
1 
 

Frei José Mariano da Conceição Veloso, polímata do Brasil colonial 

Carlos A. L. Filgueiras 

Departamento de Química, ICEx, UFMG 

31270-901 Belo Horizonte, MG 

 

A Ilustração, o fenômeno intelectual que marcou o século XVIII, 

contaminou o mundo português, não obstante o relativo isolamento do país 

em relação às correntes intelectuais em curso na Europa, assim como o 

autoritarismo político e religioso de Portugal. Vários exemplos se podem pinçar 

para mostrar como as novas idéias penetraram o país, seja nas reuniões em 

casa do 4o Conde da Ericeira, eleito em 1738 sócio da Royal Society de 

Londres1, ou a publicação do Verdadeiro Método de Estudar, de Luís António 

Verney2, ambos ocorridos no reinado de D. João V, mas sobretudo no período 

josefino, em que a influência de muitos “estrangeirados” se fez sentir cada vez 

mais intensa, a começar pelo próprio ministro Sebastião José, de larga 

experiência diplomática no estrangeiro. A publicação da obra do padre 

oratoriano Teodoro de Almeida, a Recreação Filosófica, em dez volumes saídos 

entre 1751 e 18003, é um indicador dessas mudanças que se operavam na 

sociedade.  

 

INSERIR FIGURA 1 

 

A reforma da Universidade de Coimbra, inaugurada em 1772, é a 

demonstração mais cabal de um desejo de modernizar o país, embora com 

ressalvas para manter o estamento social e religioso do antigo regime. A 

influência francesa, entre outras, é marcante nesse período. Aqui é 

conveniente analisar um aspecto que terá a ver com o futuro autor e editor 

José Mariano da Conceição Veloso, qual seja, o papel da fisiocracia nas 

formulações econômicas e políticas da época. Acreditavam os fisiocratas que a 

verdadeira fonte de riqueza de uma nação é a terra e suas produções, cuja 

exploração dá as verdadeiras e sólidas bases da prosperidade nacional. Um dos 
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expoentes dessa corrente de pensamento em França foi Pierre Samuel Dupont 

de Nemours, autor de um livro sobre o assunto, publicado em Londres em 

1768 sob o título de De l`Origine et des Progrès d´une Science Nouvelle
4. Neste 

livro Dupont de Nemours, que estará mais tarde associado ao nascimento da 

indústria química de grande porte nos Estados Unidos da América, expõe sua 

doutrina econômica fundada no desenvolvimento racional e metódico do 

trabalho rural. Trata-se de uma doutrina de classe dominante, mas esclarecida 

pelos avanços da ciência. Ele diz, por exemplo, que nessas condições “mais a 

cultura se estende e se aperfeiçoa; e mais ela renova a cada ano as 

produções de consumo. Mais as produções de consumo se multiplicam; e 

mais os homens podem obter fruição, e consequentemente, mais eles são 

felizes. Mais os homens são felizes; e mais cresce a população. É assim que a 

prosperidade de toda a humanidade está ligada à máxima produção possível, 

no melhor estado possível dos proprietários de bens de raiz”5. O círculo de 

Dupont de Nemours em Paris incluía seus amigos próximos Anne-Robert 

Turgot, que foi ministro das finanças de Luís XVI, e Antoine-Laurent Lavoisier. 

Este adquiriu uma enorme gleba de terras em Freschines, com mais de mil 

hectares, que usou para levar a cabo experimentos agrícolas com o mesmo 

espírito científico que guiava seus experimentos químicos6. Essa influência da 

fisiocracia será marcante na obra de Frei Veloso. 

A fisiocracia esteve frequentmente presente no pensamento português 

dos setecentos. O alvará de 5 de janeiro de 1785, em que a Rainha D. Maria I 

proíbe as manufaturas no Brasil e ordena o desmantelamento daquelas 

porventura existentes, reflete claramente esta concepção7. Como diz Fernando 

Novaes, “o raciocínio desdobra-se como segue: primeiro, o aumento do 

número de fábricas e manufaturas no Brasil se faz em detrimento da lavoura 

e da mineração, dada a escassez da população colonial; segundo, a 

verdadeira riqueza são os frutos e produções da terra; terceiro, os produtos 

coloniais formam a base do comércio entre a metrópole e a colônia”. Mais 

adiante chama o autor atenção para o fato de que na concepção vigente só as 

atividades agrícolas e mineradoras são realmente ´produtivas`, todas as outras 

podendo ser rotuladas como ´improdutivas`8. Isto não significa, contudo, que 

não sejam úteis e importantes, muito ao contrário, como se verá abaixo nas 

palavras do brasileiro Vicente Seabra Telles. Fernando Novaes menciona 

também a opinião de Turgot, para quem “a terra produz frutos, a mina é ela 
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própria o fruto a recolher”9. É claro que a terra de cultivo pode exaurir-se 

como as minas, porém é possível recuperá-la e fazê-la voltar a produzir, 

diferentemente das minas.  

Esta visão fisiocrática que prioriza a exploração da terra à frente das 

outras atividades humanas está explícita na dedicatória do livro Elementos de 

Química, de Vicente Coelho de Seabra Silva Telles, cuja primeira parte foi 

publicada pela Universidade de Coimbra em 1788 (a segunda parte em 1790), 

três anos após o alvará de 1785. A dedicatória do livro é dirigida à Sociedade 

Literária do Rio de Janeiro, criada em 1786 por D. Luís de Vasconcelos, Vice-Rei 

do Brasil. Assim escreve Vicente Seabra, referindo-se à Química: “a parte 

prática desta tão útil Ciência, alumiada pela tocha das verdades teoréticas, e 

dirigida por um ajuizado sistema, vós bem sabeis, quanto interessa à 

humanidade aperfeiçoando a Agricultura, o Comércio, e as Artes, que tão 

atrasadas estão em o nosso Brasil. Sem Agricultura nenhuma sociedade 

política, nenhuma riqueza ou prosperidade nacional. A nação que depende 

de alimentos estrangeiros é uma nação de escravos. Sem o Comércio a 

Agricultura enlanguesce, as terras se cobrem de mato; e a falta de dinheiro 

proveniente da falta de extração e consumo dos gêneros diminui a 

reprodução anual. Sem Arte as matérias brutas não recebem forma: os 

gêneros da Agricultura não alcançam o valor preciso: e o Comércio vem a 

perder na balança geral: a indolência ganha pés; e a miséria do povo se 

aumenta de dia em dia.”10  

Vicente Seabra Telles teve três obras publicadas por Frei José Mariano 

Veloso no estabelecimento que este dirigiu entre 1799 e 1801, a Casa Literária 

do Arco do Cego. Em uma dessas obras, a Memória sobre o Cultivo do Arroz em 

Portugal e suas Conquistas, ele reitera sua convicção fisiocrática, ao dizer, doze 

anos após publicar a obra acima referida: “eu já disse (na dedicatória dos 

meus Elementos de Química), e agora torno a dizer, que toda a Nação, que 

depende de alimento estrangeiro, é uma Nação de escravos. Um estado pode 

existir sem minas, mas não pode existir sem pão”11. 

INSERIR FIGURA 2 
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Em 1793, uma carta régia enviada em nome da Rainha ao brasileiro João 

Manso Pereira demonstra interesse em patrocinar o aproveitamento de 

materiais naturais na manufatura de vários bens no Brasil, contradizendo de 

certa forma o alvará de oito anos antes: “tomando em consideração as vossas 

especulações manifestadas nas amostras de vinho, de açúcar, de aguardente 

destilada da raiz do sapé, dos álcalis extraídos da bananeira e do mangue, e 

dos camafeus fabricados de terras do país à maneira das obras de Saxônia e 

Sebes (Sèvres), que me foram presentes na minha real junta do comércio; e 

querendo que o vosso gênio, e muito louváveis aplicações prosperem ... sou 

servida expedir ordem para se fornecer a despesa que for necessária para se 

prepararem destes gêneros quantidade suficiente para com que se possam 

fazer experiências do seu préstimo ...”12,13. Entre suas várias obras publicadas, 

João Manso Pereira, que nunca saiu do Brasil, teve um livro impresso na Casa 

Literária do Arco do Cego em duas tiragens, ambas em 180014. Seus outros 

livros, citados na ref. 13, foram publicados em oficinas estreitamente ligadas a 

Frei Velloso.  

Frei José Mariano da Conceição Velloso, ou Veloso na grafia moderna, 

foi um polímata na plena acepção da palavra. Além de religioso franciscano, 

ele foi botânico, zoólogo, professor de matemática, explorador e naturalista de 

campo, prolífico autor enciclopédico e tradutor de livros dos assuntos os mais 

variados, da filosofia à economia e à linguística, colecionador, organizador e 

classificador de espécies dos três reinos para estudos de história natural, 

editor, administrador de um grande empreendimento editorial em Portugal, 

divulgador incansável da ciência e seus avanços, e benemérito da Real 

Biblioteca, hoje Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, à qual legou seus livros e 

papéis. Foi ele que deu à luz, depois de um século de olvido, o importante livro 

de Antonil, Cultura e Opulência do Brasil
15,16, de 1711, que havia sido 

apreendido logo depois de publicado pelo temor das autoridades portuguesas 

de que ele revelasse segredos das riquezas do Brasil a potências estrangeiras. 

Apenas meia dúzia de exemplares sobreviveu à destruição, tornando-o um dos 

mais raros livros do período colonial brasileiro. Foi Frei Veloso o primeiro a 

tomar a si a iniciativa de publicar a parte do livro relativa à produção de 

açúcar, em atitude pioneira no ano de 1800. 
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O futuro religioso e cientista nasceu na Vila de São José, hoje Tiradentes, 

Minas Gerais, em 1741 ou 1742. A maioria dos autores cita a segunda data. 

Seu nome de batismo era José Velloso Xavier, e ele era primo de seu 

conterrâneo Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Seus pais foram José 

Velloso da Câmara e Rita de Jesus Xavier17,18. 

Sua época foi aquela de vários naturalistas nascidos no Brasil, muitos dos 

quais religiosos e, à exceção de Frei Mariano Veloso, todos ex-alunos de 

Coimbra: assim, em adição a Veloso podem-se citar o baiano doutor em 

Filosofia Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815)19, o franciscano carioca 

formado em Teologia Frei José da Costa Azevedo (1763-1822)20, o mineiro 

doutor em Filosofia e Padre Secular Joaquim Veloso de Miranda (1742-1817)21 

e o pernambucano carmelita licenciado em Filosofia Frei Leandro do 

Sacramento (1778-1829)22. 

Frei Veloso não teve uma educação universitária. Ele foi educado pelos 

franciscanos, inicialmente no Convento de São Boaventura de Macacu, no Rio 

de Janeiro. Depois de cinco anos recebeu ordens religiosas no Convento de 

Santo Antonio, também no Rio de Janeiro, onde estudou filosofia e teologia e 

depois foi professor de geometria, retórica e história natural23. 

O Vice-Rei do Estado do Brasil entre 1779 e 1790, D. Luís de Vasconcelos,  

assim como seu antecessor, o Marquês do Lavradio, que governara entre 1769 

e 1779, era um homem da Ilustração. D. Luís saneou o Rio de Janeiro, 

aterrando a paludosa Lagoa do Boqueirão, criou e embelezou o Passeio 

Público, estabeleceu um museu de história natural, a chamada Casa dos 

Pássaros, e fundou uma nova associação científica, a Sociedade Literária do Rio 

de Janeiro, que veio substituir a defunta Academia Científica de seu 

antecessor24. O novo Vice-Rei convocou Frei Mariano para fazer um 

levantamento abrangente da flora da Capitania do Rio de Janeiro. Em carta 

enviada em 1783 ao Ministro Martinho de Melo e Castro, o Vice-Rei 

demonstra grande satisfação com a “variedade das espécies, a beleza das 

formas”25 dos espécimes de pássaros, quadrúpedes, insetos e peixes enviados 

do Rio de Janeiro para Lisboa. Em adição, ele apresenta Frei Veloso como o 

responsável pelo envio de plantas e suas primorosas descrições e desenhos25. 

De fato, entre 1783 e 1790 Frei Veloso recolheu extenso material botânico por 

toda a Capitania, auxiliado por pelo menos dez outros colegas de batina, nas 
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funções de naturalistas, redatores e desenhistas. Para conseguir seu intento, 

durante oito anos o incansável naturalista e sua equipe subiram serras e 

desceram vales, penetraram florestas e percorreram praias e ilhas, o que 

também levou Veloso a ser acometido por uma oftalmia que o manteve 

enfermo durante oito meses26. Esta expedição foi a gênese de sua monumental 

Flora Fluminensis (no frontispício latino da obra se lê Florae Fluminensis, com a 

palavra flora no genitivo, isto é da flora), de que vários relatos prévios foram 

enviados ao Reino em 1787 e 1788. Em 1790, ao regressar a Portugal após o 

término de seu mandato de Vice-Rei, D. Luís de Vasconcelos convidou Frei 

Veloso a acompanhá-lo. Este levou consigo para Lisboa um acervo museológico 

enorme, acondicionado em 70 caixões, além do texto e das 1640 ilustrações 

para sua Flora Fluminensis, que ele pretendia publicar em Portugal. Foi o agora 

ex-Vice-Rei que apresentou o naturalista brasileiro à elite intelectual 

portuguesa. Ele foi aceito em diversos círculos, entre os quais o Real Museu da 

Ajuda e a Academia das Ciências de Lisboa. Ele se desligaria desta última em 

janeiro de 1798, provavelmente não por questões pessoais, mas pela 

morosidade com que era tratado o processo de publicação da Flora 

Fluminensis
27. O altíssimo custo da publicação foi realmente o maior entrave a 

sua publicação, que só veio a ocorrer entre 1825 e 1832, bem depois da morte 

do autor, que veio a falecer em 1811.  

 

INSERIR FIGURA 3 

 

Ademais, seu livro foi muito criticado por estar desatualizado, pois 

seguia o sistema de Lineu, que já havia sido suplantado pela nova botânica 

europeia. Com o passar do tempo essa desatualização mais se fazia sentir. 

Quando a Corte estava sediada no Rio de Janeiro, o governo do Príncipe D. 

João decidiu publicar a Flora e solicitou a Félix de Avelar Brotero o envio ao Rio 

de Janeiro dos originais e chapas já executadas que se encontrassem no Museu 

da Ajuda. Brotero, do alto de seu prestígio como Professor de Botânica em 

Coimbra e Diretor do Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, cumpriu a 

determinação, mas enviou o material acompanhado de uma severa crítica em 

que dizia ao Ministro Conde da Barca: “... eu não pude deixar de remeter 
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imediatamente uma censura sobre a dita obra, demonstrando 

evidentemente que ela no estado atual da Botânica faria descrédito à Nação 

se fosse publicada...”28. Todavia, Abílio Fernandes cita uma outra carta, de 

Antonio de Araújo de Azevedo, o mesmo Conde da Barca, ao Abade Correia da 

Serra, um dos fundadores da Academia das Ciências de Lisboa, que revela o 

estado de ânimo existente entre os dois naturalistas. Nesta carta dizia o 

missivista: “saiu a Florae do nosso Brotero nua de todo o ornato, e depois de 

intrigas inauditas do Padre Veloso. Se Deus me ajudar, há de haver uma 

edição mais decorosa”29. De qualquer forma, a opinião de Brotero deve ter 

tido influência na postergação da publicação da Flora Fluminensis. Esta 

publicação só aconteceu anos depois da morte do autor, ocorrida em 1811. Ao 

morrer, Frei Veloso legou todos os seus papeis e livros, incluindo-se aí os 

originais da Flora Fluminensis, à Real Biblioteca. Estes manuscritos foras 

descobertos em 1825 pelo bibliotecário Frei Antonio de Arrábida, o qual 

endereçou uma solicitação ao Imperador D. Pedro I para que se publicasse a 

obra. O Imperador acolheu o pedido e deu ordens para que se fizesse a 

impressão do texto na capital do Império e que os desenhos fossem enviados a 

Paris para serem gravados30. Assim se procedeu e no mesmo ano de 1825 a 

Tipografia Nacional do Rio de Janeiro deu à luz o texto impresso da maior parte 

da obra, num volume de 352 páginas cobrindo 309 gêneros de plantas, 

intitulado Florae Fluminensis seu descriptionum plantarum Praefectura 

Fluminensi sponte nascentium líber primus ad systema sexuale concinnatus 

Augustissimae Dominae Nostrae per mani Illmi. ac Exmi. Aloysii de 

Vasconcellos & Souza Brasiliae Pro-Regis Quarti etc., etc., sistit Fr. Josephus 

Marianus a Conceptione Vellozo Praesb. Ord. S. Franc. Reform. Prov. Flum. 

1790. Flumine Januario. Ex Typographia Nationali. 1825. Este longo título, que 

presta respeito à Rainha D.Maria I e ao Vice-Rei quando da composição da 

obra, em 1790, pode ser traduzido como: Da Flora Fluminense ou descrição das 

plantas nascidas naturalmente na Província Fluminense livro primeiro, 

arranjado ao sistema sexual, levado à Augustíssima Senhora Nossa pelas mãos 

do Ilustríssimo e Excelentíssimo Luís de Vasconcelos e Sousa, Quarto Vice-Rei 

do Brasil etc., etc., apresenta Frei José Mariano da Conceição Veloso, Presbítero 

da Ordem de São Francisco Reformada da Província Fluminense 1790. No Rio 

de Janeiro. Da Tipografia Nacional. 1825
31. Um segundo frontispício menciona 

que a obra se mandara imprimir sob os auspícios do Imperador reinante, D. 
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Pedro I32 O texto latino deste segundo frontispício e sua tradução estão dados 

ao final, na ref. 32. 

INSERIR FIGURA 4 

 

 A partir de 1827 começou em Paris a gravação das 1640 estampas, 

trabalho que custou ao Estado brasileiro um milhão de cruzados, ou mais de 

dois milhões de francos. Este trabalho só terminaria em 1831, somando onze 

volumes, numa tiragem de três mil exemplares. Um pouco antes da finalização 

da tarefa D. Pedro I foi forçado a abdicar, e o novo governo regencial, bem 

pouco desejoso de continuar aquela enorme despesa, conduziu um longo 

litígio com os impressores. Todavia, não se pretende aqui discutir esta 

querela33. 

É forçoso, porém, relatar o destino inglório da maioria dos 11 volumes 

de estampas gravadas em Paris. Nas palavras de Mello Moraes, em 1881, 

“consta-me que se mandaram para o Rio 500 exemplares, ficando em Paris 

1500, os quais, não sendo reclamados, foram entregues não sei a quem, e 

dos quais salvaram-se apenas algumas coleções; e por fim, se reconhecendo 

que essas estampas não eram mais procuradas, foram vendidas ou dadas ao 

chapeleiro que fornecia barretinas para o exército francês, o qual forrou com 

as estampas as que estava fazendo para os soldados do exército. Os 500 

exemplares que vieram para o Rio de Janeiro foram parar no saguão da 

Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça (em frente do Passeio Público), 

onde permaneceram apodrecendo pela umidade; fazendo-se presente de 

alguns exemplares a uma ou outra pessoa que pedia”. Mais adiante, continua 

o mesmo Mello Moraes: “no dia 14 de janeiro de 1861 a Tipografia Nacional 

anunciou a venda em leilão de 2950 arrobas de impressos, indo entre eles 

alguns exemplares da Flora Fluminense. Por outro aviso do governo imperial, 

mandou-se vender, como papel sujo, os exemplares existentes da Flora 

Fluminense, à fábrica de papel de Petrópolis, cujo produto líquido não entrou 

para o tesouro, segundo constou, porque a fábrica faliu”34. 

Apesar da dificuldade em dar à luz seu opus magnum, Frei Veloso se 

mostrou de enorme operosidade durante sua estada em Portugal. Entre várias 

outras obras, em 1796 publicou em Lisboa o periódico Palladio Português e 



9 
 

Clarim de Pallas que annuncia periodicamente os novos descobrimentos e 

melhoramentos n´agricultura, artes, manufacturas, commercio, &c., offerecido 

aos senhores deputados da Real Junta do Commercio. O Palladio saiu em dois 

volumes, ambos de 1796, e se dedicava, como diz seu longo nome, a divulgar 

novos descobrimentos nas ciências e nas manufaturas, de qualquer lugar do 

mundo35.   

Entre 1798 e 1806 Veloso publicou O Fazendeiro do Brasil, em 11 

volumes e 5 tomos, obra de caráter didático destinada à instrução dos 

agricultores brasileiros numa série de tópicos importantes de agricultura. A 

publicação ficou inconclusa, porém, e muito restou em forma manuscrita, que 

pertence à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.  No prefácio do tomo I ele diz 

claramente que a iniciativa tinha o beneplácito do Ministro da Marinha D. 

Rodrigo de Souza Coutinho, em cuja casa Veloso se hospedava: ele devia, no 

Fazendeiro do Brasil, “ajuntar e trasladar em português todas as memórias 

estrangeiras que fossem convenientes aos Estabelecimentos do Brasil, para 

melhoramento da sua economia rural e das fábricas que dela dependem, 

pelas quais ajudadas houvessem de sair do atraso e atonia em que 

atualmente estão, e se pusessem ao nível com os da nações nossas vizinhas e 

rivais no mesmo continente, assim na quantidade como na qualidade dos 

seus gêneros e produções”36. 

 

INSERIR FIGURA 5 

 

Foi iniciativa de D. Rodrigo convidar Veloso a dirigir um 

“Estabelecimento Científico”, a Casa Literária do Arco do Cego, a ser fundada 

no sítio do Arco do Cego, em Lisboa37. Esta foi uma instituição de vida bastante 

curta, existindo entre 1799 e 1801, para ser depois absorvida pela Impressão 

Régia. Contudo, nesse breve período, a Casa Literária do Arco do Cego, cujo 

nome teve algumas variantes, publicou um número considerável de livros, 

dando à luz pelo menos 83 obras, de acordo com o recenseamento e a 

exposição realizados no bicentenário de sua fundação, em 1999, tanto de 

autores portugueses como brasileiros, além de traduções e adaptações de 

textos de autores de outros países, seguindo sempre a máxima de seu Diretor, 
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Frei Veloso: “sem livros não há instrução”37,38. Recentemente foram 

identificadas pelo menos mais quatro obras publicadas na Oficina do Arco do 

Cego39. Possivelmente, o futuro ainda venha a revelar outras produções da 

prolífica editora.  

Na opinião de Maria de Fátima Nunes e João Carlos Brigo La, da 

Universidade de Évora, Veloso “soube construir uma sociabilidade tipográfica, 

de pendor brasileiro, assente numa matriz científica que legitimava o 

discurso naturalista e agrarista. Se os seus companheiros se encontravam 

operantes em Lisboa, Veloso soube trazer até aos prelos os que se 

encontravam distantes no Brasil, nomeadamente na sua natal Minas Gerais, 

através da edição de textos provenientes de um sistema de correspondência 

técnico-científica de feição agrarista com os fazendeiros sul-americanos, que 

podiam trocar o ouro pela cana-de-açúcar, desde que adaptassem os 

conselhos práticos e úteis existentes nas páginas e nos desenhos publicados”. 

Mais adiante dizem os mesmos autores: “os seus diretos colaboradores 

oriundos de Minas Gerais tiveram direito e privilégio a terem o seu local de 

origem mencionado. A caracterização do título da obra era completada pela 

referência à origem geográfica de seu tradutor ou adaptador, caso de José 

Joaquim Viegas Menezes, presbítero do bispado de Mariana, que se 

encarregou do Tratado da Gravura; José Ferreira da Silva, natural de Santa 

Luzia de Sabará, tradutor de temas agrícolas e sobre a Quina; Antonio José 

Vieira de Carvalho, Cirurgião Mor do Regimento de Cavalaria Régia da 

Capitania de Minas Gerais, lente de Anatomia, Cirurgia e Operações no 

Hospital Militar de Vila Rica; Manuel Rodrigues da Costa, presbítero do 

hábito de S. Pedro, natural de Minas Gerais”40. Esta caracterização geográfica 

inexiste no caso de brasileiros bem conhecidos em Portugal, como Vicente 

Coelho de Seabra Silva Telles, Hipólito José da Costa ou João Manso Pereira. 

Como salienta Diogo Ramada Curto, o modelo adotado pela Oficina do Arco do 

Cego “visava difundir as luzes da ciência, sobretudo no domínio da 

agricultura, adaptando a idéia fisiocrática nas colônias”41. Este era um projeto 

muito ligado ao Ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho. Deste modo, diz ainda 

Ramada Curto: “os ritmos da instituição refletem, por isso, as fases da 

atividade política do ministro. O fim do Arco do Cego, com a sua integração 

na Imprensa Régia, pode, assim, apreender-se como resultado de uma 

racionalização financeira, mas também corresponde a uma nova posição 
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pessoal de Souza Coutinho, a quem porventura deixa de interessar a 

manutenção da oficina enquanto instituição autônoma”42.  

Um dos colaboradores de Frei José Mariano na Oficina do Arco do Cego 

foi o poeta Manuel Maria Barbosa Du Bocage, empregado por Veloso numa 

fase difícil de sua vida como tradutor de livros do francês e do latim. Bocage se 

mostrou grato a seu benfeitor, e lhe dedicou versos que finalizam assim: 

“Em ti, constante, desvelado amigo, 

Demando contra a sorte asilo e sombra: 

Oh das Musas fautor, de Flora aluno! 

(Rasgado o véu da alegoria) estende 

Ao metro, que desvale, a mão, que presta. 

Se asas lhe deres, em suave adejo 

De lísia ao seio, que a virtude amima, 

Dela Cultores, voarão meus versos, 

E o pátrio, doce amor, ser-lhe-á piedoso.”43 

 

A febril atividade de Veloso como autor, tradutor, adaptador e 

administrador do Arco do Cego o põe numa posição sui-generis no mundo 

luso-brasileiro da virada do século XIX. Ele foi um divulgador incansável da 

ciência, não só de caráter fundamental mas sobretudo aplicada, com uma 

tendência predominantemente agrícola ou com estreita ligação com a 

agricultura, o que remete mais uma vez à influência das ideias fisiocráticas no 

círculo frequentado por ele.  

Após a separação entre Brasil e Portugal e a postergada publicação da 

Flora Fluminensis, Frei Veloso viu-se transformado postumamente em heroi 

nacional no Brasil, tendo sido alvo de publicações de tom francamente 

hagiográfico. Este movimento se originou no seio do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, cuja revista publicou artigos nessa linha, por diferentes 

autores, como o Elogio Histórico do Padre Mestre Frei José Mariano da 

Conceição Veloso, de Manoel Ferreira Lagos, de 184017, ou a Biografia do 

Botânico Brasileiro José Mariano da Conceição Veloso, de José Saldanha da 

Gama, de 186818. A estes se podem juntar livros, como o de João Manuel 

Pereira da Silva, Varões Ilustres do Brasil, de 185844, ou o de Sebastião Augusto 
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Sisson, Galeria dos Brasileiros Ilustres, publicado em dois volumes entre 1859 e 

186145. 

Ao lado dessa posição surgiram também críticas, que se centravam 

particularmente nos “erros” decorrentes da desatualização científica da Flora 

Fluminensis quando de sua publicação 35 anos depois de ser composta. Uma 

dessas críticas, embora amenizada por várias observações atenuantes, foi 

escrita por Ladislau Neto, Diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, na 

edição do texto da Flora organizada por ele em 1881, e publicada nos Arquivos 

daquele museu46.  

 

INSERIR FIGURA 6 

 

Contudo, Ladislau Neto, paralelamente à crítica mostra também o valor 

imenso daquela realização do botânico brasileiro. Assim escreve ele: “este 

volume dos Arquivos do Museu Nacional, conquanto seja o de maior vulto 

dos que até este momento temos dado ao prelo, um só trabalho contém; 

mas este trabalho é nada menos que o texto completo da Flora Fluminensis, 

de Fr. José Mariano da Conceição Veloso, infatigável botânico brasileiro que 

logrou erguer no fim do século passado o maior monumento científico ainda 

hoje conhecido de autor nacional. Notáveis lacunas, incorreções frequentes 

encontram-se, é certo, ao longo de todo o trabalho que aí vai exposto; mas 

que varonil coragem ou que robusto espírito, dos que a esse tempo mais se 

avantajaram no velho continente, houvera bastado a suplantar tamanhas 

dificuldades, tão numerosos tropeços; dificuldades daqueles tempos e desse 

estado de remota colônia que era este Império, tropeços devidos ao 

segregamento em que vivia aquele religioso de tudo quanto mais útil lhe era 

ao trama e remate de uma obra de tal fôlego?” Mais adiante, após o elogio 

inicial, apresenta Ladislau Neto sua crítica: “Os gêneros por este criados e 

deficientemente definidos pelas exíguas diagnoses que seu autor delineou 

em 1790; as espécies, do mesmo modo, mal definidas e pessimamente 

gravadas, pois que nem sequer foram com esmero copiados os desenhos 

originais de que vimos não há muitos anos alguns magníficos exemplares; 

todo esse conjunto de desvantagens, trouxe-o, tanto em texto como em atlas 

iconográficos, a Flora Fluminensis no seu mais que seródio aparecimento. E 

claro é, pois, que se por todos os inconvenientes a que acima aludi, de forma 
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e de sistema, não podia merecer a obra de Veloso mui grande aceitação no 

orbe da Ciência, menos a devia esperar com o haver assim perdido a sua 

prioridade sobre tantos nomes, que por 35 anos ocultos no pó do 

esquecimento e só dados a lume quando cada um deles tinha sido 

substituído por denominação nova. Felizmente em nome dos direitos de 

prioridade que a Ciência preconiza e defende, alguns gêneros de direito lhe 

pertencem e no tocante a estes gêneros, contamos que justiça se lhe há de 

fazer”46. A crítica de Ladislau Neto tem um precedente, ainda mais 

contundente, no que foi escrito por Félix de Avelar Brotero, reproduzido 

acima.  

Os dois grandes sistematizadores da bibliografia portuguesa e brasileira 

do século XIX, Innocencio Francisco da Silva e Augusto Victorino Alves 

Sacramento Blake também pintam retratos distintos de Frei Veloso. No volume 

XIII do dicionário de Innocencio está reproduzido um documento de 10 de 

março de 1813, portanto, dois anos após a morte do botânico, em que o 

administrador da Impressão Régia Joaquim Antonio Xavier Annes da Costa 

escreve: “... deste padre não existe na impressão régia senão a memória do 

dinheiro que lhe ficou devendo; a lembrança de não ter apresentado, apesar 

de decretos e avisos que lho ordenaram, os livros das contas do Arco do 

Cego; e os muitos e preciosos livros que tinha comprado à custa da fazenda; 

e, numa palavra, os indeléveis vestígios dos estragos e desordens que fez... 

Ele teria reduzido a nada todo esse estabelecimento, se a devassa a que 

deram motivo os furtos e extravios que se verificaram no seu tempo, lhe não 

tivesse arrancado a administração interna”47,48. Todavia, Innocencio não diz 

que um dia depois, em 14 de março, João Antonio Salter de Mendonça, 

secretário e encarregado dos negócios do reino e da fazenda durante a 

ausência de D. João no Brasil, escreveu um ofício para o Rio de Janeiro, 

dizendo que seriam brevemente enviados para a capital do Brasil “5 caixotes 

das obras de Frei Veloso, acompanhadas de 1272 chapas”, juntando ainda 

“uma relação dos livros e chapas que se remetem da Impressão Régia de 

Lisboa para a Biblioteca de S.A.R. na Corte do Rio de Janeiro pelo navio 

Vitória, em observância das ordens do mesmo Augusto Senhor”49. Menos de 

três meses depois a remessa chegava ao Rio de Janeiro. 

No longo verbete sobre Frei Veloso no volume V do dicionário de 

Sacramento Blake, não só a censura do administrador da Impressão Régia está 
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ausente, como o tom geral do verbete é muito mais simpático ao padre 

botânico50. 

Voltando à questão do conteúdo da grande obra de Frei Veloso, gostaria 

de citar o final de um artigo clássico do também botânico e franciscano 

Thomaz Borgmaier, publicado em 1937: “uma leitura atenta da Flora 

Fluminensis demonstra outrossim o senso altamente crítico de seu autor, que 

se revela nas suas discussões taxonômicas e na apresentação dos dados 

encontrados em outros autores, deixando-se sempre guiar pela observação 

própria, único critério científico de valor em trabalhos de tal natureza. Não 

raro ele critica o próprio Lineu... Terminando, cumpre dizer que a Flora 

Fluminensis, cuja história foi uma verdadeira tragédia, representa uma obra 

monumental, que não tem apenas interesse histórico, mas também alto 

valor científico. Frei Veloso foi um dos grandes pioneiros da botânica 

brasileira. Seu nome figura sempre com brilho ao lado dos maiores botânicos 

que o Brasil tem produzido: Alexandre Rodrigues Ferreira, Freire Alemão e 

Barbosa Rodrigues”51. 

 

Nota: o autor agradece as observações importantes do Prof. Luiz Carlos 

Villalta. 
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LEGENDAS DAS FIGURAS 

Fig. 1: Frontispício da Recreação Filosófica, importante livro de divulgação 

científica em 10 volumes, composto pelo padre oratoriano Teodoro de 

Almeida. O presente volume deve ser uma reedição do início do século XIX, 

pois, apesar de dar a data de 1786 para esta edição, também diz, sob o retrato 

do autor, ter ele morrido em 1804. Este fato ilustra como a obra teve diversas 

edições. 

Fig. 2: Duas obras de Vicente Coelho de Seabra Silva Telles publicadas por Frei 

Veloso na Oficina do Arco do Cego. A segunda delas é uma adaptação ao 

português da nomenclatura química lavoisiana, e constitui a base de nossa 

moderna nomenclatura química inorgânica.  

Fig. 3: Um desenho aquarelado original e uma das pranchas gravadas para a 

publicação da Flora Fluminensis. A diferença de qualidade entre elas é notável. 

Fig. 4: Frontispício da edição princeps do texto da Flora Fluminensis, mandada 

publicar por D. Pedro I em 1825.   

Fig. 5: Frontispício do primeiro número do Fazendeiro do Brasil, de 1798 

Fig. 6: Frontispício da edição de 1881 da Florae Fluminensis, publicada pelo 

Museu Nacional em 1881. Enquanto a edição de 1825 ostentava o brasão do 

primeiro império, aqui se veem as armas de D. Pedro II.  
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