cultural, simbólico e 

social) necessários para se inserirem na rede de ilustrados da elite do império português. 

Enquanto na década de 1780 eram funcionários comandados pelos governadores das 

capitanias por onde passaram e pelo primeiro-comissário das demarcações, no final da década 

de 1790, e virada do século, o quadro se inverte e ambos passam a comandar grandes 

projetos. Conseguem ascender aos poderes locais, passam a trocar correspondências diretas, 

não só com o secretário D. Rodrigo (com quem, provavelmente, os laços já haviam sido 

construídos em Coimbra), mas também com a própria coroa portuguesa. Passam a ser 

indivíduos-chave para que os planos de Sua Majestade fossem implementados nas regiões que 

estavam sob suas jurisdições e terminam o ciclo de suas vidas em cargos de relevo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A partir desta pesquisa de mestrado foi possível perceber que se tornar um homem de 

ciência e ser contratado para trabalhar para a Coroa Portuguesa não necessariamente seria 

sinônimo de ascensão social. Havia em jogo uma série de fatores que poderiam facilitar, ou 

dificultar a obtenção de capital social. Para os casos de Bento Sanches Dorta e Francisco de 

Oliveira Barbosa, a não participação nas viagens fronteiriças se mostraram como um 

obstáculo natural à obtenção de ainda mais prestígio com os poderes políticos. Detinham os 

capitais culturais necessários (tanto do tipo “incorporado” quanto “objetificado” e 

“institucionalizado”) e eram detentores de certos capitais simbólicos, porém, a falta de 

experiência no arriscado ambiente das fronteiras, juntamente com a ausência de patentes 

militares e do título de doutor na Universidade de Coimbra, foram determinantes para que não 

conseguissem converter os seus diferentes tipos de capitais adquiridos no campo científico 

para outros campos, como por exemplo, o político. Com a carência desta importante tríade 

(título de doutor, patentes militares e experiência nas fronteiras), ambos estavam limitados 

“apenas” a serem homens de ciência contratados como funcionários régios. Nem mesmo a 

nomeação como membro da Academia das Ciências de Lisboa foi capaz de compensar a 

ausência desses três elementos fundamentais.  

Francisco José de Lacerda e Almeida e Antonio Pires da Silva Pontes estavam no outro 

extremo, possuíam todos os elementos necessários: obtiveram o título de doutor, receberam 

patentes militares, foram sócios da Academia das Ciências de Lisboa, receberam cargos em 

importantes instituições no Reino após as demarcações e pertenciam à elite colonial – Silva 

Pontes principalmente, pois pertencia à nobreza. Além do mais, viajaram pela colônia, 

desenvolvendo trabalhos de demarcação. Com isso, ampliaram suas redes de socialização, 

obtiveram ainda mais capital social, se aproximaram dos poderes políticos e nem mesmo a 

critica do governador do Mato Grosso com relação ao comportamento de ambos, foi 

suficiente para tirar-lhes o prestígio que possuíam, e que, gradativamente foi aumentando, 

sobretudo com a nomeação de D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o cargo de secretário de 

estado da Marinha e Ultramar.  

Diante disso, Lacerda e Pontes conseguiram converter todo o capital cultural, simbólico 

e social que detinham no campo científico para o campo político. Conseguiram ainda mais 

distinção social, foram considerados importantes personagens pela historiografia, seja como 

astrônomos, matemáticos, exploradores, geógrafos, viajantes ou políticos. No fim da vida, 

detinham laços relativamente “estreitos” com a coroa portuguesa, trabalhando e executando 
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os planos de Sua Majestade como soberanos locais, detentores de poder nas regiões sob suas 

respectivas jurisdições (capitania do Espírito Santo e Rios de Sena). Lacerda conseguiu, 

inclusive, integrar importantes projetos em três continentes do império português, ou seja, 

América, Europa e África. Ambos se tornaram indivíduos-chave para o projeto imperial 

colocado em prática por D. Rodrigo no fim do século XVIII.  

Já José Simões de Carvalho pode ser considerado o meio-termo entre a dupla de 

demarcadores que ficou no “eixo Rio-São Paulo”, – Dorta e Barbosa – e a dupla “aristocrata”, 

– Lacerda e Pontes. Carvalho não foi membro da Academia das Ciências de Lisboa, tal como 

aconteceu com Dorta e Barbosa, porém, diferentemente destes dois, possuía o título de doutor 

em matemática. Carvalho não provinha de família importante, tal como Lacerda e Pontes, 

nem acumulou cargos de destaque no reino como aconteceu com eles; contudo, pode-se dizer 

que o fato de ter sido nomeado governador da capitania do Rio Negro, o coloca quase no 

mesmo nível social de Pontes e Lacerda, se levarmos em consideração apenas a trajetória de 

vida dos indivíduos, isto é, se desprezarmos a herança nobiliárquica. Infelizmente, o fato de 

não ter governado a capitania do Rio Negro, pode ter contribuído de forma significativa para 

que a historiografia deixasse Carvalho quase no anonimato. 

A trajetória de José Simões de Carvalho demonstra também que, apesar do campo 

científico se mostrar como uma oportunidade de ascensão social no último quartel do século 

XVIII, permanecer apenas no campo científico não seria suficiente, seria necessário, de 

preferência, arriscar a vida em serviços régios, mas também, permear, sobretudo, pelo campo 

militar para que assim pudesse galgar uma oportunidade no campo político. Ou seja, era 

possível converter e/ou reconverter os capitais de um campo (no caso, o científico) para 

outros campos (no caso, o político), desde que o indivíduo atendesse tais pré-requisitos.  

Um ponto que merece menção é que ao longo de toda a dissertação, os cinco indivíduos 

foram tratados como astrônomos na maioria do tempo pois, este foi o termo utilizado no ato 

das contratações dos mesmos pela Coroa portuguesa, porém isso não pode ser entendido 

como a única atividade deles. De fato, atuavam de maneira híbrida por conta não apenas da 

formação em Coimbra, mas também devido ao trabalho no campo com o intuito de se 

observar o máximo possível do território, e, consequentemente, extrair todas as informações 

relevantes. Assim, nesta conjuntura a diferença de um “astrônomo”, para um “geógrafo” e/ou 

“matemático”, é bastante tênue. Porém, o mesmo não ocorre se compararmos com um 

“naturalista”. O naturalista, apesar de também se configurar como um profissional híbrido, 

tinha os seus olhos voltados muito mais para o descrição, catalogação e estudo dos reinos 

animal, vegetal e mineral (e até etnográfico) do que o astrônomo contratado para as 
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demarcações, cuja preocupação recaía sobretudo no sentido de mapear e pensar em 

alternativas para a defesa e manutenção do território em si. Essa diferença perpassa também 

pela formação universitária, onde o objetivo do curso de Filosofia diferia sobremaneira 

(apesar de alguns tópicos em comum) do curso de Matemática. 

 A formação prática em Coimbra, como vimos no segundo capítulo, no que se refere ao 

espaço destinado ao estudo das práticas astronômicas era muito pouco sofisticado nas 

primeiras turmas do curso matemático. Assim como, não seria exagero afirmar que a 

astronomia que estes indíviduos executaram no período das demarcações também não era 

uma astronomia sofisticada, a prática era exatamente a mesma das que foram realizadas 

décadas antes no Tratado de Madri. Uma lacuna que a dissertação não conseguiu dar conta e 

que vai diretamente ao encontro dessas questões, diz respeito ao período de treinamento que 

os indivíduos fizeram com Miguel Ciera no final da décadad e 1770. Infelizmente não foram 

encontradas fontes que nos trouxessem informações importantes acerca deste treinamento. 

Portanto, não sabemos como foi, onde se deu, quais materiais utilizaram, quais observações 

realizaram, se era algo apenas prático ou também teórico, etc. Assim, surge aqui uma 

possibilidade para pesquisas futuras, a fim de responder tais questões.  

Vale a pena mencionar que enquanto uma parela considerável da historiografia sugere 

que os melhores alunos do curso de matemática foram contratados, indo de encontro deste 

modo com o que Mendonça (1985) apresenta, acreditamos que isso é bastante insuficiente 

para inferir acerca da escolha dos astrônomos que compuseram as equipes demarcatórias. 

Essa discussão foi levantada ao término do segundo capítulo, e consideramos de extrema 

relevância pontuar o que poderia motivar os alunos do curso de matemática a desejarem 

participar das demarcações que por si só era um trabalho bastante arriscado. Olhar através do 

ponto de vista de um aluno cursando matemática em Coimbra aparentemente se mostrou uma 

alternativa interessante para entender melhor os indivíduos contratados para as demarcações.  

Por fim, salientamos que esta pesquisa de mestrado teve como foco as trajetórias de 

cinco astrônomos demarcadores, – Bento Sanches Dorta e Francisco de Oliveira Barbosa 

(astrônomos responsáveis pela segunda partida, mas que não conseguiram executar as tarefas 

fronteiriças), Francisco José de Lacerda e Almeida e Antonio Pires da Silva Pontes 

(astrônomos contratados para a terceira partida) e José Simões de Carvalho (um dos 

astrônomos responsáveis pela quarta partida). Porém há outros três personagens que fizeram 

parte de todo o contexto no qual estes indivíduos estavam inseridos, mas que infelizmente não 

foram inseridos na pesquisa devido ao prazo. São eles: José Joaquim Victório da Costa, – 

outro astrônomo contratado para ser parceiro de Simões na quarta partida –, que conseguimos 
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abordar de maneira bastante sucinta (por ter sucedido seu companheiro no governo da 

capitania do Rio Negro) e outros dois personagens que ficaram responsáveis pela primeira 

partida e que não chamaram muito a atenção da historiografia, – José de Saldanha e Joaquim 

Félix da Fonseca Manso. Ambos foram formados em Coimbra e, com certeza, merecem mais 

estudos para compreendermos em profundidade a atuação, perfil e trajetória de cada um deles.  

Diferentemente dos trabalhos demarcatórios do Tratado de Madri, onde não havia no 

império português pessoas disponíveis para exercer tal tarefa, determinando que os lusos 

recorressem às nações vizinhas atrás de profissionais, o quadro muda no Tratado de Santo 

Ildefonso. A reforma na Universidade de Coimbra e a criação do curso matemático 

conseguem suprir tal carência, e, mais do que isso, a faculdade de matemática se mostra uma 

porta de acesso à carreira científica, possibilitando a inserção à rede de ilustrados da elite 

imperial.  
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FONTES MANUSCRITAS  

 

Projeto Resgate 

 

AHU, Avulsos, Cx. 29, Doc. 2421. Provisão (minuta) da Rainha D. Maria I, promovendo o 1º 

Tenente de Mar com exercício de lente de Matemática da Companhia de Guardas-Marinhas, 

Francisco José de Lacerda e Almeida, no posto de Capitão de Fragata da Armada Real com o 

mesmo exercício de Lente, em reconhecimento pelos serviços prestados nos trabalhos de 

Demarcações de Limites das fronteiras do Norte do Brasil, a partir de janeiro de 1780, 

ocupando-se com a observação astronômica, a formação de derrotas e o levantamento de 

mapas, desde a cidade de Belém do Pará até as fronteiras do Rio Negro, de onde partiu em 

1782 para a Capitania do Mato Grosso, e a partir de 1788, realizando a derrota entre Vila Bela 

e São Paulo, após o qual regressa ao Reino em 1790. 04/10/1796. Queluz. 

 

AHU, Colônia do Sacramento e Rio da Prata, Cx. 3, Doc. 207. Ofício (extrato) sobre a 

demarcação dos limites dos domínios espanhóis e portugueses na América, em conformidade 

com o Tratado de 1 de outubro de 1777, designando-se os acidentes geográficos a servirem de 

marcos para a 1ª, 2ª e 3ª divisões, mencionando os respectivos artigos daquele tratado. Post. a 

01/10/1777. Sem local.  

 

AHU - Espírito Santo - Cx. 05, Doc. 422. Porém apenas dia 20 de dezembro de 1799 foi 

expedida a Carta de Confirmação do Posto de Governador da Capitania do Espírto Santo.  

Registo Geral de Mercês de D. Maria I, liv. 29, f. 263. 
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AHU, Espírito Santo, Cx. 05, Doc. 432. Decreto do Principe Regente D. João a conceder 

nomeação ao atual Governador da Capitania do Espirito Santo Antônio Pires da Silva Pontes 

[Pais Leme e Camargo] para o posto de Coronel Comandante do Regimento de Milícias da 

Capitania do Espírito Santo. 08/08/1799. Queluz 

 

AHU, Espírito Santo, Cx. 7 Doc. 490. Requerimento do Padre Inácio Joaquim da Natividade, 

ao Príncipe Regente, D. João, a pedir justiça e providências de todas as culpas formalizadas, 

cometidas pelo Governador da Capitania do Espírito Santo, Antonio Pires da Silva Pontes 

Pais Leme e Camargo, para ser sentenciado, e que restitua a sua paróquia. Ant. a 18/02/1803. 

Nossa Senhora da Assunção Benevente. 

 

AHU, Espírito Santo, Cx. 7 Doc. 491. Requerimento do Capitão-Mor da Conquista da 

Capitania do Espírito Santo, Manuel Francisco dos Reis, ao Príncipe Regente, D. João, a pedir 

as ordens necessárias afim de que lhe sejam levantados os sequestros dos seus bens e 

rendimentos tomados pelo Governador da Capitania do Espírito Santo, Antonio Pires da Silva 

Pontes Pais Leme e Camargo, para poder usar e dispor dos mesmos como bem lhe parecer. 

Ant. a 10/03/1803. Espírito Santo. 

 

AHU, Mato Grosso, Cx. 23, Doc. 1373. Ofício do Cadete na Tropa de Dragões da Capita, 

Antonio Pires da Silva Pontes Leme, ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 

Martinho de Melo e Castro em que pede patente no Exército ou na Marinha. 12/08/1782. Vila 

Bela. 

 

AHU, Mato Grosso, Cx. 25, Doc. 1490. Ofício do astrônomo Antonio Pires da Silva Pontes 

ao Secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro sobre os exames 

que fez no rio Paraguai, a localização do Lago Xeraes e o descobrimento de duas minas de 

prata. 28/09/1786. Vila de Cuiabá. 

 

AHU, Mato Grosso, Cx. 26 Doc. 1518. Ofício do governador e capitão –general de Mato 

Grosso, Luis Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ao Secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro sobre o trabalho e os procedimentos dos capitães 

engenheiros e dos doutores matemáticos. 26/10/1786. Casalvasco.  

 

AHU, Mato Grosso, Cx. 26, Doc. 1540. Ofício do Governador e Capitão General da Capitania 

do Mato Grosso, Luis Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ao Secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, em que informa sobre as ordens que deu ao 

matemático Francisco José de Lacerda e Almeida e ao astrônomo Antonio Pires da Silva 

Pontes para aprofundar o reconhecimento e a configuração do rio Paraguai e dos seus 

afluentes. 02/05/1789. Vila Bela. 

 

AHU, Mato Grosso, Cx. 26, Doc. 1543. Ofício do Governador e Capitão General da Capitania 

do Mato Grosso, Luis Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ao Secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, com que envia as informações que deu 

Antonio Pires da Silva Pontes sobre as suas observações dos rios Paragahú e Turvo. Anexo: 2 

cópias de ofício. 14/05/1789. Vila Bela. 

 

AHU, Mato Grosso, Cx. 27, Doc. 1594. Ofício do Governador e Capitão General da Capitania 

do Mato Grosso, Luis Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres ao Secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre ter o astrônomo Francisco José de 

Lacerda e Almeida ter devolvido os instrumentos matemáticos que tinha levado para São 
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Paulo, e os instrumentos que o astrônomo Antonio Pires da Silva Pontes entregou na capital. 

Anexo: 3 documentos. 30/10/1790. Vila Bela.  

 

AHU, Minas Gerais, Cx. 142, Doc. 36. Requerimento do tenente da marinha Antonio Pires da 

Silva Pontes Leme e lente de matemática, à Rainha D. Maria I, no qual solicita a nomeação 

para tenente coronel do regimento de cavalaria de Minas. Em Anexo: 1 parecer. Ant. a 

29/08/1796. Sem local. 

 

AHU, Pará, Cx. 75, Doc. 6307. Oficio do governador e capitão-general do Estado do Pará e 

Rio Negro, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho 

de Melo e Castro, sobre a prisão das tropas espanholas encontradas perto da capitania do Rio 

Negro, as instruções e principais documentos que estes transportavam, mencionando o 

projecto espanhol de descobrimento da Lagoa Dourada e de suas minas e a conservação e 

aumento dos seus estabelecimentos, com a consequente reduções das nações indígenas suas 

aliadas naqueles territórios. Anexos: ofícios relações e instruções (cópias). Obs: doc. em 

anexo escritos em espanhol. 28/04/1776. Pará.  

 

AHU, Pará, Cx. 76, Doc. 6371. Ofício do governador e capitão-general do Estado do Pará e 

Rio Negro, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho 

de Melo e Castro, sobre a recepção do aviso relativo ao armamento a que se está a proceder 

no porto de Cádiz e a execução das instruções para a defesa do Estado contra eventuais 

ataques espanhóis, informando acerca dos inconvenientes que as movimentações militares 

têm para as lavouras e a necessidade de armamento e fardamentos. Anexo: relações (cópias). 

15/01/1777. Pará.  

 
AHU, Pará, Cx. 76, Doc. 6402. Ofício do governador e capitão-general do Estado do Pará e 

Rio Negro, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho 

de Melo e Castro, sobre o descimento de sete povoações de índios para as vizinhanças da 

Fortaleza de Rio Branco, que serão úteis para conter os avanços dos espanhóis e holandeses. 

12/06/1777. Pará.  

 
AHU, Pará, Cx. 77, Doc. 6420. Ofício do governador e capitão-general do Estado do Pará e 

Rio Negro, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho 

de Melo e Castro, sobre o aumento de fortificações e Guarnições pelos espanhóis no posto de 

São Carlos. Anexo: Ofício (cópia). 18/07/1777. Pará.  

 

AHU, Pará, Cx. 86, Doc. 6996. Ofício do Governador e Capitão General do Estado do Pará e 

Rio Negro, José de Nápoles Telo de Menses, para o secretário de estado da marinha e 

ultramar, Marinho de Melo e Castro, sobre a chegada do Matemático, Antonio Pires da Silva 

Pontes, a bordo do navio "Santo Antonio de Pádua", assim como de alguns instrumentos 

matemáticos e um caixote com ampulhetas. 12/06/1780. Pará. 

 

AHU, Pará, Cx. 111, Doc. 8665.  Requerimento do sargento-mor do Real Corpo de 

Engenheiros empregado nas demarcações de São José do Rio Negro, Dr. José Simões de 

Carvalho, para a Rainha D. Maria I, solicitando o pagamento de suas comedorias em atraso 

relativas a expedição que comandou à fronteira da Guiana Portuguesa para regressar ao 

Estado do Pará onde serve desde 1780. ca. 1797. Pará.  

 

AHU, Pará, Cx. 111, Doc. 8684. Ofício do governador e capitão general do Estado do Pará e 

Rio Negro, D. Francisco Mauricio de Sousa Coutinho, para o secretário de estado da Marinha 
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e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a pretensão em atribuir a missão de 

verificação das cartas oferecidas ao Conselho do Almirantado  ao sargento-mor engenheiro 

José Simões de Carvalho, esperando para tal, que este termine a tarefa que desempenha. 

01/03/1798. Pará. 

 

AHU - Pará (1616-1833) - Cx. 114, Doc. 8839. Ofício do Governador e Capitão General do 

Estado do Pará e Rio Negro, Francisco Maurício de Sousa Coutinho, para o secretário de 

estado de estado da marinha e ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a obra de 

arquitetura naval traduzida do inglês pelo capitão de fragata Antônio Pires da Silva Pontes, 

que ficará depositado na Secretaria do Governo daquele Estado. 01/04/1799. Pará.  

 

AHU, Pará, Cx. 121, Doc. 9340. Requerimento do sargento-mor e engenheiro agregado à 

Primeira Plana da Corte, Dr. José Simões de Carvalho, para para o Príncipe Regente D. João, 

solicitando a sua agregação como tenente-coronel do mesmo Corpo na Capitania do Pará, 

conforme a certidão de provimento. Anexo: Certidões. Post. a 19/03/1802. Pará.  

AHU, Pará, Cx. 122, Doc. 9378. Aviso do Presidente do Erário Régio e secretário de Estado 

da Fazenda, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para o secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, D. João Rodrigues de Sá e Melo (Visconde de Anadia), remetendo o requerimento 

do tenente-coronel e engenheiro empregado no Pará, José Simões de Carvalho, solicitando um 

parecer por parte dos órgãos metropolitanos competentes. Anexo: Lembretes, Ofícios, 

Requerimentos e Informação. 10/05/1802. Lisboa 

 

AHU, Pará, Cx. 124, Doc. 9586. Ofício do governador e capitão general do Estado do Pará e 

Rio Negro, D. Francisco Mauricio de Sousa Coutinho, para o secretário de estado da Marinha 

e Ultramar, D. João Rodrigues de Sá e Melo (Visconde de Anadia), remetendo 9 mapas feitos 

pelo tenente-coronel Pedro Alexandrino Pinto de Sousa, relativos às suas observações do 

Posto de Macapá e da barra do Amazonas, confirmando os conhecimentos adquiridos face aos 

domínios territoriais franceses através da explicação do tenente coronel José Simões de 

Carvalho. Anexo: Ofícios (Cópias). 15/04/1803. Pará. 

 
AHU, Pará, Cx. 127, Doc. 9742. Ofício do governador e capitão general do Estado do Pará e 

Rio Negro, 8º Conde dos Arcos (D. Marcos de Noronha e Brito), para o secretário de estado 

da Marinha e Ultramar, D. João Rodrigues de Sá e Melo (Visconde de Anadia), abonando os 

serviços prestados pelo tenente coronel do Real Corpo de Engenheiros, José Simões de 

Carvalho. Anexo: Lembrete e Auto. 28/09/1803. Pará.  

 

AHU, Pará, Cx. 133, Doc. 10145. Ofício do governador e capitão general do Estado do Pará e 

Rio Negro, 8º Conde dos Arcos (D. Marcos de Noronha e Brito), para o secretário de estado 

da Marinha e Ultramar, D. João Rodrigues de Sá e Melo (Visconde de Anadia), sobre a 

desordem ocorrida na Capitania do Rio Negro, e a designação do tenente coronel do Real 

Corpo de Engenheiros, José Simões de Carvalho, como governador interino daquela 

capitania, com o estabelecimento da sede do governo na Fortaleza da Barra. Anexo: Ofício, 

Cartas, Certidões, Relação e Alvará (Cópias). 28/04/1805. Pará.  

 

AHU, Paraíba (1593-1826) - Cx. 34, Doc. 2485. Ofício do Governador da Paraíba, Fernando 

Delgado Freire de Castilho, ao Secretario de Estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa 

Coutinho, informando do recebimento do exemplar da obra de Jorge Atwod, traduzida pelo 

capitão de fragata Antonio Pires da Silva Pontes que se mandou imprimir. 12/02/1799. 

Paraíba.  
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AHU, Rio de Janeiro Avulsos, Cx. 121, Doc. 9801. Ofício dos astrônomos Francisco de 

Oliveira Barbosa e Bento Sanches Dorta ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 

Martinho de Melo e Castro, remetendo as últimas observações feitas no ano de 1782, 

referentes aos eclipses dos satélites de júpiter, duas tábuas do nascimento e ocaso do Sol e as 

horas das marés na cidade do Rio de Janeiro. Anexo: Relações. 10/06/1789. Rio de Janeiro. 

 

AHU, Rio de Janeiro, Cx. 223, Doc. 15310. Carta do Vice-Rei do Estado do Brasil, D. 

Fernando José de Portugal e Castro, ao Principe Regente, D. João, informando seu parecer 

sobre a representação que os moradores da capitania do Espírito Santo fizeram contra o seu 

governador Antonio Pires da Silva Pontes. Anexo: Ofício. 22/12/1804. Rio de Janeiro.  

 

AHU, Rio Negro Amazonas, cx. 04, doc. 227. Ofício do encarregado das demarcações do Rio 

Negro e capitão-general, João Pareira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre a entrega de Tabatinga e do território que se 

estende até à foz mais ocidental do Rio Japurá, aos espanhóis. Refere que os espanhóis 

pretendiam entregar a Portugal os fortes de S. Carlos, S. Filipe e Santo Agostinho. Considera 

a entrega de Tabatinga prejudicial porque cortava a ligação com Mato Grosso. Colocação de 

marcos no Rio Javari de acordo com o Tratado Preliminar. Anexos: 22 documentos. 

21/09/1781. Barcelos. Anexo analisado: “Prévia informação de cada uma das Pessoas, de 

que se compõe a Quarta Divisão de Limites de Sua Majestade Católica.” 

 

AHU, Rio Negro Amazonas, Cx. 5, Doc. 255. Ofício do encarregado das demarcações do Rio 

Negro e capitão-general, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre a necessidade de apenas com passaporte se 

autorizar a passagem dos oficiais espanhóis pelos domínios portugueses. Refere a troca de 

presentes entre os comissários espanhol e português. Anexos: 9 documentos. 03/02/1783. 

Barcelos.  

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 8, Doc. 351. Decreto da Rainha D. Maria I a nomear os 

matemáticos encarregados do trabalho de demarcação no Rio Negro. José Simões de 

Carvalho e José Joaquim Vitório da Costa no posto de capitães de Infantaria com exercício de 

engenheiros. 1+3 folhas. Anexos 2 cartas patentes. 22/09/1784. Queluz.  

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 09, Doc. 374. Ofício do encarregado das demarcações no 

Rio Negro e Capitão General, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro, a enviar os mapas da cachoeira do Rio dos Enganos (ou 

Cumian) e do Cupati, no rio Japurá, feitas pelo capitão engenheiro José Simões de Carvalho. 

21/02/1785. Barcelos. 

 
AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 10, Doc. 390. Ofício do encarregado das demarcações no 

Rio Negro e Capitão General, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro, a enviar o mapa do Rio Solimões ou Amazonas, desde 

a Vila da Ega até à Foz do Rio Negro, feito pelo sargento-mor engenheiro Eusébio Antonio 

Ribeiro, e do prospecto da Vila de Barcelos, feito pelo capitão engenheiro José Simões de 

Carvalho. 28/09/1785. Barcelos 

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 11, Doc. 428. Ofício do encarregado das demarcações no 

Rio Negro e Capitão General, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro, a enviar duas memórias do Dr. Astrônomo Capitão 
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Engenheiro, José Simões de Carvalho, em que pede ordem de pagamento de seus soldos e 

instrumentos astronômicos. Anexo: 1 Memorial. 08/05/1786. Barcelos. 

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 13, Doc. 502. Ofício do encarregado das demarcações no 

Rio Negro e Capitão General, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre o pedido do Capitão Engenheiro José Simões de 

Carvalho, de livros, de uma agulha de marear e de um quadrante astronômico. Em Anexo: 1 

Memória. 30/09/1787. Barcelos.  

 
AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 16, Doc. 589. Ofício do encarregado das demarcações no 

Rio Negro e Capitão General, João Pereira Caldas, para o secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro, a informar ter encarregado o capitão matemático José 

Simões de Carvalho de fazer o reconhecimento do rio Negro para o rio Japurá e o sargento-

mor Eusébio Antonio de Ribeiro de explorar o rio Cavaboris. Informa também que irá 

pessoalmente inspecionar algumas povoações da Capitania. 04/12/1790. Barcelos.  

 

AHU, Rio Negro Amazonas – Cx. 16, Doc. 607. Ofício do governador do Rio Negro, coronel 

Manuel da Gama Lobo de Almada para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, 

Martinho de Melo e Castro, a enviar a conta das despesas da Partida Portuguesa referente ao 

ano de 1790. Refere a sua visita pela capitania e ter o capitão matemático, Dr. José Simões de 

Carvalho concluído o reconhecimento da comunicação do rio Negro para o Japurá pelo rio 

Pururé-Paraná. Anexo: 1 documento. 22/07/1791. Fortaleza da Barra do Rio Negro. 

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 17, Doc. 647. Requerimento do Capitão Engenheiro José 

Simões de Carvalho para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 

Castro, a pedir a suspensão da procuração em que dava poderes aos seus procuradores para 

receberem parte dos seus ordenados. Pede agora o pagamento dos seus soldos por inteiro pela 

caixa das demarcações. 1795. Sem Local.  

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 17, Doc. 657. Decreto do Príncipe regente (D. João) de 

nomeação do tenente-coronel José António Salgado para o cargo de governador interino do 

Rio Negro no impedimento do governador coronel Manuel da Gama Lobo de Almada. 

Anexos: 1 cópia do decreto e 1 lembrete. 18/12/1799. Queluz. 

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 17, Doc. 666. Ofício de José Simões de Carvalho para o 

secretário de estado da Marinha e Ultramar, Visconde de Anadia, Rodrigues de Sá e Melo a 

pedir o governo da capitania do Rio Negro que se acha vago. Anexo: 1 Requerimento. 

08/05/1801. Sem Local.  

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 18, Doc. 712. Oficio de José Simões de Carvalho para o 

secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Visconde de Anadia a agradecer a nomeação 

para governador da capitania do Rio Negro. 28/06/1805. Pará.  

 

AHU, Rio Negro-Amazonas, Cx. 18, Doc. 714. Decreto do príncipe regente, D. João, a 

nomear o capitão de fragata José Antonio Vitório da Costa para governador do Rio Negro. 

Anexo: 1 documento. 04/02/1806. Vila Viçosa.  

 

AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 39 Doc. 3236 - item: carta do governador e 

capitão general da capitania de Mato Grosso, Luis Albuquerque  de Melo Pereira e Cáceres 

para o Doutor Astrônomo, Francisco José de Lacerda e Almeida, dando ordens sobre as 
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explorações a fazer nos terrenos por onde passam os rios mencionados no documento anterior 

para o estudo das configurações dos mesmos rios – Vila Bela, 13 de setembro de 1788 – 

Anexo 1, 13 de setembro de 1788. 

 

AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 39, Doc. 3250. Ofício do governador e 

capitão general da Capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira, para o 

ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho 

de Melo e Castro, no qual informa que envia para Londres o telescópio maior em obediência a 

um ofício do Vice-Rei do Estado do Brasil, Luis de Vasconcelos e Sousa. Contém: 1) Bilhete 

dizendo que não era necessário ter mandado o instrumento a Londres, pois qualquer relojoeiro 

ou serralheiro do Brasil o arranjaria (Londres, 26/03/1787); 2) Carta dos Astrônomos Bento 

Sanches Dorta e Francisco de Oliveira Barbosa ao governador e capitão general da Capitania 

de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira, em que descrevem as deficiências 

que encontram no telescópio. Negam a veracidade da afirmação feita pelas pessoas que 

consertaram o instrumento em Londres e mostram a necessidade do telescópio ser examinado 

por astrônomos e não por artistas. 04/08/1789. São Paulo.  

 

AHU, São Paulo – Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 39, Doc. 3255. Ofício Nº 8 do governador e 

capitão general da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira, para o 

ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho 

de Melo e Castro, remetendo as observações feitas pelos astrônomos em 1788 e 1789 pelas 

quais se poderá verificar a latitude  e a longitude de São Paulo e também a verificação 

magnética à altura daquela cidade e a temperatura máxima que foi de 83 graus de Farenheit 

registrada em 02/07/1789. 02/07/1789. São Paulo.  

 

AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 40, Doc. 3307. Item 5) Ofício Nº 5 do 

governador e capitão general da Capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e 

Silveira para o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, ao qual diz que, embora a partida da expedição 

para fazer as demarcações estivesse marcada de acordo com o Vice-Rei de Buenos Aires, D. 

Nicolau de Arrondo, para o mês de abril, visto não terem chegado do reino ordens positivas 

sobre o assunto, ele, alegando que o astrônomo régio, Bento Sanches da Orta, se encontrava 

doente para dar mais verossimilhança à desculpa, mandara-o para o Rio de Janeiro a pretexto 

de mudança de ares - adiara a expedição e escrevera ao Vice-Rei do Estado do Brasil, D. 

Antonio José de Castro (Conde de Resende) para que avisasse o Vice-Rei de Buenos Aires 

(São Paulo, 22/03/1791). Anexo: Ofício (cópia do) do governador e capitão general da 

capitania de São Paulo Bernardo José Maria de Lorena e Silveira para o vice-rei do Estado do 

Brasil, D. Antonio José de Castro (Conde de Resende), pedindo-lhe que comunique ao vice-

rei de Buenos Aires (D. Nicolau de Arrondo) que a divisão portuguesa para a demarcação não 

pode partir por ter adoecido o astrônomo régio, Bento Sanches da Orta, o qual teve de se 

mudar para o Rio de Janeiro (São Paulo, 09/02/1791) 

 

AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 40, Doc. 3308.  Item 2) Ofício Nº 2 d 

governador e capitão general da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e 

Silveira, para o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, no qual diz que em face do aumento do movimento 

de navios no Porto de Santos, ordenou ao astrônomo régio Francisco de Oliveira Barbosa que 

fizesse as observações necessárias, para que os navios possam com segurança demandar o 

referido Porto e entrar em sua barra. 15/04/1791. São Paulo. 
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AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 40, Doc. 3290. Ofício do governador e 

capitão-general da capitania de São Paulo, Bernardo José de Maria de Lorena e Silveira para o 

ministro  e secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, 

participando o envio de vários ofícios sobre a demarcação das terras. Diz ter combinado com 

o vice-rei de Buenos Aires, D. Nicolau de Arrondo que a divisão portuguesa esperaria em 

Curuguati; que se deveria dar quintos que se encontram nos cofres reais; que terão de escrever 

ao capitão-general de Mato Grosso, para que socorra com o que for necessário a subdivisão 

portuguesa, que há de ir ao Saurú, satisfazendo, depois a capitania de São Paulo, toda a 

despesa feita. Pede que lhe sejam enviados os óculos acromáticos que foram mandados 

consertar em Londres e os almanaques náuticos ingleses para os anos posteriores a 1790 e 

ainda a pólvora necessária para as tropas de São Paulo. Anexo: item D) Requisição dos 

astrônomos Bento Sanches da Orta e Francisco de Oliveira Barbosa, mostrando a urgência de 

que têm de que lhes sejam enviados os almanaques náuticos ingleses, para os anos posteriores 

a 1790 e o óculo acromático de três pés e meio que fora enviado para o Reino a fim de ser 

mandado reparar em Londres, e que são indispensáveis para a execução das demarcações. 

(São Paulo, Junho de 1790); item E) [...] Acrescenta que se a ordem de não chegar, adiará a 

partida, pretextando doença do astrônomo Bento Sanches da Orta, que desde já enviar para o 

Rio de Janeiro. 07/06/1790. São Paulo.  

 

AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 40, Doc. 3319. Ofício nº 1 do governador e 

capitão general da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira, para o 

ministro e secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, no qual 

participa o envio do ofício dirigido pelo vice-rei de Buenos Aires, D. Nicolau de Arrondo ao 

ex-governador Francisco da Cunha e Meneses, e da carta que escreveu diretamente ao mesmo 

vice-rei. Diz que continuará a insistir na doença do astrônomo Bento Sanches da Orta, 

enquanto não receber outras ordens. Em anexo: item B) Ofício (cópia do) do governador e 

capitão-general da Capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena e Silveira para o 

vice-rei de Buenos Aires, D. Nicolau de Arrondo, no qual diz que, inteirado da 

correspondência dirigida ao seu antecessor Francisco da Cunha e Menses e ao vice-rei do 

Estado do Brasil, concorda com o estabelecido por eles e tenciona seguir o mesmo plano. Diz 

que foi  por D. João José de Vertiz e Salcedo que soube não haver dinheiro na Provedoria da 

cidade do Paraguai, o que obrigava a comutar os gêneros, mas dado que, agora já aí existia, 

pede que seja fornecido à expedição portuguesa. E confirma que o astrônomo Bento Sanches 

da Orta, se encontra atingido por uma grave tuberculose, motivo pelo qual não pode cumprir 

as ordens insistentes da Corte, para enviar a expedição o mais breve possível (São Paulo, 

28/06/1791).  

 

AHU, São Paulo Alfredo Mendes Gouveia, Cx. 61, Doc. 4610. Data: 14 de janeiro de 1806. 

Requerimento de José Marcelino de Vasconcelos Andrade, sargento da 1ª Companhia da 

Brigada de Artilharia da Legião de Voluntários Reais, da cidade de São Paulo, por seu 

procurador Alexandre Pereira Dinis, ao Principe Regente D. João, pedindo Aviso para poder 

continuar os estudos de matemática, de que já tem o 2º ano como prova pelo atestado e 

informação juntos. Assinaram: Joaquim de Oliveira Alvares, capitão comandante; Martim 

Francisco  Ribeiro de Andrade Machado, coronel e diretor geral das minas; Daniel Pedro 

Muller, capitão ajudante de Ordens e Francisco de Oliveira Barbosa, geógrafo e astrônomo 

régio. ca. 1806. São Paulo.  
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AHU – Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa 

 

AHU - Espírito Santo - Cx. 05, Doc. 422. Porém apenas dia 20 de dezembro de 1799 foi 

expedida a Carta de Confirmação do Posto de Governador da Capitania do Espírto Santo.  

Registo Geral de Mercês de D. Maria I, liv. 29, f. 263. 

 

AHU, Cx. 156, Pasta 1 (2º Doc.) - Coleção Reino. O documento também se encontra no 

Arquivo e Biblioteca Central da Marinha (Lisboa), Caixa 750, com uma caligrafia mais 

legível do que o doc. do AHU. Não foi possível estabelecer qual deles é o original e qual seria 

a cópia, existe a possibilidade de ambos serem cópias. 

 
 

  

IGHB – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

 

Conselho Ultramarino, Vol. 1º - pág. 63 [Arq. 1.1.1.]. Ofício de José Simões de Carvalho ao 

sargento mor Henrique João Wilekens que informa com brevidade a João Pereira Caldas e ao 

tenente-coronel primeiro Comissário o que observou na viagem que fez até a Cachoeira 

Grande. 20/06/1781. 

 

Lata 23, Doc. 6. Coleção Instituto Histórico. Notícias respectivas a Capitania de São Paulo 

das suas cidades e Villas dos Bispos e Governadores por Francisco de Oliveira Barbosa. 

 

Lata 43, Doc. 5. Parecer sobre um notável fenômeno elétrico sucedido no mar em 30 de Junho 

de 1785. Por Francisco de Oliveira Barbosa e Bento Sanches Dorta. 08/10/1783. 

 

Lata 195,  Doc. 57. Carta (cópia fotográfica) de Alexandre Rodrigues Ferreira enviando a carta 

geográfica de projeção esférica do Estado do Brasil da qual foi incumbido de mandar desenhar 

pelos desenhadores do Jardim Botânico, sob ordens do Dr. Antonio Pires da Silva Pontes. 

01/12/1797.  
 

Lata 279, Pasta 1 – Coleção Manuel Barata. Diário de Viagem que fez, sendo mandado por S. 

M. Fidelíssima para as demarcações de seus reais domínios na América Portuguesa 1780-

1786.  

 

Lata 281,  Pasta 7. Coleção Manuel Barata. Oficio de D. Francisco de Sousa Coutinho, 

enviando a memória sobre a ilha de Joanes, feita por José Simoens de Carvalho.  

 

 

 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Seção Manuscritos – Doc. 07,3,046. Exploração feita em 1800 pelo tenente coronel José 

Simoes de Carvalho, para reconhecer o curso do rio Capim, e determinar nas suas cabeceiras 

a posição do ponto onde se deva abrir o trajecto por terra cio Pará para o Piau. Doc. 1044 no 

catálogo dos Annaes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. IX, 1881-1882, p.104 

 

Seção Manuscritos – Doc. 08,2,021. Diários de viagens que fez o 

doutor Antônio Pires da Silva Pontes a tirar a configuração do rio Guaporé, e a reconhecer a 

cabeceira do rio Barbados. Data: 1783 
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Seção Manuscritos – Doc. 21,1,021 nº 001. Catálogo da verdadeira posição dos lugares 

abaixo declarados pertencentes as capitanias do Grão-Pará e Mato-Grosso determinada pelos 

anos de 1780 e 1784. Biblioteca Nacional: 21,1,021 nº 001.  

 

Seção Manuscritos – Doc. 01,2,027. Catálogo de algumas observações astronômicas feitas 

nos lugares do rio Negro que abaixo se indicam, conforme se participarão ao Illm. e Exm. 

Sor. capitão general João Pereira Caldas, pelos doutores matemáticos Antônio Pires 

da Silva Pontes, e Francisco José de Lacerda e Almeida, que da cidade do Pará acompanharão 

a S. Ex. no ano de 1780. Data: 1789. 

 

Seção Manuscritos: Doc. I-03,17,004. Cópia das ordens para a diligência à fronteira do rio 

Calçueni, entre as Goianas Portuguesa e Francesa 1798.  

 

Seção Manuscritos – Doc. I-32,19,003 nº003. Diário da viagem que fez ao tirar a 

configuração do rio Guaporé. Data: 1783. 

 

Seção Iconografia – Doc. Arc.35.1.60. Planta, perfil e prospecto do Forte de São Joaquim no 

Rio Branco. Data: 1787.  
 

 

 

BNP - Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa 

 

Cota: PBA. 721//23, Coleção: Manuscritos Reservados - Determinação geográfica da Cidade 

de São Paulo, no Anno de 1789 [ Manuscrito] / feita por Bento Sanches Dorta. 1789. 

Disponível para consulta em: http://purl.pt/23067 - Documento Nº 151 

 

Cota: PBA. 721//24, Coleção: Manuscritos Reservados - Carta do astrónomo Francisco de 

Oliveira Barbosa a Bernardo José Maria de Lorena, predizendo o eclipse total da Lua, visível 

a 22 de Outubro de 1790. Disponível para consulta em: http://purl.pt/23067 - Documento Nº 

152 

 

Cota: PBA. 721//25 - Coleção: Manuscritos Reservados - Observasoens Astronómicas feitas 

por toda a Costa da Capitanîa de S. Paulo da América Meridional, por ordem o Ilmo. e Exmo. 

Snr. Governador, e Capitão General Bernardo Jozé de Lorêna: por Francisco de Oliveira 

Barbosa, Geógrafo, e Astrónomo de S. M. F. Em o ano de 1791 [Manuscrito]. Disponível 

para consulta em: http://purl.pt/23067 - Documentos 153 e 154.  

 

Cota: PBA. 721//26, Coleção: Manuscritos Reservados - Notícia do astrónomo Bento Sanches 

de Orta, predizendo os locais de visibilidade do Eclipse do Sol, a ocorrer no dia 22 de Março 

de 1792. [ Manuscrito]. 1792. Disponível para consulta em: http://purl.pt/23067 - Documento 

Nº 155. 

 

Cota: PBA. 721//27, Coleção: Manuscritos Reservados - Notícia do astrónomo Bento Sanches 

de Orta, predizendo o Eclipse parcial da Lua, visível na cidade de São Paulo, no dia 9 de 

Maio de 1789] [Manuscrito].  1785. Disponível para consulta em: http://purl.pt/23067 - 

Documento Nº 156. 
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Cota: PBA. 721//28, Coleção: Manuscritos Reservados – Notícia do astrónomo Bento 

Sanches de Orta, predizendo a passagem do planeta Mercúrio pelo disco do Sol, no dia 5 de 

Novembro de 1789, na cidade de São Paulo. [Manuscrito]. Disponível para consulta em: 

http://purl.pt/23067 - Documento Nº 157. 

 

Cota: F. 1632 (Microfilme) / PBA. 643//29 Manuscritos Reservados  - Observasoens 

Astronómicas, feitas na Barra Grande da Vila, e Prasa de Santos, em os mêzes de Jan[ei]ro, 

Feve[rei]ro e Marso do ano de 1791, por ordem do Ill[ustríssi]mo e Ex[celentíssi]mo S[enho]r 

Bernardo Jozé de Lorêna, Governadôr, e Capitão General da Capitania de São Paulo da 

amèrica Meridional, por Francisco de Oliveira Barboza, Geógrafo, e Astrónomo de S. M. F. 

[Manuscrito]. Santos. 1791. 

 

 

ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

 

Microfilme Nº 124, Rolo 018, Doc. 980. Carta de Joaquim José Ferreira (tenente coronel do 

Real Corpo de Engenheiros) e José Simões de Carvalho (capitão do Real Corpo de 

Engenheiros) a Valentim Antonio de Oliveira e Silva sobre o interrogatório do francês 

refugiado, dizendo este último estar fugido devido à desgraça que o ameaçava e a sua família 

em razão da desordem em que se acha o distrito de Cayena e dizendo ser europeu nascido em 

“Branaville Dioceses de Chartre embeau” e que se chama Jaques Cramel e pede proteção a 

Sua Majestade D. Maria e permissão para que possa se estabelecer nesse estado do Grão Pará. 

(Cópia posterior). Data: 15/04/1795. Local: Val de Caens.  
 

Microfilme Nº 124, Rolo 018, Doc. 994. Ofício de João Bernardes Borralho e José Simões de 

Carvalho para D. Francisco Mauricio de Sousa Coutinho (governador do Grão-Pará e Rio 

Negro) sobre a ordem de subir ao Porto de Tabatinga e acompanhasse D. Francisco Requena e 

sua família para passarem p/ Europa. (Cópia posterior). Data: 22/01/1795. Local: Fazenda Val 

de Caens.  
 

Mesa da Consciência e Ordens, Habilitações para a Ordem de São Bento de Avis, Letra A, 

mç. 1, n.º 72. Diligência de Habilitação para a Ordem de São Bento de Avis de António Pires 

Da Silva Pontes Leme. Data: 20/10/1794.  

Feitos Findos, Justificações de Nobreza, mç. 6, n.º 15. Autos de justificação de nobreza de 

Antonio Pires da Silva Pontes Leme. Data: ca 1798.  
 

 

FONTES CARTOGRÁFICAS 

 

 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro 

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.001,08,016. Configuração da parte do Rio Amazonas 

comprehendida entre a Praça de Macapá e Villa de Santarém na fós do rio Tapajós : levantada 

no anno de 96, regendo o Estado do Grão Pará o Ilm. e Exm. Sr. Gor. e Capm. D. Francisco 

de Sousa Coutinho / por José Simoins de Carvalho T. Coronel Eng. Data: ca. 1796. 

http://purl.pt/23067
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Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart521090/cart521090.html 

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.004,03,009. Mappa que contem a entrada para o Rio 

Amazonas com a posição da costa boreal, da I. grande de Joanes, a costa de Macapá a foz do 

R. Araguari e a continuação da costa de Araguari athé o R. Calçuêni comprehendendo o 

mesmo R. Calçuêni, Maiacaré e Carapapori athé suas cabeceiras com a continuação dos 

Lagos que desde o Amapá e Maiacoré e Carapapori continuão interiormente athé sahir no R. 

Araguari segundo os exames que fes no anno de 1798. Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart525815/cart525815.html 

 

Seção Cartografia: ARC.004,12,001; Mapa que contém a entrada para o Rio Amazonas, com 

a posição da Costa Boreal da Ilha Grande de Joanes lavada pelas águas da foz Austral do dito 

Rio, à costa do Macapá a foz do rio Araguari, lavada pela foz do Boreal do dito; e a 

continuação da Costa de Araguari até o R. Calçoene, Maiacaré e Carapopori até suas 

cabeceiras, com a continuação dos Lagos, que desde Amapá, Maiacaré, Carapapori 

continuação interiormente até sair no Rio Araguarí segundo o exame que fez no anno de 

1798. Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526289/cart526289.html 

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.004,12,005. Mappa que contem a entrada para o rio 

Amazonas com a posição da costa boreal da Ilha Grande de Joanes. Lavada pelas aguas da fóz 

Austral do dito rio, a costa de Macapá á fóz do R. Araguari lavada pelas aguas da fóz Boreal 

do mesmo; e a continuação da costa de Araguari até o R. Calçuêni comprehendendo o mesmo 

R. Calcuêni, Maiacaré e Carapapori até suas cabeceiras, com a continuação dos Lagos, que 

desde Amapá, e Maicaré [sic] e Carapapori continuão interiormente até sahir no R. Araguari 

segundo os exames que fiz no anno de 1798. Data: 1869. Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526290/cart526290.html 

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.004,12,006. Mappa que contem a entrada para o rio 

Amazonas com a posição da costa boreal da Ilha Grande de Joanes lavada pelas águas da foz 

austral do dito rio, a costa de Macapá á foz do R. Araguari lavada pelas águas da foz boreal 

do mesmo; e a continuação da costa de Araguari athé o Rio Calçuêni comprehendendo o 

mesmo R. Calçuêni, Maiacaré e Carapapori athé suas cabeceiras com a continuação dos lagos 

que desde Amapá, e Maicaré[sic] e Carapapori continuão interiormente athe sahir no R. 

Araguari segundo os exames que fis no anno de 1798. Data: 1854.  

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.004,12,007. Mappa que contem a entrada para o Rio 

Amazonas, com a posição da Costa Boreal da Ilha Grande de Joanes lavada pelas agoas da 

foz Austral do dito Rio, à costa do Macapá a foz do rio Araguari lavada pela foz do Boreal do 

dito; e a continuação da Costa de Araguari athe o R. Calcuêni, Maiacaré e Carapopori athé 

suas cabeceiras, com acontinuação dos Lagos, que desde Amapá, Maiacaré, Carapapori 

continuação interiormente athé sahir no Rio Araguarí segundo o exame que fez no anno de 

1798. : Junto a estâ o R. Araguari, segundo o exame que delle fez o Tenente Coronel Pedro 

Alexandrino. Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526292/cart526292.html 

 

Seção Cartografia - Doc. ARC.004,12,008. Mappa que contem a entrada para o rio Amazonas 

com a posição da costa boreal da Ilha Grande de Joanes lavada pelas águas da fóz austral do 

dito rio, a costa de Macapá a foz do rio Araguari lavada pelas águas da foz boreal do mesmo, 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart521090/cart521090.html
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart525815/cart525815.html
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526289/cart526289.html
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526290/cart526290.html
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526292/cart526292.html
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e a continuação da costa de Araguari athé o rio Calçuêni comprehendendo o mesmo rio 

Calçuêni, Maiacaré e Carapapori athé suas cabeceiras com a continuação dos lagos que desde 

Amapá, e Maiacaré e Carapaporî, continuão intreriormente athé sahir no rio Araguari segundo 

os exames que fis no anno de 1798.  Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526293/cart526293.html 

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.025, 04, 022. Carta do Rio Branco e suas confluentes. Data: 

1787. Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart325607.htm 

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.025, 09, 018. Plano geographico do Rio Branco e seus 

confluentes, divididos em duas estampas: a primeira comprehende desde a sua boca até o 

paralello de 2º boreaes, a segunda desde o mesmo paralello até o alto da cordilheira que corre 

leste oeste entre suas cabeceiras e vertentes para o Rio Orinoco. Data: 1787.  Disponível para 

consulta em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart512332/galeria/index.htm 

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.028,11,002. Mappa que contem a entrada para o rio 

Amazonas, com a pozição da Costa Boreal da Ilha Grande de Joannes lavada pelas águas da 

foz Austral do dito Rio, a costa de Macapá a foz do rio Araguari lavada pelas águas da foz 

boreal do mesmo, e a continuação da costa de Araguari athé o rio Calçuene comprehendendo 

o mesmo rio Calçuene, Maiacaré e Carapapori athé suas cabeceiras com a continuação dos 

lagos que desde Amapá, Maiacaré e Carapapori continuação interiormente athe sahir no Rio 

Araguari segundo os exames que fiz no anno de 1798. Junto está o Rio Araguari segundo o 

exame que delle fez o Tenente Coronel Pedro Alexandrino. Disponível para consulta em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart207469/cart207469.html 

 

Seção Cartografia – Doc. ARC.033, 06, 010.  Plano geographico do Rio Branco seus 

confluentes e cabeceiras do Rupunuri : o qual por ordem do Illmo. e Exmo. Sr. Capitam 

General Ioam Pereira Caldas. Data: 30/10/1788.  
 

Seção Cartografia – Doc. ARC.033, 07, 012. Carta que compreende porção do Rio Negro 

desde a Vila de Barcellos até o posto de Maritaba nas fronteiras... Levantada nos anos de 

81,82 e 91. Data: 1841. 
 

 

AHEx – Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro 

 

Código: 2269 – Localização: 11.02.2269. Mapa que contem a entrada para o rio Amazonas, 

com a posição da costa boreal da ilha grande de Joanes – Autor José Simoins de Carvalho, 

copiado por Miguel Vieira Ferreira em 1862, colorido, nanquim, tinta colorida, aquarela, com 

nota explicativa, com rosa dos ventos, escala em léguas, papel canso telado, bom estado, 

medindo 61,5cm x 47cm. 

 

Código: 2846 – Localização: 10.03.2846. Mapa que contem a entrada para o rio amazonas, 

com a posição da costa boreal da ilha grande de Joanes – Autor José Simoins de Carvalho, 

colorida, nanquim, tinta colorida, aquarela, com nota explicativa, com seta norte, escala em 

léguas, papel canson telado, bom estado, medindo 61,5cm x 47cm. 
 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart526293/cart526293.html
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart325607.htm
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart512332/galeria/index.htm
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart207469/cart207469.html
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Código: 3302 – Localização: 16.03.3302. Viagem que se fez no ano de 1782, pelo Dr. José 

Simòes de Carvalho – Copiado pelo Cap Tito Antônio da França Amaral, em 1888, 

monocromático, nanquim, escala em léguas, papel tecido, bom estado, medindo 49cm x 

60cm. 
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