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O DESTINO DAS CRÍTICAS DE GOETHE À ÓPTICA DE ISAAC 
NEWTON SEGUNDO OS FÍSICOS: OS EXEMPLOS DE HELMHOLTZ E 

HEISENBERG
1

ANTONIO AUGUSTO PASSOS VIDEIRA 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
guto@cbpf.br  

 
Goethe é um caso curioso na história do pensamento europeu 

contemporâneo. Enquanto poeta e escritor, sua fama é universal, sendo ele 
aclamado, não apenas um dos mais importantes literatos de língua alemã, mas 
também como um símbolo nacional na Alemanha, com repercussões políticas 
importantes. Já a sua contribuição para as ciências naturais é avaliada 
negativamente; o máximo que se lhe concede é uma certa relevância na 
constituição da morfologia como disciplina científica. No entanto, as suas 
tentativas de formular uma teoria das cores para substituir aquela outra 
proposta por Newton um século antes teriam redundado em um fracasso 
retumbante, segundo os seus críticos. Esta tentativa serviu inclusive para 
empalidecer os feitos de Goethe no campo das ciências descritivas, como a 
botânica e a já mencionada morfologia. Desde então, a figura de Goethe sofre 
de uma duplicidade (ou ambivalência) muito criticada por ele mesmo, já que 
geradora de efeitos negativos sobre o ser humano: de um lado, o homem de 
letras; do outro, e sem relação alguma com o primeiro, o homem de ciências. 
Justamente por ter cometido tais “erros”, Goethe, nos domínios das histórias da 
ciência e das ideias, serviria principalmente como exemplo de uma má opção 
metodológica com graves consequências epistemológicas e metafísicas.  

Com outro pensador, talvez fosse possível manter a imagem acima. Em 
se tratando do autor de A Doutrina das Cores, as coisas não são assim tão 
simples. Desconsiderando o tom antipático e virulento que usou para se referir 
a Newton, algumas críticas de Goethe são pertinentes, mesmo no domínio 
científico. Compreendê-las exige o entendimento da totalidade do seu projeto. 
Uma descrição desse projeto constituirá o primeiro objetivo desta palestra. Em 
seguida, analisaremos as declarações de Helmholtz e Heisenberg sobre as teses 
científicas de Goethe, observando à partida que a necessidade de 
reconhecermos diferenças importantes entre aquele e outros membros da 
corrente da Naturphilosophie. O segundo objetivo será descrever as explicações 
que eles elaboraram sobre os “erros” cometidos por Goethe. Finalmente, e à 
guisa de conclusão, me permitirei propor argumentos em favor da seguinte 
tese: o problema, formulado por Goethe em suas críticas à óptica newtoniana, 
encontra-se, ainda hoje, em aberto e sem solução. 

                                                                 
1 Pesquisa apoiada pelo CNPq através de uma bolsa de produtividade pela FAPERJ e uma 
outra através do Programa Prociência. 
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CIÊNCIA E POLÍTICA NO REPUBLICANISMO PORTUGUÊS 

FERNANDO CATROGA 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
fcatroga@hotmail.com 

Sob o impacto da revolução científico-industrial e das transformações económicas, 
sociais e políticas que varreram as estruturas do Ancien Régime, o século XIX assistiu à 
emergência de um consórcio inédito e duradouro entre a Ciência e a Política. Aqui, somente 
se sublinhará algumas das facetas de um enlace cujos desfechos nem sempre têm sido 
felizes. 

      A primeira diz respeito às incidências da hegemonia do paradigma das Ciências 
da Natureza nos projectos de cientificação dos fenómenos sociais, via que, a partir de Saint-
Simon e de Augusto Comte, os vários positivos exploraram, sobretudo nos países mais 
influenciados pela vida intelectual e política francesa. A segunda, conexionada com a anterior, 
terá a ver com crença na capacidade que a Ciência teria para desconstruir as representações 
alienadas do mundo e da vida, perspectiva que enfatizará o conceito de Ideologia, termo 
inventado pela escola empirista de Desttut de Tracy, mas que terá no Karl Marx de Die 
deutsche Ideologie o seu reinventor. Com isto, ganhou curso o pressuposto segundo o qual a 
Ciência – e, sobretudo, a Ciência Social – seria o definitivo instrumento crítico das 
deformações causadas pela Ideologia, mesmo quando não se percebia que as generalizações 
e os deslocamentos dos resultados daquela, para o exterior dos seus campos específicos, 
estavam a dar origem a um novo tipo de ideologia: o cientificismo.  

    Ora, através deste, alguns dos principais postulados da modernidade – como o 
da ideia de progresso – aparecerão recobertos por uma linguagem inspirada na das ciências 
naturais e orgânicas, tendo em vista reforçar a sua força de convencimento. E este 
entusiasmo levou a pensar-se que tinha soado a hora da cientificação da própria Política, pelo 
menos enquanto aplicação de resultados oriundos das outras ciências e, em particular, das 
novas ciências sociais. 

   Os republicanismos da Europa do Sul (e também da América Latina) irão 
irromper, a partir dos meados do século XIX, num contexto ideológico eclético, onde a forte 
influência do Iluminismo se mesclou com a do Romantismo Social, junção a que, porém, foi 
crescentemente enxertado o argumentário cientificista. E, no essencial, o republicanismo 
português não fugiu à regra. Daí que, na busca de um aval científico para as suas propostas 
políticas e sociais, nele também se encontrem misturados não só o debate sobre a formação 
do Universo – Herbert Spencer – e a polémica acerca das hipóteses evolucionistas de Lamarck 
(1744-1829), do transformismo de Darwin e das moneras de Haeckel, mas também o 
aproveitamento ideológico das duas primeiras Leis da Termodinâmica, da divisão da célula 
(Virchow, Flemming), do experimentalismo de Claude Bernard, da lei dos três estados de 
Comte, etc. E como, com esta miscigenação, se pretendia demonstrar a índole quase 
determinística do progresso indefinido e das suas inevitáveis consequências – incluindo a do 
advento da República (que se deu a 5 de Outubro de 1910) –, ter-se-á de indagar se este 
sucesso derivou da ordem evolutiva das coisas, ou do proselitismo republicano, em boa 
medida movido por um horizonte de expectativas ancorado no que se acreditava ser a lei da 
História. 
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COIMBRA OU BERLIM? HUMBOLDT OU POMBAL? 

FERNANDO SEABRA SANTOS 
 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
Professor Visitante da Universidade de Brasília 

fseabra@ci.uc.pt 
 
 

Visando reestruturar-se após os conflitos napoleónicos e reformar o 
seu sistema de formação superior integrando-o no processo de 
desenvolvimento nacional, os Estados Germânicos encomendaram projetos de 
universidade aos mais renomados filósofos da época. Ninguém menos que 
Fichte e Schelling apresentaram as suas contribuições. Porém foram os irmãos 
Humboldt os vencedores desta espécie de “edital filosófico” que conduziu à 
primeira grande reforma universitária. 

Divulgado em 1810, o Relatório Humboldt estabelecia o primado da 
pesquisa, baseado numa premissa clara e muito simples: “a base da verdade 
para o ensino das faculdades inferiores deverá ser a investigação científica”. 
Neste referencial, a primeira universidade totalmente organizada de acordo 
com os princípios e diretrizes desse relatório foi a Universidade de Berlim, que 
chamou a si o mandato institucional e político sobre a responsabilidade da 
produção do conhecimento, assumindo aquilo que passaria a constituir a 
segunda missão da Universidade. 

No entanto, quarenta anos antes ocorrera em Coimbra uma profunda 
reforma universitária, que incluiu a constituição das Faculdades de Matemática 
e de Filosofia Natural e a criação de numerosas estruturas universitárias 
dedicadas à ciência experimental: o Laboratório Químico, o Gabinete de Física, 
o Museu de História Natural, o Jardim Botânico, o Dispensário Farmacêutico, o 
Teatro Anatómico, o Observatório Astronómico... 

Então? Berlim ou Coimbra? Barão von Humboldt ou Marquês de 
Pombal? 
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Universidade de Lisboa 
leitao.henrique@gmail.com 

 
 

Conhecido sobretudo pelos seus contributos em náutica e navegação 
teórica, o matemático português Pedro Nunes (1502-1578) realizou também 
um conjunto muito importante de trabalhos sobre matérias de astronomia 
teórica: investigações matemáticas rigorosas sobre diversos fenómenos e 
modelos astronómicos que, tal como o resto da sua obra, foram bem 
conhecidas e apreciadas pelos homens de ciência do seu tempo. Nesta 
conferência daremos a conhecer estes estudos nonianos que, em nosso 
entender, são indispensáveis para se compreender o perfil intelectual do 
famoso matemático português de quinhentos. 
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SAÚDE E CIÊNCIAS DA VIDA NO BRASIL E EM PORTUGAL: 

BALANÇO E PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS 
 

JAIME BENCHIMOL 

 
Casa de Oswaldo Cruz 

Fundação Oswaldo Cruz 
jbench@oi.com.br  

 
Em minha comunicação pretendo analisar as relações entre Brasil, Portugal e 
África do ponto de vista da saúde e da pesquisa biomédica. Utilizo como fios 
condutores a febre amarela e o que sobre ela escreveu o médico e higienista 
Ricardo Jorge (1858-1939). Homem longevo e bom escritor, alinhava em seus 
textos as experiências de várias épocas e gerações. Ele só conheceu o Brasil em 
1929, quando participou dos festejos do centenário da Academia Nacional de 
Medicina, no Rio de Janeiro. Veio à capital brasileira também em missão do 
Office International d’Hygiène Publique, para observar in loco a epidemia de 
febre amarela que se extinguia. Minha comunicação examina a vôo de pássaro 
a história dessa doença. Na febre amarela, aquele septuagenário homem de 
medicina, ciência e letras encontrou também matéria propícia à missão de 
induzir o “estreitamento espiritual das pátrias irmãs”, não apenas em virtude da 
importância que tinha então a doença para as relações entre América, Europa e 
África, como por representar ela importante fio na urdidura histórica das 
relações entre Portugal e sua ex-colônia. Detenho-me especialmente na 
passagem dos anos 1920 e 1930, quando desmoronaram os pilares das teorias 
sobre a causa e o modo de transmissão da febre amarela que haviam informado 
as campanhas sanitárias feitas até então no continente americano. A mudança 
de paradigma envolveu intensas reflexões sobre a história da doença, de que 
participou Ricardo Jorge, mobilizando para isso clássicos da literatura médica 
portuguesa. 
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EGAS MONIZ, CIENTISTA IMPROVÁVEL 

JOÃO LOBO ANTUNES 

 
Faculdade de Medicina 
Universidade de Lisboa 

jlobo.antunes@mail.telepac.pt 
 

António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, nascido em Avanca em 
1874 e falecido em Lisboa em 1955, foi uma das figuras mais notáveis das 
neurociências do século XX. Licenciado na Universidade de Coimbra a sua tese a 
“A Vida Sexual” tornou-se um sucesso de vendas Em 1911 transferiu-se para a 
Universidade de Lisboa como professor de Neurologia. Até 1919 foi um político 
activo chegando a Ministro dos Negócios Estrangeiros no governo de Sidónio Pais 
e chefiando a delegação portuguesa à Conferência de Versalhes no final da 
Grande Guerra.  

Aos 51 anos começou uma tardia e inesperada carreira como 
investigador, que levou à invenção da angiografia cerebral. Cerca de dez anos 
depois inicia o trabalho pioneiro na cirurgia das doenças mentais – “psicocirurgia” 
- que lhe veio a valer o primeiro Nobel em 1949, em parte devido ao esforço da 
comunidade médica brasileira a quem  estava profundamente ligado. Entretanto 
sobreviveu a um atentado por um louco que o deixou às portas da morte.  

A sua produção científica foi fenomenal e o seu interesse pelas letras 
levou-o a escrever, entre outras obras, uma biografia fundamental do romancista 
Júlio Dinis, um estudo sobre o papa João XXI e duas obras de cariz autobiográfico, 
“Confidências de um Investigador Científico” e “A Nossa Casa”. 

Político, diplomata, homem das letras e do mundo, “gourmet” 
sofisticado, clínico de sucesso e cientista improvável, Egas Moniz permanece para 
muitos uma figura obscura e controversa, a quem se devem duas contribuições 
fundamentais cuja importância ainda perdura. A angiografia, que constituiu uma 
técnica fundamental para o diagnóstico de certas lesões do sistema nervoso, 
desempenha hoje um papel indispensável e imprescindível na terapêutica intra-
vascular. Quanto à psicocirurgia, depois de se ter recolhido na quase 
clandestinidade durante anos, ressurge hoje com renovado entusiasmo e com 
outra maturidade científica pelo progresso da biologia das doenças psiquiátricas, 
por um maior rigor na selecção dos casos, pelo avanço de novas técnicas de 
imagem e por uma outra exigência quanto à ética do consentimento. 
Conceptualmente, as modernas neurociências vieram vingar a ideia fundadora do 
neurologista português.  

O lugar na história da Medicina que Egas Moniz procurou com tanta 
persistência e perícia é seu e de pleno direito. 
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Para apresentar o universo dos saberes antropológicos e psicológicos da 

Companhia de Jesus no Brasil colonial usamos um texto que se constitui numa síntese 
propositiva destes saberes elaborada na época visando transmiti-los e persuadir os 
destinatários acerca de sua importância para o bem viver: a novela alegórica História do 
Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito (1685) obra de um expoente da 
Companhia de Jesus no Brasil, padre Alexandre de Gusmão, baiano, diretor do Colégio 
do Menino Jesus de Belém em Cachoeira do Campo, local próximo de Salvador da Bahia. 
Trata-se de um compêndio seja dos saberes acerca da pessoa e de seu dinamismo 
psíquico, elaborados conforme a doutrina aristotélico-tomista reinterpretada pelos 
filósofos da Companhia, especialmente os Conimbricenses e transmitidos pelos jesuítas 
no Brasil da Idade Moderna; seja das práticas comunicativas utilizadas para realizar este 
objetivo e disponibilizadas pela tradição do gênero retórico em suas diversas facetas 
(pregação, pedagogia, imaginêtica). Aborda conceitos e práticas próprias destes saberes: 
os efeitos das imagens e a topologia da memória à luz do método inaciano da 
compositio loci; a importância da educação para a formação da pessoa; o dinamismo 
anímico e seus processos (sentidos, afetos, entendimento, vontade). A novela, editada e 
difundida amplamente naquele universo, era destinada à leitura e à escuta por parte de 
quem, não possuindo a instrução para ler e escrever podia ouvir a narrativa por boca de 
leitores mais cultos. Visava proporcionar ao destinatário “um roteiro de vida ou morte 
sempiterna, para que conforme a ele governe seus passos” (prólogo): nela o leitor 
encontraria um espelho onde “ver” sua própria condição e, se for necessário, posicionar-
ser para uma mudança de rumo. A escolha de narrar a história em forma de parábola, 
utilizando-se dos recursos retóricos da metáfora e do exemplo, pretende “mover a 
curiosidade do leitor” e imitar o modo de transmissão doutrinaria da tradição cristã 
desde suas origens. O núcleo da novela é a tópica da existência humana como 
peregrinação, próprio da visão antropológica judaico-cristã (tematizado por Agostinho). 
Gusmão quer assinalar o papel decisivo do livre arbítrio no delineamento da história 
pessoal, ao longo da “peregrinação” que é a vida, provavelmente tendo o objetivo de 
contrapor-se a leitura teológica do mesmo tema realizada pelo protestantismo e 
condensada na obra O Peregrino. A viagem do cristão à cidade celestial (1678) de John 
Bunjam. A História ilustra conteúdos e métodos da elaboração e transmissão cultural 
dos jesuítas no Brasil da época. 
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THE POLITICS OF EXCELLENCE: 
THE MEANING OF THE NOBEL PRIZES IN SCIENCE, 1901-1950 AND 

BEYOND 

ROBERT MARC FRIEDMAN 
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In my historical studies, I have explored the nature and meaning of the 
Nobel prizes in physics and chemistry. By focussing on the Swedish awarders of 
the prize, I analyzed why and how individuals and groups attempted, with 
varying degrees of success, to use the Nobel prize for furthering specific 
disciplinary, cultural, and personal agendas. Only rarely did nominators provide 
a clear consensus for any one candidate; and even when such occasions did 
occur, Nobel committees relied on their own evaluations and priorities. 
Although numbers of nominations and the rationale for nominating candidates 
could persuade committee members, in the end, overwhelmingly, their own 
insights, tastes, and agendas as well as the internal dynamics of the respective 
Nobel committees and the Academy of Sciences proved decisive. True, some 
committee members tried to be dispassionate and rise above their own local 
perspectives; others championed their own interests,  some openly and some 
cunningly.  The net result has been that the list of winners and the research 
specialties represented are not all natural nor inevitable choices. Excellence, as 
defined by prizes, is not unambiguous, even in science.  

In the lecture I will first discuss an overview of the first fifty years of 
awarding the physics and chemistry prizes, which raises questions as to what 
the prizes actually represent. I will then turn to some of the historical reasons 
for the rapid growth and maintenance of the Nobel cult.  Finally I will ask what 
is lost for science in academic cultures fixated on winning prizes. 
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From late xvith century to late xviith at least, a few Jesuit schools were 
almost the only place of formal mathematics teaching in Portugal and its colonies. 
Moreover, all those who taught in those schools during more than the first half of 
that period (ca. 1585 – 1650) had received their mathematics training in just one 
of the Society’s schools, the Collegio Romano, or were pupils of someone who 
had studied there. Hence, their teaching reflected (if only tendentially and not 
absolutely) a special selection of the contents and methods of the discipline in 
that time: namely, that made by Christoph Clavius and his immediate followers in 
the Collegio. The same is true for all the missionaries of that period belonging to 
Portugal’s Jesuit assistance who performed scientific work, mostly in Asia and 
(less) in America or Africa. The Jesuits were pioneers in transporting the Central-
West European developments in the mathematical sciences both to East Europe 
(Lithuania to Transylvania) and other continents, and the Portuguese Assistance 
of the Society preceded the other Assistances (specially the French). Therefore, 
Clavius’ school was at the origin of an epoch-making process, and the Portuguese 
colleges in Coimbra and Lisbon (where the missionaries stopped for some 
months, and often taught or finished their studies, before leaving Europe) was a 
basic transit point. 

The aim of this paper is to show which kind of mathematical learning was 
provided by Clavius’ school (and so taught in the Portuguese colleges until the 
country’s return to independence), and the pattern and times of the distribution 
of the pupils of the Roman school all over the world during the life of Clavius 
himself and the first generation of his successors. 
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A – Conhecimento científico nos Séculos XVI e XVII 

 
A CARREIRA DAS MALAGUETAS: USO E DISSEMINAÇÃO DAS ESPECIARIAS 

AMERICANAS NO SÉCULO XVI 
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Palavras-chave: América Portuguesa; História das Ciências; Especiarias 
americanas. 

 
A partir do século XV, observamos um fenômeno que teve, como uma 

de suas principais características, a disseminação do cultivo, comercialização e 
uso de uma série de elementos botânicos. Apesar, de hoje, a Historiografia 
dispor de um razoável volume de estudos publicados sobre as especiarias do 
Oriente, bem como o impacto econômico destas no Renascimento, uma 
questão ainda pouco abordada, refere-se à propagação e uso de algumas 
plantas americanas que, por sua vez, também se converteram em especiarias 
de considerável importância cultural e econômica. 

No que se refere ao estudo destes intercâmbios, faz-se crucial que 
tenhamos em vista uma parte fundamental do processo. A partir do século XV, 
navegadores de várias partes da Europa puseram-se a serviço da monarquia 
portuguesa. Este fenômeno expansionista, além de possibilitar a disseminação 
de plantas como pimentos, tabaco, goiaba, caju e ananás, foi tão importante à 
expansão lusitana quanto as especiarias buscadas no Oriente. Deste modo, 
este senso investigativo, tão presente entre os colonizadores portugueses, 
muito possivelmente também prestou suas contribuições no campo dos 
saberes à respeito do mundo natural. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é estudar a relação entre as 
espécies da flora do Novo Mundo que tiveram seus cultivos e usos 
disseminados pelo globo, como resultado direto do processo das grandes 
viagens marítimas iniciadas pelos portugueses no século XV, e o subsequente 
desenvolvimento dos elementos da Filosofia Natural que, mais tarde, 
contribuiriam de maneira fundamental à construção das Ciências Agrárias, 
Botânica e Medicina modernas. 

 
Desde os primeiros anos do século XV, podemos observar a 

ocorrência um fenômeno histórico conectado, de maneira intrínseca, à era 
dos descobrimentos que teve, dentre suas mais notórias características, a 
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disseminação do cultivo, comercialização e consumo de uma série de 
determinados elementos do Reino Vegetal (FERRÃO, 1993). O motor inicial 
deste fenômeno, como é sabido, relaciona-se às ditas Especiarias orientais.  

Existe hoje um volume considerável de obras, tais como as de Rosa 
Nepomuceno (NEPOMUCENO, 2005), Fabio Pestana Ramos (RAMOS, 2004), 
Michael Krondl (KRONDL 2008) publicadas sobre a disseminação das 
especiarias do Oriente. Grande parte destas tende a abordar, de uma forma 
ou de outra, o impacto econômico e cultural destas plantas no Renascimento. 

No entanto, resta uma questão pouco abordada. Neste ponto, 
constitui um promissor campo de estudos, a disseminação e o uso de plantas 
originárias da biota do Novo Mundo que, por sua vez, também se converteram 
em componentes de considerável importância na formação de uma série de 
elementos culturais e estratégicos em diversos lugares do mundo (BRACHT; 
SANTOS, 2011). 

Como parte deste processo, navios que partiram dos mais diversos 
portos europeus, tais como Lisboa, Palos, La Rochelle, Dieppe, Londres e 
Amsterdã, passaram a transportar, ao longo das novas rotas comerciais em 
formação, pessoas advindas de praticamente toda Europa Ocidental. Galegos, 
portugueses, bascos, andaluzes, catalães, castelhanos, normandos, valões, 
flamengos, ingleses, alemães, italianos e holandeses cruzaram e 
esquadrinharam os oceanos em embarcações que, por diversas ocasiões, não 
chegavam a ter mais de 15 metros de comprimento (BERNSTEIN, 2009). 

Para garantir a sobrevivência, os navegadores dos primeiros decênios 
da expansão comercial europeia procuraram fazer uso de toda uma série de 
estratagemas, no que se refere à conservação e manutenção dos hábitos e 
gêneros alimentícios oriundos da Europa. Este comportamento constituiu, em 
grande medida, em uma paulatina transposição, adaptação e transformação 
dos padrões alimentares, técnicos e culturais relativos à utilização de plantas. 
Este processo de expansão desencadeou o contato de diversos povos do 
continente europeu não somente com outras culturas em diferentes partes do 
globo, mas também com uma considerável diversidade biótica. Neste âmbito, 
todo este conjunto de variáveis históricas e biológicas pode ser reconhecido 
como tendo feito parte de um amplo complexo de expansão de fronteiras. 
Tais fronteiras se configuraram tanto fisicamente, quando do contato do 
europeu com aqueles novos mundos naturais, quanto culturalmente a partir 
dos saberes oriundos deste contato quando do advento das navegações 
(QUAMMEN, 2008, p. 31-38).  

Foi também de importância crucial para a dinâmica cultural de vários 
povos ao redor do globo a disseminação das plantas endêmicas daquele Novo 
Mundo com o qual, ao final do século XV, os europeus fizeram seus primeiros 
contatos. Com considerável extensão longitudinal (DIAMOND, 2008), as Indias 
Ocidentais se revelaram diante dos europeus repletas de variedades, tanto 
morfo-climáticas quanto bióticas (DEAN, 1996). Muitas dessas plantas 
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possuíam, na perspectiva do europeu quinhentista, características análogas 
àquelas que eram apreciadas nas especiarias orientais. Desta forma, homem 
do final do século XV e início do XVI, começou a percorrer as matas e florestas 
americanas à procura de similitudes que permitissem o encontro de 
equivalentes às especiarias do oriente (FOUCAULT, 2000). 

É justamente neste aspecto, que certo grupo de plantas 
relativamente pouco estudado pela historiografia foi de fundamental 
importância, tanto na construção de hábitos alimentares, quanto no processo 
de assimilação e elementos oriundos da flora americana aos compêndios e 
herbários europeus (DEBUS, 2002, p. 47-50). Estamos nos referindo, 
especificamente, aos pimentos (Capsicum sp.) e a sua inserção no cotidiano 
europeu, africano e oriental. Aqui os abordaremos não somente enquanto 
componentes da alimentação diária, mas também enquanto importantes 
recursos nutricionais do cotidiano de navegantes e colonizadores do Novo 
Mundo, bem como objetos de estudos de renomados herbaristas do 
Renascimento, além de comporem fórmulas de símplices e  mezinhas 
preconizadas por médicos e boticários em vários pontos do continente 
europeu. 

Os pimentos do gênero Capsicum que, a partir do século XVI, 
ajudaram a lotar os tonéis dos navios europeus, também são conhecidos 
popularmente como ardidas, dedo-de-moça, piri-piri, tabasco, jalapeño, 
pimentão e pimenta doce. Estes pimentos, quase sempre erroneamente, 
chamados de pimentas e que não tem relação botânica próxima com a 
pimentanegra (Pipper nigrum), estiveram entre as primeiras especiarias 
americanas a serem dispersas para além de seus biomas de origem. Nos 
porões dos navios portugueses, junto com o Pau Brasil (Caesalpinia echinata), 
desde o século XVI (SOUSA, 1938, p. 66), era possível encontrar as chamadas 
pimentas ardidas (DEAN, 1991) nativas do Brasil. Essas plantas da Família 
Solanaceae (JOLY, 1991, p. 588) também encontradas no México e Antilhas já 
eram, provavelmente, cultivadas desde o século XVI, na costa ocidental da 
África e em boa parte da Ásia (FERRÃO, 1993, p. 110). Como veremos adiante, 
mais de uma variedade destes arbustos podia ser, na mesma época, 
encontrada também em hortas e quintais na península Ibérica (MONARDES, 
1574, p. 24-25), na Alemanha (FUCHS, 1542 p. 419) e até na setentrional 
Inglaterra (GERARD, 1595, p. 292-293).     

O especialista em história da culinária, Michael Krondl, nos adverte 
que, hoje, é difícil saber se os pimentos presentes nas hortas espanholas 
quinhentistas eram da variedade doce (pimentões, pimenta doce) ou ardida 
(dedo-de-moça, de cheiro). Provavelmente eram de ambas mas, certamente, 
eram do gênero Capsicum (KRONDL, 2008, p. 182-84). Um dos naturalistas 
mais famosos do século XVI, o alemão Leonhard Fuchs em seu De historia 
stirpium commentarii insignes (Comentários notáveis sobre a história das 
plantas) de 1542, desenhou e descreveu várias espécies do gênero Capsicum. 
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Nas versões coloridas de sua obra encontramos pimentos vermelhos e verdes. 
Em suas páginas também podemos ver pimentos nos formatos dedo-de-moça 
e rolhas de champagne, estes últimos muito nos lembram as, popularmente, 
chamadas no Brasil de pimentas doces verdes (FUCHS, 1542, p. 419).  

Das fontes documentais produzidas na América Portuguesa 
quinhentista, vêm interessantes indícios que nos permitem inferir a presença 
dos pimentos americanos no Norte da Europa. O arcabuzeiro mercenário 
alemão Hans Staden, quando cativo dos índios tupinambás no litoral Sudeste 
do Brasil, por volta de 1549, relatou diversas naus de franceses,  aliados 
daqueles índios, aportando no litoral da América Portuguesa. Destas naus, 
todas, sem exceção, fizeram carga de produtos da terra. Entre os itens mais 
procurados estavam os papagaios, diversos tipos de penas, algodão, o sempre 
presente pau-brasil (Caesalpinia echinata), e grandes quantidades de pimenta 
(Capsicum sp.) (STADEN, 1999. p. 116). Em uma destas oportunidades, fez 
âncora ao longo da costa o navio Marie Bellete: 

“Eles contaram que a nau francesa “Marie Bellete”, 
vinda de Dieppe, com a qual eu gostaria de ter 
navegado, fizera na terra deles um carregamento de 
pau-brasil, pimenta, algodão, ornamento de penas, 
macacos, papagaios e outras mercadorias de que 
precisavam (...).” (Ibdem, p.116.) 

A informação é preciosa. O porto normando de Dieppe era, no século 
XVI, local de partida e chegada de muitos navios que vinham à América. De lá 
partiu também, muito provavelmente, a nau normanda Catherine de 
Vatteville, a qual pretendia reunir “(...) uma carga de pimenta e outros bens de 
que precisava (...)” (Ibdem,p. 119). Ora, Dieppe assim como outros portos 
normandos estava, no século XVI, interligada por rotas marítimas e terrestres 
com diversos pontos do Norte da Europa, sendo provável que fosse, inclusive, 
visitada por navios da liga hanseática (BERNSTEIN, 2009). Deste ponto, para 
difusão dos pimentos no interior do continente europeu, o caminho não foi 
longo. Os pimentos se reproduzem através do plantio das sementes que, por 
sua vez, podem ser obtidas a partir de seus frutos secos e, ao que parece, não 
têm estes arbustos, perenes em seus ambientes de origem (tropical), 
nenhuma dificuldade em se aclimatarem e adorarem um ciclo de cultivo (e 
reprodutivo) anual nos domínios morfo-climáticos temperados (BARBIERI; 
NEITZKE, 2008 p. 730). Tais dados nos fornecem um substrato, no mínimo, 
razoável para supormos que herbaristas como Fuchs tivessem contato in 
natura com tais solanáceas para elaborarem seus estudos. Afinal, ao que 
parece diversas variedades dos diminutos e coloridos frutos dos pimentos 
eram, há muito, apreciadas pelos europeus enquanto ingredientes culinários. 
O cronista espanhol Gonzalo Férnandez de Oviedo em seu Sumário de La 
Natural Historia de Las Índias, afirmou que os conquistadores espanhóis, em 
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1514, já haviam sido conquistados pelo sabor marcante dos pimentos 
mesoamericanos, adotando os mesmos em suas refeições. Segundo Oviedo, a 
pimienta das Índias Ocidentais tinha grandes qualidades medicinais, pois, 
sendo uma especiaria que aquece quem a come, é muito conveniente 
enquanto alimento a ser ingerido no inverno. O cronista chegou mesmo a 
afirmar que, quando utilizada para temperar peixes e carne, ela conseguia ser 
melhor que pimenta-do-reino (Piper nigrum) (OVIEDO, 1996, p. 171). Na 
América Portuguesa uma espécie era especialmente predileta entre os 
colonizadores. Seca e moída, misturada ao sal, dentro do saleiro, a cuiém 
servia para o tempero dos mais variados alimentos (SOUSA, 1938, p. 185). 
Nicolás Monardes em sua obra Primera, segunda y tercera partes de la historia 
medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, publicada 
em Sevilha no ano de 1574, comparou o pimento americano com a asiática 
pimenta-do-reino. Ele chegou a dizer que as pimientas das Índias Ocidentais 
(ou seja, do Novo Mundo) eram mais aromáticas e de melhor gosto que a 
pimienta do reino das Índias Orientais. O pimento americano, na opinião de 
Monardes, desbancava a principal especiaria buscada no Oriente. Não admira 
que ele, assim como muitos cronistas e viajantes do século dezesseis que 
tiveram contato com a pimienta do Novo Mundo, a considerassem uma droga 
poderosa.  

Não obstante sua presença certa na Europa no século XVI, o próprio 
fato de os frutos das plantas do gênero capsicum terem sido nomedadas pelos 
cronistas e viajantes portugueses como pimentas, na Espanha por Monardes, 
Jarava e Oviedo de pimentos, na Alemanha por Fuchs e Basilius Besler de 
pfeffer e na Inglaterra de pepper por John Gerard, torna necessário que nos 
detenhamos um pouco em sua etimologia. No início da Era Moderna, de 
forma notória no século XVI, as similitudes tiveram um papel essencial na 
construção do conhecimento ocidental sobre o mundo, tanto em suas 
relações físicas, quanto no que concerne às questões metafísicas (FOUCALT, 
2000, p. 33). Na concepção de realidade do homem do século XVI, toda a 
natureza dialogava com si mesma. Havia uma complexa trama de relações e 
semelhanças. De maneira geral, podemos compreender que, para os 
indivíduos ligados ao paradigma renascentista, no que diz respeito à natureza, 
o próprio mundo era concebido como uma rede de conveniências. Neste 
contexto, a questão da analogia foi fundamental, pois o reconhecimento das 
semelhanças constituiu uma das formas recorrentes de assimilação, 
catalogação e descrição do novo. 

Esta apreensão corroborava, não apenas no sentido de descrever, 
mas também de tornar ordenável o conhecimento gerado a respeito de um 
domínio sensível e em franca expansão. A partir da analogia, fazia-se possível 
a aproximação entre quaisquer objetos do mundo, tendo como base o caráter 
intrínseco aos próprios objetos, a partir de suas características ocultas e mais 
sutis (FOUCAULT, 2000).  
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Dentro da dinâmica de estabelecimento das analogias havia 
conformidades na construção do saber acerca da physis. Deste modo, 
podemos observar que, aparentemente, dois caminhos foram trilhados nas 
evoluções linguísticas europeias, não somente no que se refere às palavras 
que designam (até hoje) as pimentas asiáticas e africanas, como também os 
próprios pimentos americanos. Os vernáculos ibéricos pimenta ou pimienta 
derivam do Latim pigmenta, que significa pigmento ou cor (FERREIRA, 1995, p. 
881), enquanto o italiano pepe, o inglês peper, e o alemão pfeffer, derivam, 
segundo Ficalho, primeiro do termo grego πέπερι e depois da palavra latina 
piperi que, por sua vez, têm origem no étimo sânscrito pippali (FICALHO, 1878, 
p. 17), que era usado para designar o condimento derivado de plantas nativas 
dos domínios tropicais da Ásia que hoje classificamos como sendo da Ordem 
Piperales e Família Piperaceae (JOLY, 1991, p. 306). É provável, portanto, que a 
palavra pippali se referisse às duas espécies que, desde a antiguidade, 
estiveram dentre as comercializadas com a Europa (FICALHO, 1878, p. 17). 

Tanto a designação pimenta quanto suas demais variantes nas línguas 
europeias foram empregadas para nomear produtos de origem vegetal que 
tinham, entre suas propriedades, a pungência. Antes das viagens de Colombo 
estas eram amplamente conhecidas e utilizadas na Europa ocidental, 
principalmente pela sensação de ardor. Deste modo, entre os condimentos 
originários das plantas da família das Piperáceas, o mais largamente difundido 
era o obtido a partir da moagem dos frutos (JOLY, 1991, p. 308) maduros da 
espécie nigrum do Gênero Piper, conhecido, desde a antiguidade, como 
pimenta negra, ou simplesmente pimenta (FERRÃO, 1993, p. 210 -211). 

O uso da pimenta (Piper nigrum) como medicamento era comum e, 
no referente ao emprego medicinal desta planta não eram raros, no século 
XVI, os tratados e compêndios de medicina de ampla circulação na Europa do 
Renascimento. Tais obras eram norteadas pelos princípios da medicina 
hipocrático-galênica (SIRASI, 1990, p. 115). A partir desta concepção, ao invés 
de tratar a doença diretamente, mediante o uso de alguma botica, o médico 
deveria proceder de forma a reestabelecer o equilíbrio humoral do paciente. 
Essa prática era baseada na concepção de que as enfermidades eram causadas 
pelo desequilíbrio de um dos quatro humores corporais, como seja o sangue, 
fleuma, bílis negra e bílis amarela (DEBUS, 2002, p. 17-35). 

Segundo os princípios galênicos, os humores podiam ser afetados por 
variáveis, entre as quais estava incluída a dieta do doente (DEBUS, 2002, p. 
14). As teorias humorais hipocrático-galênicas preconizavam que a cura para 
determinada doença poderia ser alcançada a partir da ingestão de algum 
alimento/mezinha que tivesse propriedades contrárias àquelas do humor 
afetado. Ou seja, para o excesso de fleuma, que é fria e húmida, o tratamento 
era feito a partir de medicamentos de caráter ou compleição quente, para o 
desequilíbrio da bile amarela, esta quente e seca, o tratamento consistia em 
ministrar ao doente, medicamentos frios e húmidos. O mesmo princípio que 
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buscava alcançar o equilíbrio humoral a partir do uso de medicação de caráter 
contrário ao humor afetado era aplicado aos humores da bile negra, fria e 
seca e do sangue, quente e húmido. No caso da pimenta (Piper nigrum), sua 
compleição quente era muito utilizada, no Renascimento, como medicamento 
e, neste caso, diversas são as fontes documentais que as quais podemos 
encontrar referências a este princípio. Um número razoável de trabalhos de 
médicos, cirurgiões e herbaristas publicados ao longo do período 
compreendido entre a segunda metade do século XV e as últimas décadas do 
século XVII, contribuíram para a disseminação do conhecimento sobre as 
propriedades e o uso daqueles diminutos frutos arredondados e negros vindos 
da Ásia. Ao final do século XV, portanto posterior à construção do engenho 
gráfico de Johannes Gutemberg (PAPAVERO; LLORENTE-BOUSQUETS; 
ESPINOSA–ORGANISTA, 1995, p.21-26), teve considerável circulação um livro 
de autoria de Jacob Meidenbach. O Hortus sanitatis, vel Tractatus de herbis et 
plantis, de animalibus et de lapidibus, publicado em Estrasburgo em 1497, 
trazia uma série de informações a respeito de diversos usos medicinais deste 
exemplar das piperáceas. Já no século seguinte, eram vanguarda em relação 
aos estudos das benesses oriundas da pimenta do reino, os portugueses 
Garcia da Orta e Cristovam da Costa, o francês Charles L´Ecluse, o andaluz 
Nicolás Monardes e o Alemão Leonhardt Fuchs. Este conhecimento continuou 
a ser difundido no século XVII, pois os frutos de Pipper nigrum tiveram suas 
propriedades curativas descritas na Alemanha por Basilius Besler em seu 
Hortus Eystettensis, sive, Diligens et accurata omnium plantarum, lorum, 
stirpium: publicado, provavelmente, na Nuremberg de 1640. Nestes 
compêndios, se torna possível constatar que, no âmbito dos princípios 
Hipocrático – Galênicos, os grãos de pimenta eram descritos como sendo de 
compleição quente. Exemplo de tal princípio pode ser encontrado nos escritos 
do médico e cirurgião Cristovam da Costa, que teve os mesmos traduzidos e 
publicados diversas vezes nos séculos XVI e XVII. Podemos destacar aqui a 
publicação editada em Burgos no ano de 1568 intitulada Tractado Delas 
drogas, y medicinas de las Indias Orientales, com sus plantas debuxadas al 
biuopor Cristoval Acosta medico y cirurjano que las vio ocularmente, nela a 
pimenta foi descrita como um símplice de compleição quente, capaz de 
combater a toda uma série de enfermidades frias e húmidas (COSTA, 1568, p. 
20-21). Garcia da Orta, que viveu por vários anos em Goa (Índia), afirmou 
categoricamente em seu Colóquio dos Simples e Drogas da Índia, que a 
pimenta (Piper nigrum) tinha compleição quente. 

E com isto faço fim aos ditos àsi pimenta; porque pêra 
dizer o pêra Da pimenta que aproveita he pratica 
muyto usada, e nam ha cousa nova acerqua dos índios 
delia, que nós não usemos. E dizerem os índios que he 
fria a pimenta  he cousa mais pêra rir que pêra 
praticar; aos quaes eu digo muytas vezes que não lhe 
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saberei provar ser o foguo quente, porque a via, por 
onde se avia de provar, era porque queimava (ORTA, 
1895 p. 249). 

Nesse mesmo colóquio, ao ser indagado por seu interlocutor sobre o 
que diziam os físicos do rei de Cochim acerca das propriedades da pimenta, o 
médico respondeu que eles, como os portugueses, a consideravam quente em 
terceiro grau. É interessante, neste ponto, notar a postura de Orta. Em seus 
escritos, a força e a autoridade dos Idola Theatri aos quais, mais tarde, se 
referiria Francis Bacon (PAPAVERO; LLORENTE-BOUSQUETS; ESPINOSA–
ORGANISTA, 1995, p. 236) em sua Instauratio Magna de 1620, fossem eles os 
nativos indianos ou até mesmo Dioscórides e Galeno, sucumbiu ao senso 
empírico e investigativo deste filósofo natural e médico português 
(DEBUS,2002, p.48). A compleição quente da pimenta oriental também era 
conhecida na Inglaterra onde, em 1595, o cirurgião John Gerard afirmou em 
seu The Herball, or, Generall historie of plantes, gathered by John Gerarde of 
London, master in chirurgerie que, segundo físicos árabes e persas, a 
compleição da pimenta também era quente em terceiro grau (GERARD, 
1595,p. 1356). 

 A temperatura atribuída a pimenta asiática, muito provavelmente, 
era derivada a sensação de ardência, ou antes, pungência provocada no tecido 
das mucosas pela piperina, piperilina e piperloeinas A e B, principais 
componentes do óleo essencial (2,6% segundo análise fitoquímica) e 
responsáveis por seu sabor picante (LORENZI; MATOS, 2008, p. 421). É 
justamente neste ponto, em que a operação classificatória da analogia, 
baseada no princípio das similitudes (FOUCALT, 2000, p, 37) compôs, dentro 
da estrutura do conhecimento da Europa renascentista, a aproximação, 
corretamente dita analógica, entre as pimentas advindas do oriente e aqueles 
frutos ardidos originários da América recém-descoberta. Apesar de sua ampla 
variedade morfológica, os frutos do gênero capsicum apresentam, todos, 
numerosas sementes presas a uma placenta central. Análises fitoquímicas 
hoje nos permitem afirmar que estas sementes contêm expressivas 
quantidades de capsaicina (que no caso da capsicum frutenses é da ordem de 
32 a 38%), diidrocapsacina e outros capsaicinóides (LORENZI; MATOS, 2008, p. 
499-500). Estes compostos são responsáveis pela sensação de queimação 
característica, provocada nas mucosas pela ingestão de pimentos capsicum 
(TALBOT; KERRY, 2008, p. 276 – 277).  

A propriedade pungente não passou despercebida dos estudiosos 
europeus do renascimento. Fuchs os relatou como quentes (FUCHS, 1542, 
p.417-419). Monardes em 1574 foi além, disse que a “(...) pimienta de las 
Indias [era] conoscida en toda España (...) [e que] calienta y conforta (...).” 
(MONARDES, 1574 p. 24-25). John Gerard classificou a espécie de frutos 
longos com a qual teve contato na Inglaterra, como quente em quarto grau 
(GERARD, 1595, p. 293). Constitui, portanto, fato compreensível que, dentro 
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da estrutura dos saberes propalados durante o renascimento, os frutos do 
gênero capsicum fossem designados pelo mesmo termo utilizado para nomear 
a já a muito conhecida pimenta asiática.          

Cabe aqui explicarmos porque, até o momento, evitamos usar o 
termo malagueta para designar uma das espécies mais famosas de pimentos 
da variedade ardida. Com efeito, no bojo, tanto dos princípios classificatórios 
dos eruditos, quanto da nomeação das coisas no linguajar popular, o nome 
malagueta também passou por processo semelhante ao que deu aos 
pimentos, o nome de pimentas. Segundo Ficalho, variadas especiarias, 
denominadas malagueta, ou Grana Paradisi, eram conhecidas dos europeus. 
Entretanto, há muito os navegadores portugueses, ainda no tempo do infante 
D. Henrique, tomaram contato na costa africana com uma em especial. O 
próprio Ficalho a identificou como sendo a Zingiberácea Amomum Granum 
paradisi (FICALHO, 1878, p. 15), mas os botânicos contemporâneos 
concordam ser outra planta da família Zingiberaceae a Aframomum 
melegueta (JOLY, 1991, p. 724), e é interessante notar que Ferrão chega, neste 
ponto, à mesma conclusão (FERRÃO, 1993, p. 224). O Conde de Ficalho, ao 
discorrer sobre a malagueta, afirmou ter sido esta especiaria africana muito 
apreciada e de muito valor para os portugueses, em fins do século XV e início 
do século XVI (FICALHO, 1878, p. 40-44).  

A partir da leitura feita pelo erudito português do século XIX, 
podemos concluir que a Aframomum melegueta foi carregada, comercializada 
e consumida em grandes quantidades, principalmente pelos lusos, e que o 
nome malagueta ficou, portanto, associado a uma substância picante vinda de 
terras distantes. Como em outras Zingiberáceas, o efeito pungente da 
malagueta é provocado pela presença de hexa-paradol na composição do óleo 
essencial extraído de suas sementes (AJAIYEOBA; EKUNDAYO, 1999, p.110).  A 
rota que se delineia é elucidativa, pois, aos poucos, no final do século XVI 
enquanto o comércio da malagueta africana escapava das mãos dos 
portugueses (FICALHO, 1878, p. 44-46), o fluxo dos pequenos e resilientes 
Capsicum aumentava. A julgar pela abundância com que eram encontrados na 
América Portuguesa, pois apenas Gabriel Soares de Sousa relatou existirem na 
Capitania da Bahia seis castas diferentes (SOUSA, 1971, p.186-187), e pelas 
enormes quantidades deles, das quais os navios europeus faziam carga 
(STADEN, 1999), os pimentos americanos se tornaram não apenas objetos de 
grande oferta, como também substitutos quase que naturais, em uso e nome, 
para os grãos da zingiberácea africana. O historiador Luis Filipe Thomaz 
corrobora. Ele observa que o nome, já familiar, da malagueta de origem 
africana, passou, com o tempo, para a nova especiaria americana, ou seja, o 
diminuto e vermelho Capsicum frutescens (THOMAZ, 1999).   

Ao que tudo indica, o fato, do qual não restam muitas dúvidas, de 
que os pimentos americanos estavam presentes em grande parte dos navios 
europeus que cruzavam o Atlântico e, especialmente, nos navios portugueses 
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que aportavam na costa da América Portuguesa, pode ter feito com que os 
frutos das plantas Capsicum tivessem servido como fármacos, voluntários e 
involuntários, no combate a várias enfermidades à bordo. A principal delas, 
sem dúvida era o escorbuto. Este mal é causado pela falta de ácido ascórbico 
(AA) ou, como é popularmente conhecido, vitamina C. Seus sintomas são 
manifestações hemorrágicas, inchaço das gengivas, perda dos dentes, fadiga, 
lassidão, tonteira, anorexia e infecções, podendo levar à morte (BRASILEIRO, 
1998). Essa doença, depois dos naufrágios, foi uma das principais responsáveis 
pelas mortes de marinheiros durante as longas viagens até as Índias sendo 
que se manifestava, principalmente, devido às dificuldades de renovação dos 
suprimentos alimentares nestas. A doença era conhecida desde os tempos 
antigos e, ao que tudo indica, os marinheiros já sabiam que o consumo de 
frutos cítricos (Citrus sp.) como laranjas e limões tinham efeitos fitoterápicos 
contra o escorbuto. Jean de Lery em 1556 (LERY, 1961) e Gabriel Soares de 
Sousa em 1587 (SOUSA, 1971), relataram a existência de inúmeras árvores de 
frutos cítricos ao longo da costa brasileira, o que denota que havia a clara 
preocupação, por partes dos portugueses, de que seus navios estivessem 
sempre que possível, abastecidos de limões, limas ou laranjas.  

Originários do sudeste da Ásia os cítricos encontravam-se também na 
Costa da Gâmbia, na África Ocidental. Entretanto, nem sempre o sudeste da 
Ásia ou a Costa da Gâmbia estavam por perto. Além disso, os frutos cítricos 
são consideravelmente perecíveis. Neste momento, os pimentos americanos 
fizeram valer seu embarque nas naus portuguesas. Com uma concentração 
seis vezes maior de vitamina C que uma laranja, os pimentos ainda possuem a 
estratégica vantagem de também serem ricos em vitamina “A”, “B1”, “B2” e 
“E”, além de terem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, 
antibacterianas e energéticas (TALBOTT; HUGHES, 2008).  

Como se não bastassem os benefícios anti-escorbuto, a capsaicina, a 
substância presente nos pimentos responsável pelo ardor, ou pungência, 
constitui um eficaz remédio contra dores, principalmente por seu efeito 
depletor sobre a chamada substância P, um neuro transmissor que atua como 
um dos responsáveis pela sensação da dor. A capsaicina tem se revelado 
também um eficaz combatente de uma patologia que deveria, com 
frequência, estar presente no cotidiano dos marinheiros. A psoríase, doença 
autoimune de manifestação cutânea que pode estar associada a uma imensa 
gama de fatores, desde a artrite (comum em pessoas submetidas a excesso de 
carga nas articulações), até a elevados níveis de estresse (situação também 
comum no cotidiano das naus), é eficazmente combatida pela capsaicina 
(TALBOTT; HUGHES, 2008, p. 276 - 278). 

Mas, talvez o efeito farmacológico mais importante da capsaicina, 
não apenas nas viagens marítimas, esteja relacionado ao seu uso mais 
corriqueiro, como seja, o de servir como condimento no preparo das refeições 
a bordo, aliás, este costume era muito comum não apenas entre os homens 
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no mar, mas também entre os colonizadores na América Portuguesa. Tal fato 
pode ser encontrado nos relatos de Gabriel Soares de Sousa. 

“À sombra destes legumes, e na sua vizinhança, 
podemos ajuntar quantas castas de pimenta há na 
Bahia, segundo nossa notícia; (...) as quais se comem 
em verdes, e, depois de maduras, cozidas inteiras com 
o pescado e com os legumes, e de uma maneira e de 
outra queimam muito, (...). Costumam os 
portugueses, imitando o costume dos índios, secarem 
esta pimenta, e depois de estar bem seca, a pisam de 
mistura com o sal, ao que chamam juquiraí na qual 
molham o peixe e a carne, e entre os brancos se traz 
no saleiro, e não descontenta a ninguém.” (SOUSA, 
1971, p. 186) 

É muito provável que os mesmos portugueses, descritos por Sousa, 
em terra, fazendo uso dos pimentos em sua alimentação, também o fizessem 
no mar. A dieta do marinheiro comum, era constituída, após algum tempo de 
viagem, basicamente de biscoitos, pão e carne seca. Tais alimentos eram ricos 
em gordura e pobres em fibras. Este tipo de dieta, provavelmente, provocava 
consideráveis prejuízos à saúde gastrointestinal dos marujos, malefícios estes 
que a ingestão de capsaicina podia ajudar a minorar, pois a substância 
responsável pela pungência dos pimentos, se ingerida, exerce efeitos 
significativos sobre a ativação dos nervos responsáveis pela motilidade 
gastrintestinal, ou seja, faz auxílio à digestão e reduz o desconforto causado 
pela prisão de ventre (TALBOTT; HUGHES, 2008, p. 276 - 278). No cotidiano 
insalubre, seja das viagens transatlânticas, ou durante a perigosa carreira das 
índias, a presença dos pimentos a bordo, certamente, foi fundamental para 
aliviar as agruras da viagem. 

Após mencionarmos a carreira das índias, cabe aqui uma análise por 
inferição. Não muitos historiadores se debruçaram sobre o problema da 
disseminação dos elementos da flora americana a partir das viagens marítimas 
europeias durante o século XVI, com papel mais que destacado para a 
participação portuguesa. Os que o fizeram, têm dificuldades para encontrar, 
nas fontes documentais, dados que permitam traçar um panorama mais 
preciso do caso específico da dispersão das Solanáceas do Gênero Capsicum. 
Uma das mais destacadas referências no assunto, José Eduardo Mendes 
Ferrão chega, inclusive, a afirmar não haver encontrado referências sobre a 
forma como foi feita a difusão destas plantas (FERRÃO, 1993, 110). Se, no caso 
da introdução dos arbustos de pimentos em solo europeu, o problema pode 
ser solucionado a partir dos relatos de cargas inteiras sendo feitas por navios 
normandos nas costas brasileiras, no caso da carreira das índias, em que havia 
uma clara proibição da coroa portuguesa, com relação às escalas no Brasil 
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(BOXER, 2002, p. 70 – 75) isso é muito mais problemático. No entanto, o 
próprio Ferrão nos fornece em seu livro A aventura das plantas e os 
descobrimentos portugueses (FERRÃO, 1993), as ferramentas necessárias para 
elucidarmos esta questão.  

Um padrão é claro na dispersão de diversas plantas nativas da 
América Portuguesa a partir das navegações lusitanas, pois o transplante de 
sementes, galhos e ou mudas, ainda durante o século XVI, seguia, a partir da 
Colônia portuguesa americana, para outros domínios morfo-climáticos 
também sob o controle o de Portugal, tanto na costa ocidental da África, 
quanto nas ilhas oceânicas do atlântico, tais como, Cabo Verde, São Tomé e 
Santa Helena (FERRÃO, 1993). Ora, estes lugares eram, com frequência, 
paradas dos navios da carreira das índias. Nestes entrepostos, as naus 
procuravam se abastecer de víveres e, como é sabido, a germinação das 
sementes dos pimentos, bem como sua reprodução se dão, em altas taxas, 
quando cultivados em ambientes tropicais (BARBIERI; STUMPF, 2008, p. 727 -
747). Se considerarmos o padrão de uso corriqueiro destas plantas pelos 
portugueses, é altamente provável que tivéssemos capsicum sp., a bordo 
também dos navios que se dirigiam ao oriente. Uma vez lá, ao verificarmos 
que a Índia se encontra em latitudes tropicais, foi natural que os pimentos se 
disseminassem muito rapidamente. As relações comerciais geradas pelas rotas 
de navegação portuguesas foram fundamentais para a introdução, no oriente, 
de uma especiaria que é, ainda hoje, fundamental a culturas das mais 
diversas. 

     Fica evidente, portanto, que o estudo da história das plantas que, 
há tempos, acrescentaram riqueza às culturas alimentares e farmacêuticas dos 
mais variados povos e culturas, pode servir ao propósito da discussão 
envolvendo questões relativas à formação do sistema mundial de comércio, 
do qual os produtos alimentícios são parte fundamental. Este sistema, que 
teve como um de seus mais importantes efeitos subjacentes, a relativa 
incrementação da diversidade alimentar ao redor do globo contribuiu, e muito 
para a formação e consolidação do fenômeno mercantilista.  

Assim, mesmo que tenha sido a Europa o centro nevrálgico deste 
sistema, a ideia de que as outras partes do mundo participaram de sua 
construção de maneira secundária é, no mínimo, superficial. Assim, como é 
dado o fato de que partiram da Europa muitos dos elementos que, juntos, 
ajudaram a consolidar o mundo mercantil, não haveria tal mundo se não 
zarpassem, principalmente da Ásia e América, componentes mais do que 
essenciais à sua construção. 

Não há como conceber o período das grandes navegações sem 
incluirmos as variáveis históricas geradas pelas floras americana, africana e 
asiática, muito menos sem reconhecermos a importância dos usos, costumes 
e conhecimentos detidos pelos povos que as apresentaram aos colonizadores 
europeus. 
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A história da dispersão das plantas americanas pelo mundo, 
acompanhando o processo que deu às nações europeias a primazia sobre as 
rotas marítimas do globo, é uma História de grande capacidade de adaptação 
e domínio técnico. Tal adaptação se deu, na maioria das vezes, graças a 
promoção de um processo de antropização que superou variabilidade 
climática e físico-química (solo). No entanto, esta dispersão não pode ser 
considerada enquanto fato isolado, ou seja, como produto apenas das 
relações mercantis, ou mesmo exclusiva da Idade Moderna. 

O mesmo padrão de dispersão biótica que foi apontado por Jared 
Diamond, ao longo dos eixos Leste-Oeste da dispersão humana, ocorrido na 
antiguidade, pode ser verificado no estudo das disseminações botânicas da 
era das navegações. Ao longo dessas faixas latitudinais (eixos Leste-Oeste), a 
variabilidade, tanto do clima quanto do tempo de incidência solar é menor do 
que nos eixos longitudinais Norte-Sul (DIAMOND, 2008). Povos que eram 
praticantes de vários tipos de cultivo e pecuária, como aqueles que se 
estabeleceram no Crescente Fértil, desde o fim da última glaciação, migraram 
por sucessivas gerações, expandindo a área na qual se fazia uso da agricultura. 
A permanência do tipo de agricultura e pecuária que eles praticavam se deu, 
principalmente, em direção aos territórios localizados a Leste e a Oeste de seu 
ponto original, no Oriente Médio (DIAMOND, 2008, p. 110-112). Na maior 
parte dos casos, isto se deveu à maior facilidade de adaptação dos sistemas 
agrícolas, com suas plantas e animais domesticados, à menor variabilidade 
climática dos eixos latitudinais. Durante os séculos seguintes à descoberta da 
América, a expansão biótica levada a cabo pelos colonizadores e suas 
navegações continuou a seguir o padrão Leste-Oeste, transportando plantas 
originárias do Novo Mundo para domínios morfo-climáticos similares. A 
mandioca, levada do Brasil para a África, a batata doce da América tropical 
para a Oceania e os pimentos Americanos para o subcontinente indiano 
(SANTOS; BRACHT, 2011, p. 70-74) são apenas alguns dos exemplos deste 
padrão. Tal relação nos aponta a importância de compreendermos o princípio 
que implica em se reconhecer, como um dos campos de entendimento da 
História, a via de mão dupla que reside nas relações do homem com os 
domínios morfo-climáticos com os quais ele se depara. A partir deste 
princípio, é possível também afirmar a existência de uma relação direta entre 
homem, mundo natural, os consequentes desenvolvimentos de técnicas de 
sobrevivência, tecnologias e seus aspectos culturais. Tais questões, longe de 
serem associadas a uma perspectiva determinista, nos permitem evidenciar 
uma rede de experimentações, saberes, usos práticos e significados, por 
vezes, calcados em necessidades cotidianas.      
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O presente trabalho pretende analisar o processo de 

reconhecimento, construção de saber e adaptação dos colonizadores lusos na 
América Portuguesa quinhentista. Desta forma, privilegiaremos os aspectos 
ligados à sobrevivência e subsistência, assim como as técnicas e tecnologias 
desenvolvidas por estes no que se refere à obtenção e conservação de fontes 
de alimentos nas faixas litorâneas da costa brasileira. 

Por possuir uma grande profusão de vida marinha, as costas da 
América Portuguesa constituíram-se em locais onde se podia encontrar, 
provavelmente, aquela parcela diária de proteína necessária à sobrevivência 
no Novo Mundo. Portanto, acreditamos que o desenvolvimento de tal 
logística permitiu uma otimização de tempo para tais colonizadores, o que, 
consequentemente possibilitou melhores chances de obter sucesso na 
empreitada de colonização da terra recém descoberta. 

Deste modo, as descrições de peixes, crustáceos e moluscos contidos 
nas crônicas, relatos e tratados feitos pelos primeiros colonizadores 
portugueses na América compõem-se, enquanto importantes fontes 
documentais no que se refere ao estudo das técnicas utilizadas na caça e 
coleta de alimentos ricos em gordura e proteína, estes tão imprescindíveis à 
sobrevivência de qualquer ser humano submetido à desgastante rotina de 
habitar um Novo Mundo. 

INTRODUÇÃO 

O processo de expansão ultramarina iniciado, em grande parte, pela 
Coroa Portuguesa no século XVI, nos deixou uma fascinante e pouco usual 
classe de fontes documentais que, em muito, podem corroborar a um maior 
entendimento do processo de colonização desencadeado no chamado Novo 
Mundo. Referimo-nos às profusas e ricas descrições de animais feitas pelos 
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primeiros europeus na América Portuguesa. Tais descrições nos permitem o 
delinear de um colonizador consideravelmente metódico, sistemático e 
preocupado, também, em se ocupar de observar, descrever e classificar uma 
fauna que, a partir de sua perspectiva, era totalmente nova.  

Associada a tais inquietações haviam, ainda, as dificuldades em se 
adaptar às condições climáticas dos domínios morfoclimáticos tropicais que 
podem ser considerados, também, elementos relevantes no processo de 
adaptação dos europeus, bem como dos animais e plantas que foram trazidos 
nas embarcações para o Novo Mundo. Estes fatores podem ser considerados, 
quando analisamos as condições de sobrevivência e estabelecimento deste 
europeu na América quinhentista, como constituintes de um processo dotado 
de considerável complexidade. 

Como é sabido, as primeiras impressões dos colonizadores que 
aportaram na América Portuguesa foram de que “naquela terra onde se 
plantando tudo se dá” (CAMINHA, 1985), sendo que qualquer tipo de planta e 
animal exótico se adaptaria e reproduziria com facilidade. Porém, os 
colonizadores quinhentistas logo perceberam que seria uma empreitada 
laboriosa se estabelecer naquelas terras recém-descobertas, pois havia uma 
série de fatores a serem considerados nos primeiros decênios de 
estabelecimento, uma vez que o simples ato de se alimentar tornou-se 
consideravelmente complexo e trabalhoso. Mesmo com a grande diversidade 
de animais e plantas disponíveis, a obtenção de alimentos despendia um 
intenso gasto calórico dos colonizadores, uma vez que seus conhecimentos 
técnicos sobre caça e pesca não se aplicavam de imediato ao uso e 
processamento dos animais daquela biota.  

Provavelmente, uma das primeiras dificuldades com a qual os 
europeus se defrontaram quando aportaram nas terras do Novo Mundo, foi a 
de suprir aquela necessidade diária de proteína e gordura animal 
imprescindível à sua subsistência, pois, obter alimento de qualquer tipo 
apresentou-se, para aquele colonizador,  uma tarefa complexa e, por vezes, 
dispendiosa do ponto de vista energético. Mesmo as reservas proteicas 
existentes na América Portuguesa sendo abundantes, os europeus precisavam 
se adaptar e ou desenvolver novas técnicas na obtenção de alimentos 
disponíveis naquela biota, em muito, desconhecida.  

Por outro lado, manter o processo de colonização por meio de 
alimentos trazidos da Europa não era viável do ponto de vista técnico, pois, 
métodos europeus de conserva como o do presunto ibérico, temperado com 
pouco sal e curado ao natural, logo se tornava um meio de cultura para larvas 
das inúmeras espécies de dípteras encontradas na América Portuguesa. Como 
agravante, havia ainda uma gama de obstáculos impedindo que este translado 
fosse efetuado com certa frequência, uma vez que o custo das viagens 
ultramarinas eram elevados e a logística para transportar e conservar 
alimentos nos porões das naus, complexa e pouco eficiente.  
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NOVO ECOSSISTEMA, NOVA ALIMENTAÇÃO 

Neste ponto, torna-se necessário compreendermos alguns fatores 
morfoclimáticos inerentes ao processo de deslocamento dos colonizadores 
europeus durante a Modernidade. Quando as naus portuguesas aportaram na 
costa da América Portuguesa, estas não cruzaram somente o Atlântico no 
sentido Leste-Oeste, mas também no sentido Norte-Sul. Tal informação, 
obviamente, não nos aponta somente o rumo seguido pelas embarcações 
lusas, pois, durante o descolamento no sentido Norte-Sul os colonizadores 
depararam-se com uma variedade muito maior de características físicas, bem 
como um espectro, relativo ao tempo e a intensidade de incidência solar mais 
ampla. Lembremo-nos, portanto, que à medida que os europeus deslocaram-
se, em sua expansão marítima no sentido longitudinal em relação ao globo, 
encontraram uma ampla diversidade climática, biogeográfica que em muito 
influi em diferenças nos ciclos de plantio, colheita e criação de plantas e 
animais domésticos (DIAMOND, 2008).  

Estes fatores dificultaram uma transposição pura e simples das 
plantas e até animais já domesticados na Europa para as terras da América. 
Tais características, obviamente, nos atentam para o fato de que, as questões 
de ordem física, sejam elas geológicas, bióticas ou climáticas, também são 
fatores a serem considerados no estudo da trajetória colonizadora dos 
europeus ibéricos na América Portuguesa. 

Lembremo-nos que a introdução e criação de animais domésticos 
exóticos (oriundos do Velho Mundo) foi um processo que demandou 
considerável tempo, tanto por conta das espécies predadoras encontradas na 
América Portuguesa, entre elas morcegos hematófagos (SANTOS, 2007), 
grandes felinos e ectoparasitos hematófagos como percevejos, pulgas, 
carrapatos e bichos de pé (Tunga penetrans) (CROSBY, 1993), como na própria 
adaptação dos animais domésticos trazidos da Europa. Deste modo, é 
importante nos atentarmos para o fator, por vezes limitador, da diversidade 
geográfica e climática, uma vez que no Brasil observamos, ao menos, sete 
diferentes domínios morfoclimáticos1

                                                                 
1 No Brasil, observamos ao menos sete diferentes domínios morfo-climáticos, a saber, 
Amazônico, Cerrado, Mares de morros, Caatinga, Araucária, Pradarias e Faixas de 
transição (VESENTINI, 2005: 267).  

. Ou seja, para cada domínio os animais 
introduzidos pelo colonizador, durante o processo de expansão, tinham sua 
resiliência testada. O que, não raramente, implicava em um retardo da 
proliferação e mantenimento de uma fonte de proteína que, em teoria, 
deveria estar sempre à disposição. Neste último caso, podemos elencar o 
porco doméstico europeu (Sus scrofa domesticus) que, apesar de ser uma 
ótima fonte de proteína e gordura, não possuía um sistema homeostático tão 
bem adaptado à regiões com alto grau de insolação (CROSBY, 1993). Deste 
modo, os colonizadores europeus nos trópicos, durante os primeiros decênios, 
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tiveram algumas dificuldades na criação de porcos. Neste sentido, parte da 
solução (e também do problema) passou a ser o de encontrar alimentos 
nativos da Colônia, principalmente fontes de proteínas e gordura animal, de 
forma eficiente e segura. 

Desta maneira, tornou-se primordial para aquele colonizador 
encontrar formas de obter alimentos que pudessem suprir, de imediato, sua 
necessidade mais básica, alimentar-se. Precisavam, então, aprender e ou 
desenvolver técnicas que se adequassem ao clima, solo, geografia, fauna e 
flora dos trópicos, posto ser este conhecimento primordial tanto no que diz 
respeito à obtenção de fontes nutricionais oriundas da fauna nativa, quanto 
no processo de adaptação dos animais e plantas trazidos da Europa.  

Esta necessidade premente acabou por desencadear outra, a da 
construção de um saber sobre a natureza daquele Novo Mundo. Deste modo, 
tal demanda contribuiu para o perfil de um colonizador também atento à 
observação, descrição e catalogação dos animais daquele ambiente ainda por 
explorar. O que, obviamente, contribui à caracterização de uma colonização 
da América Portuguesa criteriosa e metódica.  

No referente a este processo de descrição da fauna do Novo Mundo, 
podemos destacar trabalhos como o do português Gabriel Soares de Sousa 
enquanto representativo no que se refere ao reconhecer, conhecer, assimilar 
e catalogar animais na América Portuguesa. Este explorador e senhor de 
engenho descreveu, em detalhes, boa parte das espécies com que teve 
contato e, nesse sentido, fez esforço para apreender todo o conhecimento 
que pudesse ser útil a respeito destes. Esta busca por reconhecimento das 
espécies indica, entre outras, a necessidade de encontrar fontes de proteína 
que pudessem ser úteis à subsistência dos europeus, o que, 
consequentemente, também se mostrou primordial ao estabelecimento da 
Colônia em seus primórdios.  

Com respeito ao processo de conhecer e assimilar nota-se que o 
trabalho efetuado por boa parte dos colonizadores e viajantes quinhentistas, 
consistia em encontrar variedades de animais que fossem, até certo ponto, 
identificados enquanto similares aos conhecidos na Europa. Tal episteme foi, 
principalmente no início da modernidade, crucial na construção de um saber 
sobre o mundo natural (FOUCAULT, 2000, 33 a 61). Associado a esse trabalho 
de reconhecimento da fauna, estava o de inventariar os saberes detidos pelos 
povos nativos no que se referia à biota da América Portuguesa, bem como das 
tecnologias e técnicas de caça e beneficiamento referentes àquele meio. 

É interessante observarmos o quanto tal busca por similaridades 
pode ser verificada nas descrições de animais. Neste sentido, o princípio 
classificatório utilizado por Gabriel Soares de Sousa é exemplar. Tais 
descrições, em sua maioria, eram desenvolvidas por meio de analogias 
(FOUCAULT, 2000), ou seja, por meio de comparações entre as espécies 
nativas européias e as nativas brasileiras desenhava-se um quadro de 
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semelhanças entre ambas para aí classificar o animal. Verificamos isto com a 
descrição que Souza faz de uma espécie de ouriço do mar,  

“Pindá chamam os índios aos ouriços que se criam no 
mar da Bahia, que são como os da costa de Portugal, 
os quais se criam em pedras; e não usa ninguém deles 
para se comerem, nem para outra coisa alguma que 
aproveite para nada” (SOUSA, 1971, 273).  

Nota-se que o conhecimento e a nomeação indígena sobre o ouriço 
são observados e levados em conta por Sousa, em um claro sinal de 
reconhecimento do quanto o saber autóctone sobre as espécies nativas 
marinhas poderia ser estratégico tanto no que se refere à utilidade quanto ao 
perigo. 

Das etnias indígenas contactadas pelos europeus no século XVI, boa 
parte tinha, nos chamados frutos do mar, uma importante e estratégica fonte 
de proteína. O que, obviamente, não deve ter causado muito estranhamento 
entre os colonizadores portugueses, principalmente, quando as técnicas 
culinárias indígenas, por exemplo, em muito lembravam a um modo 
tradicionalmente luso de se preparar peixe, afinal, os Tupinambás: “ao peixe 
não escamam nem lhe tiram as tripas, e assim como vem do mar ou dos rios, 
assim o cozem ou assam: o sal de que usam, com que temperam o seu comer, 
e em que molham o peixe” (SOUSA, 1971). Provavelmente, tal iguaria indígena 
deve ter se mostrado consideravelmente familiar a Gabriel Soares, em uma 
daquelas ocasiões em que o estranhamento culinário não ponderou os relatos 
sobre os hábitos alimentares do autóctone. Ademais, para os colonizadores 
lusos, adequar-se a uma dieta alimentar rica em frutos do mar exigiu pouca ou 
quase nenhuma plasticidade, afinal peixes, moluscos e crustáceos já faziam 
parte do universo gastronômico português muito antes da construção das 
primeiras naus. 

De fato, por toda a América, e não apenas nos domínios tropicais (e 
tão pouco apenas durante o século XVI) colonizadores de todas as 
nacionalidades, vivendo em domínios morfoclimáticos dos mais variados, 
dificilmente desprezavam a relativa fartura de proteína e gordura resultantes 
das condições ecológicas propícias à concentração de grandes comunidades 
animais, principalmente aquelas encontradas nas áreas litorâneas. Um claro 
exemplo disso pode ser observado no estabelecimento das colônias 
holandesas e inglesas na América do Norte, em especial no estuário do Rio 
Hudson, em um lugar então conhecido como Nova Inglaterra. É 
particularmente esclarecedor o fato de estas Colônias terem se estabelecido 
em locais onde fontes de proteína (no caso ostras) já eram exploradas, com 
relativo sucesso, desde as primeiras ocupações humanas promovidas pelos 
indígenas da etnia Lenape, sustentado, deste modo, assentamentos 
relativamente populosos de nativos americanos (KURLANSKY, 2009). 
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Os indígenas nativos da América Portuguesa haviam desenvolvido, há 
muito, técnicas específicas para granjear alimentos retirados do mar, logo, os 
europeus também se valeram destas, adaptando o conhecimento de caça e 
coleta que traziam da Europa com aquele adquirido através do contato com o 
indígena.  Tais trocas culturais (BURKE, 2006) aconteceram como em uma via 
de mão dupla, e a adaptação dos europeus à nova terra não se deu de forma 
rápida, afinal o contato com os nativos americanos, apesar de ter se mostrado 
importante nos processos de reconhecimento do ecossistema, obviamente 
deve ter perpassado por um processo inicial de estranhamento, o que, 
também, demandou tempo. Neste sentido, é de fato interessante pensarmos 
nas questões relacionadas tanto às possíveis modificações na cultura indígena, 
quanto na europeia, uma vez que os colonizadores quinhentistas, 
recorrentemente, relatam métodos de apresamento e processamento dos 
alimentos que apreenderam dos indígenas do Novo Mundo. 

CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS A PARTIR DO CONHECIMENTO 
INDÍGENA. 

Outro aspecto relevante estava relacionado ao modo como os 
indígenas nomeavam e classificavam os animais, e que foi,  em boa parte, 
reconhecido e incorporado pelos europeus. Um bom exemplo desta 
taxonomia indígena encontrava-se, por exemplo, na classificação das ostras da 
costa da Capitania da Bahia, que se dava da seguinte forma: leriuçu (leri: ostra; 
uçu: grande), leri-mirim (leri: ostra; mirim: pequena), leri-peba (leri: ostra; 
peba: chata) (SOUSA, 1971, 270). Este modelo descritivo e classificatório 
denota não somente uma pormenorização no que diz respeito às descrições 
dos animais, mas também um sofisticado raciocínio taxonômico. Ademais, é 
difícil não nos remetermos à sistemática lineana, concebida quase 150 anos 
depois de Gabriel Soares de Souza ter observado o modus classificandi Tupi, e 
considerada uma revolução na filosofia natural setecentista. Na sistemática 
lineana as espécies também são nomeadas com um sistema de nomenclatura 
binomial, ou seja, o nome da espécie é formado por duas palavras, sendo a 
primeira o nome do gênero e a segunda o restritivo específico (LINEU, 1907).  

Nota-se que, coligado ao nome dado pelo nativo vem uma descrição 
dada por Sousa acerca daquilo que ele conhecia sobre a espécie que estava 
descrevendo. Como no caso do Peixe Serra: 

“Araguaguá é chamado pelos índios o peixe a que os 
portugueses chamam peixe-serra; os quais têm o 
couro e feição dos tubarões, mas têm no focinho uma 
espinha de osso muito dura, com dentes de ambas as 
bandas mui grandes, uns de meio palmo, e outros de 
mais, e de menos; segundo o peixe, é a espinha de 
seis, sete palmos de comprido, os quais se defendem 
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com elas dos tubarões e de outros peixes.” (SOUSA, 
1971, 257.)   

Este tipo de descrição mostra a construção de um saber resultante de 
uma via de mão dupla no que tange a relação do conhecimento indígena com 
o europeu acerca do mundo natural. Tal fenômeno, como já afirmado, pode 
ser notado também enquanto uma busca por similaridades entre as espécies 
nativas da América Portuguesa e aquelas já conhecidas na Europa. Esta 
característica das descrições quinhentistas nos permite levantar uma 
discussão historiográfica pertinente, afinal, por algum tempo, observou-se tais 
colonizadores enquanto portadores de uma plasticidade que os possibilitava 
adaptar-se a qualquer ecossistema e a novas práticas alimentares (HOLANDA, 
1963). Ora, ao observarmos pormenorizadamente as descrições de Gabriel 
Soares de Sousa, notamos que os colonizadores lusos ao buscarem, 
constantemente, similaridades entre os animais do Novo e Velho Mundo, 
também o faziam partir de uma perspectiva alimentar, gustativa que os 
remetesse às suas origens gastronômicas, o que pode ser interpretado 
enquanto um trabalho repleto de conotações signicas da busca por alimentos 
que pudessem não apenas supri-los diariamente de fontes proteicas, mas 
também pudesse lhes remeter a terra natal. Deste modo, podemos aventar o 
quanto os frutos do mar encontrados na costa da América Portuguesa, foram 
bem aceitos pelos colonizadores lusos. Afinal, estes eram tidos em alta conta 
na Europa quinhentista, pois estavam entre os alimentos dignos da nobreza 
(CASCUDO, 1983).  

Ainda no que se refere às espécies de ostras encontradas na costa da 
América Portuguesa, Gabriel Soares destaca que as mesmas eram, em grande 
parte, maiores e mais apetitosas que as do Reino (SOUSA, 1971, 270). Este 
elogio, entretanto, não denota uma simples adaptação ao universo alimentar 
oferecido pela biota da Colônia. Para aqueles colonizadores não se estava 
simplesmente apaziguando uma necessidade alimentar, o prazer da 
alimentação também tinha espaço. Não se pode esquecer o fato de que, 
mesmo que estes europeus estivessem em condições precárias e em uma 
busca desesperada por alimento, pudessem ou quisessem abandonar suas 
preferencias e hábitos alimentares. Esta busca por similitudes entre as 
espécies, enfim, dá significação, também, ao fato de não estarem tão à 
vontade com a nova situação à qual estavam sendo submetidos. Até mesmo o 
nicho onde algumas espécies eram encontradas poderia ser utilizado como 
princípio de similitude. Ainda no que se referia as ostras, Gabriel Soares 
atenta-se a esta característica para proceder ao seu inventário gastronômico, 
pois haviam  

“outras ostras, a que os índios chamam leri-pebas, 
que se criam em baixios de areia de pouca água, as 
quais são como as salmoninas que se criam no rio de 
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Lisboa, defronte do Barreiro, da feição de vieiras” 
(SOUSA, 1971, 270).  

É interessante observamos que o processo engendrado a partir do 
contato com esta nova biota não gerou somente um alargamento do 
horizonte europeu no campo da alimentação. A doxa que guiava a Filosofia 
Natural naquele período sofreu um bombardeio de micro - paradigmas, estes 
materializados nas descrições de cada ser vivo do Novo Mundo alocado nos 
relatos que chegavam até a Europa. A compartimentalização de saber 
promovida pelas similitudes se mostrava pequena demais para descrever, 
classificar, enfim, alocar todo um novo universo faunístico. Mesmo que os 
cronistas e viajantes quinhentistas quisessem afirmar que a colonial leri-peba 
era como a portuguesa vieira, a relação de simpatia estabelecida entre as duas 
espécies, a partir dos nichos aparentemente semelhantes não era suficiente, e 
o uso das palavras como e feição, já denota o desgaste deste modo de 
mensurar o mundo natural. 

TÉCNICAS DO NOVO MUNDO 

Também foi considerável a atenção com relação às técnicas já 
desenvolvidas e amplamente empregadas pelos indíos na pesca de água doce, 
sendo algumas, inclusive, consideravelmente sofisticadas e eficientes. Este é o 
caso do uso de uma planta conhecida como timbó1

                                                                 
1 Genericamente pode ser a designação comum a várias plantas das famílias das 
leguminosas e das sapindáceas, geralmente as com casca e/ou raízes que possuem 
uma seiva tóxica, e que por isso são utilizadas pelos nativos para tinguijar 
(regionalismo usado no Norte e Nordeste para o ato de intoxicar peixes jogando 
pedaços de timbó ou tingui esmagados na água. Os peixes começam a boiar e podem 
ser facilmente apanhados à mão. Deixados na água, recuperam-se, podendo ser 
consumidos sem inconveniente). O Timbó referido por Sousa (SOUSA, 1587), é muito 
provavelmente uma trepadeira do gênero Paullinea, que contem algumas espécies 
venenosas (JOLY, 1991). 

, um cipó de poderosa ação 
ictiotóxica relatado por Gabriel Soares como sendo altamente eficiente na 
pesca de peixes de água doce e salgada (SOUSA, 1971, 290). Os indígenas já 
haviam descoberto que o timbó, ao ser macerado, liberava substâncias como 
a Paullinia pinnata e Paullinia grandiflora, sendo que estas, ao serem 
dissolvidas em locais de pesca como rios e estreitos de água 
salgada, entravam em contato com o sistema respiratório dos peixes 
causando um torpor que levava os mesmos não somente a ficarem imóveis 
como também a flutuarem, inertes à linha d’água. O mais interessante desta 
técnica é que o timbó, além de não ser letal para peixes, não contamina 
quimicamente os mesmos, o que torna o consumo destes totalmente seguro 
para o ser humano. Segundo Robert F. Heizer, o uso de ictiotoxinas é, 
provavelmente, um velho e arraigado hábito cultural, sendo que seu emprego 
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estende-se para algumas regiões da América Central até o norte do México e 
em algumas partes da América do Norte (Leste do Mississipi e Califórnia). 
Estima-se que no mundo, cerca de 140 espécies vegetais sejam utilizadas 
enquanto toxinas para pesca possuindo, aproximadamente, 340 nomes 
(HEIZER, 1986). 

Com relação aos mariscos, a atenção se voltava às técnicas no 
preparo dos mesmos, pois o sernambi, por exemplo, poderia ser comido, 

“assado e cozido, mas o melhor deste marisco é frito, 
porque se lhe gasta do fogo a muita reima que tem, e 
um cheiro fortum que assado e cozido tem; e de tôda 
a maneira este marisco é prezado” (SOUSA, 1971, 
271). 

Para além de uma variação no sabor, os modos de preparo do 
sernambi, descritos por Soares de Souza também continham informações 
vitais. Este molusco da família dos venerídeos, quando não preparado 
corretamente, pode causar uma séria intoxicação, levando até mesmo à 
morte. Por ser um filtrador, o sernambi pode acumular neurotoxinas, bem 
como toxinas diarreicas e amnésicas, sendo que a melhor maneira de eliminar 
as mesmas é através do cozimento. Para além desta importante questão 
técnica envolvida no preparo, o fato de se adotar no cardápio diário um 
molusco consideravelmente abundante na costa da América Portuguesa, se 
revelava enquanto uma eficiente estratégia na obtenção de uma ração diária 
de proteína e gordura animal. 

Ainda com relação aos frutos do mar e o desenvolvimento de 
tecnologias (técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular) que 
fossem capazes de viabilizar a fixação e expansão colonial, notamos, mais uma 
vez, a importância das ostras e mariscos. Desta vez foram as cascas duras de 
ostras e mariscos encontrados na América Portuguesa que chamaram a 
atenção dos colonizadores lusos ao perceberam a possível utilidade destas 
para a fabricação de cal, que associado ao óleo extraído das baleias e areia, 
transformava-se em um tipo de argamassa, usado na construção de casas, 
engenhos, igrejas (CAMPOS, apud, 2007). Segundo Sousa:  

“A maior parte da cal que se faz na Bahia é das cascas 
das ostras, de que há tanta quantidade que se faz dela 
muita cal, a que é alvíssima, e lisa também, como a de 
Alcântara; e fazem-se dela guarnições de estuque mui 
alvas e primas; e a cal que se faz das ostras é mais fácil 
de fazer que a de pedras; porque gasta pouca lenha e 
com lhe fazerem fogo que dure dez, doze horas, fica 
muito bem cozida, e é tão forte que se quer caldeada, 
e ao caldear ferve em pulos como a cal de pedra de 
Lisboa” (SOUSA, 1971, 322).  
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A possibilidade de obter na Colônia materiais de composição estava, 
obviamente, associada ao entendimento de materiais equivalentes. Neste 
aspecto Gabriel Soares nos informa não somente a matéria prima de cal 
encontrada na Colônia, ou seja, as cascas de ostras, mas também, a 
encontrada e utilizada na Metrópole, como seja a cal de origem mineral. Ainda 
com relação às diferentes fontes de cal, o colonizador português nos informa 
que as cascas de ostras eram, por ele, consideradas de melhor qualidade. 
Provavelmente, o julgamento de Gabriel Soares embasava-se no fato de que o 
processo de queima da cal de origem mineral exige mais tempo e 
temperaturas maiores, o que demandava também mais combustível. Outro 
aspecto importante da descrição deste processo, já no século XVI, é o de 
corroborar na percepção de um colonizador minucioso portador de um senso 
investigativo ao desenvolver e adaptar métodos que pudessem auxiliar na 
logística do processo colonizatório. Podemos observar, também, que o relato 
deixa transparecer, através de sua riqueza de detalhes, não somente o 
resultado do cozimento das cascas de ostras e mariscos, mas também de todo 
um processo de manufatura que precedeu a da própria cana de açúcar. Afinal, 
como estabelecer engenhos de cana sem antes construí-los? 

Arqueólogos especializados em Sambaquis afirmam que, desde o 
século XVI, estes eram encontrados nas faixas litorâneas do Brasil, 
principalmente da região nordeste. Sendo que a ação colonizatória, na sua 
busca por matéria prima para construção civil, foi uma das principais 
responsáveis no processo de degradação destas acumulações pré-históricas 
de cascas de moluscos (GASPAR, 2004). 

Ao analisarmos tais relatos, torna-se evidente que os frutos do mar, 
tais como ostras e mariscos tiveram papel estratégico na busca por fontes de 
proteína, gordura e matéria prima para as edificações coloniais quinhentistas. 
Porem, tão relevante quanto o papel destes organismos marinhos no processo 
colonizatório, era a maneira como estes estavam presentes no universo 
simbólico indígena. 

Os colonizadores europeus também se preocuparam em registrar os 
usos que os indígenas davam às cascas das ostras e mariscos, bem como as 
relações que estas possuíam com as festividades tribais. Tais costumes 
referiam-se a utilização das cascas de ostras e mariscos para fins festivos, 
assim como funerários e de guerra entre as tribos. Uma das tradições dos 
índios Tupinambá, por exemplo, relacionava ao uso das conchas enquanto 
adornos labiais e de orelhas. Quando da ida para uma guerra, por exemplo, o 
relato afirma que os guerreiros mais habilidosos, eram adornados com vários 
adereços, entre eles colares feitos de conchas. Em uma passagem de Tratado 
Descritivo do Brasil, Sousa relatou que quando um chefe maior de uma tribo 
morria, ele era enterrado com todos os seus enfeites, incluindo-se também os 
feitos de búzios (SOUSA, 1971, 390). 
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A importância dos frutos do mar, entre as etnias indígenas que 
ocupavam a faixa litorânea da América Portuguesa fica expressa ao 
lembrarmos que a escolha dos itens que serão utilizados na elaboração dos 
adornos não era nem um pouco aleatória. Os Tupinambás, por exemplo, logo 
após o nascimento de uma criança furavam o lábio inferior desta, onde lhes 
colocavam, não raras vezes, búzios (SOUSA, 1971, 285). Os alimentos 
extraídos do mar, deste modo, estavam imbricados tanto nos hábitos 
alimentares quanto nos rituais das tribos litorâneas (GASPAR, 2004). Afinal, o 
uso das conchas, ostras e búzios entre figuras de destaque na tribo, ou mesmo 
em cerimonias importantes, denota que tais animais eram tão importantes do 
ponto de vista cultural quanto nutricional. Afinal, o ato de se alimentar, em si 
mesmo, encerra relevantes constituintes culturais, como a observação feita 
por Gabriel Soares de que os Tupinambás costumavam dar nomes de peixes às 
crianças recém-nascidas (SOUSA, 1971, 285).  

É importante notarmos que aspectos relevantes do processo 
colonizatório da América Portuguesa encontram-se em fontes documentais 
que descrevem animais. Uma revisão historiográfica destes relatos e 
descrições, contudo, pode colaborar no estudo de questões relacionadas às 
técnicas e tecnologias no que se refere à obtenção e processamento dos 
alimentos pelos primeiros colonizadores. Deste modo, um estudo das técnicas 
de sobrevivência adotadas e desenvolvidas por aqueles europeus que 
aportaram na América Portuguesa Quinhentista, podem nos ajudar em uma 
melhor compreensão daquelas medidas que, impreterivelmente, deveriam ser 
tomadas antes da implementação de feitorias e engenhos. A observância 
deste processo também pode nos auxiliar a apreender um colonizador 
português metódico e minucioso, na busca pela construção de um novo saber 
a partir do contato com culturas autóctones igualmente metódicas e 
minuciosas bem como uma natureza tão diversa quanto desconhecida. 

CONCLUSÃO. 

É, de fato, relevante analisarmos o processo de reconhecimento e 
construção do saber da fauna da América Portuguesa pelos colonizadores 
europeus que deixaram expressos em fontes documentais, uma necessidade 
em conhecer a biota daquele Novo Mundo. 

A relevância dos alimentos pescados e coletados no mar, durante o 
processo de fixação e estabelecimento do europeu na América Portuguesa, se 
deu enquanto estratégia de sobrevivência no que diz respeito à obtenção de 
alimentos. Uma vez que fontes de proteína e gordura animal são 
fundamentais a um ser humano submetido a uma rotina de considerável gasto 
energético, afinal, imaginemos o que seria um dia de caminhada por entre a 
Mata Atlântica, ou de marcha entre um engenho e o porto no transporte de 
pães e açúcar. 
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A utilização das cascas de ostras e mariscos mostrou-se igualmente 
relevante no desenvolvimento do processo colonizatório. A manufatura da cal 
a partir das cascas de ostras foi tão ou mais relevante que a fonte proteica em 
si, afinal, o desenvolvimento da Colônia enquanto local de fixação e expansão 
econômica, a partir da extração de pau-brasil e produção açucareira 
dependiam, também, do êxito daqueles europeus em aprender e desenvolver 
técnicas que os auxiliasse na obtenção de matéria prima para a construção de 
habitações e estruturas que comportassem, por exemplo, engenhos de cana. 

A primeira vista, nos parece fácil à tarefa de encontrar, pescar e 
coletar alimentos em uma costa tão rica em biodiversidade. Porém, saber 
quais eram as condições necessárias para se colher estes frutos do mar, 
mostrou-se ao colonizador tarefa que exigiu labor, tenacidade e um aguçado 
espirito investigativo.  Neste sentido, torna-se oportuna a análise das 
primeiras descrições da fauna marinha da América Portuguesa, bem como das 
técnicas e tecnologias apreendidas e utilizadas pelos primeiros colonizadores 
na busca por alimento, o que, acabou por redundar em um saber sobre o 
mundo natural do Novo Mundo.  

Enfim, este colonizador preocupado em encontrar, reconhecer e 
catalogar animais que pudessem ser semelhantes aos conhecidos na Europa, 
nos permite vislumbrar, mesmo que parcialmente, as dificuldades 
encontradas na América Portuguesa no que se refere à obtenção de fontes de 
proteína e gordura animal, assim como corrobora a percepção de um 
colonizador criterioso e metódico, um tanto quanto diferente daquele 
identificado enquanto promotor de um processo colonizatório ao revés e ou 
apesar de seu colonizador (HOLANDA, 1963). Afinal, ao descrever ouriços do 
mar que eram como os de Portugal ou ostras que se criavam como no rio Tejo, 
o colonizador, em certa medida, procurou reconstruir o universo filosófico 
natural que o circundava no outro lado do Atlântico. Prova de que a 
plasticidade poderia estar na boca que consumia a fauna local, mas não no 
olhar que a apreendia.  
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A intenção de se compor os dicionários explicativos dos animais e 

plantas da América Portuguesa quinhentista é também a de contribuir com 
uma instrumentalização à História da fauna e flora brasileiras, bem como a 
História da relação do homem com esta fauna e flora.  

Aquelas curiosas descrições de bestas que vivem de vento, animais 
que carregam seus filhotes em bolsas na barriga ou de árvores que produzem 
a semente para fora do fruto vão além de uma reconstrução do imaginário ou 
de representações simbólicas dos constituintes de um espaço ainda por se 
conquistar. Muito mais do que meros resquícios de uma tradição calcada na 
forja de bestiários medievais, as mais de mil descrições de animais e plantas 
que se encontram nos relatos e descrições da América Portuguesa do século 
XVI irão suscitar questionamentos em espaços antes inexpugnáveis a dúvidas, 
como o próprio Livro da Criação cristão. A verdade do Gênesis que, a partir do 
século XVI, se irrompe em alegoria, fazendo com que o mesmo migre das 
estantes de livros de História e Filosofia para as de Religião, deve-se, também, 
às primeiras descrições do bicho preguiça, do sarigüê e do caju. 

Espera-se que a organização e estudo das particularidades que 
permeiam os nomes, datas, regiões, classes, morfologias, comportamentos e 
históricos que cada viajante, colono e religioso prioriza, dentre diferentes 
caracteres da fauna e flora brasileiras, resultem em valiosas informações 
acerca da Historia da Filosofia Natural na América Portuguesa do século XVI. 

 
O contato entre o Velho e o Novo Mundo, que ocorreu durante a 

expansão Moderna, engendrou a necessidade do reconhecimento a partir de 
operações simbólicas e significações culturais que buscavam recuperar uma 
unidade perdida. A constatação européia de que se estava diante de alguma 
coisa distinta, sugere indagações, que levou a uma metodologia, nascida de 
questionamentos simples, como por exemplo, “esta espécie é diferente?” As 
diferenças não serão possíveis de serem assinaladas sem o método 
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comparativo. São deste teor as narrativas dos cronistas e conquistadores dos 
primeiros tempos. Não há como negar que chegando aos trópicos, deparam-
se com algo inusitado, tratavam-se de seres e circunstâncias improváveis 
dentro do contexto geográfico já conhecido. Os conceitos com os quais se 
pensava o mundo, gradativamente, foram modificados e conquanto um 
hercúleo esforço fosse feito no sentido de salvaguardá-los, para a integridade 
do pensamento clássico europeu, a ampliação da espacialidade foi decisiva 
para a continuidade do pensamento moderno. A unidade geohistórica e social 
da Europa a partir do século XVI, não poderá ser pensada sem a América; um 
amadurecimento que teve sua origem na percepção da imagem americana.  

Contudo, o impacto que a descoberta do Novo Mundo representou 
para a cultura e conhecimento da natureza do Velho Continente é algo que 
até hoje ainda estamos tentando computar. A total perplexidade diante do 
inusitado e as analogias estabelecidas (FOUCAULT, 1990), num primeiro 
momento, visavam à restauração do etnocentrismo europeu.  Isto posto, o 
grande compromisso da investigação era superarem-se – os filósofos naturais 
– uns aos outros, nas discussões do território americano e seus habitantes 
(CAPEL, 1999; p.47).  

A constatação, por parte dos europeus, de que havia uma 
considerável população humana e uma variedade de animais (muito maior 
que na Europa), que habitavam o Novo Mundo, principalmente no hemisfério 
sul, estimulou os pensadores europeus – muitos deles clérigos – a formularem 
novas teorias ou reformularem outras antigas que fossem capazes de explicar 
a origem e dispersão das espécies e que dessem conta não somente da 
diversidade dos seres vivos ali encontrados, mas que também se coadunassem 
com as imagens bíblicas do Éden, Noé e Babel, presentes na cultura europeia 
as quais, frequentemente, se amalgamaram às imagens produzidas sobre o 
Novo Mundo (VASCONCELOS, 1663).  

Ao mesmo tempo, com tais descobertas, alguns conceitos físicos e 
climatológicos tiveram que ser paulatinamente descartados. O primeiro deles 
era o de que a Zona Tórrida não “queimava” tudo o que por ela passasse, 
como se havia até aquele momento acreditado (crença essa que perdurou por 
quase dois mil anos) e que, portanto eram áreas desabitadas. Afinal, quando 
os portugueses realizaram o périplo da África e em seguida acharam o Brasil, 
nenhuma nau, vela ou tripulante luso havia se incinerado. 

De que maneira explicar que em terras tão distantes da Europa 
existiam homens e animais tão diversos dos até então conhecidos? A 
explicação de que os anjos pudessem ter transportado os animais já no século 
XVI era considerada implausível, portanto, muito engenho teria que ser usado 
para se manter a atualidade das sagradas escrituras (PAPAVERO et al., 1997, p. 
35). Afinal, ajustar e reformular as teorias pré-existentes à realidade 
encontrada nas terras exploradas pelos europeus, após a grande expansão 
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marítima da época moderna, foi uma missão complexa que deixou um legado 
historiográfico fascinante. 

Nesse sentido, o que propomos foi um estudo e organização 
sistemática das descrições e relatos de animais e plantas presentes nas cartas, 
crônicas e tratados redigidos na América Portuguesa quinhentista. Visando, 
não somente contribuir para com a investigação no campo da História das 
Ciências naturais no Brasil e no Ocidente, mas também fornecer um 
instrumento de consulta e pesquisa a todos que se dedicam ao estudo da 
fauna e flora brasileiras. 

A intenção de se compor um Dicionário explicativo dos Animais e 
Plantas da América Portuguesa quinhentista era, também, a de contribuir com 
uma instrumentalização à História da fauna e da flora brasileiras, bem como a 
História da relação do homem com esta fauna e flora. Além de que áreas 
como sistemática, morfologia, etologia, taxonomia, farmacologia e 
biogeografia das espécies brasileiras andam carentes de uma contribuição 
interdisciplinar da História. 

O contato com tais fontes nos permitiram observar e organizar os 
primeiros relatos, descrições e as classificações dos animais e plantas 
encontrados no Novo Mundo que originaram preocupações entre os homens 
de letras, preocupações essas que perduraram por mais de três séculos. Uma 
das principais querelas levantadas era se realmente a humanidade havia se 
originado de dois progenitores que eram comuns à espécie humana: Adão e 
Eva. (ROSSI: 1992, p. 53). Afinal o continente americano não era adjacente a 
nenhum outro (ao menos isso era o que admitia a maioria dos letrados), ao 
mesmo tempo tal continente era povoado por seres humanos e uma ampla 
gama de animais e plantas que em muito diferiam dos pertencentes aos 
outros continentes.  

As dificuldades em se explicar o que aqueles animais e plantas 
estavam fazendo isolados naquele novo continente deu brecha há várias teses 
de conteúdo sacrílego como as da eternidade do mundo (logo o Livro Gênese 
estava errado) e a teoria de que a vida teria originado da matéria (op. cit.). 
Sobre o mesmo tema, José d´Acosta no capítulo 21 de seu Livro I observou 
que no Novo Mundo não se encontravam animais em ilhas distantes da terra 
firme mais de quatro jornadas, o que só podia significar uma coisa: tais 
animais só poderiam ter vindo por terra e jamais transportados em naus, ou 
nadando: 

Hay en la América y Pirú muchas fieras, como son 
leones (...); hay tigres y muy crueles (...); hay osos, 
aunque no tantos; hay zorras inmumerables. De 
todos estos géneros de animales, si quisiéramos 
buscarlos en la isla de Cuba o en la de Española o en 
Jamaica, o en Margarita o en la Dominica, no se 
hallará ninguno. (d’ACOSTA, 1985, p. 45.) 
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D’Acosta também se preocupou em comparar a fauna do Velho e do 
Novo Mundo procurando, desse modo, observar quais espécies eram as 
relacionadas e quais as isoladas. Esse estudo chamou muita atenção e, 
provavelmente, inspirou alguns dos escritos do Conde de Buffon que, no 
século XVIII, produziu uma das teorias mais influentes a respeito da natureza 
do Novo Mundo.  

Outro homem de letras preocupado com a história do Novo Mundo 
foi o nobre Don Antonio de Herrera y Tordesillhas, que, em 1601 escreveu a 
Historia Central de los Hechos de los Castellanos entre Islãs i Tierra firma del 
Mar Oceano, onde, no capítulo 10, Livro II, tratou da questão “Sobre os 
antigos habitantes da Nova Espanha e de como ali chegaram”. Segundo ele, os 
primeiros habitantes das Índias Ocidentais também chegaram por terra,  

(...) apesar de a terra que une [o velho e o Novo 
Mundo] não ter sido descoberta até o presente e de 
que, apesar de haver mar entre as duas, houve bestas 
ferozes que o puderam atravessar, e os homens em 
canoas. (HERRERA y TORDESILLAS, 1601, p. 63.) 

Após ter caído em desgraça junto a Rainha Elizabeth I, Sir Walter 
Raleigh, navegador e descobridor britânico, ex-favorito da rainha, fundador da 
colônia americana da Virgínia e vencedor da armada espanhola, depois de ter 
sido encarcerado na Torre de Londres, resolveu escrever uma história 
universal, onde relatou suas experiências, principalmente as passadas no 
Novo Mundo. Como homem que havia conhecido de perto a diversidade da 
fauna americana, acreditava que nem todas as espécies naquele período 
conhecidas poderiam ter cabido na arca de Noé. Raleigh, deste modo, 
postulou a teoria de que somente as espécies do Velho Mundo teriam sido 
salvas na Arca de Noé e, após o fim do dilúvio, algumas delas, através da 
dispersão, chegaram até o Novo Mundo, onde, sob a influência do clima e do 
tempo foram-se formando novas espécies (RALEIGH, 1614). Este também será 
um autor que irá exercer certa influência nas teorias de Buffon. 

Por fim teremos a Arca Noë, um curioso livro de 1675, também 
publicado pelo jesuíta alemão Athanasius Kircher. Nele, Kircher tenta 
reafirmar a verdade divina frente às novas descobertas, o que implicava em 
conseguir abrigar todos os animais em uma arca do formato de um 
paralelepípedo, sendo esta dividida em três andares de cubículos, que 
alcançava somente 198 metros de comprimento, 33 de largura e 19,8 de 
altura. Lembremo-nos que tais dimensões utilizadas por Kircher para calcular 
o espaço destinado a todos os animais na arca encontram-se citadas no 
próprio livro do Gênese (BÍBLIA SAGRADA, 1978 p. 54), sendo que tais 
medidas foram respeitadas pelo jesuíta. Para tal proeza, Kircher se baseou em 
muitos conceitos acerca do mundo natural que no século XVII eram 
considerados fatos incontestáveis. Por exemplo, não haveria a necessidade de 
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Noé ter se preocupado em levar para a Arca as plantas e todos os organismos 
de origem aquática, bem como os insetos e outros seres que se geravam 
‘espontaneamente’ pois, após o dilúvio, fatalmente tais organismos voltariam 
à vida sem necessariamente terem de se sujeitar à fecundação cruzada. 

Desse modo Kircher eliminava de sua lista uma ampla gama de 
animais, que passava dos peixes, aos cetáceos, indo às aranhas, moscas, 
cobras, morcegos e ratos. Afinal para a maioria dos letrados do século XVII 
vermes, insetos e outras classes de animais eram considerados seres 
imperfeitos que nasciam a partir da matéria em decomposição (Radl, 1988). A 
única exceção aceita por Kircher eram algumas serpentes que possuíam, na 
época, valor medicinal bem como serviriam de alimento a bordo para corvos e 
outras aves. 

Com relação a enorme diversidade encontrada no novo continente 
Kircher argumentou que grande parte dos animais conhecidos pelo homem 
teria surgido após os fatos relatados no Gênese; e também para o jesuíta 
muitos deles teriam se originado a partir do cruzamento entre diferentes 
espécies. Assim, a marmota teria se originado do cruzamento entre o esquilo 
e o texugo, o tatu do acasalamento do ouriço com a tartaruga, já a avestruz 
teria se formado a partir do cruzamento do pardal com o camelo (KIRCHER 
apud PAPAVERO et al, 1997, pág 80).  

Escritos como a de Athanasius Kircher nos trazem não somente 
importantes informações acerca das teorias que procuravam explicar a 
diversidade da fauna do globo e, mais especificamente a origem dos animais 
americanos, como também nos demonstram como tais seres ocuparam boa 
parte das discussões em filosofia natural na Modernidade. O jesuíta ia além 
das teorias fixistas, que eram até então amplamente aceitas e defendidas por 
seus contemporâneos (principalmente aqueles ligados a ordens religiosas). 
Assim, o que e Kircher, de certo modo, propunha, era que havia certa 
inconstância na natureza, e que os seres vivos, de uma maneira ou de outra, 
modificavam-se com o passar do tempo. Desse modo, querendo defender as 
idéias da criação presentes nas sagradas escrituras, Athanasius Kircher 
acabava por alterar a lógica divina, pois, segundo o Gênese todos os animais 
(e podemos aí incluir o homem) foram criados por Deus de maneira acabada, 
ou seja, suas características foram dadas pelo criador no momento de sua 
concepção e não por meio do cruzamento com outras espécies ou pela 
influência do ambiente. Querendo defender a idéia de que o Novo Mundo não 
havia sido esquecido por Deus nem por Noé, Kircher (muito provavelmente) 
involuntariamente colabora com um conceito que mais tarde irá custar muito 
caro à Igreja: o da evolução.  

Entretanto, não nos esqueçamos de que as rupturas epistemológicas 
nesses (delicados) casos podem levar bem mais que alguns anos, e que 
homens como Athanasius Kircher, muito provavelmente, ao darem 
maleabilidade à interpretação bíblica da origem do mundo e das espécies que 
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o habitam, tentando desse modo adequá-la às novas realidades vislumbradas 
a partir do século XVI, não percebiam que estavam corroborando para um 
enfraquecimento da mesma. De concessão em concessão, o relato do Gênese 
foi se transformando de verdade inquestionável para alegoria simbólica.  

Se considerarmos o Livro Gênese uma das primeiras mostras da 
preocupação humana com relação a origem e dispersão dos seres vivos, nele o 
Velho Mundo era colocado como centro de origem e dispersão de todas as 
espécies. O poder que essa teoria exerceu sobre a humanidade cristã 
ocidental foi fundamental para a organização social, principalmente a partir 
do achamento do Novo Mundo (O´GORMAN: 1992; 62). E mesmo com a 
publicação do Systema Naturae do Sueco Carl von Linnaeus em 1735, o 
homem e a natureza ainda não podiam ser compreendidos sem a intervenção 
de Deus, o princípio gerador de todas as coisas; das causas primeiras em um 
primeiro momento e das causas segundas em outro. 

Ainda tratando-se do Livro do Gênese podemos observar a teoria 
acerca da origem e dispersão aparecer por três vezes. Primeiramente no mito 
do Éden, ou Paraíso Terrestre; em segundo lugar no mito de Noé ou o Dilúvio 
Universal, onde a idéia de dispersão dos animais que foram salvos, pela arca, 
multiplicando-se voltaram a habitar a face da terra, desta feita a partir Monte 
Ararat; e por último o mito de Babel, que dá conta de explicar a diversificação 
dos povos, dispersos também de um ponto de origem, a região de Babel 
(PAPAVERO: 1997; 30).   

Com relação Reino Vegetal, observaremos que as plantas situavam-
se, então, no campo da originalidade das designações, de perto 
correlacionadas às atribuições que iam das visuais às de emoções humanas. 
Tratava-se, em muitos casos, da analogia entre o poder curativo das plantas e 
a religiosidade que as respaldavam com nomes sugestivos como a erva-de-
são-joão ou espinheira-santa. Em outros momentos, as denominações das 
plantas ou dos animais encontravam-se envoltas em relações mágicas de 
similitudes, como as mandrágoras que, segundo os alquimistas, apresentavam 
as raízes com forma humana, devido ao seu nascimento sob as árvores que 
serviram de cadafalso às execuções por enforcamento. Dentro de uma 
proposta historiográfica, como vemos, não foram poucos os escritos que 
discutiram o grande número de mudanças – possíveis indícios da transição do 
mundo “medieval” para o mundo “moderno”.  

Deste modo, não podemos desconsiderar os grandes Compêndios 
escritos sob o impacto da descoberta dos novos continentes na descrição do 
exotismo da fauna e da flora que os habitam. Impactos que, sem dúvida, 
contribuíram à inauguração de novos paradigmas. Por outro lado, estariam 
aqueles que movidos por uma curiosidade pelo inédito comporiam o quadro 
dos grandes colecionadores, viajantes e cronistas, ou mesmo os fomentadores 
do princípio de uma medicina, em boa parte estruturada nos saberes 
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encerrados nos herbários, estando estes em estreita cumplicidade com a 
filosofia natural. 

Como vemos, à disponibilidade vegetal e animal do Novo Mundo, a 
partir do século XVI, reiteram-se às pesquisas nas áreas que, posteriormente, 
receberão o nome de Botânica e Zoologia. Contudo, nas novas disciplinas, o 
empirismo foi fundamento indispensável para o esboço da base teórica em 
construção. Mesmo aqueles que se posicionavam de maneira crítica às 
instruções, a partir dos livros antigos, eram unânimes em exaltar o saber 
empírico dos lavradores, mineiros, oleiros e alquimistas (HALL; 1983, p.32). 
Por muito tempo, o perfil histórico dos interesses especulativos, das 
credulidades ou das grandes opções teóricas, teve uma representação 
ordenada e contínua das diferenças possíveis. À ordenação sígnica somavam-
se as analogias e semelhanças com o homem, como por exemplo: a ave que 
caçava a noite, a ave que caçava de dia, a ave que sobrevoava as águas, ou 
aquela que se alimentava de carne viva. Tratava-se do enunciado de sua 
individualidade. Um modo de se medir o mundo que, a partir da chegada do 
europeu ao Novo Mundo, não dará conta de abraçá-lo todo.  

Diante de tal tema a conclusão parcial a que se pode chegar é que um 
dos maiores problemas que se apresentavam aos letrados, religiosos, curiosos 
e iluminados desde 1492 foi o de como foram parar no Novo Mundo tantos 
animais, plantas e seres humanos.  

Em um segundo momento, observamos que um estudo mais 
localizado promete nos revelar que o contato e conseqüentes relatos com as 
novas espécies animais e vegetais encontradas no Novo Mundo a partir do 
século XVI extrapola campos de saber específicos, ou seja, não foram somente 
os filósofos naturais e alguns segmentos da Igreja que viram seus saberes e 
domínios epistemológicos questionados e ameaçados. Nem se tratava de 
mera questão técnica dar uma solução para o problema que aquela fauna e 
flora suscitavam nos paradigmas até então assentados. Tratava-se de uma 
questão de se repensar verdades seculares. Parafraseando as teorias de 
Wallace e Darwin, um novo paradigma estava se ‘especiando’ a partir de 
velhos conceitos entrecruzados com novos fatos. 

Aquelas curiosas descrições encontradas na América Portuguesa 
quinhentista de bestas que vivem de vento, animais que carregam seus 
filhotes em bolsas na barriga ou de árvores que produzem a semente para 
fora da fruta vão além de uma reconstrução do imaginário ou de 
representações simbólicas de constituintes de um espaço ainda por se 
conquistar. 

Muito mais do que meros resquícios de uma tradição calcada na forja 
de bestiários medievais, as mais de mil descrições de animais e plantas que se 
encontram nos relatos e descrições da América Portuguesa do século XVI irão 
suscitar questionamentos em espaços antes inexpugnáveis a dúvidas, como o 
próprio Livro da Criação cristão. A verdade do Gênesis que, a partir do século 
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XVI, se irrompe em alegoria, fazendo com que a Bíblia migre das estantes de 
livros de História e Filosofia para as de Religião, deve-se, também, às 
primeiras descrições do bicho preguiça, do sarigüê e do caju.  

Essas descrições acerca do comportamento e o que poderíamos hoje 
chamar de uma anatomia e fisiologia dos animais e plantas que chamam a 
atenção do colonizador ou missionário cristão na América Portuguesa vão, 
cada uma e todas elas, agir como micro-paradigmas nos mais variados 
espaços de saber. Entender, interpretar e alocar essas milhares de novas 
realidades que afloravam, frutificavam, rosnavam, coachavam, cantavam, 
enfim existiam no outro lado do Atlântico foi um trabalho que consumiu bem 
mais do que tempo, foram-se consumindo também as forças que constituíam 
as verdades presentes no Jardim do Éden, na criação de Adão e Eva, bem 
como na Arca de Noé. 

A antes impensada dicotomia existente entre ciências naturais e 
religiosidade também era gerada no marsúpio do sarigüê e nos frutos do 
cajuzeiro. Aquela verdade da Bíblia que guiava muito mais do que a vida do 
cristão clemente teve de ser constantemente reordenada para se adequar as 
várias realidades que os animais e plantas do Novo Mundo trouxeram para o 
entendimento acerca de todo o complexo que cercava a constante busca pela 
compreensão da origem e dispersão dos seres vivos. 

Lembremo-nos que muitas das preocupações que cercavam escritos 
de homens como Athanasius Kircher no século XVII, bem como o Conde de 
Buffon e De Paul no século XVIII tem assento na diversidade da fauna e flora 
do Novo Mundo que se foi dada saber a partir do século XVI. As discussões e 
releituras acerca dos dizeres bíblicos e de conceitos, até então, incontestes 
acerca da origem e distribuição dos seres vivos no mundo permeiam todo o 
renascimento e período das luzes. Em cada período novos paradigmas 
surgiram a partir de velhos dogmas, entretanto a fonte de tais revoluções 
permanecia nas matas e florestas americanas. 

Por vezes, o que a historiografia contemporânea relega a segundo 
plano é que um ato entendido como mera curiosidade pontual teve o poder 
de desencadear crises paradigmáticas que iam muito além dos bestiários 
medievais dos séculos XIV e XV, dos gabinetes de curiosidades do século XVI e 
XVII e das Memórias do século XVIII. O fraquejar do Livro Gênesis, diante de 
uma fauna e flora alienígenas no além do Atlântico, ajudou a repensar a 
posição da Igreja, encorajou letrados a lerem suas especulações e teorias em 
voz alta além, é claro, de se desencadear todo um novo mundo de concepções 
que começaram com o naufrágio da Arca de Noé e da volta de Adão ao barro 
ao se perceber a dificuldade em se utilizar destas teorias para se explicar a 
origem e dispersão das espécies animais e vegetais encontradas na América. 

Desse modo, é inconteste a importância que as primeiras descrições 
da fauna e flora do Novo Mundo e, principalmente, da América Portuguesa 
tiveram na história das Ciências e das Idéias do e no Ocidente a partir do 
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século XVI. Nesse contexto, relevante em termos quantitativos e qualitativos 
são os relatos, crônicas e cartas dos primeiros colonizadores da América 
Portuguesa que, em algumas linhas ou muitas páginas se dedicaram a 
descrever árvores, ervas, feras e bichos que encontraram nas capitanias, 
cidades, vilas, arraiais, caminhos e carreadores por onde percorreram e 
viveram. 

Entretanto, apesar de ser um tema de estudo em franca expansão 
entre os especialistas das Ciências Humanas e Naturais, como historiadores, 
geógrafos e biólogos, por exemplo, ainda não existe nenhum estudo 
sistemático que privilegie uma organização e discussão das primeiras 
descrições de animais e plantas da América Portuguesa no século XVI. 

Deste modo, privilegiaríamos as fontes documentais produzidas na 
América Portuguesa no século XVI que traem relatos e descrições de animais e 
plantas, tais como: Coisas Notáveis do Brasil de autor Anônimo, Cartas: 
Informações, Fragmentos Históricos e Sermões de José de Anchieta, Cartas 
Avulsas de João de Azpilcueta, Ruy Pereira, Ambrosio Pires, Luiz Rodrigues e 
Balthazar Fernandes Comentários de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Tratados da 
Terra e Gente do Brasil de Fernão Cardim, História da Província Santa Cruz de 
Pero de Magalhães Gandavo, Viagem à terra do Brasil de Jean de Léry, 
Tratado Descritivo do Brasil de Gabriel Soares de Souza, Duas Viagens ao 
Brasil de Hans Staden e Singularidades da França Antártica de André Thevet. 

No referente às informações e descrições acerca de cada espécie 
(animal e vegetal) privilegiaram-se os seguintes critérios: 

● Ordenar o nome dos animais e plantas alfabeticamente, bem como 
as datas em que as espécies são avistadas, no caso de uma espécie 
descrita por mais de um viajante.  
● Dispor os nomes das espécies em letra maiúscula e negrito. Tais 
nomes serão aqueles nomeados pelos viajantes, missionários e ou 
europeus já radicados no Brasil quinhentista; 
● Identificar a região em que a espécie foi avistada. Neste momento 
procurar-se-á respeitar as designações e as nomeações geográficas 
de cada viajante, por exemplo o Frei francês André Thevet afirma ter 
visto a tapiira (Tapirus americanus) no ano de 1590, já o português 
Pero de Magalhães Gandavo afirma ter avistado uma anta em 1575 
na então Província Santa Cruz.  
● Determinar a classe em que cada espécie foi disposta. O que se 
denomina aqui de classe é tão somente onde o viajante situa a 
espécie quando a descreve. Por exemplo, o colono Gabriel Soares de 
Souza classifica o andura (Quiróptero) entre as aves noturnas, ao 
passo que o sapateiro francês Jean de Léry em 1578, descreve o 
tucano (Ranfastídeo) como pertencente à classe dos Ornatos dos 
homens e mulheres brasileiros. Através desses dados poder-se-á 
observar então não somente que no século XVI todos os viajantes se 
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preocuparam em “encaixar” as espécies descritas em alguma ordem 
ou classe (ainda que cada um crie sua própria norma particular), mas 
também obter importantes informações sobre os questionamentos 
que as novas espécies encontradas na América Portuguesa irão 
suscitar nos métodos de classificação e ordenamento dos seres vivos. 
● Caracterizar o conceito de ‘morfologia’ presente nos relatos e 
descrições. Observar-se-á que muitas das vezes os viajantes 
descrevem a finura do rabo, a cor das penas, o tamanho dos olhos, a 
grossura das tripas da espécie, demonstrando assim um interesse 
pelos constituintes das formas e estruturas dos animais e plantas 
então descritos. 
● Analisar as informações referentes ao comportamento e histórico 
encontrados no relato de cada espécie. Como no caso do Guariba 
(Alouatta), que segundo o Português Pero de Magalhães Gandavo, 
após ser flechado pelos índios este primata retira a flecha do corpo 
com as próprias mãos e arremessa-na de volta em quem lhes atirou. 
Tais informações também serão de grande importância no estudo das 
concepções de inventário que permeavam as observações de animais 
e plantas nesse período. 
Sabe-se que a maneira de “medir o mundo” no séc. XVI possuía em 

seus constituintes semiológicos e filológicos certos aspectos estruturais, mas 
sabemos também que muitos nuances de um lugar, planta ou animal a ser 
descrito ficam submetidos a personalidade, nacionalidade e formação cultural 
do indivíduo. Pretende-se respeitar tais nuances é que separei as várias 
descrições que um mesmo animal tinha.  

Pretende-se, então, através da eleição, organização e estudo das 
particularidades que permeiam os nomes, datas, regiões, classes, morfologias, 
comportamentos e históricos que cada viajante, colono e religioso prioriza, 
dentre diferentes caracteres da fauna e flora brasileiras quando a descrevem, 
a obtenção de valiosas informações acerca da Historia da filosofia natural no 
século XVI.  

Outro aspecto importante presente na diversidade de descrições 
acerca dos animais e plantas na América Portuguesa do séc. XVI é a 
possibilidade de podermos observar que: se um animal ou planta era 
considerado daninho ou benéfico, útil ou inútil, estas são prioridades 
descritivas que mudam de autor para autor. Afinal, os interesses de um 
colonizador português, um padre jesuíta, um arcabuzeiro alemão ou um frei 
capuchinho acerca do que era interessante e importante para se observar em 
uma fauna e flora recém-descoberta serão, no mínimo, um tanto quanto 
diferentes.  Mais uma importante razão para um estudo e organização de tais 
fontes.  

Deste modo, poderemos observar que cada um dos aventureiros, 
religiosos ou colonizadores que na América Portuguesa aportaram e 
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descreveram a fauna e flora que viram no séc. XVI partiam de uma 
cosmogonia diferente, uma cosmogonia que estava submetida não somente a 
nomeação geográfica dada por suas respectivas nações quando aqui 
chegaram, afinal para André Thevet as suas descrições diziam respeito a tudo 
que compunha um lugar chamado França Antártica; mas também devemos 
considerar a maneira de apreender os constituintes de um Mundo que ainda 
era chamado de Novo e que cada um apreendia de uma maneira particular. 

Hoje se pode afirmar que tapiir, anta e tapiruçu são o mesmo animal, 
mas no séc. XVI ainda estávamos longe de uma convenção universal da 
zoologia e botânica. Portanto, a importância da organização destas descrições. 
Afinal, cada espécie da maneira como as vemos descritas nos idos das fontes 
documentais quinhentistas é única, podendo por vezes (tal a discrepância 
gritante que uma mesma espécie poderia ter em relação a sua morfologia ou 
classe) quase termos a certeza de terem-se à frente várias espécies diferentes 
nomeadas por um mesmo nome, ou a mesma espécie com nomes diferentes. 
O Jacaré descrito nas memórias do arcabuzeiro alemão, por exemplo, não era 
muito parecido com o avistado pelo jesuíta que, por sua vez, se comportava 
de maneira diferente do jacaré elencado pelo missionário francês. Deste 
modo, a riqueza e sofisticação descritiva presente nessas fontes é tão grande 
quanto importante. 

O que tal obra pretende é incentivar pesquisadores e estudiosos, 
tanto das Ciências Humanas quanto Naturais a trocarem idéias, informações, 
teorias, hipóteses e que ambos possam, através das descrições organizadas 
nesta pesquisa, desfrutar deste universo tão rico que são os documentos 
acerca da fauna e flora da América Portuguesa. 
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Para alm daquela perspectiva constituída por uma historiografia 

tradicional que contempla a extração de alguns gêneros nativos e a 
exploração da monocultura açucareira, o período compreendido pelo primeiro 
século da chegada do colonizador europeu à América Portuguesa foi 
caracterizado por um alto grau de observação, catalogação, descrição e 
classificação da fauna e flora nativos. Analisados, por vezes, como ações 
secundárias na ocupação do território, os textos deixados pelos primeiros 
viajantes, cronistas e jesuítas que aportaram na Terra de Santa Cruz 
contribuem à construção de outra visão, esta permeada por uma preocupação 
constante em identificar e conhecer as particularidades desse novo território, 
possuidora de uma biota tropical que em muito difere da européia. 

A detenção do conhecimento da natureza americana se dava pelo 
contato e cuidado em se catalogar o grande número de répteis, aracnídeos e 
insetos que habitavam as praias, matas, campos e até casas desses 
colonizadores, contrariando, de maneira considerável, aquela visão 
paradisíaca em um primeiro momento construída na carta de Caminha. A 
identificação das espécies possuidoras de uma peçonha que, não raras vezes, 
poderia levar à morte era primordial à construção do conhecimento de quais 
boticas e mezinhas poderia se fazer uso quando de um ataque ou contato 
acidental com tais animais. Este, por sua vez, mostrava-se um fator de suma 
importância ao estabelecimento dos europeus no Novo Mundo.  

Para compreendermos os perigos e adversidades aos quais o europeu 
estava sensível na América Portuguesa, buscamos analisar os tratados, textos 
e cartas deixados pelos colonizadores e jesuítas que estiveram na América 
Portuguesa durante o século XVI, a rigor: o jesuíta português José de Anchieta, 
em “Cartas: Informações, Fragmentos Históricos e Sermões”, o também jesuíta 
Fernão Cardim, autor de “Tratados da Terra e Gente do Brasil”, a obra do 
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cronista Pero de Magalhães Gandavo “História da Província de Santa Cruz”, o 
senhor de engenho Gabriel Soares de Souza em “Tratado Descritivo do Brasil 
em 1587” e o texto “Coisas Notáveis do Brasil”, de autoria desconhecida. 

Como resultado, observamos que a manutenção do colonizador 
europeu na América Portuguesa se fez, em boa parte, graças ao contato com o 
conhecimento nativo a respeito da fauna e flora endêmicas da América 
Portuguesa, em especial, as peculiaridades dos ofídios, aracnídeos e 
vespídeos, espécies peçonhentas que representaram contratempos 
consideráveis ao processo de colonização do Novo Mundo, mas que, caso não 
tivessem sido identificados, constituir-se-iam enquanto obstáculos 
importantes à fixação do europeu no Novo Mundo. 

 
Associada à ideia da conquista de um paraíso, a colonização da 

América Portuguesa, foi, por vezes, descrita como uma terra em que sua 
fauna e flora exuberantes ofereciam, aos exploradores europeus, uma 
sobrevivência confortável, com gêneros alimentícios nativos encontrados em 
grande número e variedade. Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra “Visão 
do Paraíso”, deixa clara essa idéia edênica correspondente ao entendimento 
de uma historiografia tradicional acerca da colonização da América (1985, p. 
146.).  

Outra idéia recorrente à historiografia tradicional, apresentada por 
Caio Prado Junior em “A Formação do Brasil Contemporâneo”, é da 
predominância de um único tipo de exploração da Colônia, seja pela extração 
do precioso pau-brasil (Caesalpinia echinata), ou pela monocultura da cana-
de-açúcar (Saccharum sp.), em que o colonizador privilegiou apenas os 
gêneros com notório valor comercial na Europa. Mesmo quando levamos em 
consideração a existência de outras atividades mercantis na Colônia, estas, 
segundo Prado, são atividades secundárias, subordinadas a grande economia 
colonial acima apresentada (1979, p. 124). 

Por pretendermos contribuir ao estudo do processo colonizatório na 
América Portuguesa quinhentista, através de uma perspectiva baseada na 
História das Ciências e, por entendermos que as fontes documentais 
produzidas no século XVI nos permitem ampliar aquela perspectiva que 
compreende o primeiro século de colonização da América Portuguesa como 
uma prática facilitada pela prodigalidade natural dos trópicos, bem como da 
visão que relega importância aos feitos do colonizador apenas no tocante a 
economia extrativista e da monocultura açucareira, o presente artigo 
pretende discutir uma questão que tanto precede quanto coexiste às 
dinâmicas de extrativismo e monocultura que a historiografia clássica 
identifica na economia colonial. Para além da identificação de um pretenso 
senso aventureiro caracterizado nas viagens ultramarinas ou 
empreendedorismo evidenciado na extração do nativo pau-brasil e plantio da 
exótica cana-de-açúcar, havia características no cotidiano do colonizador 
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quinhentista que, poucas vezes, foram observadas. Tanto o pau-brasil quanto 
a cana-de-açúcar possuíam, à época, um considerável valor mercantil na 
Europa que, obviamente, estavam entre os principais motivadores da 
travessia do Atlântico no século XVI. Entretanto, nenhum destes dois produtos 
possuía grande importância quando a questão envolvia a sobrevivência no 
Novo Mundo. 

A manutenção da colonização passava, de forma imperiosa, pela 
própria manutenção física dos colonizadores, bem como o acesso desses 
homens a gêneros alimentícios, mezinhas e boticas que garantissem a 
sobrevivência dos mesmos em um local que poderia até lembrar o paraíso 
descrito no livro Gênese, mas que possuía bem mais cobras do que as 
encontradas por Adão no éden bíblico. Era antes um ambiente 
consideravelmente adverso e premente de um conhecimento que atendesse a 
demandas tão singulares quanto a Mata Atlântica do litoral da América 
Portuguesa poderia requerer.  

A floresta tropical que esses europeus tinham à frente era inóspita, 
úmida e rica em uma diversidade entomológica que, não raras vezes, castigava 
e transmitia doenças às quais tais colonizadores não possuíam conhecimento 
prévio, além de não conhecerem os tratamentos específicos que tais 
patologias, por vezes, exigiam. A Mata Atlântica que circundava esses homens, 
definitivamente, não era um local seguro. O explorador, fosse ele um jesuíta, 
senhor de engenhos ou comerciante de pau-brasil, não habitava literalmente 
as florestas tropicais da América Portuguesa. Se o fazia era em momentos de 
desespero e, mesmo nestes casos, não deixava de antropizar, mesmo que 
minimamente, o ambiente ao seu redor abrindo uma clareira para protegê-lo 
dos perigos manifestos em uma picada de cobra ou visita de um grande felino 
(DEAN, 1996, p. 30).  

A hostilidade desse ambiente dava-se pelo desconhecimento dos 
colonizadores europeus com relação a essa nova terra e suas particularidades. 
A fauna e flora a que estavam diante poderia até suceder, ao primeiro 
momento, a impressão do paraíso analisado por Holanda (1985). No entanto, 
os impasses, perigos e adversidades que o meio proporcionava a eles nada 
tinham de paradisíacos. O cronista português Pero de Magalhães Gandavo, 
em seu livro “História da Província de Santa Cruz” relata que “ha nestas partes 
muitos bichos mui feros e peçonhentos, principalmente cobras de muitas 
castas e de nomes diversos [...] (1963, p. 92)” advertindo ao leitor que, ao 
contrário do que poderia se esperar de um território paradisíaco, existia uma 
grande quantidade de animais peçonhentos encontrados na América 
Portuguesa, em especial cobras de várias espécies.     

Desse modo, partimos aqui do princípio de ser digno de reflexão o 
fato de que o achamento da Terra de Santa Cruz não expandiu somente os 
limites geográficos conhecidos pelo homem europeu, mas também as 
fronteiras do conhecimento construído até então. A natureza que se erguia à 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

 Conhecimento científico nos Séculos XVI e XVII  - 58 - 

frente dos colonizadores portugueses do século XVI, muitas vezes, se 
mostrava agressiva, representando um importante fator complicador à 
exploração do território recém-descoberto. Esse impasse dava-se pelo 
desconhecimento que os europeus tinham acerca da biota a qual estavam 
defronte: a Mata Atlântica, zona biogeográfica mais rica que qualquer outra 
floresta tropical do planeta e possuidora de grande número de espécies 
endêmicas em seu meio (DEAN, 1996, p. 25). Importante é ressaltarmos que 
tais questões, extrapolaram a mera readequação do cotidiano adotado pelos 
colonizadores quinhentista, referimo-nos aqui às mudanças ocorridas nos 
saberes em circulação de uma Europa que iniciava seu período conhecido 
como renascentista. Ora, pouco se contempla a respeito daquelas práticas 
postas em uso na América Portuguesa quinhentista, como a observação e 
classificação dos seres vivos, o que obviamente influenciou a maneira como se 
concebia a filosofia natural na Europa daquele período. 

A descoberta destas terras ao sul do equador, com uma população 
humana considerável e que abrigava uma fauna e flora extremamente ricas – 
e muito mais numerosa que as existentes na Europa – representou uma 
ruptura epistemológica, visto que as teorias antigas e até então aceitas como 
modelos universais e inquestionáveis, não explicavam a origem nem a 
dispersão dos seres vivos existentes na América portuguesa. Claro que tal 
preocupação era maior entre os clérigos, porém nem só no âmbito religioso a 
descoberta do Novo Mundo fomentou formulações de novas teorias. A 
existência de tão rica fauna e flora desafiava os estudiosos da filosofia natural 
em descrever e classificar essas novas espécies encontradas na América, seja 
encaixando as até então existentes ou mesmo formulando novos métodos 
classificatórios (MARQUES, 1999, p. 37). Entretanto, não deixemos de 
observar à que poderia servir o estudo do mundo natural neste período. 
Ordenar a fauna e a flora significava, também, ter maiores chances de 
sobreviver no Novo Mundo. 

Proveniente da tradição romana, o conceito de cultura remete, 
igualmente, ao relacionamento do homem para com a natureza, mais 
especificamente na transformação da natureza conforme as necessidades 
humanas (ARENDT, 2009, p. 265). Nessa perspectiva é que se inserem os 
processos de classificação do mundo natural na América portuguesa 
quinhentista, encontrados nos livros e relatos de seus colonizadores. Prática 
teoricamente pouco proveitosa no que se refere à manutenção imediata do 
colonizador inserido no território americano, a ordenação do mundo natural 
pelo homem europeu é uma das principais preocupações encontradas em 
seus registros, em especial nos últimos decênios do século XVI. Seja através da 
observação empírica ou de uma apropriação do conhecimento indígena, essas 
obras formaram o corpo cultural europeu das técnicas que permitiram a 
sobrevivência do colonizador na biota sul americana através dos usos práticos 
desta fauna e flora, seus valores medicinais, alimentícios e os perigos 
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existentes no consumo ou ataque daqueles seres que possuíssem algum tipo 
de peçonha. 

Diante deste caos que necessitava ser alocado dentro do universo de 
ordenação europeu, as plantas com propriedades curativas também foram 
destaque nas crônicas, tratados e descrições dos primeiros colonizadores. O 
jesuíta português Fernão Cardim em seu livro “Tratados da Terra e da Gente 
do Brasil”, destinou todo um capítulo às ervas que servem para mezinhas, 
citando, em especial aquelas com potencial medicinal no combate a ataque de 
cobras peçonhentas, como a erva cayapiá, em que sua raiz “moida, deitada 
em agua e bebida mata a peçonha da cobra” (CARDIM, 1980, p. 43). Ao 
relegar grande importância às plantas e ervas utilizadas em mezinhas e 
boticas, os colonizadores deixavam implícita importância de se inventariar os 
perigos existentes na América Portuguesa quinhentista, visto a necessidade de 
se conhecer as possibilidades de cura frente a uma enfermidade ou ataque de 
animal peçonhento. Ao abordar a cayapiá, Cardim ressalta que ela “he unico 
remedio para peçonha de toda sorte, maximé de cobras, e assi se chama erva 
de cobra” (Idem, Ibidem, p. 43). Identificar a erva que possibilita o tratamento 
de qualquer peçonha, em especial das cobras era, obviamente, uma 
informação de suma importância para a manutenção do europeu na Colônia. 

Ao analisar os relatos dos viajantes, cronistas e colonizadores que 
aportaram na América portuguesa quinhentista, fica claro a preocupação e 
temor que tinham com relação aos animais peçonhentos, em especial as 
cobras. O temor de serem picados e padecerem devido ao seu veneno, ou 
mesmo assombrados pelo tamanho das maiores espécies, transformaram 
estes répteis em um dos animais mais temidos e descritos do Novo Mundo. A 
elas atribuíam faculdades como a reconstrução de seus corpos, aparentando 
assim dominar uma espécie de imortalidade, como é o caso da sucurijuba, ou 
ainda chamada por outras de sucuryúba. Pois se relata que após alimentarem-
se de uma presa de dimensões maiores que o normal, como um veado de 
grande porte, rompem seu próprio ventre, conservando apenas sua cauda, 
vertebra e cabeça imaculadas. Nessa condição, aos poucos, vão se 
reconstituindo novamente, “pouco e pouco iaõ criando outra carne noutra e 
saião dali viuas” (ANÔNIMO, 1966, p. 21) “isto virão e exprementarão muitos 
indios e moradores da terra, a estas chamão pela lingua dos indios giboiossú” 
(GANDAVO, 1963, p. 207).  

Mesmo o proeminente jesuíta José de Anchieta, em uma de suas 
cartas, descreve ocorrência semelhante, em que aves de rapina se alimentam 
da carne da cobra em putrefação onde, posteriormente, “a cobra, disforme, 
meio devorada, começa a reformar-se, crescem-lhe as carnes, estende-se-lhe 
por cima a pele, e volta á antiga fórma” (ANCHIETA, 1988, p. 122). Apesar de 
todo apelo mitológico que hoje podemos imputar a tais descrições, a crença 
da existência de um poder de regeneração excepcional destes ofídios estava, 
em grande parte, ligada a um entendimento compartilhado pela maioria dos 
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homens deste período, ou seja, o de que vermes, insetos e a maioria dos 
animais rastejantes eram considerados seres imperfeitos que se geravam ou 
mesmo regeneravam a partir da decomposição não se originando, 
necessariamente, de fecundação cruzada (Radl, 1988). 

Outra espécie de serpente que causava grande medo entre os 
colonizadores era a cascavel, também chamada por eles de boicininga ou 
boitenigua, que “por onde quer que vão sempre andão rugindo e os que as 
ouvem têm cuidado de se guardarem dellas” (GANDAVO, 1963, p. 44). O guizo 
em sua cauda, por si só, era motivo de espanto e temor por aqueles que se 
deparavam com ela em alguma picada na floresta, avisando a eminência de 
seu ataque. Porém, segundo Gabriel Soares de Souza, os índios afirmam “que 
as cobras desta casta não mordem com a boca mas com aquele aguiIhão 
farpado que têm neste cascavel, o qual também retine fora da cobra” (SOUZA, 
1971, p. 261 – 262). Para escapar com vida de seu ataque o “remedio q’ te he 
cortare logo o mebro mordido pera escapar se não te ahi logo cõtrapeçonha” 
(ANÔNIMO, 1966, p. 125), por esse motivo, considerada uma das mais 
temidas cobras do Novo Mundo. 

Mesmo frente à poderosa peçonha da cascavel, a jararaca era tida 
como detentora de um dos venenos mais mortais. “Da Jareraca coatigua 
poucos escapaõ”, relata um colonizador (Idem, Ibidem, p. 123), sendo sua 
abundância na América portuguesa atestada por Anchieta em um relato digno 
de fazer tremer o mais experiente expolarador europeu: “destas ha tantas que 
estão pelas casas e caem dos telhados sôbre as camas, e quando os homens 
despertam se acham com elas enroscadas no pescoço e nas pernas e quando 
se vão a calçar pela manhã as acham nas botas” (ANCHIETA, 1988, p. 439). É 
do jesuíta também o relato de um curioso fato referente ao ataque da 
jararaca, em que destaca o poder de seu veneno que leva a morte em um 
espaço de 24 horas, no entanto, caso administrado um remédio contra a 
peçonha, eventualmente a pessoa pode se salvar, “isto acontece com certeza 
entre os Indios: se forem mordidos uma só vez e escapam á morte, mordidos 
daí por deante, não só não correm risco de vida, como sentem até menos dor, 
o que tivemos mais de uma ocasião de observar” (Idem, Ibidem, p. 123), 
tornando-se assim, resistente ao veneno por ela inoculado em um eventual 
ataque. 

Enquanto o guizo das cascavéis era por onde se acreditava ser a 
origem do veneno desta serpente; no caso da jararaca, já se observava ser por 
meio de suas presas que se inoculava o veneno. Gabriel Soares de Souza narra 
surpreendente acontecimento que lhe permitiu fazer tal observação: 

Têm estas cobras nos dentes presas, as quais mordem 
de ilhargas; e aconteceu na capitania dos Ilhéus 
morder uma destas cobras um homem por cima da 
bota, e não sentir coisa que lhe doesse, e zombou da 
cobra, mas ele morreu ao outro dia; e vendendo-se o 
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seu fato em leilão comprou outro homem as botas e 
morreu em vinte quatro horas com lhe incharem as 
pernas; pelo que se buscaram as botas, e acharam 
nelas a ponta do dente, como de uma agulha, que 
estava metida na bota; no que se viu claro que estas 
jararacas têm a peçonha nos dentes. (1971, p. 260) 

Este é, provavelmente, o primeiro relato moderno que descreve a 
anatomia do sistema de inoculação do veneno de cobra, descrito não por um 
filósofo natural de formação acadêmica regular, mas antes, por um senhor de 
engenho quinhentista, orientado unicamente pelo seu espírito investigativo e 
a necessidade de compreender o mundo natural ao qual estava inserido. 

Acima ainda da jararaca, no que tange à graduação da peçonha, a 
cobra coral era retratada como a possuidora do veneno mais mortífero, pois 
“estas são as mais venenosas de todas” (1988, p. 124) afirma Anchieta, assim 
como Souza “são as suas mordeduras mais peçonhentas que as da jereraca, e 
de maravilha escapa pessoa mordida delas” (1971, p.261), colocando, assim, a 
peçonha da cobra coral mais letal que a da jararaca. Cobra coral foi o nome 
dado a ela pelos portugueses, devido as listras negras, vermelhas e brancas 
que cobrem o seu corpo; os indígenas a chamavam de ibiboca, também 
relatada, por vezes, como ububuca, que na língua indígena significa “‘terra 
cavada’, porque elas no rojarem fendem a terra á maneira de toupeiras” 
(ANCHIETA, 1988, p. 124).  É descrita também como “mais raras” (ANÔNIMO, 
1966, p. 127; ANCHIETA, 1988, p. 124), devido sua localização ser entre fendas 
e buracos na terra. 

Os efeitos resultantes da inoculação do veneno das cobras são 
diversos, Anchieta narra que o ataque da bóiroiçanga, também conhecida 
entre os colonizadores como cobra fria, “porque a sua mordedura comunica 
ao corpo um grande frio” (Ibidem, p. 124). De acordo com a teoria humoral 
defendida pela medicina hipocrático-galênica, em voga na Europa do século 
XVI, o corpo humano era constituído por sangue, pituíta, bile amarela e bile 
negra, sendo que a saúde era resultante do equilíbrio desses quatro humores, 
assim como as doenças fruto de seu desequilíbrio. O frio ou calor eram vistos 
como consequências originárias do desequilíbrio humoral, havendo a 
necessidade de se combater com boticas e triagas essas sensações (EDLER, 
2006, p. 34). 

Podemos perceber a mesma concepção humoral na descrição de uma 
espécie de aranha não especificada por Anchieta, afirmando que “são frias por 
natureza, não saem das casas, senão quando o sol está muito ardente; por 
essa razão os que bebem delas, pois as mulheres brasilicas muitas vezes soem 
preparar bebidas envenenadas, são acometidos de um excessivo frio e tremor” 
(1988, p. 126). Sua natureza, descrita como fria, é refletida em seus hábitos, 
de somente saírem das tocas quando está calor, bem como no efeito causado 
por seu envenenamento, que provoca grande frio. “Para isso o vinho é 
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excelente remédio” (Ibidem, p. 126) recomenda o jesuíta, visto que as boticas 
e mezinhas eram ministradas de acordo com sua afinidade ou repulsão à 
enfermidade. Para as doenças que acometiam frio, a utilização do vinho, 
considerado de natureza quente, era o mais aconselhado. 

Não eram poucas as espécies de aranhas que habitavam as florestas, 
ocos das árvores, vão das tabuas das casas e que, furtivamente, se escondiam 
dentro das botas dos colonizadores. “[...]são horriveis ver-se, de maneira que 
só a sua vista parece trazer deante de si veneno” (Idem, Ibidem, p. 125) 
destaca Anchieta acerca da repulsa de seu aspecto, além de muitas terem 
grandes dimensões, como é o caso da nhanduçu, que em tupi significa aranha 
grande, a qual conhecemos hoje como caranguejeira e que Gabriel Soares de 
Souza explica a razão de tal nome:  

[...]são tamanhas como grandes caranguejos, e muito 
cabeludas e peçonhentas; remetem à gente de salto, 
e têm os dentes tamanhos como ratos, cujas 
mordeduras são mui perigosas; e criam-se em paus 
podres, no côncavo deles, e no povoado em paredes 
velhas. (1971, p. 268) 

Lagartas e lacraias também eram dignas da ressalva dos 
colonizadores, dando conhecimento aos seus que aqui viessem 
posteriormente para se afastarem destes insetos e artrópodes que, apesar de 
sua peçonha não levar a morte, causavam grande dor àquele que atacavam. 
Mais uma vez é Gabriel Soares quem nos avisa sobre o perigo, desta vez, das 
lacraias: “são tamanhos como camarões, e têm duas bocas compridas; e, se 
mordem uma pessoa, está atormentada com ardor vinte e quatro horas mas 
não periga (Idem, Ibidem, p. 268). Anchieta também deixa seu testemunho 
acerca da grande quantidade de espécies de lagartas, de diversas cores, 
reconhecendo-as como semelhantes as centopéias, mas com pelos e “se 
alguns deles tocarem no corpo de alguem, causam uma grande dôr que dura 
muitas horas” (ANCHIETA, 1988, p. 126). Sabemos que das famílias dos 
lepidópteros seis são urticantes. Sendo que, em alguns casos o contato com as 
cerdas (pêlos) de algumas espécies com a pela humana pode causar graves 
lesões, levando mesmo à morte.  

Se a peçonha dos animais e insetos terrestres representavam aos 
europeus perigo, seja por levarem à morte ou infringirem grande dor, dos 
céus um enxame de vespas e mosquitos contribuíam para tornar o ofício da 
colonização ainda mais árduo e penoso. O mosquito conhecido como mariguí 
é relatado como tão pequeno “que mal os podes perceber com a vista” e o 
ardor de sua picada se assemelha ao do fogo e “[...] se te coças com as unhas, 
maior dôr sentes; renova-se e aumenta por dois ou três dias o ardor que 
deixaram no corpo” (Idem, Ibidem, p. 133). Além de se encontrarem nos 
matos e florestas, elas também fazem sua morada junto às casas, como é o 
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caso da vespa amisagoa, que faz seu ninho de barro “tamanhos como uma 
castanha” nas paredes das casas, “e elas mordem a quem lhes vai bulir nele” 
(SOUZA, 1971, p. 241). Dessa forma, o perigo mora não só nos matos e 
florestas, mas também junto da casa dos colonizadores, como se os lembrasse 
sempre de sua fragilidade frente ao Novo Mundo. 

Já aos pés dos colonizadores, um numeroso exército de pequenos 
soldados são responsáveis por grandes danos, visto pelos colonizadores como 
um dos grandes da Colônia, “são destruição desta terra, porque não ha viver 
com elas. Minam as casas, as igrejas, as camaras pelas paredes até o telhado” 
(ANCHIETA, 1988, p. 440). A destruição de casas e outras edificações não são 
os únicos prejuízos provocados pelas formigas, em que a espécie conhecida 
como guajuguaju, segundo Gabriel Soares de Souza: 

[...] são tantas estas formigas, quando passam, que 
não há fogo que baste para as queimar [...]; porque 
elas, em chegando, cobrem uma pessoa toda, e se 
acham cachorros e gatos dormindo, dão neles de 
feição, e em outros animais, que os fazem 
voar[...](1971, p. 270) 

Mesmo em seu tamanho diminuto, a multidão de formigas causava 
extremo dano aos colonizadores, invadindo as casas e atacando as pessoas e 
os animais domésticos. Entretanto, o gênero iça, quando “saem de suas 
cavernas ajuntam-se as aves, ajuntam-se os Indios, que ansiosamente 
esperam êste tempo, tanto homens quanto mulheres” (ANCHIETA, 1988, p. 
132), recolhendo-as em potes e cabaças para comê-las, “assam-nas em 
vasilhas de barro e comem-nas; assim torradas, conservam-se por muitos dias, 
sem se corromperem” (Idem, Ibidem, p. 132). Os meses de setembro e 
outubro, quando a iça, em bandos alados, sai do formigueiro, eram esperados 
não só pelos índios, mas também pelos colonizadores, que se adotaram o 
costume e prazer em comê-las assadas, costume esse que perdura, nos dias 
de hoje, em várias regiões do país (HOLANDA, 1994, p. 57), como no Vale do 
Paraíba.  

Outro pequeno e obstinado inimigo dos europeus que causava dano 
maior que seu tamanho diminuto é o carrapato, “encontrado nos matos e 
debaixo das árvores, [...] e quem anda por baixo destas árvores leva logo seu 
quinhão; dos quais nasce grande comichão[...] (SOUZA, 1971, p. 273). O 
mesmo pode-se dizer do bicho-de-pé, conhecido por eles como tunga, que 
requer grande cuidado e atenção aos pés, pois em razão de se fazer entrar de 
maneira quase imperceptível entre as unhas, faz grande mal após se instalar, 
sendo que “[...]no princípio da povoação do Brasil vieram alguns homens a 
perder os pés, e outros a encherem-se de boubas[...] (Idem, Ibidem, p. 274). 
Dessa forma, em seu relato, Gabriel Soares de Souza aconselha àqueles que 
desejam vir às terras recém-descobertas a necessidade de estarem sempre 
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atentos a higiene e cuidado pessoal, pois o perigo não vem apenas dos 
grandes animais, mas também dos quase imperceptíveis, como esses 
pequenos ectoparasitas. 

 Portanto, a análise do primeiro século da Colonização, os 
feitos europeus para tornar concebível a permanência e exploração do Novo 
Mundo – em especial por parte dos portugueses – são mais complexos que a 
explicação simplista da busca pelo pau-brasil e, posteriormente, o cultivo da 
monocultura açucareira. Ela passa, indubitavelmente, pela assimilação de 
práticas culturais ligadas ao novo ambiente em que esse europeu estava se 
inserindo, através da observação, descrição e classificação da fauna local, 
tomando conhecimento de suas características, peçonha e possibilidade de 
cura, caso vítimas de um ataque. Sem o domínio dos usos práticos dos 
recursos naturais, o conhecimento do potencial medicinal das plantas e o 
entendimento dos perigos que certos animais, insetos e artrópodes 
representavam, a Colonização da América Portuguesa não teria sido possível. 
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Manuel Bocarro Francês foi um importante matemático português de 

Seiscentos que, indo contra a cosmovisão aristotélica instituída, defendia as 
modernas concepções da fluidez celeste e da formação dos cometas nos céus. 
Parecendo ter contactado Kepler, ao longo de sua vida foi redigindo numerosas 
reflexões astronómico-matemáticas, dando uma parte delas à estampa, como o 
célebre Tratado dos Cometas que Appareceram em Novembro Passado de 1618 
(1619) e uma Trignometria (1644) impressa em Colónia mas infelizmente 
perdida. Ao mesmo tempo, manteve-se sempre próximo de círculos científicos: 
em 1622, era lente de matemática do irmão de Filipe IV de Espanha, o Infante 
Cardeal D. Fernando; em 1626, contactava com membros da Academia dei 
Lincei, como o Cardeal D. Francesco Barberini e possivelmente Galileo; na 
década de 1640, participava nas reuniões científicas realizadas pelo Duque de 
Göttorf Frederico III; e a partir de 1653, convivia com membros da Academia del 
Cimento, como o fundador desta, o Cardeal Leopoldo de Médicis, e o biógrafo 
de Galileu Vicenzo Viviani.  

Bocarro esteve assim próximo dos círculos ligados a Galileu, que o 
considerava o «príncipe dos Astrólogos» e lhe publicou em 1626 duas das suas 
obras, o escrito astrológico-sebastianista Luz Pequena e o Foetus Astrologicus. É 
possível que se tenham chegado a conhecer pessoalmente, partilhando ambos a 
ideia da supremacia da matemática sobre a especulação aristotélica. Alguns dos 
motivos que terão levado Galileu a publicar as obras de Bocarro são de ordem 
astrológica, pois o Pisano também apreciava predições estelares; de ordem 
política, já que como Bocarro Galileu chocara com as pretensões castelhanas; e 
de ordem literária, visto ser o Pisano  um amante das letras e do vernáculo, que 
fez questão de divulgar a obra de Bocarro no idioma original. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

 Conhecimento científico nos Séculos XVI e XVII  - 66 - 

 
A - Conhecimento científico nos Séculos XVI e XVII 

 
A GRANDE TRANSMUTAÇÃO DO SENTIDO DOS NÚMEROS NECESSÁRIA PARA 

A MATEMATIZAÇÃO DA NATUREZA 
 

ÉRICA LEONARDO 
 

Instituto Federal do Rio de Janeiro 
erica_leonardo@hotmail.com 

 
Palavras-chave: Matematização da natureza; transmutação do sentido 
dos números; Revolução científica; Husserl 

 
O que pouco se comenta porque pouco se investiga é que a ciência 

da natureza moderna, essencialmente matematizada, somente pôde nascer 
quando se empreendeu uma radical transmutação do sentido dos números e 
da própria matemática. Tal fato passa despercebido por muitas historiografias 
da ciência e da filosofia, mas é digno de relevância, posto que a tão famosa e 
assim denominada matematização da natureza, operada com grande ímpeto 
e eficácia no nascimento da nova ciência do século XVII, somente pôde 
ocorrer quando os números ganharam uma nova roupagem. No “novo 
tempo”, os números não correspondem mais à maneira “antecipada” de lidar 
com as coisas corpóreas e próximas, o mundo reinante não é mais o mundo 
plástico e “apolíneo” das figuras planas da geometria grega. O sentido do 
número, que na matemática grega estava intimamente ligado à noção de 
medida, esvazia-se de sentido e perde seu valor geométrico, entra em cena o 
número como função (o sentido de número enquanto termo de uma relação 
algébrica de dependência). O importante é perceber, de um lado, como na 
modernidade o sentido do número passa a ser ligado à eficiência calculadora 
da álgebra, compreender assim como este novo “sentido calculador” acaba 
por se propagar por todos os sentidos ligados à nova cientificidade e ao seu 
sentido de verdade; por outro lado, é também importante visualizar como a 
irrupção da técnica moderna em sua essência se encontra intimamente unida 
ao modo algébrico calculador exemplarmente encontrado na matematização 
da natureza ocorrida na modernidade.  

A “transmutação do sentido dos números” é um tema abordado com 
muita veemência e autoridade por Oswald Spengler e indiretamente por 
Edmund Husserl. Esses dois autores empreendem uma reflexão grandiosa 
sobre a relação íntima entre a “revolução” da matemática – concebida a partir 
do surgimento da Álgebra moderna e da Geometria Analítica (uma geometria 
algebrizada) – e o advento do pensamento científico e cientificista 
preponderante na modernidade. Para Spengler, é ímpar para a filosofia 
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compreender o grandioso caminho transposto pelo pensamento numérico 
ocidental para libertar a geometria da intuição sensível/corpórea e para, 
posteriormente, libertar a própria álgebra do conceito de medida e grandeza.  

Já Husserl afirma, no seu grande clássico A Crise das Ciências 
européias e a fenomenologia transcendental, que no advento da modernidade 
há uma visível e radical mudança da “ideia” de ciência frente à cientificidade 
antiga. O que não seria tão visível em toda a sua profundidade e extensão 
seria justamente o que teve que se transformar por completo para que essa 
nova ideia de ciência pudesse surgir e se tornar tão predominante: a 
transmutação radical da matemática envolvida no abandono da ideia grega de 
ciência da natureza. Para Edmund Husserl, essa transmutação ainda não nos 
fora muito claramente elucidada no que concerne à sua essência, à sua 
amplitude, ao seu valor e aos seus limites. Ressalta ainda que na modernidade 
ocorre uma violenta troca de sentido da matemática: de uma geometria das 
figuras “concretas” para uma doutrina formal dos números e das quantidades 
abstratas, uma matemática de tarefas universais de um estilo novo, no seu 
princípio estranha aos antigos e que se tornaria instrumento e modelo para 
toda a cientificidade moderna. 

A transmutação do sentido dos números pode ser compreendida a 
partir do abandono dos padrões e valores da “geometria grega” e da assunção 
de novos padrões e valores ligados à matemática algébrica nascente. Pode, 
assim, ser entendida como o esforço da nova matemática – e também da 
física moderna – para unir geometria e álgebra para além das barreiras 
elementares da construção euclidiana e para abandonar o sentido de 
harmonia e de perfeição da aritmética de índole geométrica da escola 
pitagórica grega. Tal transmutação foi iniciada efetivamente com a união 
entre geometria grega e álgebra moderna nascente – união concebida 
inicialmente por Viète e Galileu, e acabada exemplarmente pela Geometria 
Analítica de Descartes. Tal união fez erguer o poderoso edifício da teoria das 
funções, o instrumento por excelência da ciência exata surgida na 
modernidade.  

Mas essa união não significou apenas a inserção de instrumento na 
nova ciência. Quando Galileu “olhou” para natureza e induziu que ela estava 
“escrita” com formas e números (algébricos), uma antiga “visão de mundo” 
repleta de significação, de valoração ontológica, ética e estética começava a 
cair por terra; mas tal mudança de “olhar” oculta na sua retaguarda uma 
verdadeira revolução de perspectivas. Não só científica. A antiga preocupação 
com o mundo, o antigo interesse e disposição frente à natureza, as 
perspectivas do olhar, e quase todas as relações de conhecimento e uso das 
coisas naturais começam a se modificar drasticamente. E se hoje concebemos 
como algo muito “natural” e óbvio que o mundo possui uma realidade 
“espaço-temporal”, e que a Terra é apenas um planeta redondo movendo-se 
num universo infinito, e se a realidade física é simplesmente dotada de 
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eventos quantificáveis, deveríamos aos menos compreender como chegamos 
a este ponto – de “naturalmente” considerarmos o mundo como um ente 
total e radicalmente físico-matematizado.  

A grande motivação e questão de Edmund Husserl é fazer notar que 
nós os modernos e contemporâneos estamos tão acostumados a conceber 
cotidianamente este mundo matematizado e físico como sendo o mundo 
natural que esquecemos de que nossas experiências mais sutis e singulares 
não estão imediatamente reduzidas à quantificação matemática e a 
determinação da física, e que a matemática de Galileu, e implicitamente o 
sentido de número incluído nela, eram totalmente novos. 

É válido ressaltar que na comparação com o “antigo” sentido de 
número como medida, que o número moderno liga-se intimamente ao sentido 
de uma estrutura algébrica de quantificação cuja significação essencial traduz-
se na noção de dependência funcional ou função. Isso significa compreender 
que a transmutação do sentido dos números de um número-medida para um 
número-função refere-se à “renúncia do concreto da percepção sensível” e ao 
abandono da índole "superficial" e “visível” da extensão não quantificável 
própria da geometria grega. Foi desta maneira que o moderno pensamento 
matemático e também filosófico (exemplarmente encontrado na figura de 
Descartes) empreendeu a quantificação da "extensão" e a consequente 
criação da nova ideia de espaço, agora plenamente quantificável.   

Foi realmente Descartes que possibilitou a transposição do cálculo 
"numérico-quantitativo" (algébrico) para o mundo das "coisas extensas", a 
nova geometria cartesiana propiciou uma radical antecipação matemática do 
conhecimento e a consequente “dessensibilização” e “desconcretização” da 
"extensão" a partir de uma eficiente esquematização quantitativa que nasce 
com o sentido de número como função desenhada e essabelecida 
exemplarmente na criação da Geometria "analítica" 1

Oswald Spengler acredita que o maior feito de René Descartes tenha 
sido a concepção definitiva de uma nova ideia de número que estava sendo 
esboçada desde Galileu; a novidade do cartesianismo se trata para Spengler 
não só da introdução de um método inédito ou da instauração da Geometria 

 cartesiana.  

                                                                 
1 Ressalta Carl B. Boyer: a geometria cartesiana é hoje considerada sinônimo de 
geometria analítica, mas pouca coisa no tratado Geometria de Descartes se assemelha 
hoje ao que se considera Geometria Analítica. Sua matemática foi significativa para a 
posterior teoria das funções que tirará proveito das primeiras intuições dos princípios 
fundamentais do que viria a ser a Geometria Analítica. O interessante é notar que as 
intuições da geometria cartesiana foram muito “úteis” para a posteridade da ciência 
matemática, mas não constituíram, em si mesma, nenhum avanço significativo da 
matemática inteira. O importante, para nós, é perceber as suas consequências para o 
sentido do conhecimento moderno que a partir dali iria se transmutar, foi seu 
“abandono” e desrespeito para com alguns valores da ciência grega. (BOYER, Carl B. O 
tempo de Fermat e Descartes, In: História da matemática. Trad. Elza F. Gomide. 2. ed. 
São Paulo: Edgard Blücher, 1996.) 
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analítica – uma miraculosa “junção” da álgebra moderna com a geometria dos 
antigos. Para Spengler, o que fez do pensamento e da matemática cartesianas 
tão importantes para a tradição ocidental foi o esforço implementado por ele 
de uma fundamentação filosófica e matemática de um novo sentido para o 
elemento numérico: o número como função.  

Descartes, formulou para alma ocidental uma nova ideia de número 
“nascida de uma apaixonada e faustiana tendência ao infinito”. 1

Ernest Cassirer afirma que, se estudarmos a fundo a evolução do 
pensamento cartesiano, veremos que Descartes não começou suas reflexões 
com seu cogito ergo sum, e sim com seu conceito de mathesis universalis, 
fundado em sua grande descoberta matemática, a Geometria analítica. Por 
outro lado, e sobre uma outra perspectiva, Gaston Granger nos lembra que 
Descartes – ao desconsiderar a Lógica escolástica – parte em busca de uma 
linguagem e de um método mais satisfatório, encontrando no rigor, na “força 
de verdade” e na clareza das demonstrações da álgebra dos modernos e da 
análise contida na geometria grega, dois modelos interessantes para a criação 
de um novo método. Por isso, considera correto dizer que seu método 
derivava originalmente e em um plano profundo de uma grande inovação: a 
união da geometria antiga com a álgebra moderna. Para Carl B. Boyer, a 
Geometria de Descartes pode ser melhor caracterizada como sendo a 
tradução de operações algébricas em linguagem geométrica.

 Não somente 
Spengler, mas muitos outros autores, visualizaram a importância da irrupção 
de um novo sentido do número no seio da Geometria cartesiana, e muitos 
ressaltam que ela foi fundamental para a inauguração de um novo “ideal de 
conhecimento”, para o estabelecimento do um novo parâmetro e 
procedimento para a “pesquisa” matemática e filosófica. 

2

Umberto Galimberti afirma que a “dessensibilização” e a 
“desvisualização” 

 Em relação a 
isso, o próprio Descartes afirma no Discurso do Método, que resolveu tomar o 
melhor da análise e o melhor da álgebra para a constituição de um novo modo 
de tratar e atacar problemas geométricos. Vale lembrar que aquilo que se 
chamará mais tarde de “Geometria Analítica” é, em Descartes originalmente e 
em verdade, a redução sistemática das propriedades de elementos 
geométricos às estruturas de cálculo. Descartes abre caminho para a 
identificação das estruturas da álgebra com as da geometria. 

3

                                                                 
1 SPENGLER, Oswald. A decadência do ocidente. 2. ed. Rio de Janeiro: ZAHAR Editores 
(Biblioteca de Cultura Histórica), p.79. 
 
2 Ver a este respeito BOYER, O tempo de Fermat e Descartes, In: História da 
matemática. Trad. Elza F. Gomide. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.  
3  GALIMBERTI, Umberto. Psiche e Techne: o homem na idade da técnica. Trad. José 
Maria de Almeida. São Paulo: Paulus, 2006.  p.338. 

 presente no mundo moderno não é fruto de uma simples 
mudança cultural da modernidade, ela responde a precisas exigências do novo 
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modo de dispor e conhecer a natureza, exigências surgidas na idade moderna. 
Empenhado no conhecimento da natureza e igualmente empenhado nas 
condições que pudessem garantir a autonomia e a autoconstituição do 
próprio conhecer, o homem moderno passava assim mais e mais a pré-
conceber as coisas naturais para que fossem dominadas e dispostas a ele, por 
meio justamente de uma representação matemática de mundo. Galimberti 
salienta ainda a exemplo de Spengler, que a "junção" entre álgebra e 
geometria concebida por Descartes foi decisivo, posto que sua "junção" não 
consistiu só na introdução de um novo método ou de uma nova intuição no 
âmbito da geometria tradicional, mas: "na concepção de uma nova ideia de 
número, que não se apoia em expedientes óticos, nem em traços visualizáveis 
e visualizantes. No lugar da superfície e do segmento concreto aparece o 
elemento abstrato do ponto não visualizável, porque determinado por um 
grupo de números coordenados". Boyer nessa mesma direção afirma que com 
sua nova Geometria, Descartes tornou a álgebra geométrica mais flexível – tão 
flexível que, após a invenção de Descartes, lemos x multiplicado por x como “x 
ao quadrado” sem jamais enxergar ou imaginar a figura de um quadrado 
realmente. 

Em vez de elementos sensíveis, das distâncias e das áreas “concretas” 
características do senso de limite dos “antigos’, aparece primeiramente a 
noção moderna de ponto; ao invés de um integrante visível de uma figura – 
por exemplo da reta que é uma junção de pontos – torna-se um elemento 
abstrato, uma coordenação, a forma simbólica mais simples de uma 
dependência funcional (de modo que para um ponto dado no eixo x, a 
construção da ordenada y correspondente exige uma solução geométrica) 
uma ideia portanto totalmente avesso ao espírito grego. Com os estudos de 
Descartes: “pela primeira vez e de forma clara, é sustentado que uma equação 
em x e y é um meio para introduzir uma dependência entre quantidades 
variáveis de uma maneira que é possível calcular a partir do valor de uma 
delas o valor correspondente da outra” 1

Boyer afirma que Descartes efetuou uma profunda mudança, rompeu 
com os gregos em relação ao problema do “realismo” da construtibilidade 
geométrica. O que deve ser levado em conta é que – como nos fala Gastón 

. Galileu ao descrever o movimento 
dos corpos, a partir da representação do plano inclinado, havia trazido uma 
novidade irrevogável para as investigações físicas vindouras: o movimento de 
um corpo deveria ser dado a partir de sua “rapidez”, de sua velocidade, ou 
seja, na relação entre o espaço que percorre em um determinado tempo. O 
movimento passa a ser determinado pelo quão rápido pode ser: pela sua 
aceleração.  

                                                                 
1 YUOSCHKEVITCH apud BUENO, Rafael Winícius da silva. As múltiplas representações e 
a construção do conceito de função. Porto Alegre. Dissertação (Mestrado em Educação 
em ciências e matemática) - Programa de pós-graduação em educação em ciências e 
matemática, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2009, p. 52.  
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Granger – Descartes, ao renunciar ao estreito realismo dos antigos geômetras, 
torna radicalmente livre das “intuições sensíveis” e das respectivas grandezas 
ligadas à extensão, as formas mais elementares de cálculo algébrico e 
geométrico. Já Emilie Bréhier salienta que com sua nova geometria, Descartes 
liberou definitivamente a nova física do domínio do cosmo helênico, "isto é, 
da imagem de um certo estado privilegiado de coisas que satisfaz as nossas 
necessidades estéticas" 1

Pitágoras é considerado por muitas historiografias da filosofia como o 
pré-socrático fundador do conceito helênico de cosmo, o qual Bréhier se 
refere, conceito que inserido dentro da visão de mundo da filosofia pitagórica 
traduz-se, em essência, como uma organização harmônica (geométrica) 
responsável pela beleza plástica da natureza. E se Tales de Mileto fundou a 
filosofia com sua assertiva tudo é água. Pitágoras teria fundado a visão 
matematizada da natureza com a assertiva: tudo é número. Mais que isso, a 
filosofia pitagórica teria inaugurado um novo modo de pensar que pressupõe 
uma visão rigorosamente epistêmica. Mas, para além ou aquém da 
historiografia da matemática, o que significa filosoficamente dizer que a 
escola pitagórica fundou com sua famosa assertiva tudo é número um novo 
modo de pensar e de lidar com as coisas? Dizer que a escola pitagórica fundou 
um saber, rigorosamente científico em respeito às coisas, significa dizer que 
sua “matemática” fundou uma possibilidade e uma espécie de saber ou “lida” 
com as coisas que supõe: primeiro, que o número é arché da natureza, ou 
seja, que as coisas naturais, a rigor, só podem ser conhecidas de maneira 
matemática e, no caso de Pitágoras, através dos números; segundo, que os 
números expressam a medida das coisas, ou seja, que o que garante a 
exatidão, a justeza e a possibilidade do conhecer é a medida numérica; 
terceiro que o conhecimento necessita, para ser justo conhecimento, ser um 
conhecimento matemático (“exato”) das coisas; e quarto, que o saber 
matemático sobre as coisas diz respeito à possibilidade de “perceber” as 
coisas antecipadamente em sua forma cosmética e harmônica, ou seja, na 
visão pitagórica de número o <dar-se a si mesmo conhecimento> relaciona-se 
com o <dar-se a si mesmo beleza>. A sentença pitagórica <Tudo é número> 
afirma, em sua mais fundamental significação, que o número é a essência de 
todas as coisas que podemos conhecer, ou seja, daquelas que podem ser 
“apreendidas” pelos “sentidos”, pelas mãos e pelos olhos do corpo e da alma. 
E significa, ainda, que é na limitação dos “olhos e das mãos” que as coisas 
devem ser conhecidas e que os números foram concebidos. Significa dizer 
ainda que é possível, através dos números, saber das coisas algo de abstrato e 

, de tal sorte que, a partir das operações concebidas 
na geometria cartesiana, inicia-se uma completo abandono dos ideias 
hierárquicos da ideia de beleza plástica da natureza ligada a geometria grega e 
inicia-se uma verdadeira uniformização da natureza.   

                                                                 
1 BRÉHIER apud KOYRÉ, Galileu e Platão. Trad. Maria Teresa Brito Curado. Lisboa: 
Gradiva. (Panfletos Gradiva). 
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divino mas também algo de muito próximo e visível. O número pitagórico 
pode ser “visto” e “tocado”. Spengler e diversos outros conhecedores da 
matemática grega salientam que o numérico em ambiência pitagórica – 
embora possua uma significação abstrata ou ideal – é o que se delimita 
naquilo que se pode “ver com os olhos” (do corpo e da alma) e “sentir com as 
mãos”.  

O sentido algébrico do número é basicamente o abandono de todos 
esses padrões geométricos. Esta é a novidade e a singularidade do sentido da 
antecipação numérica própria à matemática e ao conhecer modernos: o 
aparecimento de um número que deixa de medir geometricamente e começa 
a quantificar e calcular algebricamente. 

O saber matemático original dos gregos – modo, que de certa forma, 
tornou-se implícito e necessário em todo conhecer rigoroso antecipativo –  
graças ao processo de transmutação do sentido dos números necessária à 
matematização da natureza, a matemática foi, de certa forma, reduzida à 
estrutura simplesmente quantitativa, algébrica e calculadora do conhecer. 
Certamente toda a matemática, mesmo a pitagórica, é, em seu sentido 
original, uma estrutura de “antecipação” do saber. A própria significação do 
termo grego matemática “aquilo que se pode aprender e ensinar”, pressupõe 
uma espécie de aprioridade do conhecimento; é certo que, todo conhecer que 
se pretende rigoroso e que pretenda ultrapassar a simples doxa, deve 
pressupor essa antecipação matemática do saber, sem ele a transmissão de 
conhecimentos seria impossível. Mas na matemática moderna e na 
consequente matematização da natureza concebida pela moderna física, a 
“antecipação” assume um sentido cada vez mais radical e redutor. Já que se 
reduziu à estrutura quantitativa, cuja certeza e eficácia são fortemente 
marcadas e asseguradas pela instauração das relações de dependência 
funcional contidas na álgebra moderna. 

É importante salientar: o número reduzido à forma radicalmente 
científica e simbólico-numérica do qual fala a disciplina matemática moderna 
e contemporânea refere-se ao conceito restrito da “matemática científica”, 
aquela relativa principalmente à teoria dos números, à álgebra e à geometria 
analítica (que são novas formas matemáticas calcadas em ideias numéricas 
bastante singulares). Dirá Oswald Spengler, não há apenas “uma” Matemática 
(aquela entendida como uma suposta aproximação progressiva de um ideal 
único), há na verdade várias matemáticas reveladas numa pluralidade de 
processos quase independentes, completos em si, numa sequência de 
nascimentos de mundos e formas, que vão aos poucos se amalgamando, 
sendo incorporados, transformados e abolidos. Nesse sentido Spengler pôde 
dizer: “O espírito ‘antigo’ criou sua matemática quase do nada. O espírito 
ocidental (...) teve de conseguir a sua própria matemática, modificando e 
corrigindo, aparentemente, porém na realidade aniquilando a euclidiana que 
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não correspondia à sua índole. Pitágoras realizou o primeiro dos referidos atos 
criadores. O segundo foi obra de Descartes.” 1

                                                                 
1SPENGLER, Oswald. A decadência do ocidente. 2. ed. Rio de Janeiro: ZAHAR Editores 
(Biblioteca de Cultura Histórica).  p.68. 
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Em 1592 Galileu encetou a sua atividade académica na Universidade 

de Pádua, em Itália, ensinando Geometria, Mecânica e Astronomia. Os dezoito 
anos que aqui passou foram talvez os mais criativos da sua vida, fazendo 
importantes descobertas quer no campo das ciências puras (cinemática e 
astronomia, por exemplo), quer no domínio da ciência aplicada (resistência de 
materiais e melhoria do telescópio, por exemplo). Foi neste período que 
emergiram os seus brilhantes resultados sobre a queda dos graves, baseados 
no pressuposto assaz contraintuitivo de que os corpos no vácuo caem todos 
com a mesma aceleração, apesar da diferença de peso. Para tal contribuíram 
de forma significativa as suas “experiências pensadas” para derrubar o ponto 
de vista intuitivo, aristotélico, da queda dos graves.  

Em pouco mais de três séculos as ciências físicas conheceram um 
desenvolvimento expressivo, catalisadas pelo recurso àquelas “experiências 
pensadas”, nas quais os cientistas se abstraiam de situações reais, indo além 
das perceções transmitidas pelos sentidos. Com efeito, o recurso àquelas 
“experiências” podem conduzir a teorias científicas, formando a base para 
uma nova intuição da natureza, tal como fez Einstein, no início do séc. XX, 
acerca da invariância da velocidade da luz.  

Neste artigo abordaremos algumas transformações na história do 
pensamento científico baseadas nas “experiências pensadas” de Galileu como 
base para a teoria de Newton da queda dos corpos na Terra e o movimento 
dos cometas nos céus, ambos oferecendo um novo conceito de senso comum 
e uma nova base para a intuição científica. 

INTRODUÇÃO 

Na Grécia antiga os filósofos clássicos tinham uma atividade 
costumeira praticamente desprovida da prática experimental, sendo amiúde 
substituída por “experiências” idealizadas na mente. Tais "experiências 
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pensadas” permitiram, por exemplo, a Aristóteles, filósofo grego que viveu no 
século IV a.C., fundar um edifício filosófico de explicação da Natureza cujos 
alicerces e envergadura se mostraram tão robustos que persistiram até ao 
período de Galileu. Valorizando o uso da razão para tentar compreender as 
leis da Natureza, Aristóteles logrou alcançar muitos êxitos, porém algumas 
falhas também, como é o seu postulado que os objetos mais pesados caiem 
mais rapidamente que os objetos leves. 

Galileu Galilei, físico e matemático italiano e incomparável defensor 
das práticas experimentais, no século XVII demonstrou que Aristóteles não 
estava certo a respeito da queda livre dos graves. Galileu comprovou 
empiricamente que os objetos caiem com a mesma aceleração independente 
da massa, a não ser que uma força externa, como por exemplo a resistência 
do ar, atue sobre eles. Ele predisse que, se não existisse ar, uma pena e um 
martelo largados da mesma altura chegariam juntos ao solo, feito 
comprovado séculos mais tarde pela missão da Apollo 15, em 26 de Julho de 
1971, à Lua, onde não existe atmosfera. 

Não obstante a importância histórica, epistemológica e metodológica 
da experimentação no trabalho de Galileu, não foi exclusivamente na prática 
experimental que o pensador italiano encontrou argumentos que o auxiliaram 
a defender as suas ideias sobre as de Aristóteles. No domínio da imagética ele 
encontrou um campo extraordinariamente fértil para a condução de algumas 
experiências controladas e, em muitos delas, conclusivas. Elaboradas e 
conduzidas apenas no “laboratório” da mente, estas "experiências pensadas” 
contribuíram fortemente para ressaltar os paradoxos de uma ciência física 
milenar e buscar novas fronteiras no entendimento do Universo. Galileu era 
um mestre neste processo.  Através de “experiências imaginárias” ele 
percebeu que o movimento dos corpos não deve ser imposto sobre a 
Natureza, pelo contrário, deve ser obtido da Natureza através da matemática 
e da experiência. 

Na história da ciência, mais recentemente, encontramos esta 
modalidade de explicação da Natureza como, por exemplo, no início do 
desenvolvimento da mecânica quântica e da teoria da relatividade no início do 
séc. XX. Atualmente, as “experiências pensadas” têm merecido um crescente 
interesse traduzido pelo número cada vez maior de estudos e publicações, 
mostrando que o processo de “experimentar em pensamento” cada vez mais 
ganha significado e constitui, essencialmente, uma estratégia que tem como 
um de seus principais efeitos a possibilidade de familiarização com o sentido 
histórico da ciência e seus métodos. Nessa perspetiva, os aspetos 
epistemológicos e práticos desempenham um papel estratégico nas conexões 
com as diferentes áreas do conhecimento (Georgiou, 2005). 

 

GALILEU: ARTESÃO E MATEMÁTICO 
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Galileu Galilei nasceu em Pisa, na Itália, em fevereiro de 1564. Em 
1581 matriculou-se na Universidade de Pisa para estudar medicina, sob 
influência de seu pai, empreitada que não viria a concluir pelo seu maior 
interesse pela matemática. Galileu acabou por abandonou a universidade em 
I583, dedicando-se aos estudos de matemática, mecânica e hidrostática. 
Neste período escreveu o seu primeiro tratado científico original sobre a 
balança hidrostática, La bilancetta, sendo notória a influência de Arquimedes. 
Foi, aliás, com Arquimedes que nasceu a ciência da hidrostática, tendo escrito 
o tratado “Sobre os Corpos Flutuantes”, em que Galileu se inspirou para 
relacionar a velocidade de queda ou de subida de um corpo num dado meio 
com o peso específico do corpo e do meio por onde ele se desloca. 

Em 1590, Galileu produziu um manuscrito intitulado De motu onde dá 
conta dos seus estudos sobre o movimento. Neste tratado, Galileu propôs 
uma teoria do movimento natural, de acordo com a qual se supõe que um 
corpo em queda livre se desloca com uma velocidade uniforme característica. 
Neste caso, a velocidade uniforme deve-se à resistência do meio (é a 
velocidade uniforme que, de facto, o corpo exibiria de modo mais perfeito no 
vácuo) e a sua magnitude para um certo corpo é determinada pelo seu peso 
específico ao qual é diretamente proporcional.  Apesar do estudo ter sido feito 
numa perspetiva aristotélica, Galileu não se coibiu, nalguns capítulos, de 
lançar várias críticas à doutrina de Aristóteles. Situa-se nesta época a célebre 
lenda do estudo da queda dos corpos com base em lançamentos que o sábio 
pisano teria feito do alto da torre inclinada de Pisa, uma lenda posta a circular 
por um discípulo seu após a sua morte. O próprio Galileu diz no seu De motu 
que, se dispuséssemos de uma torre suficientemente alta, veríamos o 
movimento acelerado transformar-se em uniforme. Esta obra pode ser 
considerada como a primeira reflexão sobre um tema a que retornará em 
diversos momentos da sua vida e que terminará por ser uma das suas 
contribuições mais importantes na Física: a obra publicada em 1638, quatro 
anos antes da sua morte, sob o título Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, 
intorno à due nuove scienze attenenti alla Mecanica ed i Movimenti Localli e 
que constitui o primeiro tratado moderno sobre cinemática. 

Em 1592 Galileu conseguiu a cátedra de matemática da universidade 
de Pádua, onde viria a realizar um trabalho profícuo. É nesta altura que se 
inicia o que, na biografia de Galileu, é comum designar como o período 
paduano, a fase de amadurecimento dos dois grandes projetos científicos 
galilaicos: a ciência geometrizada do movimento e a sustentação pela 
observação do sistema coperniciano. É a partir de 1602-1604 que retoma o 
estudo da geometrização do movimento e, apesar de não ter publicado nada 
neste período, há documentos epistolares que provam que Galileu, já entre 
1602 e 1610, elaborara o essencial daquilo que, após a sua condenação em 
1633 pelo Santo Ofício, viria a expor nos Discorsi.  
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Em Pádua, a atividade de Galileu foi sobretudo ocupada com a 
solução de problemas técnicos da mecânica, bem como com as suas 
aplicações práticas: em 1593, inventou uma bomba para elevar a água e 
escreveu um trabalho sobre fortificações; em 1597 construiu um compasso 
geométrico e militar, editando um folheto em italiano para explicar o seu uso 
e utilidade. Galileu montou uma oficina na sua casa onde, com o auxílio de um 
operário, fabricou instrumentos variados: o dito compasso, quadrantes, 
bússolas e, mais tarde, lentes e as famosas lunetas. 

Esta faceta de artesão de Galileu é reveladora de um dos aspetos 
mais importantes da revolução científica do séc. XVII, uma característica 
marcante da praxis anti aristotélica. Aristóteles e os filósofos gregos em geral, 
nada tinham contra o conhecimento prático, a que chamava techne. Só não o 
consideravam do mesmo tipo do conhecimento científico a que chamavam 
episteme. Para os gregos, a diferença entre estes dois tipos de conhecimento 
não estava na diferença entre teoria e prática, mas, sim, na distinção entre as 
origens e os objetivos do conhecimento. Para o primeiro, a prática, 
interessava saber o «como fazer», um processo sujeito à descoberta pelo uso, 
enquanto o segundo, a teoria, dizia respeito exclusivamente à razão ou à 
compreensão das coisas, sugeridas pela observação, através do conhecimento 
das suas causas, ou seja o entendimento dos «porquês». Um dos aspetos 
bastante inovador em relação ao legado da observação grega, uma 
observação que assentava na ação direta e despojada dos órgãos dos 
sentidos, residia, agora, no facto de ultrapassar o observar, passando-se a 
“experimentar”, o que significava interrogar a Natureza de um modo 
diferente. E este modo de inquirição implicava a utilização de instrumentos de 
medida que, contrariamente ao que até aí acontecia, prolongavam a 
capacidade do homem em medir para lá do que era permitido pelos seus 
órgãos dos sentidos. Quem respondia ao observado não eram os órgãos dos 
sentidos, mas os aparelhos de registo. O perscrutar para lá da perceção 
sensorial da Natureza, permitia compor novos quadros mentais sobre o 
comportamento da Natureza. Experimentar é também confiar na imaginação 
e, de uma forma unicamente mental, produzir resultados à custa de 
experiências imaginadas tal como Galileu proporá nos seus Diálogos. 

A revolução científica no séc. XVII vai recorrer a este novo processo 
de interrogar a Natureza para encontrar as leis que governam os fenómenos 
sem se preocupar com as “causas”. Galileu preocupar-se-á com a queda dos 
graves e não com a causa da queda e, neste processo, intervém o artesão, 
concebendo novos modos de medir o tempo, e o matemático, que exprime os 
resultados por relações numericamente rigorosas. 

 “EXPERIÊNCIAS PENSADAS” 

Foi em 1897 que o físico austríaco Ernst Mach cunhou pela primeira 
vez o termo gedankenexperiment  (consolidada como thought experiment em 
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inglês) para denotar uma conduta imaginária de investigação científica 
análoga aos procedimentos que deveriam ser utilizados pelos seus estudantes 
para realizar uma experiência laboratorial. No século seguinte à sua descrição, 
como método específico de questionamento, o termo 
gedankenexperiment aparecia esporadicamente na literatura inglesa em 
questões envolvendo a filosofia da ciência, notadamente na obra de Popper 
(2005), sobre o uso das “experiências imaginárias”, especialmente no 
desenvolvimento da teoria quântica (Brown, 1991). Passou-se, desde então, a 
serem denominados certos tipos de abordagens para a realização de 
experiências como uma nova classe, de “experiências pensadas”, 
“experiências de pensamento” ou ainda “experiências mentais”, além de 
outros termos utilizados por diferentes autores. 

De acordo com Brown (1991), as “experiências mentais” são as 
realizadas no "laboratório” da mente e, portanto, envolvem manipulações 
mentais que são frequentemente impossíveis de serem desenvolvidas como 
experiências laboratoriais. Tais “experiências” são utilizadas de forma 
imaginária pela impossibilidade de serem conduzidas por processos empíricos 
ou pela limitação tecnológica momentânea, como foi o caso da experiência da 
dupla fenda com eletrões (a difração de eletrões por duas fendas usada por 
Feynman para ilustrar os princípios da mecânica quântica), ou ainda porque 
são, em princípio, impossíveis. Um exemplo destas é a experiência designada 
por “balde de Newton”, que é descrita por Isaac Newton na sua obra de 
1687, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, com a qual pretendia 
Newton demonstrar a existência do espaço absoluto. 

Ainda de acordo com Brown, a classificação de “experiências 
mentais” implica em saber quais são as suas características e verificar se há 
propriedades ou regularidades que possam ser consideradas como 
fundamentais para sua taxonomia. Nessa perspetiva, Brown (1991) compila 
uma classificação que envolve algumas considerações filosóficas e de alguma 
forma privilegia as considerações operacionais, abordando os exemplos 
tradicionalmente tratados na literatura sobre “experiências mentais”, tais 
como o gato de Schrödinger, a experiencia de Einstein, Podolski e Rosen (EPR), 
o demônio de Maxwell, o balde de Newton e o estudo de Galileu sobre a 
queda de corpos. 

Segundo Gendler (1998) as “experiências mentais” envolvem uma 
participação construtiva e requerem um tipo de ação dos que as 
experimentam. Levando em conta as considerações da autora, elaborar uma 
conclusão com base numa “experiência mental” é fazer um julgamento sobre 
o que aconteceria se o caso particular da situação descrita nalgum cenário 
imaginário fosse, na verdade, obtido. No artigo intitulado Galileo and the 
Indispensability of Scientific Thought Experiment, Gendler (1998) examina 
cuidadosamente a “experiência mental” de Galileu sobre a queda de corpos, 
desafiando a visão defendida por Norton (1996) de que as “experiências de 
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pensamento” podem ser demonstradas por argumentos explícitos que não 
fazem referência a particularidades imaginárias. Segundo Gendler (1998), 
alguma coisa além do argumento pode justificar o raciocínio sobre a 
“experiência mental” e buscar referências a algumas particularidades, 
fornecendo e garantindo apoio para a reorganização dos conceitos. Para 
Gendler (2000), o argumento não nos dará acesso a um determinado 
conhecimento, uma vez que não o encontramos propositalmente disponível. 
Elaborado de forma apropriada, uma “experiência mental” pode levar a uma 
conexão vantajosa com o conhecimento permitir-nos fazer uso da informação 
sobre o mundo, se apenas tivéssemos condições de sistematizá-lo em padrões 
para os quais somos capazes de dar sentido. 

Naturalmente que, do ponto de vista metodológico e epistemológico, 
qualquer experiência prática é uma “experiência mental”, pelo facto do 
cientista precisar planear a sua atividade, o que exige uma elaboração mental 
de natureza antecipatória. É preciso refletir sobre a metodologia, o tempo 
necessário, a minimização dos erros, a instrumentação necessária para a 
montagem, operação e obtenção de dados, na sua interpretação e na teoria 
que vai dar suporte a essa interpretação. Além desses aspetos, é fundamental 
lembrar que o cientista ainda “prevê” ou, pelo menos, já busca determinado 
resultado experimental, pelo menos no sentido de “resolução de quebra-
cabeças”, conceito apresentado inicialmente por Kuhn (1964). Tais estratégias 
evidenciam-se fortemente no investigador, na medida em que planeia 
cuidadosamente as experiências que pretende realizar em laboratório, sejam 
os de investigação, sejam os de caráter didático. 

O CONTRIBUTO DA IMAGÉTICA DE GALILEU 

A queda livre de corpos no vácuo era um assunto caro a Galileo. Para 
rebater a inferência aristotélica, do senso comum, de que objetos mais 
pesados caem mais rapidamente do que os mais leves,  há uma história 
apócrifa em que Galileu refutou esta hipótese, largando bolas de canhão da 
torre inclinada de Pisa e registando o seu tempo de queda.  Considerando a 
ineficácia dos dispositivos medidores de tempo da altura, ele sabia que seria 
preferível utilizar uma “experiência pensada” em vez de certamente largar as 
bolas de canhão.  Galileu refere uma dessas experiências na sua obra de 1632, 
 Diálogo sobre os Dois Sistemas do Mundo, assim descrita: considere uma 
pedra grande (pedra 2) que cai, digamos, a oito unidades de velocidade e uma 
menor (pedra 1) que cai a quatro unidades de velocidade (Figura 1).  Esta 
diferença de velocidades é esperada, de acordo com a física aristotélica, 
devido à diferença de peso das duas pedras.  Ligando as duas pedras o que se 
espera que aconteça?  Segundo Aristóteles, a combinação vai originar uma 
velocidade compreendida entre quatro e oito unidades de velocidade, porque 
o corpo mais leve irá retardar a queda do mais pesado.  Mas como é que as 
pedras sabem que estão ligadas?  Por que não é possível que o conjunto caia 
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com um valor superior a oito unidades de velocidade?  Esta é uma das várias 
“experiências de pensamento” com base nas quais Galileu demonstrou que a 
física de Aristóteles está repleta de inconsistências internas.   

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 1: “Experiência pensada” de Galileu sobre a queda livre de corpos: (a) como a 
pedra 1 é mais leve que a pedra 2, de acordo com Aristóteles deve cair com menor 
velocidade; (b) ligando as duas pedras com que velocidades devem ambas cair? 
(adaptado de Miller, 2000). 

 
Para melhor percebermos as “experiências mentais” realizadas por 

Galileu sobre a queda livre dos corpos, devemos levar em consideração os 
seus estudos sobre a regularidade do movimento pendular ao comparar o 
movimento de oscilação de uma lâmpada dependurada por um fio no teto da 
catedral de Pisa com as batidas de seu coração. Uma placa na catedral informa 
que a observação do movimento vai-e-vem da lâmpada pode ter despertado o 
fascínio de Galileu para os movimentos periódicos, levando-o a abstrair do 
caso da queda dos corpos através de um vácuo.  As experiências por ele 
realizadas com pêndulos envolveram materiais de pesos não muito diferentes. 
 Ele descobriu que o tempo decorrido para um movimento completo - o 
período do pêndulo - depende apenas da raiz quadrada do comprimento do 
braço do pêndulo e não da massa na sua extremidade, como aconteceria no 
caso da queda livre através do vácuo. 

Durante a década de 1620, quando Galileu trabalhou no Diálogo, 
recordou este resultado a partir de Pisa e analisou isto de uma maneira ímpar. 
 Galileo viu que o pêndulo caía e depois subia novamente e que o peso das 
diferentes massas não afetava significativamente o tempo de ascensão e 
queda do pêndulo. Apoiou a sua conclusão com “experiências de 
pensamento”, que incluíam esferas perfeitamente redondas rolando em 
planos inclinados perfeitamente lisos. 

Alargar esta conclusão para abranger o movimento de todos os 
corpos, independentemente do seu peso, exigiu de Galileo um elevado nível 
de abstração a um ambiente com vácuo. Desta forma, ele poderia propor a 
hipótese surpreendente que todos os objetos caem através do vácuo com a 
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mesma aceleração independentemente do seu peso.  Durante muito tempo 
não existiram meios laboratoriais adequados para demonstrar essa ideia. 
 Hoje, essa demonstração é tarefa habitual em muitos museus de ciência, 
fazendo uso de colunas a vácuo em que objetos de pesos diferentes são 
lançadas no mesmo instante e caem ao mesmo tempo.  Estas experiências são 
generalizações das realizadas por Galileo com planos inclinados, que ele usou 
com o intuito de diminuir o que teria sido a descida do objeto em queda livre. 

Para entendermos os resultados contraintuitivos obtidos por Galileu 
sobre corpos em queda livre, considere-se a representação da Figura 2 assim 
descrita: peguemos em duas pedras de diferentes tamanhos e pesos.  Segure-
se uma ao lado de uma mesa e a outra apenas no limite do tampo da mesa. 
 Simultaneamente deixe-se cair uma e empurre-se a outra para fora da mesa. 
 Qual deles chega ao chão primeiro?  Atingem o solo ao mesmo tempo.  Por 
quê?  Ambas são atuadas pela força da vertical da gravidade (peso) enquanto 
a componente horizontal do movimento pedra 2 permanece inalterada. 
 Assim, apesar dos seus pesos diferentes fazerem as pedras a cair, elas 
atingem o chão ao mesmo tempo. 

 
Figura 2: A pedra 1 é largada ao mesmo tempo que a pedra 2 é empurrada na direção 
indicada. Qual das duas pedras atingirá o solo em primeiro lugar? (adaptado de Miller, 
2000). 
 
Por trás do resultado contraintuitivo desta experiência está a hipótese de 
Galileu da independência do peso na queda livre no vácuo, o que se reflete na 
matemática básica da mecânica de Galileu-Newton: o resultado final do 
cálculo do tempo de queda para qualquer pedra não contém o seu peso.   Em 
situações onde os efeitos da resistência do ar são importantes, como nas 
tabelas de balística de longo alcance da artilharia, ou em queda de objetos 
através de meios viscosos (como a água, petróleo ou outros meios), o peso do 
objeto em queda deve ser considerado.  Mas tudo isso é apenas aritmética 
que não poderia ter sido produzida sem Galileu primeiro ter abstraído para o 
caso em que os objetos caem através do vácuo. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

 Conhecimento científico nos Séculos XVI e XVII  - 82 - 

CONCLUSÃO 

A representação de fenómenos significa, literalmente, uma re-
apresentação como texto ou imagem visual (ou a combinação dos dois).  Mas 
o que exatamente estamos a re-apresentar?  Que tipo de imagem visual 
devemos usar para representar fenómenos?  Não se tornou a imagética visual 
da ciência aristotélica enganosa?  Um bom exemplo disso está na Figura 3, 
que mostra como é a trajetória de uma bala de canhão descrita pela física 
aristotélica.  Por outro lado, Galileu percebeu que movimentos específicos não 
devem ser impostos sobre a Natureza.  Pelo contrário, devem emergir da 
teoria matemática.   
 

 
Figura 3: representação aristotélica da trajetória de balas de canhão ilustrando que a 
trajetória consiste em dois movimentos distintos: não natural (afastado do solo) e 
natural (em direção ao solo). A transição entre os dois movimentos é representada 
através de um arco circular. 
 

A Figura 4 é uma representação de Galileu da queda parabólica de 
um objeto horizontalmente empurrado fora de uma mesa. Tanto Aristóteles 
como Galileu viram a mesma coisa: uma pedra a cair.  Mas a forma como 
interpretaram esse fenómeno, ou seja, como “lemos” a Natureza, depende de 
uma estrutura conceitual: para Aristóteles, os dados foram, eventualmente, 
que os objetos caem para o chão a fim de que eles busquem o seu lugar 
natural.  Para Galileu, os dados foram medidas de tempos de queda pra 
determinadas distâncias.  Enquanto a Figura 3 é o que Aristóteles imaginou, a 
Figura 4 é o que nós imaginamos como resultado do conhecimento da ciência 
de Galileu. 
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Figura 4: Desenho de Galileu de 1608 ilustrando a constância do movimento horizontal 
do projétil e as componentes horizontal e vertical do movimento que compõem a 
trajetória parabólica do corpo lançado horizontalmente.  
 

A nova ciência de Galileu (baseada em pressupostos aceites como 
válidos mas sem a prova experimental) propagou-se pelo mundo, servindo de 
base a uma teoria que abrangia tanto fenómenos terrestres como 
extraterrestres.   

Cientistas da laia de Galileu (e posteriormente Newton, Einstein, Niels 
Bohr, Werner Heisenberg, entre muitos outros) tiveram a habilidade de 
eliminar os aspetos não essenciais da problemática e centrarem-se no cerne 
do problema concentrando-se em perguntas do tipo e se e porquê.  Tal, 
permitiu a Galileu perceber que o problema-chave na compreensão da 
matéria em movimento não era como os objetos são levados pelo vento ou 
caem em meios viscosos,  consistindo o ponto essencial em descobrir como os 
objetos caem através do vácuo. O resto é aritmética.   
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Desde os tempos antigos que confeccionar uma lente, mais do que 

uma ciência, era uma arte manual e empírica, cujos segredos foram 
cuidadosamente guardados durante a maior parte da idade média. As teorias 
a respeito da propagação da luz e a melhoria das técnicas da fabricação do 
vidro e do cristal foram se desenvolvendo ao longo dos séculos até chegar às 
últimas décadas do século XVIII, quando alcançou certa maturidade científica 
e tecnológica. 

Das lentes empregadas pelos holandeses na fabricação dos primeiros 
microscópios até a fabricação de lentes por Galileu para a construção de seu 
próprio telescópio, decorreram menos de trinta anos. A ele deve-se o mérito 
de ter sido o primeiro  a apontar sua luneta para o céu. O conhecimento 
científico em Óptica estava nos seus primórdios e ainda decorreria algum 
tempo até que técnicas de fabricação pudessem ser desenvolvidas e somente 
na virada do século XVIII para o século XIX é que começaram a surgir as 
primeiras máquinas que aceleravam o processo de produção. Além de 
produzir superfícies de lentes mais polidas (transparentes) e regulares, era 
possível produzir em quantidade, permitindo também a repetição dos tipos de 
lente, isto é, era possível reproduzir com razoável acerto uma lente com as 
mesmas características das outras que já haviam sido fabricadas. 
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A - Conhecimento científico nos Séculos XVI e XVII 
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Em 1453, Gutenberg, um inventor e tipógrafo, desenvolveu os tipos 
móveis de chumbo, resistentes  ao desgaste a cada impressão. Inventou 
também a imprensa e com isto a possibilidade de reproduzir inúmeras cópias 
do mesmo livro, que eram copiados a mão, principalmente pelos "monges 
copistas". A disseminação do conhecimento foi ampla, mas apareceram 
restrições para a leitura provocadas pelas péssimas condições de iluminação 
dos interiores das habitações, particularmente nos escritórios das grandes 
bibliotecas da época. O uso das lentes em montagens dos primeiros óculos 
permitiu que os olhos cansados dos copistas pudessem continuar em suas 
tarefas habituais. Mais livros circulando implicava em mais pessoas podendo 
ler e o conhecimento circulava cada vez mais, obrigando ao desenvolvimento 
de novas técnicas para a fabricação de óculos mais aperfeiçoados, o que 
incluía lentes mais transparentes e hastes para sustentar os óculos. A partir 
daí, novos formatos de armações e novos materiais foram pesquisados para 
conter as lentes que eram fabricadas, ainda com forma circular e basicamente 
de aumento (lentes positivas), muito embora lentes negativas já fossem 
fabricadas há séculos.   Assim, de uma perspectiva histórica, pode dizer-se que 
a invenção de Gutenberg implicou no desenvolvimento de novas lentes, 
óculos e lupas para que as pessoas pudessem ler. 
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B - O ensino das ciências pelos Jesuítas 
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Artes; P. Francisco Mendoça; Viridarium 

 
A  autora propõe-se apresentar um estudo sobre o De floribus 

Philosophiae  do célebre jesuíta Francisco Mendoça (†1626), que foi professor 
de Filosofia  e reitor no Colégio das Artes em Coimbra nos primeiros anos do 
século XVII. A obra em causa vem publicada num vasto volume que o Colégio 
publicou depois da sua morte e que teve por título: Viridarium Sacrae et 
profanae eruditionis ou Jardim de erudição sagrada e profana, um  verdadeiro 
monumento do saber enciclopédico. 

No De floribus Philosophiae, reúnem-se 47 problemas ou questões 
que hoje diriam respeito a domínios do saber  tão distintos como a geografia 
e  a anatomia, a física e a psicologia, ou a astronomia e a antropologia. A 
compreensão de um texto desta natureza carece, por isso, de uma 
abordagem  multidisciplinar que não cabe num estudo  desta dimensão. No 
entanto, apresentado na perspectiva do  humanista, o texto do P. Mendoça 
pode oferecer ao cientista matéria para o estudo da história das ciências. É o 
que nos propomos fazer, seleccionando para o nosso trabalho alguns 
‘problemas’  relativos à filosofia natural, como aqueles que se interrogam 
sobre o movimento da terra, a iluminação da lua ou a possibilidade de 
‘navegar’ no ar – diríamos nós – de voar.   Na apresentação destas questões 
tratadas nas aulas de filosofia do P. Mendoça, são de assinalar, entre outros 
aspectos, o rigor na citação e a variedade de autores citados, desde os antigos 
clássicos e pagãos aos mais recentes e  contemporâneos que viriam a ser 
reconhecidos como reputados físicos, astrónomos e matemáticos.  
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da Esfera; Hidráulica 

 
Entre os anos 1615 e 1617, Giovanni Paolo Lembo (c. 1570-1618) 

leccionou na Aula da Esfera do Colégio de Santo Antão. Num códice 
proveniente da Cartuxa de Évora e conservado no Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, encontram-se coligidos alguns apontamentos relativos às lições 
proferidas pelo jesuíta napolitano em Lisboa. Pioneiro no uso do telescópio 
em Portugal, Lembo dominava, além da astronomia, um amplo espectro de 
matérias – matemática, geometria, hidráulica – o que tinha expressão nas 
aulas leccionadas no Colégio de Santo Antão.  

A presente comunicação centrar-se-á numa parte do dito códice 
intitulada de Tractado breve das Machinas Hydraulicas. Neste tratado, Lembo 
apresenta uma série de engenhos hidráulicos (sinos de mergulho, bombas de 
água, relógios de água, entre outros), a maioria já de uso na época, outros de 
sua invenção, descrevendo a composição, o funcionamento e a utilidade de 
cada um. O jesuíta não se limita à apresentação dos engenhos como também 
propõe algumas melhorias ao seu funcionamento, baseando-se nos princípios 
da Sciencia Hydraulica. Por um lado, este tratado exprime o contexto 
científico que Portugal vivia na primeira metade do século XVI e, numa 
perspectiva mais restrita,  a formação e o meio em que se movia Lembo, 
antigo aluno do Colégio Romano, onde foi discípulo de Clávio. Por outro, 
apresenta uma perspectiva utilitária sobre o conhecimento científico – a 
ciência ao serviço da prática –, patente no facto de cada descrição das 
“machinas” surgir acompanhada pelas suas respectivas aplicações práticas, as 
quais abrangiam desde o incremento dos sistemas de fornecimento de água 
até a valências mais lúdicas. 

 
“Chamasse esta Sciençia Hydraulica, Phineumatica e Spirital porque 

em quasi todas suas Machinas se faz prinçipal causa do Ar, e Agoa, posto que 
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se não excluão as forças e concurso do fogo e da terra” – é com esta breve 
definição que se inicia o “Tractado breve das Machinas Hydraulicas” (TBMH), 
redigido entre 1615 e 1617, período durante o qual o Padre Giovanni Paolo 
Lembo, discípulo de Cristóvão Clávio, leccionou no Colégio de Santo Antão, em 
Lisboa. Resultante das lições proferidas pelo jesuíta na “aula de esfera”, este 
manuscrito descreve e ilustra a construção e o funcionamento de um conjunto 
de engenhos que aliam o legado dos autores clássicos à obra dos “modernos”. 
Segundo Ugo Baldini, a abordagem sobre engenharia hidráulica apresentada 
no TBMH não tem, praticamente, nenhum correspondente nos escritos de 
matemática compostos por jesuítas até meados do século XVII (BALDINI, 2000: 
297). Tal singularidade motivou-nos a apresentar esta comunicação, a qual 
não pretende ser mais do que uma introdução ao estudo da obra e do seu 
contexto, abrindo caminhos para problematizações futuras.  

UM DISCÍPULO DE CLÁVIO EM LISBOA 

Quando chegou a Portugal, Giovanni Paolo Lembo havia já construído 
uma sólida reputação nas áreas da Matemática e da Astronomia. Natural de 
Beneveto, na região da Campânia, frequentou o colégio jesuíta de Nápoles 
entre 1600 e 1607, iniciando ali os seus estudos de Filosofia. Completá-los-ia 
no Colégio Romano, onde passou a integrar a Academia de Matemática 
dirigida por Cristóvão Clávio.  

Pela mesma altura que, em Pisa, Galileu Galilei questionava o sistema 
cosmológico aristotélico, sustentado nas observações realizadas mediante o 
recurso ao telescópio, em Roma, Lembo concebia o seu próprio instrumento 
de observação celeste. Galileu sabia das experiências do jesuíta através de um 
outro matemático da academia de Clávio, o alemão Cristóvão Grienberger. A 
22 de Janeiro de 1611, este informava-o que Lembo conseguira observar as 
irregularidades do solo lunar e algumas estrelas das constelações Plêiades e 
Orion através de um instrumento que criara originalmente. Porém, a 
capacidade do telescópio de Lembo não se igualava à do de Galileu, nem 
sequer depois de tentar insistentemente aperfeiçoá-lo. Essa discrepância de 
resultados fomentou a incredulidade dos jesuítas face às descobertas 
sintetizadas na obra Sidereus Nuncius. Só no final de 1610 é que algumas das 
dúvidas então alimentadas se dissiparam, quando o Colégio Romano passou a 
contar com um telescópio similar ao usado por Galileu. Assim, quando em 
1611, o geral da Companhia de Jesus solicitou um parecer sobre o trabalho do 
astrónomo pisano, este foi praticamente positivo, reservando apenas algumas 
dúvidas relativamente à constituição da Via Láctea e à aparência do solo lunar. 
Assinavam-no quatro jesuítas do Colégio Romano: Cristóvão Clávio, Cristóvão 
Grienberger, Odon van Maelcote e o próprio Giovanni Paolo Lembo  (REEVES, 
VAN HELDEN, 2007: 127-141). 

Pouco depois, ainda durante o ano de 1611, Lembo regressou ao 
colégio de Nápoles para desempenhar funções administrativas. Portugal foi o 
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seu próximo destino, por ordens do geral da Companhia, em Outubro de 
1614. Iria substituir Ian Wremman como lente da “aula de esfera” do Colégio 
de Santo Antão. 

A “aula de esfera” funcionava em estreita relação com a Academia de 
Matemática do Colégio Romano. Devido à escassez de matemáticos em 
Portugal, o Colégio de Santo Antão fora obrigado a recorrer a profissionais 
estrangeiros e a academia de Clávio tornou-se no principal centro de origem 
dos docentes, pelo menos até à morte do seu fundador, em 1612. Ian 
Wremann viera do Colégio Romano e Cristóvão Grienberger também estivera 
a leccionar em Santo Antão entre 1599 e 1602 (MOTA, 2008: 202-205). O 
programa da “aula de esfera” primava pela diversidade e estava sujeito a 
constantes mutações, para as quais contribuíam as áreas de eleição dos 
professores (ALBUQUERQUE. 1974: 134-135). Embora o latim fosse a língua 
oficial de ensino nos colégios da Companhia de Jesus, a “aula de esfera” era 
leccionada em português. Afinal, frequentavam-na não só jesuítas e religiosos 
de outras ordens, como também jovens aspirantes a servirem a coroa nas 
empresas marítimas e nobres que visavam a carreira militar (BALDINI, 1998: 
214-215). A evolução náutica e bélica exigia uma progressiva especialização e 
o aperfeiçoamento da formação técnica dos oficiais régios. Além do mais, na 
sequência da União Ibérica, a costa portuguesa via-se constantemente 
assolada por corsários oriundos das potências adversárias da coroa 
castelhana. O incremento das estruturas defensivas tornava-se prioritário. 
Para suprir a falta de profissionais especializados, eram contratados 
engenheiros militares estrangeiros, sobretudo oriundos das metrópoles 
italianas. No mesmo ano em que Lembo chegou a Portugal, o florentino 
Alexandre Massai projectava fortificações para as costas alentejana e algarvia, 
enquanto que Leonardo Turriano, cremonês, engenheiro-geral do reino, se 
ocupava das obras da fortaleza de S. Lourenço da Cabeça Seca, na barra do 
Tejo. 

O contexto politico-militar exigia o fomento de um conhecimento 
científico que galgasse os códices rumo à vida prática. Giovanni Paolo Lembo 
não se mostrava indiferente à necessidade de uma “ciência aplicada”. Antes 
pelo contrário. A “nova” ciência, sustentada na observação e na experiência, 
dependia do uso de instrumentos suficientemente precisos. Lembo 
reconhecia-o. Durante as suas aulas em Santo Antão, ele deu particular relevo 
a este problema. Prova-o um códice que pertenceu à Cartuxa de Évora, mas 
actualmente conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
(Manuscritos da Livraria, n.º 1770), no qual estão coligidos os apontamentos 
referentes às suas lições proferidas na “aula de esfera”. A meio do códice, 
entre os comentários ao Tratado da Esfera de João de Sacrobosco, 
encontramos apontamentos sobre a “composição e huso de hum instromento 
para achar a varieção da agulha de marear...” (fls. 54-55), o “modo para achar 
a altura do Pollo...” (fls. 55-56v) e a “arte perpectua do computo ecclesiastico 
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segundo a nova reformação do anno do Senhor 1582” (fls. 66-70); algumas 
noções de trigonometria (“Dos sinos, tangentes e secantes”, fls. 57-58v); um 
resumo dos primeiros quatro livros dos Elementos de Euclides (fls. 59-65v); 
além de dois breves tratados relativos aos “horologios de sol” (fls. 71-94v) e às 
“machinas hydraulicas” (fls. 95-120). Nos últimos fólios, surgem mais dois 
pequenos apontamentos sobre a construção da lente do “longe mira” (fls. 
135-135v) e o “modo para nos mappas ou globos se achar em legoas a 
distancia de alguns lugares a outros” (fls. 136-136v). Este penúltimo 
apontamento constitui a primeira descrição técnica sobre a construção do 
telescópio conhecida em toda a Península Ibérica (BALDINI. 2000: 300). Aliás, 
é também de Lembo o primeiro testemunho da utilização do telescópio em 
Portugal (LEITÃO. 2003: 236).  

O conteúdo das suas aulas ia muito para além das tradicionais 
matérias da “esfera”, que, não obstante, continuavam a constituir a espinha 
dorsal da cadeira. Estes apontamentos evidenciam igualmente a influência do 
programa da Academia de Matemática do Colégio Romano: as noções básicas 
de geometria euclideana, os problemas de trigonometria, o cômputo 
eclesiástico, os instrumentos de medida (BALDINI. 2003: 59). O legado de 
Cristóvão Clávio é quase omnipresente, desde o prólogo de abertura do 
códice, dedicado à “divisão das Mathematicas”, uma autêntica paráfrase ao 
prólogo do seu comentário à obra de Sacrobosco (MOTA. 2008: 272); até aos 
apontamentos sobre a reforma do calendário juliano promovida pelo papa 
Gregório XIII, na qual participou; passando pela geometria euclideana, cuja 
divulgação muito se deveu à sua edição em latim dos Elementos de Euclides, a 
mais usada pelos matemáticos de então (LEITÃO. 2004: 23-24). 

Apesar de traduzir as lições de Lembo na “aula de esfera”, o códice 
não foi escrito pelo próprio punho do jesuíta. Ao longo dos seus fólios, 
encontram-se alguns indícios sobre a identidade do redactor. No fólio 36, uma 
legenda refere o seguinte: “Ordo orbium cœlestium ex sentencia P. Pauli 
Lembo Italy (Societatis Jesus) præceptoris nostri”. Um pouco mais à frente, 
nos apontamentos sobre a obra de Sacrobosco, surge uma observação similar: 
“Neste lugar poem Clavio e João Paulo Lembo nosso Mestre nos preceptos da 
sphera [...]” (fl. 134). No final do códice, vê-se uma assinatura, “Pinheiro”, e 
uma data, 19 de Outubro de 1617. Portanto, o códice fora redigido por um 
aluno de Lembo, de sobrenome Pinheiro. Na passagem em que o redactor 
interrompe as anotações relativas ao Tratado da Esfera, é patente mais um 
indício para a datação do códice: “As folhas 121 se continua o demais que da 
sphera leo o padre João Paulo Lembo italiano natural de Napoles no anno de 
Cristo de 1616 e o que se leo atee aqui foi do anno de 615 atee o primeiro de 
Outubro de 616”. Sobre estes dados, Ugo Baldini pondera que as lições “da 
esfera” foram leccionadas no ano escolar de 1615-1616, enquanto que as 
outras matérias, inclusivamente o conteúdo do TBMH, integraram o programa 
da aula no ano seguinte (BALDINI, 2000: 291). 
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Em 1617, Lembo abandonava a sua actividade de lente no Colégio de 
Santo Antão e partia de Lisboa. Fisicamente muito debilitado, regressou a 
Nápoles, onde veio a falecer a 31 de Maio do ano seguinte. 

O “TRACTADO BREVE DAS MACHINAS HIDRAULICAS” 

Ao longo de 65 capítulos, o TBMH apresenta uma série de engenhos 
cujo funcionamento traduz os princípios básicos da Hidráulica. Fá-lo “breve e 
misturadamente”, como observa o autor ao encerrar o tratado (Cod. 1770, fl. 
120v). De facto, a ordem nem sempre é coerente. Alguns engenhos descritos 
nos capítulos iniciais são retomados no final do manuscrito. É o caso das 
cantimprosas (sifões), omnipresentes ao longo de todo o tratado: o seu 
funcionamento geral é explicado logo no quarto capítulo; seguem-se alguns 
engenhos que aplicam o mesmo princípio, dispersos no decorrer do texto; no 
final, os últimos seis capítulos são dedicados exclusivamente às cantimprosas 
ctesíbicas, ou bombas de êmbolo.  

Os diferentes modelos de cantimprosas e as suas diversas aplicações 
ocupam a maior porção do TBMH. A sua origem remontava à Antiguidade 
Clássica. As cantimprosas ctesíbicas, descritas por Lembo, correspondem ao 
engenho concebido por Ctesíbio de Alexandria e descrito por Vitrúvio no livro 
X do tratado De architectura, sob o nome de “máquina ctesíbica”. Em 1569, o 
cremonês Juanelo Turriano, engenheiro-mor de Filipe II, recorrera às bombas 
ctesíbicas para solucionar o problema de abastecimento de água da cidade de 
Toledo. Outra sorte de engenhos baseados no “principio da cantimprosa”, 
descritos ao longo do TBMH, são, sobretudo, reproduções ou adaptações de 
máquinas ilustradas por um outro autor clássico, Herão de Alexandria. 

 
Fig. 1: Funcionamento das cantimprosas ctesíbicas direitas (Cod. 1770, fl. 118) 

Ctesíbio, Herão e Vitrúvio são as três autoridades greco-romanas 
citadas ao longo do tratado e, em particular, no proémio. Refere Lembo que a 
Hidráulica “[...] foi antigamente tractada de Stozibio, ao qual seguirão Hieron, 
Vitruvio e alguns modernos [...]” (Cód. 1770, fl. 95). Possivelmente, o jesuíta 
teve acesso à Pneumatica de Herão de Alexandria através da tradução para 
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latim de Federico Commandino, editada em 1575, Heronis Alexandrini 
Spiritalium liber.... Afinal, no TBMH, os dois autores costumam aparecer 
citados a par. Mas esta não foi a primeira edição traduzida da Pneumatica. Em 
1547, Giovanni Battista Alleoti publicou em Bolonha uma tradução para 
italiano, Gli Artificiosi et Curiosi Moti Spiritali dit Herrone.... Aos 78 engenhos 
descritos no original, acrescentou mais quatro teoremas de sua autoria, os 
quais acabariam por ser também incluídos na edição de Commandino. Quanto 
à obra de Vitrúvio, as edições precederam as da Pneumatica de Herão. A 
primeira remontava ao final do século XV, em Roma. A partir de então, as 
edições de De architectura multiplicaram-se, tornando-se numa obra 
prolixamente referenciada nos tratados renascentistas. 

Mas regressemos ao proémio do TBMH e à exposição do programa da 
obra: 

“Proporemos o que elles engenhosamente 
inventarão; acressentando tambem algũas cousas 
nossas e isso mais pratica que speculativamente, 
para que tenhamos conta assim com a brevidade, 
como com a comodidade, por resão da qual não 
guardarei a ordem da natureza, nem declararei as 
cousas de menos momento, detendome nas de 
mais importancia.” 

Primeiro ponto: o tratado apresentará, sobretudo, engenhos já 
previamente existentes, com algumas inovações acrescentadas pelo autor. 
Segundo: privilegiar-se-á a sua aplicação prática.  

Comecemos pelo início. A influência de Herão de Alexandria é notória 
logo no proémio. Na introdução da Pneumatica, encontramos o mesmo 
projecto de divulgar as invenções dos autores precedentes, enriquecendo-as, 
porém, com algo de novo. O legado volta a manifestar-se quando Lembo 
discorre sobre os princípios básicos da Hidráulica: 

1. “[...] o fogo naturalmente sobe e se poem 
sobre todos os elementos, o ar sobre a agoa e a 
terra tambem dáa o lugar mais alto a agoa [...]”; 
2. “[...] que se não pode dar penetração 
naturalmente dos corpos, nem pode hum ellemento 
entrar por outro, sem que o outro deixe seu lugar 
[...]”; 
3. “[...] que se não daa na naturesa vacco 
continuo e congregado [...]”.  

Para ilustrar o segundo princípio, o autor propõe uma experiência – 
ao mergulhar-se um vaso vazio com a boca para baixo, mantendo-o sempre 
direito, constatar-se-á que ele não se encheu de água, nem o seu interior ficou 
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molhado. Ora, esta mesma experiência é referida na introdução da 
Pneumatica para demonstrar como os vasos que, à primeira vista, parecem 
vazios, afinal estão cheios de ar e não tendo o ar por onde sair, a água 
também não pode entrar no seu espaço. 

O terceiro princípio referido por Lembo é igualmente demonstrado 
por Herão de Alexandria. Na Pneumatica e no TBMH, encontramos o mesmo 
exemplo ilustrativo de como o vácuo se distribui por entre as partículas de 
todos os corpos, sejam gasosos, líquidos ou sólidos: ao assoprar-se para 
dentro de um vaso de boca estreita, ainda que esteja cheio de ar, consegue 
receber ainda mais. A explicação deste fenómeno não é imune à polémica: 

“Explicão pois isto os Hydraulicos desta maneira e 
disem que o ar que entrou assoprandosse, occupou 
violentamente o lugar do vaccuo, e por isso se se 
destapar (outra vez) a bocca do vidro o ar apetece 
as partes do vaccuo naturalmente divididas e assim 
lança fora o ar que entrou por força. Doutra 
maneira declarão isto os Philosophos; porque dizem 
que o ar se condensa quando o vidro reçebe por 
força mais ar do que dantes tinha. Mas a fallar 
verdade esta condensação não se pode assas 
claramente explicar senão pello vacuo [...]” 

De um lado, os Filósofos, o saber especulativo; do outro, os 
Hidráulicos e o seu conhecimento baseado na observação e na experiência – 
perante estes dois campos, Lembo não hesita em escolher qual é o seu.  

Perto de metade dos engenhos descritos no TBMH têm 
representação na obra de Herão de Alexandria (vide anexo). Embora menos 
determinante, a influência de Vitrúvio, anunciada no proémio, também é 
notória, em particular dos livros VIII e IX da obra De architectura. Lembo cita-o 
por quatro vezes.  

Quando, no terceiro capítulo do TBMH, o autor apresenta “hum 
instromento á maneira de caracol, com o qual se levanta grande copia de 
agoa”, refere que “esta machina descreve Vitruvio, mas a demonstração della 
tras Guidibaldo” (Cod. 1770, fl. 97). De facto, no cap. VI do livro IX de De 
architectura, Vitrúvio explica o funcionamento de uma cóclea para elevar 
água, cujo princípio repete-se num engenho apresentado por Guidobaldo del 
Monte no seu Mechanicorum liber, publicado em 1577. Discípulo de Federico 
Commandino, Del Monte reduzira os princípios da mecânica a cinco engenhos, 
entre os quais a cochlea. Ora, as máquinas referidas por Vitrúvio, Del Monte e 
Lembo constituíam adaptações do parafuso de Arquimedes, concebido no 
século III a. C.. 
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Fig. 2: “hum instromento á maneira de caracol...” (Cod. 1770, fl. 97) 

Esta conjunção da herança greco-romana com a ciência “dos 
modernos” reflecte-se, em particular, nos três capítulos que Lembo dedica aos 
relógios de água (Idem, fls. 107-112v): “De hum Horologio de agoa muj exacto 
e accomodado para o uso dos Astronomos o qual possa reprezentar ainda 
minutos e segundos”; “Dos primeiros horologios de agoa dos Antigos e alguns 
que os modernos acharão de novo”; “De outro Horologio de agoa de pedra de 
sevar”. No livro IX de De architectura, Vitrúvio aborda a questão dos 
instrumentos de medição do tempo, em particular, das clepsidras, citando o 
legado de Ctesíbio. Também Herão de Alexandria, no cap. LXIV da Pneumatica, 
apresenta um relógio de água.  

Lembo reconhecia como o rigor das experiências científicas dependia 
do acesso a instrumentos de medição do tempo suficientemente precisos:  

“Hũa grande dificuldade deu atee agora muito em 
que entender a todos os Astronomos occupados 
com as observaçoins dos ceos ou porque nunqua 
poderão assentar hũa exacta observação dos 
tempos, ou pello menos com grande dificuldade, e 
tudo isto por falta de algũa certa medida, qual 
poderia ser algum genero de horologios; mas 
nenhum dos horologios que há pode satisfazer a seu 
dezeio [...]” (Idem, fl. 107). 

Aliás, ao longo das suas aulas no Colégio de Santo Antão, ele teria 
dado bastante relevo a esta questão, como comprova não só o TBMH, mas 
também o texto que o antecede, o “Breve tractado de horologios de sol”. A 
busca de uma forma de medir com exactidão o tempo era comum a alguns 
dos mais notáveis homens de ciência do seu tempo. Lembo cita Tycho Brahe, 
o qual intitula de “summo restaurador da Astronomia” (Idem, fl. 108). Poucos 
anos depois, em 1620, perante a falácia do sistema coperniciano, comprovada 
pelas observações astronómicas não só de Galileu Galilei, como também dos 
próprios jesuítas do Colégio Romano, a Companhia de Jesus adoptaria 
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oficialmente o modelo cosmológico de Tycho Brahe, uma solução intermédia 
entre o heliocentrismo e o geocentrismo. Mas em 1615, Lembo era já um 
defensor deste modelo, embora com algumas variantes. Aliás, ele tornou-se 
no principal introdutor do sistema ticónico na “aula de esfera”, o qual já havia 
sido abordado, embora com menos profundidade, pelo seu antecessor, Ian 
Wremann (BALDINI, 2000: 301).  

Os esforços de Tycho Brahe em construir um relógio suficientemente 
exacto, através do recurso à sublimação do mercúrio, saíram gorados. Mas 
Lembo fora informado de outras experiências melhor sucedidas: 

“Eu confesso que nesta difficuldade estive muito 
tempo suspenso e tractando per cartas com muitos 
e varios mathematicos acerca della, não tinha por 
resposta mais que accressentaremme quanto 
podião com pallavras a mesma difficuldade que lhes 
representava; entre estes mathematicos foi 
tambem o P. Gremberget da Companhia o qual por 
cartas me significou que Galileu Galiley, 
Mathematico do Grande Duque de Florença (que foi 
o primeiro que com o occulo observou as estrellas 
de Júpiter) achara hum modo exacto para observar 
os segundos minutos; mas que o não communicava 
a ninguem e que por ventura sedo sairia a lus com 
outros livros que atee agora não vierão á minha 
noticia.” (Cod. 1770, fl. 108) 

Esse modo exacto de observar os segundos, referido por Cristóvão 
Grienberger, aludia, possivelmente, ao estudo de Galileu sobre o movimento 
do pêndulo que resultou na formulação da lei do isocronismo pendular.  

Perante o problema da falta de instrumentos precisos de medida do 
tempo e a insuficiência das respostas até então conhecidas, Lembo propõe a 
construção de um horológio de água, no qual tentou eliminar todos os 
obstáculos encontrados pelos outros autores, clássicos e modernos, que 
impossibilitavam a sua máxima exactidão. A aplicação prática deste 
instrumento é ampla e fundamental para a Astronomia, como refere Lembo: 

“Este horologio feito desta maneira servirá para 
infinitos usos da Astronomia, mostrara as duraçoins 
dos ecclipses, o comprimento dos dias e depois a 
ellevação do pollo, o diametro do sol e da lua, a 
entrada do sol nos principios dos signos, a 
eccentricidade e grandesa do anno tropico e para 
que diga em hũa palavra tudo, feito este horologio  
exactamente poderseão redusir a hũa regra 
certissima os movimentos das strellas e dos 
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planetas e o examinar e emendar todos os 
fundamentos da Astronomia e Astrologia” (Cód. 
1770, fl. 111) 

A prevalência da prática sobre a teoria, que, como vimos, constituía o 
segundo ponto do plano inicial do TBMH, revela-se na estrutura dos capítulos. 
No caso dos horológios de água, o autor começa por colocar o problema, 
apresenta o engenho e, por fim, enumera as suas aplicações. Esta estrutura 
repete-se ao longo do tratado. O problema varia entre questões práticas (por 
exemplo, a forma de conduzir a água a sítios elevados) e o aperfeiçoamento 
de instrumentos previamente existentes. Depois de apresentado o engenho, o 
autor expõe a sua finalidade. Uma boa parte das máquinas descritas têm fins 
essencialmente lúdicos: vasos capazes de comportar diferentes líquidos 
servidos de formas variadas, outros que lançam borrifos de água perfumada 
para o ar, fontes artificiosas, autómatos movidos pela força hidráulica, entre 
outros.  

Mas é com dois engenhos de cariz militar que o TBMH se inicia: o 
cingulum militar e o vaso de mergulho. O uso do primeiro, uma espécie de 
bóia para “alguem passar os Rios sem embarcaçoins, ainda pellejando”, 
remontava à Antiguidade. Já no Renascimento, alguns autores descreveram 
modelos de bóias com os mesmos fins, como, por exemplo, Roberto Valturio, 
no tratado De Re Militari (liv. XI, cap. XII), em 1472. Para Lembo, existiam 
várias aplicações para este engenho: 

“Hé muj proveitoso este çinto para passar os Rios 
nas Regioins barbaras, para sair dos çercos quando 
são de agoa, para refaser as naos no meo do mar 
Occeano nos perigos, naufragios e tempestades, 
para descobrir as entradas das fortalezas, para 
pescar, et cetera” (Cod. 1770, fl. 96)  

O engenho para “se hir ao fundo de qualquer agoa sem se molhar” 
era uma variação do sino de mergulho, com origens igualmente remotas. 
Aparecia já descrito na obra Problemata de Aristóteles (VAZ. 2004: 10). O seu 
funcionamento ilustrava o princípio de que um corpo nunca pode tomar o 
lugar de outro, explicado no proémio do TBMH – o ar contido no interior do 
vaso não pode ser substituído pela água e, assim, quando é mergulhado no 
mar, o seu interior permanece seco. As primeiras experiências com sinos de 
mergulho em Portugal datam do final do século XVI. Em 1583, um sino 
concebido por Giuseppe Bono, fidalgo siciliano, fora testado com sucesso no 
rio Tejo. Poucos anos antes de Lembo chegar a Lisboa, por volta de 1608, num 
manuscrito sobre a limpeza da barra do Tejo, Leonardo Turriano incluía a 
descrição de um sino de mergulho de grandes proporções (capaz de albergar 
quatro homens, mais mantimentos e apetrechos), rodeado por um aro de 
chumbo que serviria de peso e com três pés articulados para se apoiar no leito 
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do rio (VAZ. 2004: 45-52). O engenho descrito no TBMH é bem mais simples 
do que o projectado por Leonardo Turriano: apenas um vaso invertido, com 
uma trave ao meio, onde se apoiariam os mergulhadores. Mas as suas 
funcionalidades eram diversas, em particular no campo militar:  

“Val este instromento pera esconder algum debaixo 
da agoa que he buscado para o matarem. Serve 
tambem para esconderem algũas cousas em tempo 
de revoltas e depoios de cidades que de outra 
maneira pereçerião na agoa, porque ninguem as vai 
buscar na agoa. Mais para buscar algũa cousa de 
preço que caio em algum poço, ou rio. Serve 
finalmente para buscar as naos que se affundarão, 
et cetera; porque poderá levar consigo hũa vella 
açesa para ver tudo, se não bastar a lus do sol, e 
servirá muito mais para ver se estão os portos 
limpos ou entopidos e cheos.” (Cod. 1770, fl. 96v) 

 
Fig. 3: Vaso de mergulho (Cod. 1770, fl. 96v) 

Quer servissem a defesa e a acção militar ou se aplicassem ao 
abastecimento de água das cidades, quer fossem construídos para o deleite 
dos convivas de banquetes na corte, todos os engenhos descritos no TBMH 
têm em comum essa vertente prática. A explanação teórica limita-se, 
praticamente, ao proémio e, mesmo assim, ilustrada com experiências.  

A aplicação prática do conhecimento científico, sobretudo quando ao 
serviço do poder político e militar, ganhava progressivamente o seu lugar nos 
meios académicos. Proliferavam as edições de obras de “ciência aplicada”, 
consequência de uma mudança no processo de construção do saber que 
pedia, mais do que nunca, o uso da experiência e, por conseguinte, de meios 
técnicos muitas vezes dependentes do trabalho de indivíduos exteriores aos 
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centros de ensino (LEITÃO, 2004: 29). Muitos dos conteúdos nem sequer eram 
novos. Redescobria-se a ciência e a tecnologia da Antiguidade Clássica através 
de novas traduções e edições. A imprensa accionara a divulgação de 
conhecimentos seculares que se colocavam, então, ao serviço da construção 
dos estados modernos, ao consolidar a sua defesa, incrementar o seu poder 
ofensivo, desenvolver as suas cidades. E o TBMH reflecte essa transformação 
na definição da ciência, ao abordar a Hidráulica “mais practica que 
speculativamente”.  
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Anexo: Fontes do “Tractado breve das Maquinas Hydraulicas” 
3º: De hum instromento á maneira de caracol com o qual se 
levanta grande copia de agoa 

Del Monte; Vitrúvio, 
liv. X, cap. VI 

4º: Das Cantimprosas e varias experiencias dellas  Herão, I-III 
5º: Do Smerismatio Herão, V 
6º: Fazer hum vazo de maneira que se lhe lançarem algũa agoa 
não corra nada, se o encherem todo corra toda a agoa Herão, XII 

8º: Modo para proporcionar todos os buracos por onde a agoa 
háa de correr e fazellos maiores ou menores conforme a 
proporção dada 

Euclides, liv. VI, 
prop. 12-13 

9º: De que maneira a agoa de hũa fonte se possa levar de hum 
monte para outro 

Vitrúvio, liv. VIII, 
cap. VII 

15º: Fazer hum lavatorio que lance agoa pura para as mãos e 
contudo lance para cima agoa de cor... Herão, LIII 

19º: Das Taças de Concordia Herão, XIII 
20º: Fazer dous vasos de tal maneira que estando hum delles 
cheo de vinho e outro vazio, tanto vinho lance o que esta cheo 
delle quanto de agoa lançarem no que está vazio 

Herão, XXIII 

23º: Por hũa tassa em hũa base de tal maneira que estando chea 
de vinho quanto delle beberem tanto crescera e sempre estará a 
tassa chea, sem entornar 

Herão, XIX 

24º: Fazer o mesmo que se diz no cap. precedente algum tanto 
de outra maneira  Herão, XX 

25º: Fazer que hum animal artifiçioso .s. hum cavallo beba 
chegandolhe hũa pouca d’agoa  Herão, XXX 

26º: Fazer o mesmo que se disse no cap. precedente algum 
tanto melhor accrescentandolhe hum moço que lhe assobie 
emquanto o cavallo beber 

Herão, XLIII 

27º: Do Tirso e do seu som Herão, XLVIII 
28º: Fazer hum vazo que todas as vezes que tirarem delle algum 
liquor faça seu som Herão, LXIII 

30º: Fazer hum vazo que lançe agoa fria e quente como cada 
hum quizer Herão, VI-VII 

31º: Do Assario Herão, X 
32º: Fazer hum vazo que cheo de agoa cheirosa, posto nos 
banquetes, lançe por sima agoa para refrescar os convidados Herão, IX 

33º: Da Prochyta Herão, VIII 

http://www.history.rochester.edu/steam/hero/section21.html�
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36: De hum Horologio de agoa muj exacto e accomodado para o 
uso dos Astronomos o qual possa reprezentar ainda minutos e 
segundos 

Vitrúvio, liv. IX, cap. 
VIII 

41º: Fazer hũa cantimprosa que lance agoa igualmente algũas 
vezes mais algũas menos Herão, IV 

45º: De hum vazo muj celebrado nos templos dos Egipcios Herão, XXXI 
46º: Fazer hum vaso o qual sempre esteia cheo, e ou delle se 
tire ou não nunca transborde Herão, LXII 

47º: De hũa sphera que esteia saltando Herão, VLV 
48º: O Ticheometro, ou fazer hum vazo que sempre lançe certa 
e juxta medida Herão, XLI 

50º: Do Chorobate Vitrúvio, liv. VIII, 
cap. V 

51º: Fazer hum vazo o qual estando cheo de vinho e tendo hum 
cano se lhe lançarem hum pucaro de agoa no collo não correrá 
mas se lhe lançarem o 2º pucaro de agoa corrrerá a agoa e 
depois que correr toda a agoa tornara o vinho a correr e isto 
tantas vezes quantas lançarem 

Herão, XXXIX 

53º: Fazer hum vazo o qual no principio lançadolhe agoa corra, 
mas com interpolação não corre mais lançandolhe agoa senão 
depois que a agoa chegar ao meo, porque então começará a 
correr e se cessar de correr não correrá mais atée que se encha 
todo o vazo de agoa... 

Herão, LV 

54º: Do spondeo, quer dizer hum vazo do sacrificio dos Egipcios 
o qual lançandolhe hũa moeda lançará agoa para se borrifarem Herão, XXI 

55º: Fazer hum vazo do qual se tirarem algũa cousa correrá e 
isso igualmente na proporção que cada hum quizer Herão, XXV 

56º: Fazer o mesmo de outra maneira Herão, XXVI 
57º: Fazer hum vazo no qual lançando pella boca varios generos 
de liquores corrão sem se misturar e misturados... Herão, XXII 

58º: Fazer hum vazo que corra quando quizermos mas que 
todas as vezes que começar a correr lance todo o liquor que 
tiver 

Herão, XXXIV 

61º-65º: Das Cantimprosas ctyzibicas a que ordinariamente 
chamão bombas 

Vitrúvio, liv. X, cap. 
XII; Herão, LVII; 
Aleotti, teor. IV 

Legenda: 
Aleotti: Gli Artificiosi e curiosi moti spiritali di Heroni tradotti da M. Gio. Battista 
Aleotti... 
Del Monte: Mechanicorum liber 
Euclides: Elementos 
Herão: Heronis Alexandrini Spiritalium Liber, à Federico Commandino Urbinate... 
Vitrúvio: De architectura 
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O ensino da matemática fez parte das actividades docentes do jesuíta 
Pe. Inácio Vieira, tendo sido recentemente identificados alguns manuscritos 
dos cursos que leccionou no Colégio de Sto. Antão de Lisboa. Três desses 
cursos tratam do tema geral da óptica: Tractado da Optica (1714), Tratado da 
Catoptrica (1716) e Tratado da Dioptrica (1717). São textos extensos que 
abordam uma grande variedade de assuntos. O estilo é redundante, a 
argumentação é dialéctica, ao gosto escolástico, e as demonstrações 
geométricas são por vezes intrincadas. Na elaboração dos seus cursos, o Pe. 
Inácio Vieira adoptou obras de referência de autores jesuítas e introduziu 
algumas secções de sua autoria, onde demonstra curiosidade e erudição. 
Nesta comunicação, será feita uma análise dos referidos tratados, com base 
nos conteúdos, nas fontes utilizadas, no grau de modernidade dos 
conhecimentos professados, e nas atitudes pedagógicas e científicas do autor. 
Com este trabalho, esperamos contribuir para melhorar o conhecimento 
sobre ensino da óptica, praticado pelos jesuítas no princípio do séc. XVIII. 

ELEMENTOS BIOGRÁFICOS DO PE. INÁCIO VIEIRA 

O Pe. Inácio Vieira (1676/8-1739) nasceu em Lisboa, em 1676 ou 
1678, e entrou na Companhia de Jesus como noviço em 1692. Em 1700, 
estudava Matemática em Évora, a disciplina em que mais se distinguiu. 
Ensinou-a entre 1705 e 1708 no Colégio das Artes de Coimbra e, desde 1709, 
na Aula da Esfera do Colégio de Santo Antão em Lisboa. Aqui leccionou vários 
cursos matemáticos até 1720. Neste ano mudou-se para Coimbra, onde 
esteve quatro anos como mestre de noviços, tendo viajado depois para Roma, 
onde esteve também quatro anos. Regressou a Lisboa onde viria a morrer, em 
1739, na casa professa de S. Roque1

                                                                 
1MACHADO, Diogo Barbosa Machado. 1966. Bibliotheca Lusitana, tomo II. Coimbra. 
Atlântida Editora. 551-552. 

. Manuscritos, existentes na Biblioteca 
Nacional de Portugal e que lhe são atribuídos, revelam uma intensa e variada 
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actividade docente: Tratado Mathematico de Pirothenica (1705), Elementos 
das Mathematicas (1709), Tratado de Astronomia (1709), Astronomia (1710), 
Tratado de Chirumansia (1710), Hydrographia ou Arte de Navegar (1712?), 
Tractado da Optica (1714), Tractado da Perspectiva (1716?), Tratado da 
Catoptrica (1716), Tratado da Dioptrica (1717), Elementos das Mathematicas 
ou Tractado da grandeza em geral (1720). À estampa deu apenas as 
Conclusoens Mathematicas (1710)1. O Pe. Inácio Vieira recebeu a sua 
formação inicial de matemática em Évora, tendo-a certamente completado 
durante a preparação dos cursos que leccionou. O período da sua actividade 
docente como matemático vai de 1705 a 1720, coincidindo com as datas 
atribuídas aos seus manuscritos. As datas dos tratados do Pe. Inácio Vieira 
relativos à óptica em geral vão de 1714 a 1717, que foi o período em que o 
autor ensinou esta ciência2

A ÓPTICA, A DIÓPTRICA E A CATÓPTRICA ─ CIÊNCIAS MATEMÁTICAS 

. 

Na tradição antiga da escola pitagórica, a Matemática era dividida em 
Aritmética, Geometria, Música e Astronomia. Tomás Vicente Tosca (1651-
1723) ─ valenciano, padre oratoriano, matemático, cartógrafo e autor do 
Compendio Mathematico em 9 tomos (1707-1715) ─ integrava a Aritmética e a 
Geometria nas matemáticas puras, porque de tal maneira “tratam a 
quantidade que não consideram nela acidente algum nem afecto sensível”. 
Por outro lado, entendia que “as matemáticas não puras são as que 
consideram a Quantidade vestida e acompanhada com algum acidente ou 
afecto sensível; e porque os afectos sensíveis são próprios da Filosofia Natural 
ou Física, se chamam Físico-Matemáticas: tais são a Música, que trata da 
quantidade sonora: a Óptica, da Quantidade visível etc”3. Gonzalo Antonio 
Serrano (1670-1761) ─ médico, matemático e astrónomo cordovês ─ 
classificava a Óptica como “uma ciência físico-matemática4 que trata da 
quantidade visível enquanto visível”5

                                                                 
1 LEITÃO, Henrique (coord.). 2008. Sphaera Mundi: A Ciência na Aula da Esfera. Lisboa. 
Biblioteca Nacional de Portugal. 209-223. 
2 VIEIRA, Inacio. 1717. Tratado da Dioptrica. Prologo. 
3 TOSCA, Tomas Vicente. 1794. Compendio Matemático, en que se contienen todas las 
materias mas principales de las ciencias, que tratan de la cantidade, Tomo I. Valencia. 
Oficina de los Hermanos de Orga. 2. Esta obra foi composta entre 1707 e 1715, tendo 
tido uma grande popularidade. Após 1727 foi traduzida em várias línguas, entre as 
quais o Alemão, Francês e Italiano. O Tomo VI trata da Óptica, Perspectiva, Catóptrica, 
Dióptrica e Meteoros. O conteúdo deste tomo poderá ser directamente comparado 
com o conteúdo dos tratados do Pe. Inácio Vieira por serem da mesma época. 
4 Serrano também classifica a Geografia e a Cosmografia nas ciências físico-
matemáticas. 
5 SERRANO, Gonzalo Antonio. 1735. Astronomia Universal Theorica y Pratica, t. I. 
Cordoba. Imprenta del Autor. IV. 

.  
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Embora não houvesse uma classificação universalmente aceite no 
início do século XVIII, a Óptica, a Catóptrica e a Dióptrica eram habitualmente 
integradas nas matemáticas aplicadas, juntamente com outras disciplinas de 
carácter mais prático. No Prologo do Tractado da Optica, o Pe. Inácio Vieira 
reconhece que a Óptica tem um carácter interdisciplinar, visto que o óptico 
deve possuir além dos conhecimentos matemáticos, os conhecimentos 
práticos do cirurgião e os especulativos do filósofo1

O CONTEÚDO DOS TRATADOS 

O conteúdo dos tratados de óptica ─ Tractado da Optica, Tratado da 
Catoptrica e Tratado da Dioptrica ─ é extenso e variado. Na impossibilidade de 
abordar todos os temas, far-se-á referência apenas a alguns, com o objectivo 
de exemplificar as principais características do ensino professado pelo Pe. 
Inácio Vieira. 

.  
A Enciclopédia de Diderot e D’Alembert, cuja publicação se iniciou em 

1751, apresentou uma tentativa de classificação dos conhecimentos humanos 
tendo colocado a Óptica ─ que incluía a Óptica propriamente dita, a Dióptrica, 
a Perspectiva e a Catóptrica ─ ao lado da Mecânica, Astronomia Geométrica, 
Acústica, Pneumática, Arte de Conjecturar e Análise de Riscos. Todas estas 
disciplinas constituíam as Matemáticas Mistas que, juntamente com as Puras 
(Aritmética, Geometria) e as Físico-Matemáticas, constituíam a grande área 
das Matemáticas. Não é por isso de estranhar que, até ao século XIX, a Óptica 
tenha sido objecto de estudo dos matemáticos e, naturalmente, fizesse parte 
dos grandes tratados de Matemática.   

Depois de afirmar que na óptica ─ “a mais agradavel e especioza 
parte da Mathematica” (Optica, #1)2

O Tractado da Optica estuda o órgão visual, a visão por meio dos 
raios directos “que dizem ordem aos olhos” (Optica, #1) e os aspectos 
fenomenológicos de percepção visual que classificamos actualmente como 
fisiológicos e psico-fisiológicos. Neste tratado, o Pe. Vieira expõe as várias 
ideias e teorias que circulavam no seu tempo, recorre à autoridade dos 
mestres que vai citando, e concorda ou discorda conforme melhor lhe parece. 
Assumindo a sua condição de matemático, o Pe. Vieira tenta justificar o menor 

 ─ existem “couzas pertencentes aos 
fizicos, e medicos”, o Pe. Vieira promete que “destas” não dirá “mais que o 
neceçario para os principios opticos” e acrescenta: “a brevidade naõ prometo, 
porque a materia he ampla, mas procurarei conter me nos limites possiveis da 
brevidade misturando o util com o deleitavel” (Optica, Prologo). Na obra de 
óptica do Pe. Vieira é bem clara esta preocupação de misturar o útil com o 
agradável para que a matéria seja menos maçadora para os “ouvintes”.  

                                                                 
1 VIEIRA, Inácio. 1714. Tractado da Optica. 3. 
2 Esta notação (Optica, #1) refere-se ao parágrafo nº 1 do Tractado da Optica, usando-
se uma notação semelhante mas devidamente adaptada para os outros tratados. 
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desenvolvimento que dedica a vários assuntos filosóficos, o que lhe permite 
não ter que tomar sobre eles posições claras e definitivas. Porém, não resiste 
em embrenhar-se na discussão filosófica de alguns temas, atenuando esse 
atrevimento com o uso da expressão “com licença dos Filozofos”… (Dioptrica, 
#72). 

O Tractado da Optica está dividido em três partes: Parte 1ª: “Da 
Fabrica do olho fundamento total da Optica”; Parte 2ª: “Da Natureza, e 
propriedades da vista”. Parte 3ª: “Dos enganos e dezenganos da vista”. Todo o 
texto está organizado em Capítulos, Praxes, Apêndices, Experiências, Secções, 
Problemas, Proposições, Questões e Parágrafos (§, #).  

Os primeiros quatro capítulos da 1ª Parte tratam da anatomia do 
olho; os três seguintes da forma e geometria das diferentes partes do olho. O 
Cap. 8º faz a ligação das características dos olhos, ou das suas partes, às 
funções que realizam; o Cap. 9º trata do “temperamento occular” e o Cap. 10º 
das “diferensas dos olhos”. Nestes dois últimos capítulos, discute-se a matéria 
de que é feito o olho: água (segundo Aristóteles), fogo (segundo Platão); do 
número e localização dos olhos (dando-se como exemplo o ciclope); das 
causas (remotas e próximas) da boa ou má visão e das capacidades 
extraordinárias da visão de certas pessoas ─ assuntos estes que são 
frequentemente tratados em livros de divulgação da época sobre as 
“maravilhas ou noticias da natureza”1. Nas causas remotas estariam, segundo 
os astrólogos, a disposição das estrelas e de outras luminárias na altura do 
nascimento, “o temperamento dos Pais, a creaçaõ, mantimentos, exercicios, 
etc.”. Como causas próximas da má visão refere-se a ausência de espíritos 
animais, a existência de humores “grossos e escuros” e a desadequada “figura 
do humor cristalino”(Optica, #79-80), nada se dizendo sobre a forma da 
córnea2

                                                                 
1 Ver, por exemplo, CASTRO, João Baptista de. 1719 e 1728. Recreaçam Proveytosa 
onde em forma de Colloquios se dà noticia de muytos prodigios memoraveis da Arte e 
Natureza, 2 vols. Lisboa Occidental. Officina de Antonio Pedrozo Galram ou PACHECO 
Fr. João. 1734 e 1738. Divertimento Erudito para os Curiosos de Noticias Historicas, 
Escolasticas, Politicas, e Naturaes, Sagradas e Profanas, 2 vols. Lisboa. Officina 
Augustiniana e Officina de Antonio de Sousa da Sylva. 
2 Até ao século XIX, continuou a ser dada pouca importância ao papel desempenhado 
pela forma da córnea nos defeitos visuais da miopia ou hipermetropia. 

. Sobre as capacidades extraordinárias da visão, conta-se a história de 
um siciliano que via barcos a incríveis distâncias e histórias de poderes 
maléficos e mortíferos do olhar. Técnicas de dissecação do olho de boi são 
tratadas no Cap. 11º. A 1ª Parte termina com dois Apendices. No primeiro o 
Pe. Vieira trata da fisiognomia dos olhos e no segundo descreve onze 
experiências que, de acordo com as sua próprias palavras, nunca realizou 
(Optica, #525). A Fisiognomia era considerada como “huã arte ou sciencia, que 
ensina a conhecer o interior do homem pellos signais externos do corpo, 
sendo os principais os que se tiraõ dos olhos” (Optica, #88); à “feziognomia 
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dos olhos”, o Pe. Vieira dedica vinte e duas páginas e quarenta parágrafos da 
sua Optica, seguindo textualmente a Fiziognomia de Della Porta. No fim 
destes apêndices confessa ter ultrapassado “os limites do que tinha na tensaõ 
por ser couza fora da materia, mas por meter o deleitavel com o precizo me 
dilatei tanto”. 

Na 2ª Parte do Tractado da Optica, o Pe. Vieira apresenta as 
condições gerais da visão (Cap. 1-3) referindo-se aos condicionalismos da 
transparência do meio; da dimensão e da distância do objecto, que deve ser 
proporcionada; da necessidade do desimpedimento dos raios e da existência 
de espécies. Uma condição para a boa visão é que o meio deve ser “diáfano, e 
transparente para que premeem as especies, ou estas se dem distintas da lus, 
ou sejaõ a mesma lus” (Optica, #162). É referida a lendária capacidade de 
visão microscópica, sendo relatadas várias histórias, uma das quais envolve 
“Caliclates” [Calícrates] ─ “o qual fazia obras taõ meudas em marfim, como 
formigas, moscas, etc,” (Optica, #166). Outra condição apontada para uma 
boa visão relaciona-se com o objecto e “he que saiaõ especies, ou ao menos, 
que refletaõ do objeto, pois temos provado que só a prezensa do objeto naõ 
basta para cauzar a vizaõ” (Optica, #167). Nas condições necessárias à boa 
visão envolvendo o órgão visual ou “potencia”, incluem-se a necessidade de 
os raios provenientes de um ponto do objecto se unirem na parte sensível do 
olho (concepção kepleriana), a existência de uma parte do olho capaz de unir 
(focar) os diversos raios e de separar as espécies (papel do humor cristalino) e, 
finalmente, a existência de objectos próprios da vista como são a luz e as 
cores. O Pe. Inácio Vieira discorre sobre os processos da visão (Cap. 4-7), as 
condições particulares da visão (Cap. 8-12) e a avaliação de grandezas através 
da visão (Cap. 13-15). No Cap. 14, segue a teoria kepleriana de formação de 
imagens1

                                                                 
1 A teoria kepleriana de formação de imagens baseia-se no princípio de que cada ponto 
do objecto emite raios divergentes e que, por acção do sistema formador de imagem, 
convergem num ponto imagem. O objecto é descrito como um conjunto de pontos; a 
imagem do objecto como um conjunto dos pontos imagem. Esta ideia, aparentemente 
simples foi extremamente inovadora para a época, pois permitiu que o processo de 
formação de imagem, no âmbito óptica geométrica, fosse finalmente compreendido. 

 e a teoria extramissiva segundo a qual “a vizaõ se faz por raios que 
vem de fora” (Optica, #299); relaciona o tamanho do objecto com o tamanho 
da imagem retinal e do ângulo de visão ─ uma concepção perspectivista que 
retira do Pe. Taquet ─ e introduz a condição do conhecimento prévio da 
distância para a avaliação do tamanho do objecto. Declara que é impossível 
determinarmos o tamanho ou a distância de um objecto no céu, se o não 
pudermos identificar com um objecto familiar. O Apendice Unico da 2ª Parte ─ 
um apêndice matematicamente pesado de quarenta e oito páginas ─ trata das 
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condições geométricas de visão, sendo constituído por quarenta e três 
Proposições e respectivas demonstrações geométricas1

A 3ª Parte do Tractado da Optica é dedicada às ilusões, alusões e 
erros de percepção visual. Embora com um extenso tratamento geométrico, 
esta Parte é aquela que apresenta um carácter menos objectivo e mais 
especulativo. No primeiro capítulo discute-se a questão de saber se é possível, 
ou não, haver engano na percepção sensitiva particularmente na visual, pelo 
que são analisadas e confrontadas as opiniões dos epicuristas, platónicos e 
peripatéticos. Os seis capítulos seguinte abordam os vários tipos de ilusões 
visuais, relativas a distâncias, tamanho (“quantidade”), localização, 
movimento, quietação e cores. Aqui o Pe. Inácio Vieira, defende mais uma vez 
a teoria extramissiva e retinal da visão e contesta, no âmbito da discussão do 
tamanho dos astros, a teoria de Copérnico

.  

2

Nos capítulos 8 a 12, o Pe. Inácio Vieira trata das anamorfoses

 (Optica. #388-389). Os enganos da 
vista relativos às cores são analisados e as causas apontadas: “deversidade da 
lus com que se alumea o objeto”; características do meio através do qual se vê 
o objecto; mudança de cor dos humores oculares, causada, por exemplo, pela 
“tiricia”; e arteficio que permite produzir cores artificiais em vidros (Optica, 
#399-400).  

3, 
dando uma grande relevância ao “instromento mezoptico” ─ que tinha sido 
detalhadamente descrito pelo Pe. Kircher ao qual este autor chamou “veo 
mezoptico”. Este instrumento servia para fazer projecções de figuras sobre 
superfícies com as mais variadas formas, sendo de grande utilidade na 
arquitectura paisagística. Nos capítulos 13 a 15 apresentam-se descrições e 
tentativas de explicação de “apparensias prodigiozas feitas pella natureza” ou 
pelo homem. No Cap. 13, podem ler-se descrições detalhadas e 
circunstanciadas da famosa miragem “fata morgana” (Optica, #487-490); das 
“pauzageñs e figuras” que se podiam ver nos mármores de “montes claros” 
que havia na da “Igreja de S. Antaõ da Companhia de Jesu” (Optica, #494); 
bem como as aparências em pedras achadas nos mais variados lugares do 
mundo, entre as quais “se acharaõ duas […] nas quais se viraõ dois planisferios 
astronomico e geografico […] que nenhũ mathematico por mais destro que 
fosse os podia fazer melhor”4

                                                                 
1 Este Apêndice é uma tradução de Opera Mathematica: Opticae Liber Primus (1669) 
do Pe. Andres Taquet. 
2 O Pe. Inácio Vieira segue o sistema de Tycho Brahe, como se pode igualmente 
confirmar no seu Tratado de Astronomia. 
3 Esta palavra foi inventada por Gaspar Schott. 
4 As formas fossilizadas encontradas nas rochas eram consideradas nesta época como 
simples curiosidades geométricas feitas pela natureza, embora Robert Hooke (1635-
1703) já tivesse revelado a sua verdadeira origem em conferências, dadas entre 1667 e 
1700 e publicadas em Lectures and Discourses of Earthquakes and Subterraneous 
Eruptions (1705). 

 (Optica, #495). No Cap. 14, o Pe. Vieira cita 
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autores como Vitruvio e Gaspar Schott que descrevem projectos 
arquitectónicos grandiosos, como aquele que Dinocrates propôs a Alexandre 
Magno, ou outro, não menos magnificente, de um imperador chinês, relatado 
pelo Pe. Martim Martini “no seo atlante sinico” (#507). No Cap. 15, 
relembram-se algumas das aparências mágicas de Della Porta e no Cap. 16 
algumas “outras curiozidades pertensentes à Optica”. A 3ª Parte é concluída 
com um Apendice “Da porjesaõ optica astronomica”, um apêndice 
matemático, muito técnico, que segue literalmente o texto Pe. Taquet1

Neste tratado o Pe. Inácio Vieira deu uma particular importância aos 
aspectos mágicos das aplicações da catóptrica, na tradição de Della Porta, do 
Pe. Kircher e do Pe. Schott. Descreve várias máquinas, desde as mais simples ─ 
com a configuração básica de um caleidoscópio ─ às mais complexas e 
maiores, como é o caso de “hum conclave, ou hũ teatro de Prothèo” 
(Catoptrica, #168-170). Dá uma particular atenção às máquinas catóptricas do 
Museu Kircheriano, um famoso museu no Colégio Romano, dirigido pelo Pe. 
Kircher

.  
No prólogo do Tratado da Catoptrica, o Pe. Inácio Vieira afirma que 

dividirá “este tratado em tres Livros; o 1º tratarâ da reflecçaõ em geral, e dos 
espelhos planos: o 2º dos convexos; e o 3º dos concavos”. Para além dos 
fenómenos luminosos, o autor estuda ainda os fenómenos sonoros, 
dedicando-lhes vários capítulos.  

Ao referir-se à lei angular da reflexão afirma que “esta igualdade dos 
angulos da incidensia, e reflexaõ, que sempre se dâ, he o principal 
fundamento da catoptrica: cuja rezaõ fizica procurão muitos autores, e não de 
pouca notta assinar, e athe agora nenhũ tem cheio as medidas, nem 
concluhido” (Catoptrica, #22).  

2

                                                                 
1 Este apêndice, constituído por inúmeras demonstrações geométricas, é uma tradução 
do livro do Pe. Andres Taquet Opera Mathematica: Opticae Liber Tertius de Proiectione 
Astronomica (1669). 
2 FINDLEN, Paula. Scientific Spectacle in Baroque Rome: Athanasius Kircher and the 
Roman College Museum, in FEINGOLD Mordechai (edit.). Jesuit Science and the 
Republic of Letters. 2003. London. The MIT Press. 225-284. 

.  
No Livro 2º, o autor trata dos espelhos convexos. Depois de introduzir 

os fundamentos geométricos destes espelhos, descreve com bastante detalhe 
a sua construção, e generaliza-a a outras formas, tanto em vidro como em 
metal ou talco. Segue-se a descrição das propriedades dos espelhos convexos 
de várias formas, incluindo os cilíndricos e cónicos, bem como das 
características das imagens, no que respeita à ampliação e localização. 
Salienta-se a capacidade de um espelho convexo para dar uma visão 
panorâmica de um grande espaço: uma biblioteca, uma oficina, um jardim, o 
“terreiro de algũ palacio magnifico, ou praça cheia de cazas nobres” 
(Catoptrica, #252). 
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No Livro 3º tratam-se os espelhos côncavos, relativamente aos quais 
o Pe. Vieira fala com algum entusiasmo “pois alem da ademiraçaõ, que 
comsigo trazem: tem effeitos taõ especiais, que parecem provir de arte 
magica” (Catoptrica, #301). São descritas as propriedades catóptricas destes 
espelhos e as características das imagens e apresentam-se as necessárias 
demonstrações geométricas. A projecção das imagens no ar, conseguida com 
espelhos côncavos, dá ao autor a oportunidade de descrever um conjunto de 
efeitos espectaculares como, por exemplo, a maneira de “como faremos, que 
a lansa, ou espada saiaõ do espelho, e as suas imageñs appareçaõ pendentes 
no ar” (Catoptrica, #341). O Pe. Vieira põe em dúvida a capacidade dos 
espelhos côncavos para reflectirem e concentrarem o frio, apesar de alguns 
autores, como Porta, o afirmarem, ou, pelo menos, o admitirem como é o 
caso de Belchior Cornèo (Catoptrica, #347). O Pe. Inácio Vieira inclina-se para 
a opinião do Pe. Schott que negava esta possibilidade porque “os corpos frios 
naõ fazem o seo effeito se não por contacto” (Catoptrica, #347). O Pe. Schott 
também negava a capacidade dos espelhos para reflectirem a “virtude 
magnetica” pois “que fazendo varias vezes a experiencia não achara signal de 
reflexaõ” (Catoptrica, #347). O Pe. Vieira apresenta e estuda os espelhos 
côncavos “colunares e pyramidaes” e confirma que as características reais das 
suas imagens são exploradas para produzir efeitos admiráveis. Podem assim 
produzir-se imagens suspensas no ar e as mais variadas metamorfoses, como 
aquela que “farâ a hũ velho antes de tempo” (Catoptrica, #357), ou as que 
fazem com que o rosto do observador apareça “com focinho de cam, ou 
porco, ou de qualquer outro animal” (Catoptrica, #359) ou “com cabeça e 
pescoço de grou” (Catoptrica, #360).  

O estudo dos espelhos cáusticos, capazes de produzir fogo, é feito 
com bastante detalhe e extensão. Discute-se a forma destes espelhos, com 
base na informação de autores antigos e nas experiência realizadas por 
autores recentes (Catoptrica, #378). 

Sobre os espelhos ustórios, colocava-se a importante questão de 
saber a localização do foco. As opiniões dividiam-se e o Pe. Inácio Vieira 
expõe-nas com bastante detalhe. Uns pensavam que o foco estava “no centro 
do espelho” e outros “na 4ª parte do diametro do espelho; isto he no meyo 
entre o centro, e a superfice do espelho”. Os modernos afirmavam que estava 
“entre a 4ª, e a 5ª parte do diametro do espelho”1

O Pe. Vieira não deixa de relatar a história, real ou imaginária, 
segundo a qual Arquimedes teria incendiada a armada de Marcelo com 
espelhos ustórios colocados a grande distância. Este feito colocava um 
conjunto de questões técnicas, como por exemplo a de saber “se serâ possivel 
fazer hum espelho esferico concavo, que produza fogo em distancia de mil 

 (Catoptrica, #380). 

                                                                 
1 Esta conclusão, de origem experimental, explica-se pela existência de aberrações 
esféricas, visto que, para aberrações positivas, os raios marginais são focados entre o 
foco paraxial e o espelho, isto é, a uma distância menor do que 1/4 de diâmetro. 
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passos” (Catoptrica, #412). “Vitellio, Cardano, e Porta, Bettino, e outros 
muitos” pensavam que tal espelho deveria ser côncavo parabólico (Catoptrica, 
#413); outros como Tzeszes que deveria ser um “espelho exagono com sertas 
laminas, cavadas” (Catoptrica #413), mas sobre a constituição deste espelho 
não existia consenso (Catoptrica #414). Por outro lado, o Pe. Dechales, tal 
como o Pe. Kircher, pensavam que o espelho de Arquimedes era constituído 
por vários espelhos planos, devidamente orientados para um ponto, tendo 
realizado experiências para o demonstrar (Catoptrica, #505-510). A forma do 
espelho era condicionada pela distância focal e muitos pensavam ser 
impossível construir um espelho que queimasse a grandes distâncias. Para 
contornar o problema, o Pe. Schott propunha um sistema de espelhos 
constituído por um “tubo parabolico” e um espelho côncavo parabólico, 
donde sairia um feixe colimado de pequeno diâmetro, mas esta solução era 
considerada impraticável (Catoptrica, #420). De acordo com o Pe. Inácio 
Vieira, havia uma quase unanimidade a respeito da grande dificuldade de 
construir um espelho parabólico perfeito (Catoptrica, #426). Na Subsec. 1ª 
intitulada “Do espelho caustico parabolico”, o Pe. Inácio Vieira trata dos 
fundamentos geométricos da parábola e descreve algumas técnicas para 
desenhar uma parábola com vista à produção de um espelho parabólico 
(Catoptrica, #429-460).  

Uma outra aplicação dos espelhos parabólicos era a transmissão de 
imagens a grandes distâncias por causa da sua capacidade colimadora. Usando 
as suas fontes, o Pe. Vieira analisou esta aplicação, tendo concluído que os 
resultados não são bons para grandes distâncias (Catoptrica, #462). Voltando 
aos espelhos ustórios, poderia usar-se, em alternativa ao parabólico, um 
sistema constituído por dois tubos parabólicos truncados cofocais, um 
“invento de Porta”, que fora classificado por Mario Bettino como o “ultimo 
dos milagres catoptricos” (Catoptrica, # 470). Kircher, no entanto, pensava 
que este sistema não tinha a virtude que se lhe atribuía (Catoptrica, # 472) ─ 
opinião que não era totalmente partilhada por Schott. Nos parágrafos 
seguintes são estudados os “espelhos causticos hyperbolicos, elipticos, e 
planos” e é discutida a sua eficácia em relação aos parabólicos, bem como a 
forma prática de obter essas formas (Catoptrica, #476-510).  

No cap. 7º fala-se “Da catoptrica logica e grafica, ou que val o mesmo 
do segredo de falar por meio de espelhos, e de escrever a quem estâ 
auzente”. É descrita a técnica de transmissão, a grandes distâncias, de 
mensagens escritas na superfície de um espelho colimador designada como a 
“nova catotrografia kirkeriana”. Para focar as mensagens sobre o alvo, 
tornando-as mais legíveis juntava-se ao espelho uma lente (Catoptrica, #512-
523). Desta forma viam-se também melhor os retratos (Catoptrica, #524-527) 
ou as figuras em perfil, com partes moveis e articuláveis por meio da virtude 
magnética (Catoptrica #528-529). Tal era o entusiasmo com esta técnica de 
projecção que alguns autores ─ como Porta, Cornellio Aggrippa e Daniel 
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Schoventero (Catoptrica, #539)─ pensavam que seria possível projectar as 
imagens na própria Lua. Baseando-se nos estudos do Pe. Kircher, o Pe. Vieira 
desvalorizava estas especulações que considerava irrealistas. Não dá qualquer 
crédito às histórias que se contavam de que haveria um espelho “com o qual 
de noite ao luar se lia em Constantinopla, o que em Londres se tinha escrito, 
assim o refere Janno Hescules de Sunda cittado pello Pe. Schoto” (Catoptrica, 
#544); ou de outro espelho que “fizera em Faro El rei Tolomeo em que se 
reprezentavão todas as nâos, e tudo o que se passava em mar, e terra, e em 
toda a Azia” (Catoptrica, #545); ou ainda espelhos “de que dizem alguns, que 
nelles falavaõ os mortos, auzentes, e espiritos malignos” (Catoptrica, #545).  

O Pe. Vieira apresenta ainda o “espelho falador” (Catoptrica, #546-
550) capaz de concentrar o som num foco, intensificando-o. A Subsec. 2ª trata 
“do echo” (Catoptrica, #551-555), introduz os princípios básicos da acústica, e 
explica a velocidade de propagação do som e os seus condicionantes físicos, as 
características do eco, a sua variedade e as condições de produção. O Pe. 
Inácio Vieira usa “o incansavel trabalho nesta materia de Kirker resumido por 
Scotto” de modo que assim ─ dizia ele ─ “serviremos â curiosidade, para que 
naõ falte coiza alguã em que se possa recrear” (Catoptrica, #551). No estudo 
da acústica envolvendo a propagação e a reflexão do som, são 
constantemente apontadas analogias com a luz. 

O Tratado da Dioptrica está dividido em três livros: Livro 1º: “Da 
refracçaõ, e dos occulos considerados cada hum por si”; Livro 2º “Das varias 
combinaçoeñs dos occulos”; Livro 3º “Do lugar da imagem, e da refracçaõ dos 
corpos colorados”. 

No Livro 1º (Dioptrica, #1-286), o Pe. Vieira começa por introduzir os 
conceitos básicos e definições referentes à refracção. Fala sobre a natureza e 
as propriedades do “lume”; as propriedades de transmissão dos meios, 
diáfanos e opacos; as causas da refracção, segundo o parecer de várias escolas 
e autores; os fundamentos fenomenológicos da refracção e a lei dos senos e 
formas de a verificar experimentalmente. São enunciados vários teoremas 
relacionados com a refracção, em situações particulares, e são apresentadas 
as respectivas demonstrações geométricas tanto nas interfaces planas e 
esféricas como nas lentes esféricas de vários tipos: esferas, elipsóides 
(“elipses”) e hiperbolóides (“hiperboles”). É de notar que o Pe. Inácio Vieira 
nunca usou a fórmula dos fabricantes de lentes para o cálculo da distância 
focal, descoberta por Edmond Halley em 16931

                                                                 
1 Cavalieri (1598-1647) terá descoberto esta fórmula antes de Halley. 

, nem a fórmula de Newton 
(1704) para o cálculo das distâncias objecto/imagem, o que dificultou o seu 
trabalho de síntese. Nos teoremas relativos a raios paralelos, tratam-se as 
características ustórias das lentes. A dificuldade de lavrar lentes elípticas e 
hiperbólicas é apontada pelo Pe. Dechales ao afirmar “que naõ sabe artifice, 
que as tenha feito, e lavrado exactamente, e o que mais he, que nem achou 
quem lhe pormetese, que as lavraria com aquella precizaõ, que se requer”. O 
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Pe. Vieira aproveita para criticar Descartes por propor máquinas de lavrar 
lentes sem nunca as ter posto a funcionar (Dioptrica, #280). 

No Livro 2º (Dioptrica, #287-413), o Pe. Vieira trata da combinação de 
lentes e analisa as características das imagens de sistemas de lentes. Neste 
contexto, descreve os microscópios, telescópios, exgiscópios e engiscópios 
(Liv. 2, Cap. 2) e faz uma referência ao telescópio de Galileu e ao seu uso para 
observar as manchas solares (Cap. 3). Os poliedros ópticos são referidos no 
Cap. 4. 

No Livro 3º (Dioptrica, #414-530), o Pe. Vieira ocupa-se das questões 
referentes à localização das imagens em presença do fenómeno da refracção 
─ como é o caso de uma vara mergulhada em água. Trata ainda da refracção 
dos corpos coloridos e descreve alguns fenómenos de dispersão cromática, 
não sendo sequer citada a teoria newtoniana da decomposição da luz branca.  

O Pe. Inácio Vieira afirma que o aparecimento das “cores aparentes” 
ocorre com a refracção, mas também pode ocorrer noutras circunstâncias, 
como acontece com a luz reflectida numa superfície metálica onde se fizeram 
sulcos, finos e muito próximos1

AS FONTES UTILIZADAS PELO PE. INÁCIO VIEIRA 

 (Dioptrica, #426). Descreve e tenta explicar os 
fenómenos do aparecimento das cores no “arco celeste”, coroas, halos e 
parélios (Cap. 2, Subsec. 2ª ), ignorando a explicação de Newton. No Apêndice 
1º (Dioptrica, #531-580 ) apresenta várias “praxes” referentes à lanterna 
mágica, ao arco íris e a outros fenómenos, e descreve técnicas para lavrar 
vários tipos de lentes. No Apêndice 2º (Dioptrica, #581-621) trata da refracção 
do som, apresentando várias experiências bem como a descrição de várias 
máquinas acústicas, como, por exemplo, estátuas que falam e um tubo “capas 
de por elle se falar a surdos, e de lhe ajudar a potensia auditiva” (Dioptrica, # 
614). 

No Tractado da Optica, o Pe. Inácio Vieira segue as obras de 
matemáticos jesuítas como Christoph Scheiner (1573/1575─1650)2, Francois 
Claude Milliet Dechales (1621-1678)3, Gaspar Schott (1608-1666)4 e Andrès 
Taquet (1612-1660)5

                                                                 
1 Sabemos hoje que é um fenómeno de difracção, em que ocorre igualmente a 
dispersão cromática, embora com características diferentes das da refracção. 
2 SCHEINER, Christophoro. 1619. Oculus Hoc Est: Fundamentum Opticum, in Quo ex 
Accurata Oculi, Oeniponti, Apud Danielem Agricolam. 
3 Milliet Dechales. 1674. Cursus Seu Mundus Mathematicus. Lugduni. Officina 
Anissoniana. 
4 SCHOTT, Gaspar. 1657-1659; 1677. Magia Universalis Naturae et Artis ( I. Optica, II. 
Acustica, III Mathematica, IV. Physica), Bambergae. Sumpt. Joh. Martini Schönwetteri. 
5 TAQUET, Andres. 1669. Opera Mathematica, Opticae Liber Primum e Tertius de 
Proiectione Astronomica. Antuerpiae. Apud Iacobum Meursium.  

. Cita outros autores jesuítas, como Francisco de Aguilon 
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(1566-1617)1, Niccolò Cabeo (1585-1650)2, Francisco Soares Luzitano (1605-
1659)3, Nicolaus Zucchius (1586-1670)4 e Johanes Ferrari (1584-1655)5, e 
também autores clássicos como, por exemplo, Plínio, Roger Bacon, Vitélio, 
Maurolico e Giovanni Della Porta. Segue muito de perto Della Porta 
particularmente nos capítulos da Fisiognomia6

No prólogo do Tratado da Catoptrica, o Pe. Inácio Vieira apresenta 
um conjunto de nomes de autores que escreveram sobre esta ciência: 
Ptolomeo, Euclides, Alhazen e Vitélio, acrescentando que “bem trata della 
Aguilonio na sua Optica, e mais geometricamente o Padre Taquet no seo tomo 
de astronomia em tres livros, e o Pe Dechales no seo Curso mathematico”. E 
acrescenta: “destes dois tiraremos o que nos servir melhor para a noticia 
desta sciencia” ─ uma orientação que efectivamente segue no manuscrito. É 
de realçar ainda que, por via das fontes principais, cita Roger Bacon, Cardano, 
Frederico Risnero, Marçano, Magino

. Após uma análise detalhada 
do Tractado da Optica, foi possível identificar as fontes dos diferentes 
capítulos e apêndices, podendo concluir-se que a maior parte do material 
manuscrito é tradução, muitas vezes literal, das fontes principais.  

7, bem como os padres Gaspar Schott, 
Zucchius, Mario Bettino (1582–1657)8, o grande matemático Christopher 
Clavius, o Pe. “Christovaõ Grumbergeiro alemaõ professor dos mathematicos 
no Colegio Romano”, Gioseppe Biancani9

                                                                 
1 Aguilon publicou o livro Opticorum libri Sex publicado em 1613. Huygens estudou por 
ele e considerou-o o melhor livro de Óptica do seu tempo. 
2 Escreveu Philosophia magnetica, (1629,Cologne) e Commentarius in Meteorologica 
Aristotelis, (1640, Rome). Existe um cratera na Lua com o nome Cabeus, designação 
que aparece pela primeira vez em Almagestu Novum (1651) de Giovanni Riccioli. 
3 Publicou postumamente Cursus Philosophicus, (1º vol, 1651, 2º vol, 1669). 
4 Nicolaus Zucchius, jesuíta e professor no Colégio Romano, publicou Philosophia 
Optica. Existe um exemplar desta obra na Biblioteca Nacional de Portugal. 
5 O padre jesuíta Johannes Baptista Ferrari publicou “Flora seu de florum cultura libri 
V”, (1633, Roma). 
6 PORTA, Giovanni Della. 1586 (1618, 1652). De Humana Physiognomia. Venetia. Presso 
Sebastian Combi, & Gio: La Noù. 
7 Joh. Ant. Magini era professor de matemática em Bolonha em 1607. Publicou neste 
mesmo ano De astrologica ratione ac usu dierum criticorum…, (1607,Venice). 
8 Este padre jesuíta italiano, que usava o nome latino Marinus Bettinus, era filósofo, 
matemático e astrónomo. 
9 Este autor publicou Sphaera mundi seu cosmographia demonstrativa ac facili 
methodo tradita in qua totius mundi fabrica una cum novis Tychonis Kepleri Galilaei … 
adinventis continetur, (1620, Bologna). 

 [Joseph Blancano], matemático 
jesuíta que faleceu em Parma em 1624, os leigos Simon Stevin (1548/49–
1620), Hector Ausonius, Franz van Schooten (1615─1660) e outros menos 
importantes. Na acústica ─ um tema abordado na parte final dos tratados da 
catóptrica e da dióptrica ─ o Pe. Inácio Vieira segue muito de perto o Pe. 
Schott que, por sua vez, se baseia nas obras do Pe. Kircher. Cita ainda, via 
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Schott, os nomes e as teorias de Formondo, Marin Mersenne e Nicolao 
Foresto.  

No prólogo do Tratado da Dioptrica, o Pe. Inácio Vieira esclarece que 
divide “esta materia em tres livros seguindo o mesmo methodo, que segue o 
Pe. Francisco Milliet Dechales”, indicando assim a sua fonte principal. No 
entanto, cita ainda, via Dechales, os modernos Kepler e Descartes dando a 
este uma particular atenção, ao apresentar a teoria cartesiana da natureza da 
luz (Dioptrica, #28) e a lei da refracção, conhecida actualmente por lei de Snell 
ou de Snell-Decartes. Nas demonstrações geométricas dos três tratados, são 
constantemente citados teoremas dos Elementa de Euclides numa tradução 
do Pe. Clavius.  

Nos tratados de óptica, o Pe. Inácio Vieira utilizou como referências 
as obras de autores jesuítas do século XVII, que eram professores nos colégios 
da Companhia de Jesus, e citou, através dessas fontes principais, os filósofos 
gregos, autores renascentistas e alguns modernos. Para além de Descartes, 
como já referimos, não cita outros autores modernos importantes, como 
Huygens, que escreveu um Traité de la Lumière (1690), ou Newton, que 
publicou a Opticks em Inglês, em 1704, e em Latim, em 17061

COMENTÁRIOS FINAIS 

A análise destes manuscritos permite retirar algumas conclusões 
sobre o ensino professado pelo Pe. Inácio Vieira no que respeita a vários 
aspectos como, por exemplo, o grau de modernidade dos conhecimentos 
transmitidos, os métodos pedagógicas utilizados e a eficácia educativa do seu 
magistério.  

. Não é feita 
qualquer referência a artigos publicados em Philosophical Transactions da 
Royal Society, no Journal des Sçavans ou em quaisquer outros jornais das 
academias científicas da época.  

O conteúdo programático dos cursos revela que os conhecimentos 
científicos professados não são balizados pela chamada ciência moderna. No 
que respeita aos princípios logico-filosóficos da óptica, dominam os autores 
dos séculos XIII e XIV, conhecidos como perspectivistas. Os princípios básicos 
são retirados de autores clássicos e renascentistas. A descrição e explicação 
dos fenómenos são transcrições de autores jesuítas que no século XVII 
dominaram o ensino das ciências matemáticas. As teorias dos “modernos”, 
como Copérnico, Kepler e Descartes, são apresentadas como alternativas às 
antigas, sem que se lhe reconheça o carácter inovador que actualmente lhes 
atribuímos. A ciência óptica jesuíta, plasmada nos tratados do Pe. Inácio 

                                                                 
1 A obra de Newton foi tardiamente traduzida em Francês por Pierre Coste (1668-1747) 
e publicada na Holanda em 1720 e em Paris em 1722. Só a partir desta altura começou 
a despertar um interesse significativo entre os europeus continentais. 
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Vieira, contém uma forte componente mágica vinda da tradição renascentista, 
ao gosto de Della Porta, e celebrada por Kircher e Scott. 

Expostos a informação tão abundante mas tão pouco sintetizada, 
dificilmente os ouvintes dos cursos de óptica do Pe. Inácio Vieira poderiam 
isolar e absorver os fundamentos desta ciência, e muito menos produzir novas 
ideias. É verdade que, nos assuntos mais polémicos, o Pe. Vieira gosta de 
desafiar o ouvinte a escolher entre teorias alternativas, mas não o encoraja a 
desvendar novos caminhos. O Pe. Vieira não se libertou das limitações 
pedagógicas das obras jesuítas que utilizou como fontes e até as terá excedido 
em alguns aspectos. Efectivamente, embora reconheça o valor da observação 
e da experimentação para a validação das hipóteses, o trabalho experimental 
não faz parte integrante do seu magistério. Limita-se a recitar as experiências 
descritas nas fontes e a recomendar a sua realização. Confessa que nunca as 
efectuou “pois o tempo me naõ permite fazer as experiências, posto que 
tenho para mim saõ verdadeiras e que possaõ suseder” (Optica, #525). Com 
todas estas limitações, os cursos de óptica do Pe. Inácio Vieira pouco terão 
contribuído para combater o atraso das ciências matemáticas em Portugal ou 
para criar um maior interesse pelo seu estudo entre a juventude portuguesa. 

Pelo facto de estes manuscritos serem em grande parte uma 
transcrição de obras de matemáticos jesuítas, é possível através deles ter uma 
visão da matemática feita na Companhia de Jesus e especular sobre o 
controverso papel dos jesuítas no desenvolvimento das ciências matemáticas. 
Nas obras de óptica citadas pelo Pe. Vieira, há muita compilação, pouca 
selecção crítica, e muito pouca inovação e originalidade. A ciência óptica 
jesuíta é uma ciência empastada, palavrosa, emaranhada em preconceitos 
filosóficos e religiosos e em analogias obscuras. Os progressos realizados fora 
da Companhia não são valorizados nem explorados. O cultivo das novas ideias 
e a promoção da inovação não foram objectivos científicos dos jesuítas. É 
penoso ler os inúmeros Problemas envolvendo a determinação das distâncias 
focais de lentes com superfícies de diferentes curvaturas ou de sistemas 
ópticos constituídos por várias lentes, que só fazem sentido porque a lei dos 
fabricantes de lentes (1693) não foi considerada pelos matemáticos jesuítas. 
Sente-se alguma frustração ao ler os inúmeros Problemas dos tratados da 
catóptrica e dióptrica do Pe. Inácio Vieira, que apenas existem porque ele 
desconhecia a lei de Newton (1704), que estabelece relações de distância na 
formação das imagens. Há certamente razões que podem justificar o 
desconhecimento destas leis, mas é estranho que os matemáticos jesuítas, tão 
envolvidos que estavam no estudo e no ensino da Óptica, não tivessem sido 
capazes de as formular. O receio da inovação que muitos autores atribuem à 
cultura jesuíta1

                                                                 
1 FEINGOLD, Mordechai (edit.), Jesuit Science and the Republic of Letters. 2003. 
Cambridge, Massachusetts. The MIT Press. 

 talvez possa explicar esta incapacidade. 
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De um ponto de vista amplo, este trabalho aborda a difusão da 
cultura científica na segunda metade  do século XVIII no Brasil. Mais 
especificamente estudamos a presença de livros de ciência em uma biblioteca 
particular, a do cônego Vieira. 

Cônego Luís Vieira da Silva nasceu no arraial da Soledade, capela filial 
de Congonhas do Campo, em 1735. Filho de pai lavrador e carpinteiro, 
estudou no seminário de Mariana o curso de formação geral. De lá, foi para o 
Colégio dos jesuítas de São Paulo, formando-se me Filosofia e Teologia. 
Exerceu o magistério em Mariana, envolvendo-se na Inconfidência Mineira, 
uma conjuração contra a Coroa Portuguesa. 

Conhecemos o conteúdo da biblioteca do cônego através dos Autos 
da Devassa da inconfidência mineira. Eram 270 obras, com perto de 800 
volumes. Os títulos eram os mais diversos e abrangiam dicionários, 
gramáticas, obras elementares de ciências, tratados de Física, Geometria, 
Astronomia, História Natural, Geografia, agricultura, arte militar; obras de 
Teologia, Direito Canônico, Liturgia, Filosofia, Metafísica, Lógica e Medicina. 
Diferentemente de outras bibliotecas de religiosos do período, nesta mais de 
57% dos livros não estavam ligados às doutrinas da Igreja. 

A análise desta biblioteca, em conjunto com seu contexto sócio-
intelectual, permite delinear alguns caminhos da difusão do iluminismo e da 
cultura científica na América portuguesa. 
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O Museu Nacional Machado de Castro possui uma colecção com 

cerca de duas dezenas de azulejos (conhecem-se ainda espalhados pelo país 
mais cerca de meia dúzia de azulejos do mesmo tipo) seguramente 
proveniente dos colégios jesuítas de Coimbra que reproduzem diagramas dos 
Elementos de Euclides (na muito editada versão do jesuíta belga A. Tacquet) e 
também de astronomia e de hidráulica. Nesta comunicação são analisados os 
prováveis objectivos destes azulejos. Especial atenção será dada ao azulejo de 
hidráulica. 
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A Universidade Portuguesa, que definitivamente se instala em 

Coimbra, em 1537, assiste com júbilo, em 21 de Fevereiro de 1548, à abertura 
do Colégio das Artes, sob a sua jurisdição. Com esta obra régia, culminava a 
política cultural de D. João III, levada a cabo na cidade do Mondego. É nesta 
altura, em meados de Quinhentos, que o Humanismo em Portugal tem o seu 
período de maior florescimento, sendo o ensino científico uma componente 
do maior interesse e objecto de reflexão teórica, designadamente nas orações 
académicas, em panegíricos da acção mecenática régia, em obras de 
pedagogia e em tratados científicos.  

Em 1555, o monopólio do ensino em Portugal é entregue à 
Companhia de Jesus. A partir de então, num ambiente de Contra-Reforma, os 
discípulos de Inácio de Loyola presidem à orientação pedagógica, intelectual e 
científica do país até ao século XVIII. Se neste longo período a Universidade se 
desenvolve e se afirma   – ainda no século XVI avulta a obra dos 
Conimbricenses – já anteriormente o ensino das Humaniores Litterae não 
descurava a componente científica, herdeira do Quadrivium medieval, 
alargado a vários outros ramos do saber, a que os Descobrimentos vieram 
conferir  primordial importância; de par com o experimentalismo, na medida 
em que este se não opunha às concepções antropológicas do tempo, como 
acontece com o ensino da Medicina.  

É deste período áureo do Humanismo Renascentista Conimbricense, 
anterior ao ensino dos Jesuítas, ou fora da sua influência, que nos iremos 
ocupar na nossa comunicação. 
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A reforma pombalina da Universidade de Coimbra teve como um dos 

seus objectivos a abertura às inovações científicas da época que eram 
entendidas por alguns como indispensáveis à regeneração do País. Como tal, a 
sua compreensão pressupõe o estudo sobre as problemáticas que envolviam o 
ensino das ciências no século XVIII português marcadas, em grande medida, 
pelas querelas entre Jesuítas e Oratorianos.  

Se, por um lado, os Jesuítas, há muito encarregues do ensino em 
Portugal, mantinham-se receosos acerca das novas correntes científicas do 
século das Luzes, a Congregação do Oratório, cujos mestres apoiavam métodos 
mais modernos, começa a tomar o seu lugar no ensino português. De facto, se a 
querela entre as duas congregações assenta, principalmente, nas dissensões 
referentes à aceitação dos ideais iluministas que vêm a explicar algumas das 
opções feitas aquando da chamada Reforma Pombalina dos Estudos, é certo 
que existiam, também, para estes dois organismos religiosos outras questões de 
fundo que se prendiam, em grande medida, pelo entendimento que cada um 
deles apresentava relativamente à relação entre a fé e a ciência. Na realidade, 
enquanto para os Jesuítas a fé era a base de todo o conhecimento, para a 
Congregação do Oratório, a ciência poderia ser um caminho para chegar à fé.  

Pretendemos, assim, suscitar o debate acerca de algumas da principais 
problemáticas levantadas pela forma como cada uma destas congregações 
entendia a ciência, certos de que deste entendimento deriva uma melhor 
compreensão acerca do rumo que viria a ser tomado na reforma do ensino 
superior português. 

 
 
A reforma pombalina da Universidade de Coimbra constituiu-se como 

um dos marcos culturais do século XVIII português, nomeadamente pela 
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abertura que preconizou em relação às inovações científicas da época, 
entendidas por alguns intelectuais como indispensáveis à regeneração do País. 
No entanto, no período que a antecedeu, já o debate relativamente a estas 
mesmas inovações científicas vinha tendo lugar, principalmente no que dizia 
respeito quer aos novos conhecimentos que surgiam no âmbito da chamada 
Filosofia Natural, quer às novas estratégias no campo do ensino das ciências, 
inovações estas que não encontravam unanimidade entre as camadas 
intelectuais da época. Um dos marcos deste debate foi representado pelas 
querelas que caracterizaram a relação entre os dois organismos religiosos que, 
na época, detinham os primeiros lugares no ensino em Portugal: a Companhia 
de Jesus e a Congregação do Oratório e que se centravam, principalmente, em 
redor das disputas em torno do ensino da Física experimental e do 
entendimento que ambos os organismos apresentavam em relação à mesma.  

De facto, na primeira metade do século XVIII, os Jesuítas manifestavam 
um quase completo domínio sobre a cultura e o ensino em Portugal. No 
entanto, outras instituições religiosas dedicavam-se, igualmente, a esta 
vertente, entre as quais podemos contar a Ordem dos Clérigos de S. Caetano, 
estabelecida em Portugal desde 1648 e a Congregação do Oratório de S. Filipe 
Néri. Mas Jesuítas e Oratorianos divergiam em relação ao que, na época se 
entendia como Filosofia Natural: enquanto os primeiros defendiam a Filosofia 
de Aristóteles na sua interpretação tomista, os segundos eram apoiantes 
convictos dos novos conhecimentos científicos que vinham sendo 
desenvolvidos. Desta diferença advém o termo coetâneo de «Antigos» e 
«Modernos» para designar, respectivamente e grosso modo, os apoiantes da 
filosofia aristotélica e os seus opositores. Dito de uma outra forma, enquanto os 
«antigos» interpretavam os factos da natureza obrigando-os a ajustarem-se a 
ideias previamente aceites e inalteráveis por princípio, os «modernos» 
respeitavam os dogmas católicos como verdades intocáveis mas procuravam 
alhear-se deles, sem os desprezar, quando interrogavam a natureza através da 
experiência.1

                                                                 
1 CARVALHO, Rómulo de. 1982. A Física Experimental em Portugal no século XVIII. vol. 
63. Ministério da Educação e das Universidades: 28-29. 

 Na realidade, o aristotelismo de S. Tomás de Aquino, sancionado 
pela Igreja, havia-se instalado nas escolas e consciências como verdade única, 
num processo no qual a Companhia de Jesus apresentou um papel importante. 
S. Tomás de Aquino, considerado como o primeiro proponente clássico da 
teologia natural e pai da Escola Tomista de Filosofia, havia, na sua época, 
repensado a fé cristã com base em categorias inspiradas no aristotelismo, 
colocando a razão ao serviço da Palavra de Deus, a única que podia suscitar a fé. 
No fundo, S. Tomás propunha colocar todos os aspectos positivos do 
pensamento humano ao serviço da reflexão sobre a fé cristã. A partir do século 
XVI, após S. Pio V o ter proclamado Doutor da Igreja, as obras teológicas de S. 
Tomás de Aquino passaram a estar presentes na quase totalidade das 
faculdades de Teologia católicas, nas quais a Companhia de Jesus passa a ter 
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uma importância crescente. Porém, as novas descobertas científicas da época 
evidenciavam «verdades» que escapavam à explicação do mundo dada pelo 
aristotelismo, fazendo nascer novas doutrinas que se afastavam dos dogmas do 
pensador grego.  

No entanto, ao longo do tempo, muitos investigadores foram tentados 
a analisar de forma simplista esta questão sendo que, na verdade, a realidade 
afigura-se bastante mais complexa. A diferença entre apoiantes e opositores das 
teorias de Aristóteles não era, de facto, linear não sendo possível fazer 
generalizações que afirmem a existência de um fosso absoluto entre Jesuítas e 
Oratorianos no que a esta questão diz respeito. Como tal, tentaremos de 
seguida apresentar alguns elementos necessários ao debate sobre as questões 
que opuseram estas duas visões distintas relativamente ao ensino das ciências, 
particularmente da Física experimental, no período anterior à Reforma 
Pombalina da Universidade.  

ENTRE JESUÍTAS E ORATORIANOS - UM FOSSO ABSOLUTO? 

Como foi anteriormente referido, a Companhia de Jesus foi uma 
acérrima transmissora do aristotelismo ajustado à doutrina cristã por S. Tomás 
de Aquino que, no século XIII, havia sintetizado os conhecimentos baseados nas 
teses de Aristóteles às exigências do cristianismo, fazendo com que a sua obra 
fosse aprovada pela Igreja como doutrina a ser transmitida nas escolas. Mas os 
Jesuítas, que haviam adquirido durante os séculos XVI e XVII a preponderância 
no ensino, acabaram por entrar, durante o século XVIII, em conflito com um 
conjunto de pensadores que discordavam dos seus conteúdos e métodos 
pedagógicos, entre os quais se contavam alguns membros da Congregação do 
Oratório.1

                                                                 
1 MONTEIRO, Miguel Corrêa. A companhia de Jesus face ao espírito moderno. 

 De facto, a Congregação do Oratório, fundada em Roma por S. Filipe 
Néri em 1564 e estabelecida em Portugal a partir de 1668, acolheu de forma 
entusiástica e por influência do padre espanhol Vicente Tosca, os sistemas 
modernos de Filosofia Natural que haviam começado a surgir no século XVII, 
normalmente entendidos como sendo contrários a Aristóteles e como tendo 
sido ignorados pelos intelectuais Jesuítas. Porém, ao analisarmos a 
documentação coetânea verificamos que as teses que afirmam o 
desconhecimento das novas correntes científicas por parte dos Jesuítas não são 
verdadeiras. De facto, em Portugal, os Jesuítas não desconheciam, nem tão 
pouco eram indiferentes, às novidades de âmbito científico, ao contrário do que 
foi sendo perfilhado por alguns autores ao longo do tempo, apesar de, na 
generalidade, a Companhia ter tendido a olhar com reserva para as novas 
correntes científicas. Na realidade, no início da segunda metade do século XVIII, 
o discurso de alguns inacianos poderia, com muita facilidade, ser confundido 

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium25/25_19.htm. 9 de Setembro de 2011. 

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium25/25_19.htm�
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com o de um qualquer «moderno». Vejamos o caso do Jesuíta Inácio Monteiro 
quando refere  

«Ninguém ignora que nenhum homem no mundo pode 
hoje aprender filosofia sem inteligência de matemática. 
A Física verdadeira e que nestes tempos se cultiva, não 
são os entes da razão, as possibilidades e quimeras dos 
antigos ociosas subtilezas do entendimento humano. 
Estudamos hoje a natureza pela observação e pelo 
cálculo; os entes de razão não se medem por 
Geometria; porém esta ciência é o fundamento dos 
conhecimentos físicos que fazem o corpo da filosofia 
moderna1

Denota-se, portanto, que as novas correntes científicas eram 
conhecidas pelos Jesuítas, que liam as obras modernas e nelas reflectiam, sendo 
que alguns deles chegaram mesmo a ser seus acérrimos defensores. Ora, como 
nota Miguel Monteiro

.  

2, vários exemplos houve de um movimento de renovação 
do ensino dos Jesuítas durante o século XVIII, sendo que a própria chegada a 
Portugal dos padres italianos Carbone e Capassi em 1722 conduziu a um novo 
entusiasmo científico, expresso particularmente no Colégio de Santo Antão, em 
Lisboa. De facto, ainda antes da abertura dos gabinetes de Física na Casa das 
Necessidades, doada aos Oratorianos, já D. João V mandava comprar para 
Carbone instrumentos necessários às suas experiências. Além disso, não 
podemos esquecer os pedidos dirigidos em 1712 a D. João V solicitando que o 
monarca consentisse na alteração dos estatutos do Colégio das Artes de forma a 
poder estender-se o estudo da Física. Por outro lado, muitos outros Jesuítas 
compreendiam os perigos que os novos conhecimentos científicos poderiam 
acarretar para a ortodoxia e olhavam com desconfiança para todos aqueles que 
se afastavam do aristotelismo tomista, acusando-os de apenas o fazerem por 
uma questão de curiosidade em relação à novidade e às modas e não por um 
verdadeiro interesse intelectual3

 De facto, apesar de alguns Jesuítas conhecerem e reflectirem 
sobre as novas teses dos «modernos», não as recusando a priori e permitindo, 
por exemplo, no Colégio de Santo Antão, as referências a autores como 
Descartes e Newton, a Companhia continuou, de uma forma geral, a defender o 
sistema filosófico tradicional, a doutrina de cunho aristotélico repensada por S. 
Tomás de Aquino e sancionada pela Igreja que constituía o Curso 
Conimbricense, assumindo-se como opositora motivada a qualquer desvio dos 

.  

                                                                 
1 MONTEIRO, Inácio. 1754. Compendio dos Elementos de Mathematica. Coimbra. Tomo 
I. 
2 MONTEIRO, Miguel Corrêa. A companhia de Jesus face ao espírito moderno. 
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium25/25_19.htm. 9 de Setembro de 2011. 
3 Idem, Ibidem. 
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seus conteúdos pedagógicos. Esta realidade poderá ser explicada pela própria 
organização da Companhia de Jesus, baseada numa disciplina e obediência 
severas que tornava difícil a sua adesão à mudança. Como referem vários 
autores, entre os quais Rómulo de Carvalho, era já impossível no século XVIII 
ignorar as novas descobertas feitas pela ciência, no entanto, o conservadorismo 
tornava difícil a alteração dos conteúdos ministrados. Na realidade, se 
atentarmos nas Constituições da Companhia, verificamos que os estudiosos 
inacianos encontravam-se bastante limitados nas suas possibilidades de 
aceitação de novas doutrinas científicas. A própria Congregação Geral da 
Companhia de Jesus, reunida em Roma de Janeiro a Abril de 1706, mostrou-se 
preocupada com o facto de alguns dos seus membros manifestarem simpatia 
pelas doutrinas de Descartes e, como tal, compilou uma lista de trinta 
proposições cartesianas proibidas nas escolas Jesuítas. Atentemos, além disso, 
nas considerações do fundador, Santo Inácio de Loyola 

«como diz o Apóstolo, devemos todos, quanto possível, 
ter os mesmos sentimentos e usar a mesma linguagem. 
Não se admitam diferenças de doutrina, nem de viva 
voz, nas pregações ou lições públicas, nem nos livros, 
que aliás não se poderão publicar sem a aprovação e 
licença do Superior Geral. Este fá-los-á examinar ao 
menos por três pessoas de doutrina segura e juízo claro 
sobre a matéria em questão. Mesmo nas opiniões 
concernentes ao domínio da acção, deve evitar-se, na 
medida do possível, a diversidade, que costuma ser 
mãe da discórdia, e inimiga da união das vontades. Esta 
união e acordo de uns com os outros devem procurar-
se com todo o cuidado, nem se há-de permitir o 
contrário. Assim, unidos mutuamente pelo vínculo da 
caridade fraterna, poderão, melhor e com mais eficácia, 
trabalhar no serviço de Deus e no auxílio do próximo.1

«Não se devem admitir doutrinas novas. Se houvesse 
opiniões em desacordo com aquilo que a Igreja e os 
seus doutores comummente sustentam, devem 
submeter-se ao que for decidido na Companhia como 
no Exame se declarou. Mesmo em pontos, sobre os 
quais os Doutores católicos defendem opiniões 

  

E no que diz respeito às doutrinas novas, afirmam as Constituições:  

                                                                 
1 LOYOLA, Inácio. 1975. Constituições da Companhia de Jesus, (trad.) Joaquim Mendes 
Abranches. Lisboa. IV, 1 (307). 
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divergentes ou opostas, deve procurar-se a 
conformidade na Companhia.1

«com os que não fizeram estudos, será bom procurar 
que todos geralmente sigam a doutrina que a 
Companhia escolher por melhor e mais apta para os 
seus membros. Quem já os fez deve atender a que as 
divergências não prejudiquem a união da caridade, e 
há-de conformar-se, na medida do possível, com a 
doutrina mais seguida na Companhia.

  

2

«Se deixamos a parte amena da Física

  

Compreende-se, assim, o porquê da Companhia de Jesus ter 
permanecido ligada ao aristotelismo tomista apesar de muitos dos seus 
membros defenderem os novos ideais científicos da época, mesmo quando o 
próprio organismo compreendia que tal posição podia colocar em risco a 
permanência dos alunos nas suas escolas:  

3 e nos 
encerramos nas especulações metafísicas, 
afugentaremos de nossas escolas os estudantes, que já 
costumam queixar-se de que dirigimos todo o estudo 
de Filosofia exclusivamente à Teologia especulativa, e 
de que na própria Teologia, passando questões mais 
úteis, referentes à Moral e à Polémica, perdemos o 
tempo precioso em subtilezas e metaficismos 
insubstanciais».4

 Ora, do lado dos «modernos» Oratorianos, desde cedo foi 
atribuído um papel importante às novas correntes científicas que vinham 
ganhando terreno, bem como aos novos métodos pedagógicos que afloravam 
no campo do ensino das ciências, particularmente no que dizia respeito ao uso 
do experimentalismo no ensino da Física.

  

5

                                                                 
1 Idem, Ibidem. IV, 1 (274). 
2 Idem, Ibidem. IV, 1 (672). 
3 Trata-se do recurso à experimentação nas aulas de Física. 
4 Citado por Rómulo de Carvalho. 1986. «A actividade pedagógica portuguesa na 
primeira metade do século XVIII». História do Ensino em Portugal. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian: 387. 

 No entanto, contrariamente ao que 
comummente é afirmado, a Congregação do Oratório não pode ser considerada 
anti-aristotélica. Na verdade, o que a distingue da Companhia de Jesus no que a 
este ponto diz respeito é o facto dos Oratorianos considerarem que as teorias 
do pensador grego haviam sido deturpadas ao longo do tempo devido às 
interpretações erróneas a que foram sendo sujeitas. Isto é, o que dividiria as 

5CARVALHO, Rómulo de, A física na reforma pombalina. 
http://museu.fis.uc.pt/refpomb.htm. 9 de Setembro de 2011. 
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duas partes não seriam as teorias aristotélicas em si, mas sim a errada 
interpretação dos seus textos que eram a base das doutrinas difundidas, por 
exemplo, pela Companhia de Jesus.1 Esta foi, de facto, a opinião de um famoso 
Oratoriano, o Padre João Baptista, reconhecido como o introdutor da Filosofia 
moderna em Portugal, que passaria, como tal, a tentar a conciliação entre 
Aristóteles e os «modernos», sendo seguido na sua empresa pelo padre 
Teodoro de Almeida que, na obra Recreação Filosófica, divulgou as 
aproximações à Física acreditadas entre os «modernos». O Padre João Baptista 
acreditava que S. Filipe Néri havia restituído a Filosofia aristotélica à sua pureza 
original ilustrando-a com as experiências dos «modernos». A mesma conciliação 
tentaram outros pensadores, entre os quais alguns Jesuítas, que consideravam 
não ser já possível ignorar as novas descobertas científicas. De facto, as próprias 
críticas dos Jesuítas em relação às afirmações dos «modernos» passaram a 
basear-se, a partir de certo momento, na afirmação de que estas eram simples 
consequências das opiniões de Aristóteles. Desta forma, em ambos os lados, 
Aristóteles continuava a ser considerado o mestre, pois enquanto os «antigos» 
o respeitavam textualmente, associando-lhe algumas interpretações 
convenientes à sua adequação à doutrina cristã, os «modernos» procuravam 
nos seus textos indícios das descobertas que iam realizando.2

 «(…) vi-me, ora peripatético, ora atomista, cartesiano e 
newtoniano; e feita tão arriscada experiência entendi 
que todos eles ensinavam algumas verdades, que 
muitíssimas coisas eram duvidosas e falsas, e que a 
verdade não era apanágio de nenhum sistema (…).

 Além disso, em 
1740, a própria Congregação Geral da Companhia de Jesus reunida em Roma 
decide que a Filosofia moderna concordava com a de Aristóteles, pois, 
permitindo a Filosofia aristotélica várias leituras, uma delas corresponderia 
precisamente às teses de Galileu e Newton.  

 Em suma, apesar das contendas entre «antigos» e 
«modernos» relativamente ao ensino das ciências encontrarem nos dois 
organismos que, na época, detinham os papéis cimeiros no ensino em Portugal, 
os seus maiores competidores, torna-se visível que, em ambas as partes, 
surgiam vozes discordantes e tentativas de conciliação. De facto, os pensadores 
da época começaram a compreender que em ambas as teorias podiam ser 
encontrados aspectos verdadeiros e falsos e, como tal, o ecletismo passa a 
instalar-se entre alguns destes intelectuais. Como defendia o Jesuíta Inácio 
Monteiro 

3

                                                                 
1 CARVALHO, Rómulo de. 1982. A Física Experimental em Portugal no século XVIII. Vol. 
63. Ministério da Educação e das Universidades: 52. 
2 Idem, Ibidem: 52. 
3 MONTEIRO, Inácio. 1766. «Prefácio ao Leitor». Philosophia, Libera seu Eclectica 
Rationalis, et Mechanica Sensuum. Veneza. 
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 Além disso, estudos recentes têm vindo a trazer uma nova luz 
sobre a temática, principalmente no que diz respeito às visões, muitas das vezes 
estereotipadas, que encontramos em alguns dos estudos realizados sobre o 
ensino ministrado pela Companhia de Jesus. De facto, como refere Mordechai 
Feingold nas suas mais recentes publicações 1, apenas nas últimas duas décadas 
os estudiosos vêm-se dedicando com maior rigor ao estudo da temática, tendo 
realizado uma mais correcta apreciação da interacção entre os Jesuítas e as 
correntes que, na época, se apelidavam de «modernas» e reconhecendo o seu 
verdadeiro contributo não apenas para a expansão da matematização da 
Filosofia Natural, mas também para o desenvolvimento da ciência experimental. 
Também Alfredo Dinis se situa nesta linha de pensamento. No seu artigo 
intitulado «Censorship and freedom of research among the Jesuits (XVIth - 
XVIIIth Centuries). The paradigmatic case of Giovanni Battista Riccioli (1598-
1671)»2, Dinis enfatiza o facto dos Jesuítas terem tentado, apesar do contexto 
social, intelectual e institucional em que estavam inseridos, reconciliar a 
ortodoxia da fé com a necessidade de se abrirem a novas ideias, especialmente 
no que dizia respeito à ciência. De facto, a relação entre fé e ciência e a alegada 
subserviência dos Jesuítas - mais do que dos Oratorianos - à ortodoxia católica e 
à sua missão apostólica, foram responsáveis pelas teses que afirmam o 
desinteresse da Companhia de Jesus pela busca da verdade científica. Esta 
realidade explicaria o apoio isento de críticas às posições da Igreja e a sua 
ligação às teses de Aristóteles e S. Tomás de Aquino, contra as quais não se 
poderiam expressar livremente. Porém, os mesmos autores acabam por afirmar 
que, desde o início, a situação da Companhia de Jesus era demasiado complexa 
para poder existir um controlo doutrinal absoluto sobre os seus membros, quer 
por parte dos seus superiores, quer pela Inquisição.3

                                                                 
1 FEINGOLD, Mordechai (ed.). 2003. Jesuit Science and the Republic of Letters. 
Cambridge: The MIT Press: VII e FEINGOLD, Mordechai (ed.). 2003. The New Science 
and Jesuit Science: Seventeenth Century Perspectives. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers: VII. 
2 DINIS, Alfredo. 2005. «Censorship and freedom of research among the Jesuits (XVIth - 
XVIIIth Centuries). The paradigmatic case of Giovanni Battista Riccioli (1598-1671)». 
Jesuítas, Ensino e Ciência. Séculos XVI-XVIII. Luís Miguel Carolino e Carlos Ziller 
Camenietzki (coord.). Caleidoscópio: 29. 
3Idem, Ibidem: 32. 

 De facto, a ideia 
generalizada que aponta para a falta de liberdade dos Jesuítas na sua actividade 
científica prende-se não só com uma leitura errónea dos documentos da Ordem, 
mas também com o não reconhecimento dos limites que os apelos à ortodoxia 
encontravam face às práticas intelectuais dos seus membros. Na realidade, ao 
longo do século XVII, à medida que o termo «aristotélico» adquiria uma grande 
variedade de sentidos, alguns Jesuítas afastaram-se das teorias de Aristóteles, 
numa atitude que se tornou bastante comum, apesar das visões tradicionais 
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baseadas nas teses do pensador terem permanecido uma referência principal 
para a Ordem.1

O século XVIII acabou, assim, por ser marcado pela procura de 
convergência entre a ciência «antiga» e «moderna», inclusive no que dizia 
respeito ao recurso à experimentação, tradicionalmente entendido como 
apanágio do ensino ministrado pela Congregação do Oratório. De facto, em 
Portugal, a Casa das Necessidades doada aos Oratorianos passaria a 
testemunhar importantes sessões de divulgação da Física Experimental que 
eram entendidas pelos assistentes quase como espectáculos e que tinham a 
mais-valia de tentarem convencer os letrados que as frequentavam a enviarem 
os seus filhos às aulas leccionadas pelo organismo. As aulas ministradas por 
alguns dos mais importantes mestres Oratorianos caracterizavam-se pela sua 
base racional, experimental e eclética, colocando a Física em lugar de destaque 
e, desta forma, distanciando-se do ensino proporcionado pelos mestres Jesuítas, 
apesar de outros membros da Congregação do Oratório apresentarem uma 
atitude conservadora defendendo que as ciências deveriam ser transmitidas 
com moderação, submetendo-as aos limites da religião. Mas também no campo 
Jesuíta o recurso à experimentação ia sendo paulatinamente incorporado nas 
directrizes da Companhia de Jesus. De facto, a 16.ª Congregação Geral afirma a 
inexistência de oposição entre a Filosofia aristotélica e estilos mais atractivos de 
aprendizagem da Física, tais como o recurso à experimentação, que passa a não 
ser considerado um desvio ao aristotelismo, tal como foi novamente enfatizado 
na 17.ª Congregação Geral, em 1751.

  

2

 Desta forma, a partir do que foi sumariamente apresentado, é 
possível compreender que as querelas entre a Companhia de Jesus e a 
Congregação do Oratório que tiveram lugar no período anterior à Reforma 
Pombalina da Universidade constituem-se como um campo de estudo em 
aberto, na medida em que permanecem ainda visões estereotipas e erróneas 
relativamente à pedagogia e ao entendimento científico de cada um dos 
organismos responsáveis pelo ensino em Portugal no século XVIII. No fundo, 
encontramo-nos perante duas formas distintas de entender o ensino da ciência 
que, de uma forma geral e grosseira, foram sendo conotadas com cada um dos 
organismos religiosos em causa, mas que, na realidade, não os caracterizam 
verdadeiramente, visto não encontrarmos uma homogeneidade de pensamento 
entre os intelectuais de cada um dos campos. Na realidade, o século XVIII, no 
âmbito do ensino das ciências, acaba por caracterizar-se por um período de 
mudança; mudança de paradigmas científicos que vão sendo, paulatinamente, 
aceites pelos intelectuais da época, mas que vão também encontrando 
obstáculos e resistências por parte dos mais conservadores. Desta realidade 
surge o ecletismo muitas vezes apresentado por estes mesmos intelectuais, mas 

  

                                                                 
1Idem, Ibidem: 33. 
2 Idem, Ibidem: 45-46. 
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também o avanço dos novos modelos pedagógicos que vêm, em Portugal, a 
ganhar forma com a Reforma Pombalina da Universidade.   

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARIEW, Roger. 2005. «Jesuit Philosophy in the 17th century France». Jesuítas, 
Ensino e Ciência. Séculos XVI-XVIII. Luís Miguel Carolino e Carlos Ziller 
Camenietzki (coord.). Caleidoscópio: 9-25. 

CARVALHO, Rómulo de. 1986. «A actividade pedagógica portuguesa na 
primeira metade do século XVIII». História do Ensino em Portugal. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

CARVALHO, Rómulo. 1982. A Física Experimental em Portugal no século XVIII. 
Vol. 63. Ministério da Educação e das Universidades. 

CARVALHO, Rómulo de, A física na reforma pombalina. 
http://museu.fis.uc.pt/refpomb.htm. 9 de Setembro de 2011. 

DINIS, Alfredo. 2005. «Censorship and freedom of research among the Jesuits 
(XVIth - XVIIIth Centuries). The paradigmatic case of Giovanni Battista 
Riccioli (1598-1671)». Jesuítas, Ensino e Ciência. Séculos XVI-XVIII. Luís 
Miguel Carolino e Carlos Ziller Camenietzki. Caleidoscópio: 27-57. 

FEINGOLD, Mordechai. 2003. Jesuit science and the Republic of letters. MIT 
Press. 

HESS, Peter M. J.; ALLEN, Paul L.. 2008. Catholicism and science. Greenwood 
Publishing Group. ABC-CLIO. 

LOYOLA, Inácio. 1975. Constituições da Companhia de Jesus. (trad.) Joaquim 
Mendes Abranches. Lisboa. 

MONTEIRO, Inácio. 1754. Compendio dos Elementos de Mathematica. 
Coimbra. Tomo I. 

MONTEIRO, Inácio. 1776. «Prefácio ao Leitor». Philosophia, Libera seu 
Eclectica Rationalis, et Mechanica Sensuum. Veneza. 

MONTEIRO, Miguel Corrêa, A companhia de Jesus face ao espírito moderno. 
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium25/25_19.htm. 9 de 
Setembro de 2011. 

SCHUSTER, John Andrew; ANSTEY, Peter R.. 2005. The science of nature in the 
seventeenth century: patterns of change in early modern natural 
philosophy. Springer Science & Business. 

 
Agradecimentos 
 
À Fundação para a Ciência e Tecnologia, sem o apoio da qual este estudo não 
teria sido possível. 

http://museu.fis.uc.pt/refpomb.htm�
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium25/25_19.htm�


CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As Ciências no Iluminismo - 129 - 

 
C – As Ciências no Iluminismo 
 

QUANDO FERRO VALIA OURO: ANÁLISE DAS MEMÓRIAS 
MINERALÓGICAS DE JOSÉ BARBOSA DE SÁ (1769) 

 

CHRISTIAN FAUSTO MORAES DO SANTOS; RAFAEL DIAS DA SILVA CAMPOS 

Universidade Estadual de Maringá 
chfausto@hotmail.com 

Palavras-Chave: América Portuguesa, Mineralogia, História das Ciências. 
 
Foi em plena zona mineira do Mato Grosso setecentista que o 

advogado licenciado José Barbosa de Sá afirmou que o ouro não era o minério 
mais importante para a economia colonial. Sua obra Diálogos Geográficos 
(1769) constitui uma das maiores cosmologias já escritas na América 
Portuguesa. No referente às descrições e relatos mineralógicos concebidos 
por este homem de Colônia, pretendemos analisar os preceitos filosófico-
naturais, técnicos e tecnológicos que nortearam as teorias e critérios 
empregados na mineração colonial, bem como a atividade letrada colonial 
frente ao estudo e exploração do mundo natural americano. Analisaremos 
também em que medida os Diálogos Geográficos podem contribuir à 
discussão da produção intelectual colonial acerca de uma atividade que não 
envolvia somente a prospecção e mineração de metais preciosos. 
Trabalho Realizado com apoio da Fundação Araucária, órgão de fomento à 
pesquisa do Estado do Paraná 

AUTORES SETECENTISTAS NOS CENTROS COLONIAIS  

A produção intelectual no Portugal Americano é ainda hoje tema de 
diversas discussões, muitas delas pautadas nos estudos culturais e da leitura. 
Tais estudos vêm reestruturando o estado da produção intelectual sobre os 
trópicos portugueses. Neste segmento, as produções de Márcia Abreu (2001) 
tem se destacado, principalmente pela perspectiva da autora em criticar a 
ideia geral de uma ausência de leitores na Colônia. Abreu notou, pela 
quantidade de obras confiscadas pelos órgãos de censura, que havia sim um 
grande número de leitores coloniais, faltando definir quem eram eles. De 
outra parte, Claudia Binato (2007) também é destacável no âmbito dos 
estudos em leitura e leitores, por caracterizar as tentativas autóctones de 
criação de Academias literárias e científicas. 

Nos recentes anos, pesquisadoras do Instituto de Geociências da 
Unicamp, têm publicado artigos que também contribuem à crítica da ausência 
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de produção intelectual em Colônia. Maria Margaret Lopes, Clarete Paranhos 
da Silva, Silvia Figuerôa e Rachel Pinheiro, publicaram conjuntamente uma 
análise da obra mineralógica de João da Silva Feijó, sendo que a opinião das 
autoras fica clara já na primeira linha, em que elas defendem a existência de 
significativa atividade intelectual, em História Natural, também na Colônia 
(Lopes; et al, 2005). 

Contudo, foi pacífico por muito tempo na historiografia luso-brasileira 
que os vassalos americanos do Império Português no século XVIII não haviam 
produzido nenhum estudo acadêmico, ou até mesmo que as raras exceções a 
esta massa de inércia, consideradas louváveis por estes historiadores, não 
foram mais que tentativas canhestras e vãs. 

A Coroa portuguesa era tida como atrasada e em descompasso ao 
restante da Europa (Santos; Campos, 2011a). Por consequência, a Colônia, tida 
por fruto amargo das relações exclusivistas com sua Metrópole (Novais, 1995), 
teria uma produção intelectual ainda mais deficiente. Embora, seja 
compreensível a posição destes estudiosos, não podemos concordar em 
creditar a Portugal e seus territórios d’além-mar uma produção intelectual tão 
atrasada. Por outro lado, esta visão comparativa, se revela 
epistemologicamente incorreta, pois utiliza os conceitos de “atraso” e 
“avanço” de maneira absoluta, não respeitando as vicissitudes do processo 
histórico de formação e consolidação do saber acadêmico na Europa e mesmo 
na América. 

Para tanto, discutiremos a obra, ainda inédita, de José Barbosa de Sá, 
exemplo de um rol de autores ausentes na burocracia acadêmica setecentista. 
Além de não ter freqüentado os bancos da Universidade de Coimbra (ROSA; 
ROSA, 1975), Sá era advogado licenciado, fato que o configura como ausente 
também do curso regular de Direito. Por estes motivos, sua produção não 
pode ser propriamente considerada como acadêmica. Os Dialogos 
Geograficos. Chronologicos, Politicos, e naturais, escriptos por Joseph Barbosa 
de Sáa Nesta Vila Reyal do Senhor Bom Jesus do Cuyabá (1769), como se 
encontra grafado ao original, é obra de um intelectual que poderíamos dizer 
autodidata, habitante da Vila de Cuiabá num período em que a região ainda 
não era sede da Capitania de Mato Grosso. Com mais de 800 fólios (Papavero, 
2009), a obra trata de diversos temas, indo de discussões mineralógicas a 
religiosas e citações bíblicas; fato que coloca os Diálogos Geográficos no 
segmento de documentações as mais relevantes para os estudos 
setecentistas, posto que a obra pode ser analisada sob diversos campos de 
estudos humanos atuais. 

Por outro lado, este caráter autodidata de Sá também contradiz as 
produções que negam autonomia e inovação aos homens de Colônia. Sá 
exemplifica uma produção intelectual colonial que passou ao largo das 
mudanças e transformações acadêmicas ocorridas na Europa e em certas vilas 
coloniais (Ouro Preto, Rio de Janeiro, Olinda/Recife). O advogado licenciado 
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não esperou de Portugal ações que o ingressasse no universo das sete artes 
liberais, nem foi até a Europa para tanto. Contudo, isto não o impediu de 
construir uma visão própria de mundo, em que pesem, inclusive, uma 
interpretação muito particular de mineração/mineralogia. Neste sentido, 
nossa análise focará este tema, que era central para a vida dos colonos 
americanos, fossem habitantes das Minas Gerais do ouro, fossem residentes 
na Cuiabá das febres podres. 

UMA MINERALOGIA PRÁTICA 

Apesar de não ter formação em Filosofia Natural, José Barbosa de Sá 
não se esquivou de comentar, em seus Diálogos Geográficos, assuntos que 
compreendiam os três reinos naturais. Sá relatou seus entendimentos sobre 
diversas matérias do mundo natural, sendo que considerava o reino mineral 
um dos mais relevantes. Sua visão de mundo natural previa uma 
perfectibilidade da natureza (280 VERSO) e ele identificou o reino mineral a 
partir de critérios utilitaristas, sendo que seu sistema de classificação pouco 
ou nada lembra aqueles produzidos pelos filósofos naturais dedicados ao 
estudo das rochas e minerais. O utilitarismo de Sá chega a diferenciar os 
metais dos minerais, ordenando estes últimos como um grupo que não 
apresentaria qualidades econômicas para os homens. Seu sistema 
classificatório havia separado ainda um terceiro grupo: a classe das pedras ou 
“pedrenina classe” seria a base da vida na terra, sustentáculo das ações 
humanas (286 RECTO-286 VERSO). 

Esta visão classificatória utilitarista ímpar pode ser percebida, por 
exemplo, quando Sá desconsidera a esmeralda por esta não ter aplicação 
prática (290 RECTO) ou quando o autor criticou a tradição estabelecida que 
desclassificava o sal, enxofre e antimônio como minerais, ao mesmo tempo 
em que o azougue (mercúrio) seria um metal (254 RECTO). 

Por outro lado, o utilitarismo de Sá não era pautado apenas em 
compreensões físicas do universo, para ele o segmento espiritual/religioso 
compunham elementos igualmente importantes. Um caso exemplar desta 
ambivalência utilitarista e religiosa foi a análise por ele realizada do enxofre. 
Sá ressaltou que, diferentemente dos outros minérios, este tinha sido criado 
para “punição de delitos” como um “instrumento da divina justiça” (281 
VERSO). Seu poder destrutivo era devido tanto aos incêndios que fulminavam 
das entranhas da terra (vulcões), quanto pela ruína causada pelas próprias 
mãos humanas (281 VERSO). 

Podemos notar, portanto, quão destoante era o pensamento de Sá 
frente os letrados de sua quadra. Segundo seus critérios, a utilidade do 
enxofre devia ser contabilizada por seus usos práticos, como adubo de terra 
ou pólvora, por exemplo (281 VERSO; 282 RECTO, respectivamente), mas 
podia ser medida também em função das relações espirituais e divinas, ou, no 
caso, infernais. Sá chega a compreender as minas de enxofre como as mais 
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profundas, sendo que esta “constatação” não está nem um pouco desatrelada 
da visão utilitarista-religiosa que ora discutimos. Ainda assim, Sá salientou já 
na época (embora acreditamos que ele tenha apenas conjecturado) a 
existência de minas de enxofre no Brasil, mas neste caso não foi uma 
percepção religiosa que o levou a tal constatação, para ele o fato de haver 
fontes de águas quentes no território colonial era indicativo de vieiros de 
enxofre e ferro, sendo que ele inclusive citou onde poderiam ser encontradas 
tais minas (282 VERSO-282 RECTO). 

Deste modo, a análise da obra do advogado licenciado nos permite 
compreender parte de um universo não acadêmico da época, pois Sá 
partilhava da mesma curiosidade investigativa dos filósofos naturais, 
chegando a comentar questões como os “fogos subterrâneos” (Gohau, 1987: 
103-113; 255 VERSO). 

Sá, portanto, defende que as duas teorias estariam erradas; esta 
última considerada ignorante, a primeira, com problemas, pois Deus não teria 
formado minerais na época da Criação, e para provar isto, Sá se vale da 
ausência de menções no Gênesis sobre minerais (255 RECTO). 

A cosmogonia católica de nosso autor é identificada, portanto, 
quando de sua defesa pelo papel da criação divina. Sá combate as idéias de 
formação mineral contemporânea à formação da terra e de formação a partir 
de astros concluindo que o trabalho de formação da terra foi dado por Deus 
(255 VERSO). 

Neste sentido, podemos notar que para Sá quando foram criados os 
minerais/metais, na verdade, eram somente matérias, que produziriam 
futuramente os minérios. Assim, cada matéria teria sido depositada em 
determinado local e, tal como as plantas, nasceriam, cresceriam, frutificariam 
e se extinguiriam (255 VERSO-256 RECTO). 

Esta constatação pode ser importante para notarmos que a ideia de 
reinos naturais perfazia os minerais de modo pleno, inclusive enquanto seres 
que frutificariam: “(...) e vir-se-hão a esgotar que não é manancial inesgotável, 
e para a natureza produzir outra colheita como aquela, carece ao menos de 
mil anos” (271 RECTO). Sá alegava que as pérolas eram como que frutos das 
conchas (299 RECTO), ou que os corais eram pedras que nasciam no fundo dos 
mares (297 VERSO-298 RECTO), ou ainda que os bezoares1

Ao mesmo tempo, é relevante notarmos, mais uma vez, que este 
complexo conjunto de idéias mineralógicas foi criado por um advogado não 
formado, sem diplomação em Filosofia Natural, mas que abraçou as 

 ficavam mais 
brancos à medida que eram colhidos maduros (297 RECTO). 

                                                                 
1 Bezoar, também conhecido por Bazar, segundo Rafael Bluteau (1789) seria “usual na 
Medicina, calculo que se cria na bucho de humas cabras do Oriente, e se diz bazar 
Oriental, ou do Occidente, e se diz bazar Occiedental, reputa-se antidoto”. Desse 
modo, o Bezoartico seria “medicamento composto da pedra bazar”. 
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discussões da formação do universo, sob a ótica religiosa, mas também 
intercalando esta ao universo das letras. 

Muito utilizado na Colônia, o ferro era essencial para a extração de 
outros minérios (298 RECTO). Segundo Sá era o ferro, por seus valores aos 
usos humanos, que compunha o topo dos metais mais importantes, só então 
seguido pelo ouro (356 VERSO). Sá chegava a se valer de uma história, para 
argumentar que até mesmo os índios sabiam que o ferro era mais importante 
que ouro: 

Diziam as gentes Americanas aos Espanhóis nos 
princípios de suas conquistas, vendo-os procurar com 
tanta ânsia ouro e não fazendo caso de ferro, que 
eram como as crianças que apanham coisas e 
pedrinhas para brincarem, e não fazem caso das 
coisas de valor, e assim era entre eles este metal o de 
mais estima (257 VERSO). 

E se observarmos a preocupação da Coroa portuguesa em produzir 
ferro e a primazia dada por Sá ao elemento, talvez possa ficar mais claro que, 
para além do ouro, havia uma preocupação em se produzir diversos bens na 
Colônia; mesmo que esta preocupação pudesse ser destinada, em alguns 
casos, justamente à produção de ouro. 

Assim, revisão quanto à ação metropolitana de prospectar outras 
minas, que não somente ouro foi realizada pelas pesquisadoras Silvia 
Figuerôa, Clarete Paranhos da Silva e Ermelinda Pataca. Valendo-se das 
instruções portuguesas para as viagens filosóficas, elas salientaram quais eram 
os procedimentos indicados que se deveriam utilizar neste sentido. Segundo 
as autoras, havia uma forte preocupação por parte da Coroa em treinar e 
habilitar súditos que pudessem identificar nas montanhas “os mais ricos 
tesouros da natureza” (Figuerôa; Silva; Pataca, 2004: 719-720). 

Silvia Figuerôa, ao produzir um histórico da mineração brasileira, 
também evidenciou o papel ocupado pelo ferro e por outros metais – para 
além de ouro e prata – no quadro da mineração portuguesa (Figuerôa, 2006). 
Também neste sentido, embora discutindo a obra de João da Silva Feijó no 
Ceará, as autoras Clarete Paranhos da Silva e Maria Margaret Lopes 
salientaram o objetivo do naturalista, qual fosse “estudar todas as 
potencialidades naturais da região” (Silva; Lopes, 2004: 733, 738, grifo nosso). 
Feijó, por exemplo, nos permitindo revalorizar o papel das minas de ferro no 
período, chegou a dizer que: 

Também se encontram por entre estes bancos de 
pissarra (sic); (...) e em muitos Lugares multiplicidade 
de pedaços de uma excelente, e mui rica mina de 
ferro, em algumas partes, com as comodidades 
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precisas para o seu aproveitamento (Feijó, 1997: 365-
366). 

A discussão quanto à utilização de ferro intra-Colônia pode ser 
endossada também pela análise documental do comércio colonial, com vistas 
a notar quão difundida foi a produção e demanda do minério em comento. 
Neste sentido, Matheus Souza Gomes (2009), em sua pesquisa sobre o 
trânsito comercial na Minas Colonial, encontrou, por meio de registros de 
passagem, uma grande comercialização em Itajubá, Jacuí e Jaguará (MG). 
Segundo seu estudo, em Itajubá (1765-1832) foram pagos 15$537,5 em 
impostos entre ferragem, ferro e aço; já em Jacuí (1775-1832) foram 
registrados ferro e aço na ordem de 8$312,0; todavia, em Jaguará (1750-1767) 
não foram registradas passagens destes metais. Estes dados, mais que meras 
aplicações estatísticas das relações socioeconômicas coloniais, contribuem 
para diversificarmos nossa percepção de um interesse colonial extra-ouro. 
Assim, ainda que aplicados apenas à Minas Colonial, é salutar notarmos tal 
emprego em outras províncias e, deste modo, complexar o universo ferrífero 
colonial na tentativa de compreendermos mais amplamente o conjunto da 
atividade (e sociabilidade) mineradora no Portugal Americano. 

Silva e Lopes destacaram ainda que os interesses metropolitanos 
estiveram além das fronteiras minerais conhecidas, a saber, Minas Gerais, 
Mato Grosso e Goiás, como foi o caso do Ceará (Silva; Lopes, 2004: 738). É 
prova disto também, as por Sá citadas minas de prata entre as ribeiras do “rio 
de São Francisco e Parnaíba”, no Piagui [Piauí] (275 VERSO), bem como a 
exemplar ocorrência de ametista na Bahia (293 RECTO). 

As tentativas de João Manso Pereira (Filgueiras, 1993) e Manoel Alves 
Correia (Filgueiras, 1998) em se construir fundições de ferro, ambas 
financiadas pela Coroa, também denotam a preocupação metropolitana extra-
ouro. Apoio real este, nos dois casos, anteriores às ações da Coroa portuguesa 
frente as reais fábricas de ferro do século XIX. 

Por outro lado, não pode deixar de ser analisada aqui a memória do 
Lente de História Natural e Química na Universidade de Coimbra, Domingos 
Vandelli publicada pela Academia de Ciências de Lisboa, em que o paduano 
pontua por regiões e proveitos diversos seres dos três reinos da natureza com 
possíveis retornos econômicos para o Reino, tendo sido o ferro também 
arrolado. Sua Memória sobre algumas produções naturais das Conquistas, as 
quais ou são pouco conhecidas, ou não se aproveitam (Vandelli, 1789), como o 
título já denota, buscava facilitar o aproveitamento dos recursos naturais das 
Colônias. 

Analisando ainda os usos que o ferro adquiriu na medicina renovada 
portuguesa (Edler, 2006: 47), contudo sem o completo abandono da medicina 
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hipocrático-galênica-dioscórica1

Ficando claro o uso de baixo-fornos e o limite estratigráfico em que 
se exploravam as minas, ou seja, por volta de mil e cem metros de 
profundidade, podemos salientar uma possibilidade interpretativa que 
conteste a perspectiva historiográfica quase exclusiva de exploração por 
aluvião. Supondo que Sá não tenha errado sua estratigrafia, faz-se 
questionável, portanto, a secundarização da exploração por lavra subterrânea 
no segmento da historiografia colonial. Apesar de não tão conhecidos pelos 
historiadores, documentos como a Carta do ouvidor da Vila de Cuiabá José de 
Burgos Vila Lobos ao rei [D. João V] em que pede ordem para regressar ao 
reino, expõe sobre o intento dos moradores de fazerem um serviço de águas 
do Rio Coxipó para entrarem nas lavras, e a conveniência de um governador 
para a Vila (1732), ou um João da Silva Feijó salientando a existência conjunta 

 (Semmedo, 1716: 501; Febrer, 1999a; 
Furtado, 2002: 414), podemos notar sua grande procura na Colônia também 
para fins medicinais. 

Embora, num primeiro momento, seja bastante adverso pensarmos 
em um colono que defendesse a exploração do ferro frente ao ouro, todo este 
conjunto de fatores que implicam atualmente a uma revisão sobre a 
importância dada ao ferro durante o período colonial, impele-nos a repensar a 
posição de Sá, não como um absurdo, mas enquanto uma defesa utilitarista e 
pragmática, basilada em preceitos religiosos. 

Quanto às técnicas coloniais de beneficiamento do minério de ferro 
conhecidas por Sá, podemos destacar outro trecho onde o autor descreve 
detalhadamente a maneira como se forjava o ferro à época: 

(...) a forma em que se apura é quebrá-la, amarram 
até pôr em partes miúdas, estas lançam-se em 
cadinhos de barro e metem-se em uma fornalha 
coberta de abóbada, que apenas lhe deixam um 
respiradouro, ali lhe dão um fogo violento com 
agitação de fole, aonde derretido o metal, busca o 
fundo do cadinho ficando em cima a escoria, depois 
de frio à força de martelo o vão apurando, lançando-
lhe as escorias que lhe ficaram e estendendo-o e 
quanto mais batido, melhor fica, profundam suas 
minas para o centro da terra até 500 braças sendo 
que está fora dela à vista o melhor e de mais 
rendimento (258 RECTO). 

                                                                 
1 Pedáneo Dioscórides (40-90), nasceu na cidade de Anazarbo (Anatólia), era conhecido 
em árabe por Diyusquridis al-Ayn Zarbi, foi autor da obra De Materia Medica, uma das 
principais fontes de informações sobre drogas medicinais desde o século I (Rasteiro, 
1999; Febrer, 1999b; Elía, 2009). 
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de ambas técnicas extrativas (lavra e aluvião) podem contestar tal 
predominância: 

(...) uns se empregaram em minas [de ouro], e escavar 
os Montes para tirarem das betas que encontravam, o 
metal; (...) outros porém se contentaram em o faiscar 
pelos Riachos no tempo das chuvas, e em quanto eles 
conservaram aguas para as bateações (Feijó, 1997: 
367). 

Quanto às características do ferro, Sá defende ainda suas “virtudes 
magnéticas” travando discussão com aqueles que defendiam (sem os nomear) 
que as “pedras” possuíam tal virtude (257 RECTO). Ausente de conhecimentos 
docimásticos, Sá não concebeu as diferenças entre a Magnetita (Fe3O4) e a 
Hematita (Fe2O3). Pode-se depreender dos escritos de nosso autor, que ele 
acreditava que a produção de ferro era decorrente de um minério genérico, 
sendo que tal minério (como o ferro, no caso) teria sempre constituições 
idênticas não importando o local; uma perspectiva claramente oposta à 
geognosia de Abraham Gottlob Werner (Varela; Lopes; Fonseca, 2004: 706; 
passim). 

De modo semelhante, Sá defendeu a pureza do ouro (261 VERSO), 
em detrimento dos outros seres do reino mineral, fato que denota a 
preocupação de nosso autor em produzir diferenciações para os 
agrupamentos minerais, muito antes dos atuais conceitos de agrupamentos 
cristalino, paralelo, regular, irregular, etc. Para ele, à exceção do ouro todos os 
demais seriam formados em uma matriz, estando agregados a outros 
minerais. O ouro estaria então numa separação completa (isolado), sendo que 
seria apenas circundado pelos demais elementos presentes em sua matriz, 
mas não unido a eles (260 RECTO). 

Ao mesmo tempo, podemos notar que Sá produziu uma visão 
particular do universo químico da época, sendo que chegou até mesmo a 
criticar os homens de letras do período. Sua posição se deveu ao fato de 
discordar que fosse impossível estabelecer ligas entre cobre e ouro, bem 
como prata e ouro: 

(...) e afirmam os químicos que nas ligas que se fazem 
deste metal com outros, nunca com eles se une 
ficando em particular misturados. A certeza que disto 
tenho é que com o cobre e prata identifica se ficando 
tudo uma espécie (260 VERSO). 

O processo de lixiviação do solo foi identificado por Sá como maneira 
de se dar a conhecer o ouro, mas que, ao mesmo tempo, podia soterrá-lo (260 
VERSO). A técnica de extração aurífera mais utilizada no Portugal Americano 
também foi ressaltada por Sá, sendo que ele a denominou de “lavrar de tacho 
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aberto” (261 VERSO). Esta técnica consistia em extrair o ouro de aluvião, 
eliminando as impurezas encontradas na água e em contato com o minério, 
sem empregar recursos mais caros, demorados e difíceis. Ao mesmo tempo, 
Sá criticou a legislação mineira, alertando que havia um tratamento idêntico 
para todo o setor, não observando as especificidades de cada metal: 
“defenderam os relatores fiscais por parte da Coroa com a generalidade das 
leis que falam em todos os minerais e a inteireza que na observância delas se 
devia guardar” (277 RECTO). 

As defesas ideológicas de Sá saltam à vista se lembrarmos do 
ambiente de censura vivenciado naqueles anos. A começar por sua 
supervalorização do ferro frente o ouro, passando pela discussão legal das 
normas mineiras, Sá ultima por defender uma visão mineralógica social e 
humana, onde estima os trabalhadores em detrimento dos senhores e acaba 
por, indiretamente, propor toda uma reorganização social a partir de seu novo 
princípio de valorização do sistema produtivo: 

Mas esses mineiros de que tratava a dita lei e a quem 
concedia esses privilégios; eram aqueles que 
pessoalmente e com suas mãos trabalhavam nas 
lavras, esses são os que merecem essas graças, e não 
os que hoje o fazem deitados na cama, esperando que 
os escravos lhe[s] tragam os jornais, que nenhum 
mérito tem para lograrem título, nem indulto de 
mineiros salvo se andam pessoalmente com os 
escravos em serviços atuais que estes alguma coisa 
merecem. Tudo o sobredito traz D. Francisco de 
Alfaro1

                                                                 
1 Além de ter sido ouvidor e visitador, muito discutido pelos atuais indianistas da região 
da Prata, foi também jurista, autor das Ordenanzas, também conhecidas por Código de 
Alfaro, que foi a segunda obra sobre os indígenas de Tucumán. Para mais, ver Judith 
Farberman (2008). 

. Glos. 20 § 6. n.o 101 e 104 (263 VERSO-264 
RECTO). 

Devido a trechos como este, acreditamos que os Diálogos 
Geográficos nunca chegaram às mãos de burocratas no Reino português ou 
em sua Colônia americana, pois esta crítica mordaz de Sá não toca apenas nos 
interesses dos senhores que recebiam títulos e direitos devido à descoberta 
de minas, mas feria os interesses metropolitanos também. Há muito que 
Portugal vinha ofertando títulos em contrapartida aos benefícios do 
descobrimento de minas e Sá criticou justamente uma das mais rentáveis 
ações metropolitanas. Sá poderia ter se complicado também, quando chegou 
a criticar diretamente o que considerava como desmandos metropolitanos, 
relatando as ações políticas em relação às minas de ouro, ou mais 
propriamente a falta de ação (267 RECTO-267 VERSO). 
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Mais uma vez, podemos ressaltar que Sá foi autor autônomo e não 
dependente das produções filosófico-naturais européias do período, pois as 
percepções da realidade histórica e cotidiana deste homem de Colônia eram 
fortemente distantes das visões dos acadêmicos de sua quadra. Tanto, que ele 
foi um daqueles colonos a apontar os problemas e dificuldades da atividade 
mineradora (Silva; Lopes, 2004); diferentemente da percepção média 
(excetuada em grande parte pelos filósofos-naturais e pelo governo 
português) de que a mineração é que era um problema (Figuerôa; Silva; 
Pataca, 2004: 715). 

Assim, cabe questionarmos por que Sá supervalorizou o ferro em 
detrimento do ouro, numa época marcada historiograficamente pela busca do 
El dourado. Não estaria essa perspectiva historiográfica (exclusivamente 
aurífera) da exploração mineral relegando aspectos igualmente importantes 
do cotidiano colonial, como a prospecção e aplicação prática de outros 
minérios por parte dos colonos em diversos segmentos econômicos? 

Compreendemos, portanto, a necessidade de contestar esta 
consagração aurífera e buscar perceber os interesses dos colonos enquanto 
outros que não somente ouro. Todavia, nossa crítica não implica em se 
desvalorizar o estudo da prospecção aurífera sucedida no período, o status 
destinado aos seus descobridores e as relações econômicas provenientes do 
afluxo aurífero da Colônia para Lisboa e desta no equilíbrio de sua balança 
financeira em tempos protecionistas. O que estamos a propor é uma 
revalorização da perspectiva metropolitana de exploração mineral no Portugal 
Americano, pois não são escassas as documentações de época que deslindam 
um olhar lisboeta atento aos mais diversos seres minerais, e não apenas para 
ouro e diamante. 

DE MINÉRIOS A METAIS 

A condição das minas de prata por ele descritas revelam um cotidiano 
insalubre e extremamente árduo para seus trabalhadores: “são suas minas 
pestilentes pelos muitos vapores sulfúreos que de si lança” (274 RECTO). 
Mesmo Sá não tendo se debruçado sobre o tema médico, os malefícios da 
intoxicação pulmonar provenientes da não prevenção e administração de 
cuidados para com os mineiros criava sérios riscos à saúde dos trabalhadores 
e ao empreendimento mineiro, por consequência destes pestilentos ares – 
como diria Sá com sua medicina humoral. 

De modo semelhante, a produção e aplicação de diversos 
medicamentos era realizada com minérios brutos, o que, inclusive, em caso de 
má administração, também contribuía para complicar o quadro médico dos 
mineiros e habitantes das pobres vilas mineradoras coloniais. Ao longo de 
suas memórias mineralógicas, Sá comenta diversos usos minerais, como o 
caso do Enxofre, que apesar de ter sido mal reputado por nosso autor era 
considerado proveitoso para a conservação da vida (281 VERSO), tal qual o 
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Estanho (278 RECTO-278 VERSO) e o Chumbo (279 VERSO), que serviriam de 
curativo dos corpos. O Mercúrio (ainda hoje muito utilizado na medicina e 
odontologia, ainda que não com a antiga aplicação bruta no paciente) era tão 
utilizado que Sá chega a desconsiderar a necessidade de comentar seus usos 
fármacos (280 RECTO). Por outro lado, Sá utiliza uma citação de Santo Antonio 
de Padova quando defende a Ametista para o combate ao veneno de cobra 
(292 VERSO- 293 RECTO). Sá cita ainda a Malacaxeta (conhecida por Talco), 
também a colocando no rol das pedras boas para conservar, salientando ser 
ótimo curativo das chagas rebeldes, pois destruiriam as carnes podres e 
permitiriam assim a administração dos remédios necessários (298 VERS0- 299 
RECTO). 

Por outro lado, segundo o próprio Sá, a medicina vinha considerando 
os corais, enquanto medicamento para diversas enfermidades. O advogado 
licenciado discorda profundamente e ironiza tal crença criticando a ideia de 
que os corais poderiam ser uma panacéia, pois para ele não tinham valor 
médico algum: 

De suas virtudes tratam muitos Escritores, dizendo ser 
proveitoso para o mal da gota-coral, para doentes do 
coração, flatos hipocondríacos, para chagas da boca, 
para estancar sangue e as fluxões do menstruo, 
verdadeiramente não tem mais do que 2 virtudes; 
uma é sustentar e vestir aqueles que o vão buscar ao 
fundo do mar e nele trabalhão por ofício; e a outra é 
alegrar os corações dos amantes quando os veem nos 
pescoços e braços das Donas e mais nada (298 
RECTO). 

É notável, deste modo, reconhecer que José Barbosa de Sá já possuía 
um entendimento do ambiente hostil e insalubre das minas de prata, mesmo 
não tendo os conhecimentos médico-sanitários disponíveis hoje. Sá é um 
exemplo de homem da Colônia atento às condições periculosas oriundas da 
atividade mineira de lavra subterrânea. Ainda assim, Sá se preocupou 
sobremaneira com o conhecimento de seus leitores e não com a condição dos 
mineiros. Para ele era essencial a construção de um saber básico em 
mineralogia que contribuiria para o enriquecimento geral, posto que caso 
todos soubessem minimamente distinguir os minérios nos veios, o Império 
tiraria mais proveito dos colonos. E sua preocupação não era infundada, os 
colonos não sabiam distinguir, por exemplo, uma mina de ouro de uma prata 
(275 VERSO-276 RECTO). 

Uma coisa pode ser afirmada: ali, pouquíssimos tinham 
conhecimentos para diferenciar um minério de outro, que dirá analisar a 
porcentagem de cada elemento; a docimasia setecentista era um saber 
provavelmente inexistente naqueles sertões. No conjunto de saberes 
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docimásticos, o máximo seria, por exemplo, a percepção de Sá de que a 
marcassita continha (pode conter, na verdade) enxofre e antimônio (297 
RECTO). 

Neste sentido, para o caso de algum colono se deparar com um veio e 
não perceber seus compostos, Sá buscava divulgar para os leigos no assunto 
como identificar uma mina que possuía determinado potencial exploratório. 
Assim, ele descreveu detalhadamente como elas poderiam ser, onde as 
encontrar, etc. Ele expôs então que a prata seria encontrada em suas 
matrizes, bem como junto a outros minérios: “(...) acha-se além da sua própria 
matriz, nas minas de ouro envolto com ele, nas de chumbo e nas de cobre 
(274 RECTO)”. Para ele, a matriz da prata seria: 

(...) uma matéria duríssima, que não difere de pedra e 
de metal, à maneira de betume a que os Castelhanos 
chamam tacana com que está misturada em 
grãozinhos e em fios à maneira de veias estendidas e 
também em chapas como papel, e em troços como 
tijolos; estendem-se seus vieiros ao solar da terra, e 
para o centro até 500 braças de onde se tira a tacana 
em pedaços, quebrava com alavancas e manoens (274 
RECTO). 

Cabe notarmos que a descrição acadêmica mais aceita no período 
sobre a matriz de prata pode ser encontrada em Von den äusserlichen 
Kennzeichen der Fossilien, originalmente publicada em 1774 pelo, à época 
renomado, filósofo mineralogista Abraham Gottlob Werner (1749-1817). 
Neste volume, Werner defende uma nova teoria para a formação dos veios e, 
se valendo das minas de prata de Freiberg, descreve diversos compósitos 
minerais encontrados em conjunto com a prata. Ao passo que mesmo esta 
não seria pura, sendo encontradas substâncias diversas incrustadas nas 
rochas, chegando até mesmo à presença de variedades do composto, como os 
por ele citados minérios de prata vermelho escuro, minério de prata frágil, etc. 
(Werner, 1805: 215). Assim, Werner elaborou a descrição da proporção geral 
dos elementos presentes nos minérios (docimasia), como neste exemplo: 
“principally quartz [SiO2], much brown spar [Siderita - FeCO3], and often cale 
spar [Calcita - CaCO3]” (Werner, 1805: 214). 

Portanto, podemos notar que as compreensões mineralógicas de Sá 
caminhavam em outros trilhos que não a cultura acadêmica européia 
iluminista. Para ele, mais valia a distinção de um minério perante outro por 
meio das lógicas simpáticas e da similitude1

                                                                 
1 A lógica da simpatia pode, por exemplo, ser percebida quando Sá defende que “(...) e 
como o movimento deste seja subir a região aérea, sobe até que pela refrigeração do 
ar se torna a coagular, coagulado em sua natural forma pelo peso que tem, torna a 
buscar a terra caindo por onde sucede, e achando perto minas de ouro, prata ou 

, do que a construção artificial de 
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um sistema classificatório como o werneriano (1805), delisleano (1784; 1773), 
ou mesmo a proposta docimástica bonifaciana (Varela, 2006: 159-70). A 
valorização da prata dada por Sá era devido a seus princípios médicos. Nosso 
autor acreditava que a prata era extremamente importante nesta área, 
principalmente “para composição da pedra infernal1

Matérias como o processo de rompimento da estrutura cristalina 
mineral, analisada por meio do estudo dos tipos de fratura e seus fatores 
geradores (enquadrada no segmento da geologia moderna, nomeada de 
clivagem) demostram que é possível a construção autônoma de saberes na 
América lusa, para além da produção europeia, reorientando assim a ideia de 
um homem de Colônia atrasado e alheio à produção do conhecimento. 
Quando Sá disse que os cristais eram pedras que podiam ser identificadas 
devido à natureza do rompimento

, que de prata e outros 
simples se compõem” (274 RECTO). 

A produção mineralógica de Sá traçou comentários específicos a seu 
universo, que não implicam na minoração do saber luso-tropical. Suas 
preocupações, mesmo que não descritas de forma acadêmica, ou com as 
diferentes abordagens do saber europeu, reforçam a perspectiva de que as 
preocupações e os interesses dos homens de Colônia não podem ser 
negligenciados, fato que acaba por excluir esses homens de seus próprios 
contextos socioculturais, políticos, econômicos e até mesmo 
intelectuais/acadêmicos. 

Neste sentido, a ausência de uma linguagem ou preocupação próxima 
ao contexto europeu não pode ser referência de análise histórica, na medida 
em que é possível a verticalização dos saberes, desde que atrelados ao 
universo do ator social. No caso de Sá, por exemplo, é notável que ele tenha 
discutido assuntos em mineralogia, mesmo sem formação para tanto. 

2

                                                                                                                                              
chumbo, as vai buscar pela amizade (grifo nosso) que com estes metais tem” (280 
VERSO). 
1 Nitrato de prata [AgNO3], também conhecido por caustico lunar, usado como 
cicatrizante. O segundo volume da Pharmacopeia Geral para o Reino e Dominios de 
Portugal (1794: 183), publicado por ordem régia de Maria I, descreve a composição 
farmacêutica da pedra infernal. 
2 “Formalizam-se estas pedras das pisarras de várias cores e claras transparentes, mais 
brassas, vermelhaças, amarelaças, algumas com veias vermelhas e de outras cores, e 
algumas opacas brancas, pardas e pretas, que se conhecem pela qualidade que é de 
lascarem como vidro (grifos nossos), sendo as que se formão na profundidade da terra 
as mais finas” (294 VERSO). 

, ele não estava a tratar da clivagem ou 
mesmo do werneriano “sistema das características externas dos minerais” 
(Werner, 1805: 156-170; 272-276), mas estava a construir um referencial 
próprio, todavia em nada inferior ao europeu, posto que ajustado aos 
interesses e contexto coloniais. 
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Neste sentido, não podemos considerar a produção mineralógica de 
Sá enquanto menor, pois nosso autor produziu autonomamente1

A descrição cristalográfica de Barbosa de Sá, ou aquilo que poderia se 
aproximar a uma, consistia em usar saberes gerais para matérias ainda novas 
e quase desconhecidas, como o caso da formação e constituição das rochas; 
tanto que Sá acrescenta que a matriz de prata se apresentava como veias 
humanas estendidas, uma visão bem alheia a em voga (e bastante específica), 
descrição das espécies de prata de De l’isle (1773: 9-48), por exemplo. O 

 um conjunto 
divisório de espécies minerais que faziam todo o sentido para ele e para as 
populações coloniais da Cuiabá setecentista e arredores. Exigir de Sá a mesma 
perspectiva mineralógica de Werner, implica na não compreensão das 
necessidades específicas dos homens de Colônia e desajusta as relações entre 
ciências e sociedade. O que diferenciava Sá de Werner, do ponto de vista 
sociocultural-acadêmico era, portanto, o olhar sobre o minério, em que pese 
as preocupações acadêmica de Werner e utilitária, de informação a 
ignorantes, de Sá. Com isso, buscamos deixar claro que as reflexões de Sá não 
eram menos sofisticadas, enquanto Werner e os homens da sociedade de 
letras seriam o oposto; as necessidades práticas e cotidianas também 
interferem na formação e produção intelectual dos agentes históricos e isso 
também deve ser considerado. 

Tanto é assim, que a descrição elaborada por Sá sobre o sal 
preocupou-se em distinguir diversos segmentos de um elemento à época 
considerado por muitos como a mesma coisa. O advogado licenciado 
considerou como diferentes o sal marinho, metálico, amoníaco, goma, salitre, 
sal volátil e sal argentino, mas apenas descreveu aqueles presentes em sua 
região (“minhas naturalidades”) (283 RECTO-283 VERSO). Os usos do sal como 
conservante alimentar, como material para se livrar da putrefação e como 
alimento (Kurlansky, 2004), bem como nas sagrações batismais da Igreja 
Católica (283 RECTO) motivaram as preocupações do autor e interferiram na 
construção da lógica utilitarista do autor. 

Os corais, cnidários com exoesqueleto composto por carbonato de 
cálcio, foram identificados por Sá enquanto minerais da classe das pedras (297 
VERSO-298 VERSO). Segundo já discutimos, Sá acreditava em uma geração 
mineral à semelhança das plantas e animais. O naturalista francês Jean-
Baptiste-René Robinet (1735-1820) concluiu semelhante matéria, embora sob 
um universo intelectual totalmente diverso (Robinet, 1761: 308). A diferença 
entre a percepção de ambos se dá, principalmente, devido a vinculação de 
Robinet à Teoria da Cadeia do Ser (Santos; Campos, 2011b), onde o francês 
descreve os fósseis como seres minerais intermediários (Rossi, 1992: 10; 129-
132). 

                                                                 
1 Sá discordava, por exemplo, da ideia de que o estanho seria uma espécie de prata 
menos nobre: “Segue-se o estanho, (...) é metal semelhante à prata, e alguns querem 
seja prata de menos quilate (...)” (278 RECTO). 
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princípio cristalográfico de Sá, previa que, inclusive, a cor das pedras se 
alterava de acordo ao estágio de crescimento do minério: 

(...) e a natureza os não varia em suas produções, e 
assim são essas pedras ainda que variadas em cores 
todas diamantes, e essa variedade é por duas razões: 
primeira que estas pedras não tem cor certa que é 
circunstância porque se avantajam às demais pedras 
(288 RECTO). 

Sá descreve a técnica extrativa da prata e cita o método espanhol de 
extração do minério (274 RECTO-274 VERSO), uma referência que pode ser 
bastante útil para compreendermos as possibilidades no universo das técnicas 
e tecnologias, já que se convencionou a pensar o Império português como 
atrasado em seu próprio tempo. Comparar as técnicas portuguesa, espanhola, 
alemã (esta última considerada por quase todos os historiadores da 
geologia/mineralogia como a mais desenvolvida) pode elucidar diversas 
discussões que ainda hoje apresentam resultados parciais sobre o estado 
técnico-acadêmico da produção colonial e assim desmistificar a mineralogia 
portuguesa e luso-brasileira enquanto atrasada ante a europeia. 

Variadas fontes documentais nos permitiram discutir acima as 
preocupações dos colonos com o ferro, e assim salientarmos que não era 
apenas o ouro que figurava no rol de interesses dos colonos, quanto mais da 
Metrópole. Por mais diversos que fossem tais interesses, e eram, as 
preocupações minerais dos colonos não estavam baseadas exclusivamente 
nas vantagens do ouro, mesmo sendo este elemento o mais rentável. 

Neste sentido, não excluímos esta preponderância aurífera, mas 
indicamos outro olhar historiográfico sobre o tema, diversificando o estudo da 
mineralogia em Colônia portuguesa na América, ressaltando e discutindo a 
existência de valores minerais mais amplos, bem como os usos e atribuições 
destes elementos no contexto colonial. 
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Uma frase prolatada em 1930 pelo então professor da Escola 
Nacional de Engenharia, Sebastião Sodré da Gama sintetiza a relação entre a 
Física e a Engenharia: Engenharia é Física mais bom senso. Sob esta óptica, a 
pesquisa pretende mostrar o quanto de física havia nos trabalhos do 
Brigadeiro Alpoim. 

É possível identificar quais os fundamentos da física foram usadas por 
Alpoim, quando da execução da ordem do rei de Portugal lhe designando 
como professor de Artilharia e Fortificações. Fundamentos da Mecânica 
Newtoniana, além de conhecimentos de Mecânica dos Fluidos. 

Alpoim trabalhou em várias obras de engenharia no Rio de Janeiro e 
em Minas Gerais, dentre as quais o Palácio do Governador, atual Paço, na 
Praça XV e o Palácio dos Governadores de Ouro Preto. Obras de engenharia 
em que usou todos os conhecimentos trazidos de Portugal, da sua vida 
escolar. 

Não obstante, a pesquisa não se limita somente à engenharia 
arquitetônica de Alpoim, mas procura analisar também a sua engenhosidade 
no desenvolvimento de máquinas como, por exemplo, a máquina para 
querenar navios chamada Paixão, onde se verifica que Alpoim aplica 
conhecimentos de estática. 

A pesquisa aponta ainda, quais os fundamentos que o Brigadeiro 
Alpoim aplicou nas suas duas obras escritas, o Exame de Artilheiros (1744) e o 
Exame de Bombeiros (1748). Certamente, seus conhecimentos não se 
limitaram à aritmética e à geometria, e a cada (re) análise das suas obras de 
engenharia ou das obras escritas, muito mais se descobre e muito mais se 
aprende. 

 

INTRODUÇÃO: 
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No Rio de Janeiro, em 1930, o então professor da Escola Nacional 
de Engenharia, Sebastião Sodré da Gama, enunciou em poucas palavras a 
relação entre a Engenharia e a Física: “Engenharia é Física mais bom senso”. 

Desfolhando as páginas da História da Ciência, em especial os 
capítulos que tratam da História da Engenharia, encontram-se alguns registros 
que apontam para engenheiros que contribuíram de forma marcante, e com 
bom senso, nas obras realizadas no Brasil. Dentre estes engenheiros, se 
destaca de forma significativa a figura de José Fernandes Pinto Alpoim – O 
Brigadeiro Alpoim – designado por Ordem Régia de D. João V, para Comandar 
o Terço de Artilharia no Rio de Janeiro e com isto vindo também a trabalhar 
em várias obras de engenharia no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Além da 
atribuição do comando, o Brigadeiro Alpoim fora designado como professor 
do referido Terço, tendo este ministrado aula de Artilharia e de Fortificações. 
(CARTA PATENTE de 1738). 

O Brigadeiro Alpoim aplicou conhecimentos de aritmética, desenho 
e álgebra nas suas duas obras escritas no Brasil, porém publicadas em Lisboa, 
o Exame de Artilheiros (1744) e o Exame de Bombeiros (1748) que veio a ser 
publicado em Madri. Alpoim atuou também como engenheiro e criou 
engenhos que facilitaram o transporte de pequenas peças de artilharia, porém 
a sua grande obra foi uma máquina para querenar navios chamada por ele, na 
época de Paixão. (PIVA, 2007). 

Esta pesquisa, no entanto, destina-se a indicar e destacar a 
aplicação de conceitos da Física nos trabalhos realizados por Alpoim, porém 
utilizando-se a visão da óptica atual, procurou-se explicar como foram 
aplicados nos seus trabalhos de engenharia alguns conceitos fundamentais 
como, por exemplo, a Mecânica Newtoniana, a Mecânica dos Fluidos e a 
Estática. 

A ENGENHARIA NO SÉCULO VXIII 

Buscando na história a origem dos cursos de engenharia, encontra-
se na França, na École Nationale des Ponts et Chaussés, fundada em 1747, o 
primeiro registro de um curso regular de engenharia, onde se diplomavam 
profissionais com esse título. Antes deste registro, todos aqueles que se 
aventuraram em obras difíceis e audaciosas só contavam com algumas regras 
práticas e empíricas, que não eram sustentadas por qualquer base teórica. 
Todavia, era evidente, mesmo que de forma rudimentar e em quantidade 
muito limitada, a aplicação de alguns princípios básicos da física como noções 
de estabilidade, equilíbrio de forças, centro de gravidade, dentre outros. 

A estruturação da engenharia foi aos poucos sendo desenvolvida, à 
medida que as necessidades aumentavam, chegando ao século XVIII com um 
conjunto sistemático e ordenado de doutrinas que constituíram a sua primeira 
base teórica. No ano de 1729, foi publicada a primeira edição do Livro La 
Science des Ingénieurs, de autoria do engenheiro militar francês General 
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Belidor. O livro de Belidor reunia o que havia sobre a engenharia, até aquela 
época. Outra obra muito importante para a engenharia que vale ressaltar é o 
livro de Girard publicado em 1978 que trata da resistência dos materiais. 

A necessidade de proteção dos territórios fez com que estudos 
fossem desenvolvidos, dentre eles a descoberta da pólvora, sua melhor 
utilização, equipamentos bélicos mais eficientes. O conseqüente progresso da 
artilharia forçou uma total modificação em obras de fortificações e nas 
estruturas dos exércitos a partir do século XVII. Para atuar nas obras de 
fortificações, passou-se a exigir profissionais especialmente habilitados para o 
seu planejamento e execução. Surgiram então, nas fileiras dos exércitos os 
oficiais engenheiros. Esta aparição ocorreu na França em 1716 e em Portugal 
em 1763, no reinado de D. José I, ocasião em que o Marquês de Pombal fora 
contratado pelo Conde de Lipe para a reorganização do exército português. 
(TELLES, 1984). 

O Colégio de Santo Antão, dirigido por padres jesuítas desde o 
século XVI, ensinava-se a matemática aplicada às fortificações e à navegação; 
e muitos engenheiros militares que foram designados para atuar no Brasil - 
Colônia, na construção de fortificações, palácios, igrejas conventos, aquedutos 
e outros tipos de edificações, eram provenientes desse Colégio. (TELLES, 1984) 

É interessante ressaltar que os engenheiros militares, enviados ao 
Brasil no tempo da colônia, foram designados indistintamente, em 
documentos da época, com o título de engenheiro-mor, engenheiro arquiteto, 
arquiteto-mor de Sua Majestade, ou mesmo como mestre-pedreiro. Os 
engenheiros tinham a função de também fiscalizar a execução das obras e 
refazer cálculos e contas, pois as obras públicas eram empreitadas e, em sua 
maioria, os medidores faziam cálculos errados com ou sem intenção de onerar 
os cofres públicos. A designação de Arquiteto também era um título corrente 
entre os mestres de ofício, que se destacavam na arte de construir. (TELLES, 
1984) 

O ENGENHEIRO JOSÉ FERNANDES PINTO ALPOIM 

Dentre os engenheiros militares que vieram para o Brasil, o nome 
de Alpoim é, sem dúvida, o que mais se destaca. Este fato justifica-se pelas 
inúmeras obras que realizou no campo das construções civis e religiosas. 
Entretanto, há registros da atuação de Alpoim também como administrador e 
como demarcador de regiões, por conta do Tratado de Madrid, que são 
menos conhecidos e pouco explorados nas pesquisas. 

Alpoim foi promovido a capitão engenheiro no dia 03 de julho de 
1737, passando a ocupar o cargo de Engenheiro de Fortificações da região do 
Alentejo. Nesta função Alpoim ficou sob a orientação do Engenheiro Manuel 
de Azevedo Fortes, Engenheiro-Mor do Reino e Professor da Academia Militar 
de Lisboa, como se pode comprovar a seguir: 
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(...) acompanhar o engenheiro-mor nas visitas das 
praças da Beira, fazendo as plantas necessárias, como 
também a que se achava na Libreira, e na de Almeida, 
assistiu a alguns reparos precisos no dito ano, (...) 
(CARTA PATENTE, 1738) 

O envolvimento de Alpoim com Manoel de Azevedo Fortes foi 
indicado pelo próprio Alpoim no seu livro Exame de Artilheiros de 1744. Neste 
trabalho, Alpoim relata a atuação de Fortes como um dos seus censores. 
Coube ainda a Manoel de Azevedo Fortes a autorização do poder temporal 
que fora concedida em 26 de novembro de 1743. (RIBEIRO, 2009) 

As atividades de Alpoim como professor de disciplinas relacionadas à 
Artilharia, à Fortificação e à Engenharia Militar, tiveram início em Almeida, 
Portugal nos anos de 1735 e 1736. (RIBEIRO, 2009) Certamente estas lições 
tenham sido aprendidas em aulas que freqüentou na Academia Militar da 
Corte. No entanto, apesar dessa determinação Alpoim tem destaque em 
construções militares e civis. 

OS CONHECIMENTOS DE FÍSICA E MATEMÁTICA DE ALPOIM 

A realização de experiências no século XVIII era rodeada de bastante 
entusiasmo, principalmente na Física, que era uma disciplina pela qual muitos 
esperavam obter respostas para tudo, pois acreditavam que a Natureza não 
deixaria de responder aos questionamentos a ela impostos. Todavia, em 
Portugal, antes mesmo de a filosofia moderna adquirir os lauréis do reino, a 
realização de experimentos já ocorrera entre os jesuítas, ainda que de 
maneira sutil. 

No ano de 1712, professores de Coimbra, e adeptos da filosofia 
newtoniana, que se afirmava em toda a Europa, descontentes com a 
imposição da filosofia peripatética aplicada nas escolas, propuseram ao Rei D. 
João V uma revisão nos Estatutos da Universidade. Foram feitas alterações do 
curso de Filosofia do Colégio das Artes com o objetivo de ampliar o estudo de 
Física. (RIBEIRO, 2009) 

Cronologicamente falando, é possível que Alpoim tenha sofrido 
influência, em sua formação, da nova corrente filosófica. Pois, no século XVIII, 
outros dois padres jesuítas foram favoráveis à prática da nova filosofia: Inácio 
Monteiro (1724-1812) e Manoel de Campos (1681-1758) e bem 
provavelmente Alpoim pôde ter tido contato, mesmo que indireto, com os 
dois jesuítas durante a sua formação 

O professor Inácio Monteiro (1724 – 1812) entendia que os 
elementos que constituíam a Física eram a observação, a experiência, a razão 
e o cálculo. Inácio utilizava em suas aulas no Colégio das Artes seu Compêndio 
dos Elementos de Mathematica (1754), que se pode classificar atualmente 
como um livro de Física, com sete volumes, redigidos em latim. Este 
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compêndio de Física foi importante na introdução do ensino das ciências 
físico-matemáticas no país, quase vinte anos antes da reforma do ensino 
aplicada pelo Marquês de Pombal. 

O professor Manuel de Campos (1681 – 1758) foi professor de 
Matemática do Colégio de Santo Antão, em Lisboa, onde redigiu duas obras: 
Elementos de geometria plana e sólida segundo a ordem de Euclides (1735) e 
Trigonometria plana e esférica com o Cânon trigonométrico linear e 
logarithimico (1737), ambas em língua portuguesa. Na obra sobre os 
Elementos de Euclides, Campos faz uma introdução sobre os assuntos 
tratados apresentando suas demonstrações pelo método dos Modernos. Aqui 
se especula a hipótese de que Alpoim só teve a oportunidade de acesso a 
estas obras após a sua formação militar, já como professor. 

AS APLICAÇÕES DOS CONCEITOS DE FÍSICA – NA ENGENHARIA 

Muitas devem ter sido as dificuldades para tirar do papel e colocar 
em prática as idéias desenhadas por Alpoim. As modificações com objetivos 
práticos ou estéticos consistiam de desafios técnicos. 

Na época do governo (1733 – 1763) do 1º Conde de Bobadela, 
Antonio Gomes Freire de Andrade (1685 -1763) foi dada a ordem para a 
construção de uma residência que deveria servir de sede na Capitania do Rio 
de Janeiro e das Minas Gerais, chamada de “Casa dos Governadores”. A 
inspiração para a construção foi baseada no Paço da Ribeira de Lisboa 
seguindo as solicitações de Gomes Freire de Andrade transmitidas ao 
engenheiro militar, o Sargento-Mor José Fernandes Pinto Alpoim. A obra teve 
início em 1730 e após treze anos (1943) foi inaugurada. 

A obra em si aproveitou partes de uma construção anterior que 
possuía apenas um andar e, seguindo o estilo das residências dos monarcas 
portugueses de Lisboa passou a ter dois andares, destacando-se das demais 
construções da cidade. A maquete apresentada na figura I apresenta o que 
teria sido a obra concluída de Alpoim, com apenas dois andares. 

 

 
Figura I – Foto fornecida pelo Centro Cultural 
do Paço Imperial e publicada na Revista do 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional N° 
20, ano 1984. 

Segundo Piva (2007), para construir o segundo pavimento, Alpoim 
acrescentou nos vãos das janelas vergas curvas, uma novidade que se 
apresentou pela primeira vez na construção no Rio de Janeiro no ano de 1743. 
Os arcos abatidos e delgados eram considerados obras audaciosas e por 
serem muito amplos, dificultavam a determinação do centro de força. O arco 
abatido (asa de cesto, sarapanel, rebaixado) possui uma forma achatada em 
que o valor da flecha é inferir à metade do raio. É composto de três curvas de 
centros diferentes. 

O termo ARCO designa um elemento construtivo em curva, que 
emoldura a parte superior de um vão (abertura, passagem. Os arcos surgem 
em portas, janelas, pontes, aquedutos, como elementos de composição 
tridimensional de abóbodas e até em paredes de retenção ou barragens. 

É impossível tentar mensurar o grau de sensibilidade de Alpoim com 
relação ao conjunto de forças que estariam propensas a atuar sobre a 
estrutura do primeiro andar, já construído, com a colocação do segundo 
andar. Também não é possível determinar quais tipos de recursos 
matemáticos foram usados por ele para determinar a aplicação de tais forças 
e em que pontos estas seriam maiores ou menores. Mas, para além da função 
de distribuir cargas, o arco, recurso utilizado largamente na construção, é 
também um elemento decorativo apresentando muitas formas e são estas 
formas que identificam muitos estilos arquitetônicos. 

Na época em que Alpoim se dispõe a usar os arcos para a distribuição 
das forças, já se conheciam os elementos básicos para as construções destes. 
A construção dos arcos seguia o esquema mostrado na figura II. 

1. Chave: Bloco superior ou aduela de topo que “fecha” ou 
trava a estrutura e pode ser decorada; 

2. Aduela: Bloco em curva que compõe a zona curva do 
arco; 

3. Extradorso: Face exterior e convexa do arco; 
4. Imposta: Bloco superior do pilar que separa o pé-direito 

do bloco de onde começa a curva, a aduela de arranque; 
5. Intradorso: Face interior e côncava do arco; 
6. Flecha – Dimensão que se prolonga desde a linha de 

arranque até a face interior da chave; 
7. Luz – Vão, largura do arco, geralmente maior que a sua 

profundidade. A relação entre a flecha e a luz é 
geralmente traduzida numa fração (1/2 – 1/3 – etc.); 

8. Contraforte – Muro que suporta a impulsão do arco. 
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Figura II – Esquema para a construção de arcos – 
disponível no Dicionário de Termos da Arte e 
Arquitetura, Lisboa, 2005. 

 
Na ilustração a seguir, é mostrado o Pórtico original desenhado pelo 

Engenheiro Alpoim, planta em T, onde é possível ver a definição de dois 
percursos, um destinado às carruagens e outro voltado para o pátio interno 
destinado ao trânsito de pessoas. Com a reforma de 1808, quando o Paço dos 
Governadores recebe um terceiro andar com doze janelas em parte de sua 
lateral direita, muitas dificuldades técnicas foram encontradas para que as 
modificações pudessem ser realizadas. Não havia naquela época uma 
unanimidade quanto às opções que se deveriam tomar com relação aos arcos 
e às colunas de sustentação. 
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Figura III – Foto fornecida pelo Centro Cultural do Paço Imperial e publicada na Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional N° 20, ano 1984. 

Na figura IV, a seta vertical indica a componente vetorial 
correspondente ao peso que possui origem na “Chave do Arco” que é o bloco 
superior ou aduela de topo que “fecha” ou trava a estrutura do arco. Na 
construção de Alpoim, o arco que tem “quase” a forma de uma elipse, quando 
colocados três círculos com dois deles centrados coincidentemente com os 
focos da elipse, a interseção entre os círculos indica os locais onde Alpoim 
colocou colunas de sustentação. Estas colunas foram retiradas na reforma de 
1984 e foram colocados trilhos metálicos recobertos por uma fina cama de 
massa para escondê-los. 

 

 
Figura IV – Sobreposição de elementos gráficos em foto do interior do Paço 
Imperial que mostra um arco abatido vencendo um grande vão. Construção de 
Alpoim considerada inovadora para 1743. Foto do acervo de Milton Teixeira. 
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Figura V – Perspectiva do pórtico antes e depois da restauração de 1983. Desenho de 
Glauco Campelo, 1984. 

AS APLICAÇÕES DOS CONCEITOS DE FÍSICA – NA NAVEGAÇÃO 

Não obstante, dos vários destaques da engenhosidade de Alpoim, 
talvez um dos maiores tenha sido o seu destaque à segurança das 
embarcações. De acordo com a pesquisa intitulada “PAIXÃO: A ENGENHOSA 
MÁQUINA DE ALPOIM” de autoria de PIVA 2009, esta máquina teria sido a 
maior de todas as engenhocas desenvolvidas por Alpoim, quando da sua 
permanência no Brasil Colônia. A máquina destinada a facilitar a realização 
dos reparos dos navios, não possui registros históricos. No entanto, no livro 
intitulado “Memória sobre o Plano Inclinado”, de autoria de Manuel Luiz dos 
Santos datado de 1844 retrata-se a referida máquina. 

Alpoim certamente percebeu as vantagens de querenar embarcações 
em terra. Não somente pela segurança, mas também pela qualidade dos 
reparos. Apesar de não se ter desenhos ou plantas foi possível, mesmo que 
forma hipotética, supor que a máquina utilizava os conceitos de plano 
inclinado e conhecimentos, mesmo que rudimentares, da mecânica dos 
fluidos. 

Possivelmente, os navios eram estaqueados a beira d’água e após o 
calçamento da estrutura eram literalmente puxados para a superfície com o 
auxílio de um plano inclinado. A máquina deveria ter então dois planos 
deslizantes sobrepostos. Já sobre os planos fixados os reparos eram então 
realizados. 

Outra hipótese seria a utilização das forças desenvolvidas por fluidos 
em movimento ou “princípio de impulso linear”. Ou seja, com o próprio 
movimento das ondas, seria possível diminuir a resistência ao avanço e se 
aumentaria a sustentação do fluido. No entanto, mesmo que tais princípios 
tenham sido usados, pela formação militar da época, certamente estas 
considerações estariam fora do seu alcance. 
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Figura VI - Ilustração do livro “Memória sobre o Plano Inclinado”, 1844, 
máquina de querenar navios. Acervo da Biblioteca de Obras Raras da 
Marinha do Brasil. 

 
Na figura VI é possível perceber que a utilização do plano inclinado é 

certamente a hipótese mais aceita para a máquina desenvolvida por Alpoim. 
Entretanto, para o equilíbrio perfeito da embarcação, faz-se necessário 
conhecimento de estática do ponto material. Repara-se a sobreposição de 
planos com certa inclinação que podem deslizar um sobre o outro. Pressupõe-
se então que o escoramento lateral era feito ainda dentro d’água com o 
auxílio de amarras de ancoragem. Sendo neste caso, considerado o ponto de 
equilíbrio da embarcação o seu centro em relação ao bombordo e o estibordo 
do navio. Estes conhecimentos vistos atualmente como básicos a qualquer 
engenheiro eram na época, particulares aos que, de alguma forma, 
dedicavam-se profundamente à formação politécnica. Mas Alpoim foi muito 
além. 

AS APLICAÇÕES DOS CONCEITOS DE FÍSICA – NAS OBRAS ESCRITAS 
POR ALPOIM 

No Exame de Bombeiros Alpoim prova que conhecia a física do 
movimento de Galileu. Em seu trabalho escrito faz referência várias vezes à 
trajetória parabólica das balas de canhão e faz menção às Tábuas de Galileu, 
conforme mostrado nos trechos extraídos de PIVA (2009): 

 “Os Geômetras sabem muito bem esta verdade; 
porque todos conhecem, e he commum, que as 
bombas descrévem huma linha Parabólica; e ainda 
que isto padece algumas objecçoes, não devemos 
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fazer cazo dellas; porque são muito boas, para huma 
theórica summamente Geométrica, e não para a 
pratica; e em toda a Geometria, não há linha, em que 
os cálculos se facção com mais facilidade; e na 
natureza da Parábole, está fundada toda a theórica 
do jacto das bombas. (ALPOIM, 1748, p. 187-188)” 

 “(...) o que eu acho útil aos práticos Bombeiros, são 
as duas regras seguintes, tiradas do mesmo 
theorema, e rezolvidas pela taboáda, que fez Galileo 
primeiro, e principal Mathematico do Grão Duque de 
Toscana, e seu Discípulo Evangelista Torrecellio, na 
segunda parte de seu livro Ciências Novas, impresso 
em Hollanda em 1638, em qual os números, que 
correspondem aos grãos, são os  seus Senos duplos, a 
que pelo discurso adiante chamaremos, Alcance da 
Taboada. 

A verdade da doutrina deste grande Mathematico, 
confirmão as experiências feitas na Academia Real de 
Pariz, em presença do Delphin: a mesma verdade 
assevera Mariotte, Perrault, Blondel e todos os 
Modernos atenntão ser a melhor, e delle se pode 
dizer Semper bonos, nomenque tuum, laudes, que 
manebunt. (ALPOIM, 1748, p.188)” 

Outro momento em que Alpoim mostra conhecimentos de física em 
seus trabalhos acontece quando trata das diferentes cores da pólvora. Ele 
relaciona várias receitas para preparar a pólvora de diferentes cores. A 
variação dos elementos químicos na composição da pólvora oferece uma 
variação espectral específica para cada composição. Mesmo para àquela 
época ele demonstra o que poderia ser comparado atualmente com a Física 
Quântica em uma análise espectral. 

CONCLUSÃO 

Esta (re) análise dos trabalhos do Brigadeiro José Fernandes Pinto 
Alpoim aos olhos da física atual procurou trazer mais do que uma crítica 
temática do assunto, mas um resgate da valorosa importância deste militar 
para a história da ciência no Brasil e em Portugal. Levantou-se através de fatos 
históricos, característicos da época em que Alpoim viveu e a formação dos 
engenheiros militares portugueses. Homens que extrapolavam em muito as 
suas capacidades. 

As técnicas de engenharia usadas no Brasil - Colônia foram, em sua 
grande maioria, trazidas de Portugal por personagens formados nas escolas 
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européias. No entanto Alpoim nunca estudou fora de Portugal e mesmo assim 
era um homem muito instruído para a sua época. Certamente, seus 
conhecimentos não se limitaram à aritmética e à geometria, e a cada (re) 
análise das suas obras de engenharia ou das obras escritas, muito mais se 
descobre e muito mais se aprende. 
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A pesquisa histórica atual a respeito da ciência no império português 

e suas colônias, e em particular a história da ciência luso-brasileira, muito tem 
avançado nas últimas décadas por ter deixado de lado o preconceito antigo de 
só considerar digna de estudo a ciência produzida no meio acadêmico. Um 
grande avanço foi obtido quando passaram a se ver a história das técnicas e 
da ciência em conjunto, como faces de uma mesma moeda. Com esta nova 
postura, quando colocamos lado a lado, a formação de engenheiros militares 
luso-brasileiros e a formação oferecida pela Universidade de Coimbra, durante 
os séculos XVII e XVIII, em muito fazemos avançar a compreensão do longo 
esforço que se fez para restaurar Portugal à modernidade da época.  

No início do século XIX, quando as tropas francesas ameaçavam 
invadir o território português, estava claro para o Príncipe Regente, e seus 
ministros, que o sistema de defesa português seria incapaz de impedir tal 
invasão. A transferência da Corte para o Brasil tornou-se a melhor solução. 
Mas, havia a pergunta que não queria calar. Por que quem, há 300 anos, era 
uma poderosa nação digna de um gigantesco império, ocupando uma posição 
de vanguarda em relação às outras nações da Europa, no início do século do 
século XIX foi incapaz de defender seus territórios? Uma nação de vanguarda 
no século XV tinha se transformado em um Estado obsoleto. O que teria sido 
necessário para Portugal fazer sua restauração à modernidade da época? 

INTRODUÇÃO  

No início do século XIX, quando o conflito de interesses entre a 
Inglaterra e a França poderia resultar em uma invasão de Portugal por tropas 
estrangeiras, estava claro para o Príncipe Regente, e seus ministros, que o 
sistema de defesa português seria incapaz de impedir tal invasão. A 
transferência da Corte para o Brasil tornou-se a melhor solução. Mas, havia a 
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pergunta que não queria calar. Por que quem, há 300 anos, era uma poderosa 
nação digna de um gigantesco império, ocupando uma posição de vanguarda 
em relação às outras nações da Europa, no início do século do século XIX foi 
incapaz de defender seus territórios? Uma nação de vanguarda no século XV 
tinha se transformado em um Estado obsoleto. O que teria sido necessário 
para Portugal fazer sua restauração à modernidade da época?  

O TRAÇO ITALIANO  

 Em 1453, o Império Otomano, após várias tentativas, conquistou 
Constantinopla. As muralhas da cidade, que no passado se mostravam 
intransponíveis, resistindo a diversos cercos, caíram simbolizando o fim da 
Idade Média. Novos saberes e novas armas modificaram as regras dos jogos 
de guerra. O fogo grego, que no ano de 678 possibilitou ao bizantinos um 
ataque decisivo aos mulçumanos, uma nova arma que arremessava um líquido 
em chamas sobre o inimigo, que queimava mesmo sobre a superfície da água, 
em meados do século XV já estava ultrapassada por novos saberes e uma nova 
arma1. O canhão foi decisivo na vitória dos mulçumanos sobre os bizantinos 
durante a tomada de Constantinopla. As intransponíveis muralhas da cidade, 
que causavam a derrota dos inimigos pela exaustão, porque prolongavam por 
vários meses um cerco, foram vencidas. O canhão derrubou as muralhas e 
reduziu o tempo de duração dos cercos. As grandes muralhas, construídas ao 
redor das cidades medievais, deixaram de ser símbolo de poder e proteção. 
No século XV, uma nova maneira de construir fortificações, o Traço Italiano2, 
irá se mostrar eficiente contra os ataques dos inimigos armados com canhões. 
Os bastiões e as trincheiras avançadas passaram a ser a grande inovação. O 
novo estilo de construir os sistemas defensivos era capaz de manter o inimigo 
afastado, a uma distância que os tiros de suas armas de fogo perdiam a 
eficiência.  

Portugal construiu um dos maiores conjuntos de fortificações do 
mundo com cerca de trezentas fortificações de caráter permanente, das quais 
mais de uma centena e meia estão situadas no Brasil3. Em uma primeira fase, 
até o final do século XVI, predominaram as primitivas feitorias-fortalezas, 
construídas com madeira e taipa. A influência da arte italiana de fazer 
fortificações, então dominantes na Europa, surgiu em Portugal principalmente 
na época da União Ibérica.  

O canhão, que conduziu a um novo tipo de fortificação, modificou a 
arte da guerra, a qual passou a ser feita com ciência e executada por homens 
preparados e mantidos em exércitos permanentes. Em muitos Estados, o 
elevado custo para ter e manter um exército permanente tornava impeditiva a 
sua existência. O primeiro exército permanente português apenas foi criado 
por D. João IV (r.1640-1656), durante a Restauração, quando o rei, com muito 
esforço, tentava manter artilheiros estrangeiros em Portugal. Porém, como 
mercenários, os artilheiros estrangeiros não se fixavam e partiam para servir a 
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quem pagasse melhor por seus serviços. Em 1643 existiam apenas 137 
artilheiros em todo o reino4. Portugal precisava de artilheiros portugueses, 
mas para isso seria necessário ensinar a quem desejasse os necessários 
saberes àqueles que faziam guerra com ciência.  

Com o Traço Italiano, as fortificações voltaram a produzir guerras 
longas em toda a Europa, que se estendiam por décadas. Os elevados custos 
da guerra moderna conduziam muitas nações à decadência5.  

A EVOLUÇÃO DO ENSINO DE ARTILHARIA EM PORTUGAL  

Os primeiros bombardeiros em Portugal, estrangeiros contratados 
por temporadas, além de ensinarem aos portugueses sua arte, foram também 
os primeiros divulgadores das noções elementares de geometria àqueles que 
desejavam ser artilheiros. Como afirma José Justino Teixeira Botelho6: não 
consta que houvesse ensino daquela ciência [Artilharia] no nosso país 
[Portugal] antes do século XVI. A artilharia era uma arte que tinha chegado de 
fora, logo não existia, em Portugal, gente habilitada para ensiná-la. Os poucos 
portugueses que aprenderam a nova arte tiveram como mestre os 
condestáveis estrangeiros.  

No século XVI, apesar de os artilheiros portugueses já demonstrarem 
uma boa formação prática, era difícil que alcançassem uma boa qualificação 
teórica. Em sua grande maioria não sabiam ler e, mesmo que soubessem, não 
existiam livros sobre Artilharia escritos em português. Os primeiros textos 
portugueses sobre Artilharia apenas apareceram no final do século XVII. Em 
1513, a vizinha Espanha já possuía a sua primeira escola de artilharia, fundada 
em Burgos, onde já existiam livros escritos em espanhol. Nos Estados 
Venezianos, em 1537, não era diferente quando o matemático Nicolau 
Tartaglia, natural de Brescia, escreveu a obra intitulada Nuova scienza, cio e 
invenzione nuovamente trovata utili per ciascuno speculativo matemático 
bombardiero ed altri, quesite ed invenzione.  

Em Portugal, durante o Período Filipino, a artilharia portuguesa não 
foi anulada, mas também não foi incentivada. Neste período, era muito 
conhecida a obra do genovês Lázaro de La Isla, que a serviço da Espanha 
escreveu Breve Tratado de artilleria, y fundicion della, y artifício de fuegos, 
impresso em Valladolid em 1603. A partir de 1640, com a Restauração, 
finalmente surgem as primeiras providências para recuperar a artilharia 
portuguesa da condição de abandono em que se encontrava. Os oficiais com 
melhor qualificação passaram a ser designados para ensinar a prática do uso 
das bocas de fogo aos condestáveis, aos artilheiros e a todos que desejassem 
aprender7. Nesta época, Portugal era uma nação que não conseguira 
acompanhar o resto da Europa, e que para se modernizar precisava ter 
engenheiros militares portugueses que também soubessem construir 
fortificações. Em 1655, no castelo de São Jorge, em Lisboa, surge a primeira 
escola criada com o objetivo específico de formar artilheiros. Em 1656, 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As Ciências no Iluminismo - 163 - 

também em Lisboa, é criada a Aula de Fortificação da Ribeira das Naus8, para 
qual foi nomeado o professor Luís Serrão Pimentel. Esta Aula já se destinava a 
formação de engenheiros construtores de fortificações. Em 1680, finalmente 
surge a primeira obra de engenharia militar, escrita em português por Luís 
Serrão Pimentel, O Méthodo Lusitanico de desenhar as fortificações das 
praças regulares & irregulares. Mas, para formar engenheiros capazes em 
Artilharia, os novos textos deveriam ir além dos conhecimentos necessários ao 
bom construtor de fortificações e obras públicas. Para o bom estudo de 
Artilharia seria necessário entrar em contato com autores, como Galileu e 
Newton, cujas idéias modernizadoras foram banidas de Portugal pela força da 
Inquisição9 que controlava a Imprensa portuguesa, assim como os livros 
estrangeiros e estrangeiros que entravam e saíam de Portugal.  

A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA  

A abertura que se deu em Portugal às novas correntes científicas e 
filosóficas da Europa das Luzes em muito se deve ao alto patrocínio dos mais 
esclarecidos ministros de D. João V (r.1706-1750), que muito contribuíram 
para cimentar o espírito do reformismo ilustrado em Portugal. A renovação 
dos cursos universitários passava pela aquisição de uma biblioteca atualizada 
nos mais variados domínios do saber. Mas, em 1733, já era notório que os 
novos livros de Filosofia e Medicina que chegavam à biblioteca, construída em 
Coimbra, estavam em descompasso com a qualidade dos lentes da 
Universidade. Não bastavam livros, os quais se transformariam num 
Parlamento de Mudos se não encontrassem quem falasse por eles. A 
tolerância a existência na biblioteca de textos de autores modernos não 
implicava existência de cursos que os incluiriam nos seus estudos. Em 1712, 
foi dirigido a D. João V um pedido, precisamente pelos professores de 
Coimbra, solicitando autorização para introduzir uma alteração no Curso de 
Filosofia do Colégio das Artes, que tinha por objetivo o estudo da Física. Mas o 
pedido foi indeferido pelo monarca. Ainda no Colégio das Artes, em 1746, há 
uma nova recusa para um pedido para o alargamento do ensino de Física. 
Com tais indeferimentos o rei tornava claro que a tolerância aos livros não se 
estendia a quem falasse por eles. Tal fato, para Décio Ruivo Martins10, torna 
evidente que não é justa a acusação indiscriminada que se faz aos jesuítas 
como causadores do ensino universitário obsoleto que se fazia em Portugal, 
com ênfase nos escritos aristotélicos. No Brasil, em 1651, no Colégio dos 
Jesuítas do Rio de Janeiro, existiam 84 tomos de Cursos Philosophicus, de 
Francisco Soares Lusitano, onde se ensinava a teoria da circulação de Harvey, 
proibida de ser ensinada no Reino. A quantidade de exemplares de um mesmo 
livro não deixava dúvida de que se tratava de um livro utilizado pelos 
estudantes em seus cursos11. Como podemos notar, não podemos generalizar 
as acusações contra os jesuítas.  
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O número de alunos que estudaram na Universidade de Coimbra em 
comparação com os cursos até 1771, um ano antes da reforma proposta por 
Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), futuro marquês de Pombal, 
indica que a Universidade preparava a grande maioria dos seus alunos, 84%, 
para carreiras eclesiásticas. Na opinião de Manuel Alberto Carvalho Prata12, 
como no final do século XVIII a sociedade portuguesa ainda tinha uma 
estruturação social organizada em ordens-clero, nobreza e terceiro estado, 
própria do Velho Regime, os egressos de Coimbra encontravam uma boa 
maneira de ganhar a vida nas carreiras eclesiásticas. A reforma pombalina irá 
propor uma nova universidade com ensino baseado em novos saberes úteis e 
necessários, os quais muito dependeriam do ensino das ciências físicas e da 
matemática. A Universidade de Coimbra estaria contida dentro de um projeto 
de uma nova sociedade apoiada por uma burguesia forte13. Todavia, o ensino 
mais pragmático proposto como reforma à Universidade já estava ocorrendo, 
há várias décadas, nas aulas ministradas àqueles que seguiam a formação de 
engenheiros militares.  

A MODERNA FORMAÇÃO DOS ENGENHEIROS MILITARES LUSO-
BRASILEIROS  

Nas primeiras décadas do século XVIII se procurou levar o ensino de 
Artilharia para outros regimentos, além de Lisboa. Para isso foram criadas as 
Aulas Regimentais. A primeira, em Viana do Minho, hoje Viana do Castelo, foi 
criada em 1701, quando ainda reinava em Portugal D. Pedro II (r.1683-1706). 
Mas o estudo de Artilharia pouco avançaria sem o estudo da matemática 
necessária. Em 20 de junho de 1701, um decreto do rei determinava que as 
aulas de fortificação e artilharia devessem ser organizadas com a respectiva 
preparação matemática14. Nesse mesmo decreto se estabelecia que os que se 
aplicassem ao estudo e adquirissem doutrina seriam preferidos na ascensão 
da carreira militar, no lugar daqueles que não tivessem a devida instrução 
recomendada. Os fidalgos não devem ter recebido bem este decreto, porque 
estavam acostumados a uma ascensão garantida pela força da Casa que 
representavam, e não por seus saberes e competência. Mas, ao que parece, o 
decreto não alcançou os resultados esperados. Em 1732, D. João V ainda 
recomendava, sem obrigar, que a ascensão na carreira militar dependesse da 
devida formação obtida nas Aulas Regimentais, que neste ano, além da de 
Lisboa e Viana do Minho, foram acrescentadas de mais duas, uma no Alentejo, 
em Elvas, e outra na da Beira, em Almeida.  

As primeiras obras escritas em português, com objetivo de formar 
artilheiros, contendo os saberes que já existiam além dos Pirineus, e proibidos 
pela Inquisição, apareceram na forma de manuscritos, o que provavelmente 
era uma estratégia para fugir ao controle que o Santo Ofício mantinha sobre 
as obras impressas.  
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A primeira obra portuguesa sobre Artilharia, Tratado da Artilharia do 
Fogo – Tirada de Vários autores, foi um trabalho feito pelo condestável da 
cidade de Elvas, Baltazar Dias. Obra manuscrita, com algumas ilustrações, que 
corresponde a anotações feitas pelo autor durante o seu estudo de diversas 
obras estrangeiras. Um exemplar desta obra, talvez o único, ainda existia em 
2006 no Museu Militar de Lisboa. A segunda e a terceira obra, Melhor Alvo de 
Artilharia e As Lições de Artilharia, são de Manuel Pinto de Vila Lobos, das 
quais só se tem conhecimento de que existiram. Certamente também eram 
obras de conteúdo proibido, pois nenhum exemplar foi encontrado pelos 
historiadores portugueses15. Da quarta obra, O Compêndio da Arte de 
Artilharia, do condestável Manuel Pais, assim como ocorreu com a segunda e 
a terceira obras, não existe nenhum exemplar nas bibliotecas portuguesas. Da 
quinta obra, também manuscrita, apenas se tem notícia pela referência que 
lhe fez Manoel de Azevedo Fortes, autor da sexta obra, em dois volumes, O 
Engenheiro Português, impressos, respectivamente, em 1728 e 1729. A sétima 
e a oitava obras, ambas de José Pinto Alpoim, Exame de Artilheiros e o Exame 
de Bombeiros, foram escritas no Brasil. A primeira foi impressa em Lisboa, em 
1744, e a segunda em Madrid, em 1748 (ou pelo menos é o que consta de seu 
frontispício)16.  

Como podemos notar, das primeiras oito obras sobre Artilharia, as 
cinco primeiras eram manuscritas. O autor da segunda e terceira obra, Vila 
Lobos, e seu neto, Alpoim, autor da sétima e da oitava, pertenceram ao 
mesmo Regimento, o de Viana do Minho. Tal fato atesta que ali funcionava 
uma Aula diversa das demais, um centro de excelência no ensino de Artilharia. 
Este mesmo regimento, mais tarde, será o local de formação do matemático 
autodidata Anastácio da Cunha (1744-1787), cujos estudos certamente 
sofreram a influência do convívio com militares estrangeiros, que para ali 
foram trazidos pela reforma pombalina do Exército. Anastácio da Cunha foi 
imposto na Cátedra da Faculdade de Matemática à Universidade de Coimbra, 
em 1773, pelo marquês de Pombal, Na Universidade foi um catedrático 
singelo, que fazia questão de comparecer fardado às aulas, o que causava 
incômodo aos demais catedráticos. Em 1777, como era de se esperar, no 
contexto da viradeira antipombalina, a carreira do matemático foi 
interrompida. Denunciado à Inquisição, em junho de 1778, foi encarcerado e 
processado. As acusações que lhe foram feitas, segundo José Serrão17, podem 
ser assim resumidas: convivência, em Valença do Minho, com protestantes 
ingleses, alias, seus camaradas militares; leitura de Voltaire, Rousseau, Hobbes 
e outros autores que defendiam o deísmo, o tolerantísmo e o indiferentismo; 
a tradução portuguesa de “perigosos” autores franceses e ingleses; e por fim, 
o empréstimo a uma discípula de livros impregnados de “filosofismo”. Mas, 
segundo Aquilino Ribeiro, em Anastácio da Cunha, o lente penitenciado, 
citado por Belchior Vieira18, teria o grande matemático confessado durante 
seu julgamento que “Valença era outro mundo”.  
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O ensino da Artilharia também introduziria o Brasil à modernidade. A 
Invasão Francesa ao Rio de Janeiro, em 1711, fez ver ao mundo a 
incompetência do sistema de defesa do principal porto das colônias 
portuguesas, por onde fluía o ouro proveniente de Minas Gerais. Como 
conseqüência da invasão, ficava claro que o esforço de modernização em 
Portugal deveria ser na verdade luso-brasileiro(19, 20). Assim sendo, os melhores 
engenheiros militares do reino passaram a ser enviados para o Brasil, como 
José Pinto Alpoim, para que na colônia ensinasse os saberes necessários à boa 
formação de artilheiros e bombeiros. Por decreto de D. João V, em 1738, foi 
criada a Aula do Terço21. O Brasil foi onde Alpoim escreveu suas duas obras, as 
quais já nos referimos anteriormente.  

CONCLUSÃO  

O balanço final das reformas propostas por Pombal na Universidade 
de Coimbra, assim como da reforma do exército português, leva-nos à 
conclusão de que o marquês não errou na avaliação das necessidades, mas 
talvez na estratégia. O progresso do país dependia da estimulação, em moldes 
modernos, do ensino da Matemática e das Ciências. Na década de sessenta a 
ação de Pombal provocou por vezes um desestímulo de importantes setores 
da vida intelectual do país, produzindo assim certo vazio pedagógico e 
científico. Em Coimbra, mesmo após a reforma, as Faculdades Jurídicas 
continuaram a ser aquelas mais procuradas pelos alunos. O número de alunos 
da recém-criada Faculdade de Matemática não parou de diminuir, 
provavelmente porque não existiam saídas profissionais para os formandos, 
como afirmou Manuel Alberto Carvalho Prata22. No entanto, na outra recém-
criada Faculdade de Filosofia surgiu um fato novo, pois uma boa percentagem 
dos alunos ordinários era originária do Brasil. Um dado que certamente foi 
percebido por D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro do Ultramar de D. 
Maria, que irá propor um novo projeto reformista político-científico.  
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Esta comunicação tem o propósito de analisar as reformas 

pombalinas e marianas realizadas na Universidade de Coimbra entre 1770 e 
1806. As reformas, em seu conjunto, integram-se a um conjunto maior, o 
reformismo ilustrado português, abraçado pelos governos de D. José I (1750-
1777), D. Maria I (1777-1816) e por D. João VI (1816-1826). As reformas e as 
trajetórias dos letrados que a realizaram ou sob elas viveram, desenvolveram-
se numa ordem monárquica absolutista e num tipo de sociedade que guarda 
grande proximidade com o que Norbert Elias denomina “sociedade de Corte”. 
Com as reformas na Universidade de Coimbra, se, por um lado, a instituição 
não se transformou totalmente, não rompeu de forma radical com o passado 
e não inaugurou uma era verdadeiramente nova, por outro, instituiu novos 
princípios, nem todos seguidos na prática, mas muitos deles vindo a se 
concretizar. Se a Coroa impôs limites à contestação religiosa e política, 
contudo, eles não foram sempre acatados por parte dos professores e 
estudantes. O ambiente acadêmico, ademais, marcou-se por disputas, que 
envolveram docentes e discentes, regidos pela racionalidade cortês. Tais 
disputas trouxeram limites, porém, não travaram de todo as possibilidades de 
desenvolvimento científico. As reformas, ainda que com limitações, 
materializaram-se pelos esforços das autoridades régias e pela ação de outros 
atores, sobretudo professores e alunos, que, muitas vezes, ora travaram, ora 
ultrapassaram a modernização desejada pela Coroa. De qualquer modo, uma 
perspectiva mais científica parece ter-se difundido na Universidade, mesmo 
quando esta, por uma medida ou outra, a cerceava. 
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A partir do contato com as fontes documentais produzidas por 

Domenico Vandelli na segunda metade do século XVIII, procuramos 
compreender a participação deste naturalista no empreendimento português 
de valorização das atividades científicas voltadas ao conhecimento e avaliação 
das potencialidades do mundo natural do Império Luso. Dos trabalhos deste 
naturalista italiano, destacamos a publicação de Memórias, Dicionários de 
termos técnicos, gabinete de curiosidades, bem como cartas dirigidas à 
autoridades portuguesas e a naturalistas de toda a Europa. Tais produções nos 
permitem identificar a participação e articulação de Vandelli junto ao Estado 
português, da iniciativa de mapear os produtos dos três reinos da natureza da 
Colônia americana. Em particular nos dedicamos a examinar como Vandelli 
tratou de conhecer as propriedades ignoradas da flora americana, uma vez 
que as descobertas em torno desta estavam intrinsicamente ligadas a uma 
economia agrária. 

Vandelli identificou na terra fértil das Colônias uma oportunidade de 
gerar riquezas ao Estado, resultado dos experimentos realizados nos Jardins 
botânicos de adaptação e aclimatação, onde plantas oriundas da América 
Portuguesa poderiam ser adaptadas ao cultivo nos demais domínios do 
Império, do mesmo modo que plantas de outras partes do Império ou do 
oriente poderiam ser cultivadas na América. 

O intento de Vandelli era o de que as novas descobertas 
proporcionassem ao Estado conhecer, coletar e multiplicar produtos úteis 
para a alimentação, medicina, indústria, comércio e /ou para a ornamentação. 
Tanto que a Viagem Philosophica realizada para tal reconhecimento, é 
considerada, ainda hoje, o maior empreendimento científico realizado na 
América pela Coroa Portuguesa. 
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Portugal e Brasil são países com uma História em comum. Um dos 

momentos que melhor traduz este traço de união está consubstanciado na 
Viagem Philosophica que levaria Alexandre Rodrigues Ferreira e os seus 
colaboradores, José Joaquim Freire, Joaquim José Codina (“riscadores”) e 
Agostinho Joaquim do Cabo (jardineiro botânico) a trilharem, durante quase 
dez anos, as Capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuyabá, num 
extraordinário périplo de 39 000 quilómetros.  

A 31 de Agosto de 1783 iniciar-se-ia, oficialmente, aquela que foi uma 
das mais importantes expedições de carácter multidisciplinar, antecipada e 
inequivocamente planeada para a colónia brasileira, empreendida sob a tutela 
do poder político português e inscrita nos cânones científicos da Universidade 
de Coimbra, recentemente reformulada de acordo com os modernos 
desígnios das práticas do Iluminismo. 

É tomado por suporte primordial da apresentação um dos mais 
importantes núcleos do património científico consequente da Viagem 
Philosophica, transferido do Real Museu da Ajuda para o Museu de História 
Natural da Universidade de Coimbra em 1806, sob a orientação do próprio 
Naturalista. 

Com recurso a fontes primárias, bibliografia especializada e a material 
de arquivo contemporâneo produzir-se-á um documento ancorado nas 
seguintes premissas: 

- Destacar o decisório vínculo científico entre a Universidade de 
Coimbra e a Viagem Philosophica; 
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- Compreender o itinerário museográfico da colecção, especialmente 
a etnográfica, em articulação com as sucessivas etapas institucionais  

- Analisar a recente dinâmica museológica; 
- Perspectivar as vias da contemporaneidade. 

 
 
                                    Viajas para reviver o teu passado? Viajas para achar o teu 
futuro? 

 …O viajante reconhece o pouco que é seu, descobrindo o 
muito  
que  não teve nem terá… 
(Italo Calvino, As Cidades Invisíveis, 1972) 

 
Com recurso a fontes primárias, bibliografia especializada e material 

de arquivo contemporâneo produzir-se-á um documento ancorado nas 
seguintes premissas: destacar o decisório vínculo científico entre a 
Universidade de Coimbra e a Viagem Philosophica; compreender o itinerário 
museográfico da colecção, especialmente a etnográfica, em articulação com 
as sucessivas etapas institucionais; analisar a recente dinâmica museológica; 
perspectivar as vias da contemporaneidade.  

A Europa do século XVIII foi marcada por uma sociedade em 
transformação. Governava-se em defesa da prosperidade económica dos 
Estados, em nome do bem-estar e das necessidades sociais sob a bandeira do 
Iluminismo, corrente filosófica pautada pela noção de mutabilidade da 
natureza e do universo e pela ideia de progresso sendo estas as bases para o 
entendimento do mundo. Proclamava-se uma revolução intelectual e 
científica que enfatizava a razão como forma de explicar o universo, a 
sociedade, o homem e as suas relações com a natureza, valorizando a 
investigação e a experiência como meios para se atingir o conhecimento e a 
felicidade. Esta inflexão no pensamento da época é visível nas mais variadas 
instâncias da produção do conhecimento, inclusive na organização e 
institucionalização da ciência, mediada por sociedades científicas e pela 
própria Universidade. 

Em Portugal, a corrente de ideias iluministas fomentava a criação de 
uma nova mentalidade, em parte traduzida pela Reforma da Universidade de 
Coimbra de 1772, servida por um notável documento orientado pela acção do 
Reitor D. Francisco de Lemos, Frei Manuel de Cenáculo, Ribeiro Sanches mas, 
sobretudo, por Luís António Verney através da obra O Verdadeiro Método de 
Estudar (Correia, 1954: 6). O teor dos Estatutos, que em Carta de Roboração 
assinada por D. José em 28 de Agosto desse mesmo ano estabelece a nova 
criação da Universidade de Coimbra (Estatutos, 1972: 5-11), ultrapassou a 
barreira do tempo sobrevivendo ao declínio da era pombalina, ao período 
conturbado da invasão bonapartista e deslocação da Corte para o Brasil, bem 
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como ao ciclo das lutas liberais, mantendo-se nas suas premissas substanciais 
até às reformas do Ensino Superior introduzidas durante a 1ª República 
(Miranda et al., 2008: 77).  

A Universidade, ao fundamentar as suas propostas pedagógicas nas 
componentes da observação e da experimentação inevitavelmente 
impulsionaria a constituição das estruturas indispensáveis à sua execução. 
Nesta conjuntura se regista o vínculo de Domingos Vandelli ao ser designado 
por Pombal para integrar a criação da Faculdade de Filosofia e como lente de 
Química e História Natural competindo-lhe, por inerência de funções, a 
organização e a direcção do Gabinete de História Natural. Neste sentido 
representa o ponto de partida quanto à soma de conhecimentos científicos e 
metodológicos subjacentes às expedições efectuadas pelos seus discípulos1

  Por outro lado o apoio do Estado garantirá que a ciência seja 
difundida com mais facilidade sendo que os naturalistas eram “recrutados” da 
Universidade para a Corte atendendo aos interesses dos governantes

.  

2

Neste período de profundas transformações se desenvolveu o 
percurso académico de Alexandre Rodrigues Ferreira

.  

3

Alexandre Rodrigues Ferreira assessorado por José Joaquim Freire, 
Joaquim José Codina (“riscadores”) e Agostinho Joaquim do Cabo (jardineiro 
botânico) trilhou, durante quase dez anos, as Capitanias do Grão-Pará, Rio 
Negro, Mato Grosso e Cuyabá, num périplo de 39.000 quilómetros (Lima, 
1953: 15). Actuou no cumprimento de missões geoestratégicas, burocráticas, 

, ingressando em 1774 
na Faculdade de Filosofia onde obteve o grau de doutor de Domingos Vandelli 
a 10 de Janeiro de 1779 (Lima, 1954: 77-78). 

A 31 de Agosto de 1783 inicia-se uma das mais importantes 
expedições de carácter multidisciplinar, inequivocamente planeada para a 
colónia brasileira, empreendida sob a tutela do poder político português e 
inscrita nos cânones científicos da Universidade de Coimbra. 

                                                                 
1 …Tenho feito todas as deligências para completar o plano da expedição dos 
naturalistas e remetê-lo a V. Exª … agora presento a V. Exa. o rol dos instrumentos e 
outras coisas necessárias à viagem dos naturalistas para executar as instruções que 
tiveram e assim formar com a maior diligência possível huma exacta história natural de 
tão vasto continente… (Carta de Domingos Vandelli dirigida a Martinho de Mello e 
Castro. 1778. Documento manuscrito, maço 26, Reino, Arquivo Histórico Ultramarino). 
2 …Os ditos Naturalista, e Riscadores, devem empregarse debaixo das ordens de V.S.a, 
em examinar, e descrever tudo o que houver nesse Estado relativo á Historia natural; e 
em recolher, e preparar o que se deve remetter a esta Corte, na conformidade das 
Instruçoens que leva o dito Alex.e Roiz, debaixo de cuja Inspeção devem trabalhar os 
outros tres, que vão na sua companhia… (Carta dirigida por Mello e Castro a Martinho 
de Sousa e Albuquerque, Governador do Pará: Lima, 1953: 109-11).  
3 Nasceu na Bahia, Brasil, a 1756 e faleceu em Lisboa em 1815. Matriculou-se pela 
primeira vez na Universidade de Coimbra em 1770 em Instituta. Em 1780 tornou-se 
membro correspondente da Real Academia das Ciências e trabalhou como naturalista 
no Real Museu da Ajuda entre 1778-1783 (Martins et al, 2010: 242). 
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economicistas mas, também, numa perspectiva que registava a descrição 
exacta das espécies em nome de uma visão centralizadora da ciência. 
Destacou-se tanto pela formação académica como pela prática profissional 
projectada nos seus escritos e na recolha de um vastíssimo espólio durante a 
Viagem Philosophica. Representa para a Antropologia um ponto de chegada 
traduzido no ingresso de centenas de artefactos, reduzida representação do 
seu grandioso trabalho. 

COMPREENDER A VIAGEM 

A partir de 1781, os diversos colectores naturalistas formados em 
Coimbra ou os funcionários da administração colonial passaram a dispor de 
normas emanadas pela Academia das Ciências sobre o modo de recolher os 
produtos de História Natural, nos quais se incluíam a cultura material das 
populações com que entravam em contacto. Um Museu de História Natural só 
estava completo se tivesse os vestidos, ornamentos, armas e outras 
manufacturas das nações mais desconhecidas de forma a conhecer a sua 
indústria (Pereira, 2005: 55). 

Com efeito as expedições realizavam-se baseadas nas Breves 
Instruções da Academia das Ciências orientadoras de uma perspectiva 
omnipresente da ciência, instrumentos de controlo essenciais para a produção 
do conhecimento: determinavam o que levar na bagagem; forneciam 
indicações básicas que norteavam a maneira de produzir as observações 
etnográficas e elaborar Memórias, Participações e Relações; incluíam regras 
minuciosas quanto à forma de desenhar com objectividade os modelos 
humanos e os exemplares dos três reinos da natureza, até então 
desconhecidos; designavam quais os produtos naturais e industriais a serem 
recolhidos e como deviam ser preparados; apontavam os locais a serem 
percorridos (Miranda et al., 2008: 68).  

A Viagem Philosophica (1783-1792) tinha sido perspectivada num 
cenário de interesses políticos e económicos do poder central, apoiada pelo 
saber da Universidade. Estruturada desde 1778, previa o esforço de 
naturalistas e matemáticos tecnicamente apetrechados para o território de 
pesquisa e auspiciosa fonte de desejadas riquezas, cuja amplitude é 
evidenciada no rigor dos registos escritos e nas representações executadas a 
aguarela e pelo envio de milhares de espécies e de artefactos. 

Os riscadores produziram um vasto material iconográfico que 
caracterizava tanto o ambiente geográfico, animais, plantas, como exemplares 
da cultura material. Porém, a representação do índio enquanto ser humano 
não foi além de escassos apontamentos retratados com breves descrições 
referentes às comunidades identitárias a que pertenciam. Culturas bizarras 
para uns, cientificamente identificadas por outros, os índios eram avaliados e 
distinguidos etnicamente consoante a sua aparência, atavios, tatuagens ou 
outras alterações de carácter intencional. Eram reconhecidos pelas suas 
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capacidades técnicas e estado “civilizacional” (caso de relatos efectuados por 
Ferreira em várias Memórias) ou analisados pela falta de aptidões, 
relacionamento com o meio e com as diversas etnias que os rodeavam. 

DIÁSPORA DAS COLECÇÕES 

O Real Museu de História Natural da Ajuda recebeu, durante o 
período que durou a expedição, dezanove remessas de Productos Naturaes 
dos trez Reinos, Animal, Vegetal e Mineral além das Curiosidades artificiais dos 
Gentios e Índios domesticados [ao serviço doméstico]. 

As colecções recolhidas por Ferreira conheceram, ao longo do tempo, 
vários destinos: Museu de História Natural de Coimbra, Museu de História 
Natural de Paris, Academia das Ciências de Lisboa, Museu Bocage, Brasil1

                
 
Fig. 1A e 1B. Documento manuscrito pertencente ao Museu Bocage de Lisboa. 

 

 e 
Madrid. Em cumprimento de um acordo estabelecido desde 1801 foi 
transferido do Museu da Ajuda para o Museu de História Natural da 
Universidade de Coimbra um importantíssimo acervo detalhado na Relação 
Dos Produtos naturais e industriaes que deste Real Museu se remetterão para 
a Universidade de Coimbra em 1806. (Fig. nº 1A e 1B) 

 

Trata-se de uma listagem sistemática que, relativamente aos 
designados Produtos industriaes (nem todos oriundos do Brasil), menciona o 

                                                                 
1 When the Court moved to Brazil (1808) Dom João, the prince regent, took important 
collections with him. When he became king he ordered that items should be sent to 
the museum in Rio de Janeiro, which he had founded (Areia; Miranda, 1995: 69). 
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envio de mais de quatro centenas de artefactos com a informação organizada 
em torno das categorias funcionais. Indica, quase sempre e com precisão, o 
local de proveniência, materiais, particulares aspectos da confecção e o 
correspondente número de exemplares, por vezes com anotações feitas pelo 
punho de Ferreira (Fig. 1B). 

 É justo acentuar o esforço, o pormenor e a competência que 
Rodrigues Ferreira dedicou às inúmeras Memórias, possibilitando aos futuros 
investigadores de gabinete perceber o funcionamento e o enquadramento de 
alguns dos artefactos recolhidos. Destacamos a Memória sobre A louça que 
fazem as índias do Estado [Barcelos], onde descreve minuciosamente todo o 
processo de fabrico artesanal: o barro mais limpo de areia é o que elas mais 
preferem: sem rodas, nem máquinas empreendem à mão a tal fábrica de 
panelas, pratos... (Ferreira, 2005: 75). (Fig. 2 e 3) 

                        
 
Fig. 2. Bilha. Índias de Belém?                             Fig. 3 Vaso com asas. Índias de Barcelos?                                                                             
ANT.Br.45. Alt. 25cm. MCUC                                           ANT.Br.42. Alt. 22cm. MCUC                 
 

REDESCOBRIR AS COLECÇÕES 

Um longo período de relativo esquecimento desta colecção foi 
interrompido com o início da investigação sistemática da cultura material 
realizada por Thekla Hartmann, então professora na Universidade de S. Paulo. 
O reconhecimento, em 1981, de uma das máscaras representada numa 
aguarela executada por Codina (Fig. 4), já tratada pela própria em 1975 numa 
perspectiva etnográfica, provocaria a renovada atenção sobre as peças 
originárias do Brasil registadas nos Inventários antigos do Museu 
Antropológico (Fig. 5). A importante informação resgatada daqueles 
documentos a par da dos manuscritos existentes no Museu Bocage 
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pretextaria repensar a recolha efectuada por Rodrigues Ferreira bem como o 
espólio existente na Universidade de Coimbra1. (Fig. 6 e 7) 

Este inédito e importante material foi responsável, em 1986, pela 
preparação de um projecto, não concretizado, que reuniria os quatro grandes 
grupos contidos na Relação de 1806: Antropologia, Botânica, Mineralogia e 
Zoologia, traçando o “perfil do naturalista”.  

                              
 
Fig. 4. Máscara. Índios Jurupixuna.                             Fig. 5. Máscara. Índios Jurupixuna. 
ANT.Br.136. Alt..61,5cm. MCUC                                       ANT.Br.137. Alt..31,5cm. MCUC 

 
                            

 
Fig. 6. Prancheta para paricá.            Fig. 7. Etiqueta identificativa da prancheta  
Índios Maué. ANT.Br.37. Alt.45cm. MCUC         para paricá. Inícios do séc.XIX?  
 

                                                                 
1 Nos Inventários antigos (1829, 1850 e 1881) os espécimes foram descritos de diversas 
formas aludindo muitas vezes a conjuntos de objectos. Noutros casos foram 
etiquetados erradamente, caso das pranchetas para paricá, catalogadas como 
“Moldura que parece ter sido feita para se lhe collocar um pequeno espelho ao 
centro”. (Fig. 7) 
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Em 1991, o Museu Antropológico exibe pela primeira vez, após 200 

anos da realização da Viagem apenas grande parte do espólio etnográfico 
conservado em Portugal na exposição Memória da Amazónia (Areia et al, 
1991). Este acervo tem integrado várias iniciativas, quer no país1 (Fig. 8 e 9) 
quer no estrangeiro2

                                                                 
1 1991, Coimbra, Museu Antropológico da Universidade de Coimbra. 
1992, Lisboa, Mosteiro dos Jerónimos. 
1992, Lisboa, Museu Nacional de Etnologia. 
1992, Figueira da Foz, Museu Municipal Dr. Santos Rocha. 
1994, Porto, Alfândega do Porto. 
1995, Lisboa, Centro Cultural de Belém. 
2000, Coimbra, Museu Zoológico da Universidade de Coimbra. 
2000/2001, Lisboa, Museu Nacional de Etnologia. 
2007, Coimbra, Museu Antropológico da Universidade de Coimbra. 
2007/2008, Coimbra, Museu Botânico da Universidade de Coimbra. 
2008, Coimbra, Escola Superior de Educação de Coimbra. 
 
2 1997, Manaus, Centro Cultural Palácio Rio Negro. 
2000, S. Paulo, Associação Brasil 500 Anos de Artes Visuais, Parque Ibirapuera. 
2000/2001, Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna.. 
2001/2002, Londres, British Museum. 
2005, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais. 
2005/2006, Madrid, Centro Cultural del Conde Duque. 
2006/2007, Paris, Musée du quai Branly. 
2008/2009, Rio de Janeiro, Museu Nacional do Rio de Janeiro. 
2011/2012, Bruxelas, ING Cultural Space. 
 
 
 
 

, itinerância que se traduziu em novos modelos 
expositivos articulados com diferentes abordagens, estudos e perspectivas 
antropológicas. Desde então reinterpretações disciplinares enriqueceram o 
debate e deram continuidade à multiplicidade de questões levantadas em 
torno do extenso legado de Rodrigues Ferreira. 
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Fig. 8. Exposição Memória da Amazónia.           Fig. 9. Exposição Memória da Amazónia.  
MAUC. Coimbra. 1991.                                               Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa. 1992.         
 

A par dos artefactos colectados no séc. XVIII (Fig. 10), as colecções de 
Antropologia foram valorizadas com a aquisição de materiais de concepção 
recente (Fig. 11), produções oriundas das mesmas áreas culturais da Amazónia 
percorrida por Ferreira, reveladoras de um minucioso e complexo 
conhecimento empírico do meio ambiente, potenciado por um não menos 
complexo pensamento filosófico específico das sociedades em questão (Dias, 
1994: 45). 

    

      
 
Fig. 10. Tanga. Índios Wapixana?                   Fig. 11. Tanga. Índios Way-Way. Alt. 22.5cm  
ANT.Br.90. Alt.. 9cm.  MCUC                                    ANT.D.94.1.31. MCUC 
    

Perspectivar as vias da contemporaneidade 

A contemporaneidade e representatividade destes artefactos 
exemplificam a continuidade (também a interrupção) da memória social e 
colectiva ressaltando a ideia de herança cultural perceptível durante séculos 
de interacção indígena e europeia; abrem caminho à compreensão do uso de 
materiais, estruturas, funções e significados enquanto modelos culturais de 
sociedades em mutação reforçando e promovendo novas investigações na 
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área da antropologia. Aparentemente estranhos ou inclassificáveis, a visão dos 
objectos é alterada de acordo com as perspectivas em que são observados 
(Kaeppler, 2006: 130).  

Corroborando Le Fur (2006: 233), aquilo que superficialmente poderá 
parecer hoje de menor interesse questiona a relatividade dos olhares entre o 
período setecentista e os nossos dias, tanto mais que razões explicáveis pela 
formação e conjuntura científica associadas a estratégias políticas e 
economicistas e, porventura, a motivações de carácter estético, determinaram 
a escolha e a colecta dos objectos.  

A conservação e divulgação do património, antigo ou 
contemporâneo, material ou imaterial, só poderão ser efectivadas se 
estudado e inventariado, primeiro procedimento, incontornável, e aquele que 
permitirá alicerçar a divulgação do conhecimento com recurso às tecnologias 
de informação.  

Partindo do alargamento do conceito clássico da museologia, 
insubstituível enquanto discurso de proximidade científica e afectivamente 
enriquecedor, para conteúdos museológicos virtuais, será desejável a 
produção de aplicações multimédia que ofereçam a possibilidade de 
interacção com os objectos, a obtenção de informações técnicas, culturais e 
históricas e estabeleçam o diálogo entre os diversos intervenientes 
potenciando a acessibilidade a conjuntos particularmente perecíveis. Esta será 
uma das formas de veicular práticas informativas, operar a divulgação de 
experiências multidisciplinares e contribuir para a transversalidade de olhares 
perspectivados por renovados enfoques interpretativos, em tempos e espaços 
diferenciados. Estão neste caso, por questões que se prendem com a 
fragilidade da preservação e raridade dos artefactos, o núcleo das máscaras 
(Fig. 12A e 12B; Fig. 13A e 13B) e da plumária (Fig. 14 e 15) do séc. XVIII que só 
poderá ser visitável no Museu de Ciência da Universidade de Coimbra. 

Destacamos a importância de, em torno desta inesgotável temática, 
se construírem originais interpretações disciplinares conducentes a práticas de 
mediação cultural verdadeiramente isentas e transparentes que tenham por 
desígnio a acessibilidade de todos os públicos aos museus, vincando a atenção 
devida aos visitantes com necessidades especiais, intelectuais, físicas ou 
sociais. 

O extenso legado etnográfico resultante da Viagem Philosóphica 
constitui, ainda hoje, um notável instrumento de estudo sobre realidades 
distantes mas, também, uma ferramenta de percepção sobre a propriedade 
cultural das comunidades de origem ou suas sucedâneas. Contudo, os dados 
consequentes das circunstâncias históricas e pessoais associadas à recolha 
nem sempre franqueiam as respostas almejadas. Percorremos, todos quantos 
sentimos o desafio de procurar compreender aquelas culturas em permanente 
transformação, um campo de trabalho talvez nunca concluído. Por isso, em 
homenagem aos Povos Descendentes daqueles que foram os autores e 
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participantes das histórias de vida que se cruzaram com a de Alexandre 
Rodrigues Ferreira e seus companheiros, numa das mais importantes Missões 
científicas empreendidas no século XVIII, auguramos que outras pesquisas 
venham enriquecer o debate. Indagando o papel dos museus, dos acervos e 
da sua solidez epistemológica consideramos fundamental a participação 
daquelas comunidades na reanálise e futura reinterpretação das colecções.  
 

     
 
Fig. 12A e 12B. Máscara bicéfala. Índios Jurupixuna. ANT.Br.138. Alt. 52cm. MCUC  
 

  
 
Fig. 13A e 13B. Máscara bicéfala. Índios Jurupixuna. ANT.Br.144. Alt. 37cm. MCUC  
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Fig.14. Coifa. Índios Munduruku.                          Fig.15. Diadema. Índios Munduruku? 
ANT.Br.168. Alt.49cm. MCUC                    ANT.Br.156. Alt.53cm. MCUC           .   
 
 
Créditos fotográficos:  
Carlos Barata, Figuras 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 
António Moreira Pires, Figura 11 
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A criação do ensino científico na Universidade de Coimbra foi uma 

das maiores novidades da Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra 
(1772). A Reforma da Universidade de Coimbra pretendeu ser a concretização 
de um projecto que tinha por finalidade sintonizar Portugal com a Europa e 
encaminhá-lo na direcção do progresso e das ciências. As políticas reformistas 
do ensino do Marquês de Pombal1, começadas com a reforma do ensino 
menor no início da década de 60, retirando das mãos da Igreja e do Clero, 
mais concretamente dos Jesuítas e mais tarde dos Oratorianos o direito de 
ensinar, são, efectivamente, uma tentativa para levar Portugal ao encontro da 
ciência e da cultura iluminista que se vivia na Europa2

Com a expulsão dos Jesuítas e a sua proibição de ensinar (Alvará 
Régio de 28-6-1759) Pombal inicia logo em 1759 a reforma do ensino 'menor', 
hoje ensino primário e secundário. Em 1761 (Carta Régia de 7-3-1761) é criado 
o Real Colégio dos Nobres, do qual faz parte um ambicioso programa de 
ensino das ciências, para além, obviamente, do ensino das humanidades 

. Os Estatutos da 
Universidade de Coimbra de 1772 plasmam bem esse plano.  

                                                                 
1 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), primeiro Conde de Oeiras e Marquês 
de Pombal, foi Secretário de Estado do Reino (cargo equivalente hoje ao de Primeiro 
Ministro) durante o reinado de D. José I (1750-1777). 
2 Quando se fala do Iluminismo europeu do século XVIII, não se pode falar de um 
movimento único e uniforme que houvesse tomado a Europa. O Iluminismo é sim um 
movimento plural com idiossincrasias próprias, e não isento de paradoxos, e que se 
manifestou de diversas formas e maneiras. Todavia essas várias expressões enfatizam 
um denominador comum: o uso das leis da razão como a via para o conhecimento do 
mundo e do próprio homem [Gomes & Calafate 1990]. Sobre o Iluminismo em Portugal 
veja-se [Calafate 1990]; e sobre o Iluminismo e a ciência, veja-se [T. Hankins 1999, 
pp.1-16]. 
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(português, francês, inglês, latim, grego, retórica, poética e história). A Carta 
Régia impunha o ensino da matemática e da física: aritmética, geometria, 
trigonometria, «os teoremas de Arquimedes, alguns Elementos de Geografia; 
os primeiros seis livros de Euclides; o undécimo, e duodécimo dos sólidos para 
a Geometria Elementar, álgebra, cálculo infinitesimal e ainda mecânica e 
óptica, bem como «os princípios da astronomia, a geografia completa; e a 
náutica» e ainda arquitectura e desenho (do currículo faziam também parte 
aulas de cavalaria, esgrima e dança) [A. Silva 1828a, pp.781-783]. Para a 
implementação deste ensino moderno dotou-se o colégio de edifícios, 
laboratórios e instrumentos, bem como de um corpo docente especializado 
em cada uma das matérias, tendo para isso Pombal recorrido a diversos 
professores estrangeiros (alguns como se verá transitariam em 1772 para a 
Universidade de Coimbra) [Rómulo de Carvalho 1951]. Porém, só a partir da 
Reforma da Universidade (1772) com a criação das novas Faculdades de 
Matemática e Filosofia Natural, e com a reestruturação da de Medicina em 
moldes completamente novos, é que se verá definitivamente implementado 
em Portugal o ensino técnico e científico em moldes completamente novos (o 
ensino científico no Colégio dos Nobres acabou por não se implementar). É, 
também, a partir desta data que a Matemática passa a ser assumida como 
uma ciência fundamental e por conseguinte estruturante do pensamento – 
«iluminam superiormente os entendimentos no estudo de qualquer outras 
disciplinas: mostrando-lhe praticado o exemplo mais perfeito de tratar uma 
matéria com ordem, precisão, solidez, e encadeamento fechado, e unido de 
umas verdades com outras: inspirando-lhes o gosto, e discernimento 
necessário para distinguir o sólido, do frívolo; o real, do aparente; a 
demonstração, do paralogismo: e participando-lhe uma exactidão, conforme 
ao Espírito Geométrico; qualidade rara, e precisa, sem a qual não podem 
conservar-se, nem fazer progresso algum os conhecimentos naturais do 
Homem em qualquer objecto que seja.» [Estatutos 1772, v.3 pp.141-142] 

Com a Reforma da Universidade, Pombal pretende torná-la não só 
um centro de ensino mas também um centro de produção de conhecimento, 
que permita responder às necessidades técnicas e científicas de um país que 
urgia modernizar.  

No que diz respeito à nova Faculdade de Matemática, o ‘curso 
mathematico’, apesar da vastidão das matérias que o comporta – «são tantas, 
e cada uma delas de tão grande vastidão e inexaurível fecundidade de 
doutrinas, que é pouco o estudo de toda a vida para adquirir um conhecimento 
perfeito e consumado de todas elas» –, ficou definido com a duração de 
quatro anos. Do plano de estudos constavam 7 cadeiras (4 da Faculdade de 
Matemática e 3 da Faculdade de Filosofia), distribuindo-se por ano curricular 
como se segue: 1º ano: Geometria + Filosofia Racional e Moral + História 
Natural; 2º ano: Álgebra + Física Experimental; 3º ano: Foronomia (Física-
Matemática) e no 4º ano: Astronomia. Havia ainda uma cadeira anexa de 
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Desenho e Arquitectura, que poderia ser frequentada no 3º ou 4º ano. Para 
cada uma destas cadeiras havia a exigência de manuais, e em relação a este 
assunto são os Estatutos de uma total contemporaneidade. A escolha dos 
autores dos manuais deveria obedecer essencialmente a dois princípios: a 
actualidade – «pois nelas [nas lições de matemática] se aperfeiçoam cada dia 
muitas coisas e se inventam outras» –, e a clareza de método dos mesmos. 

Os primeiros compêndios adoptados são todos eles, com excepção 
dos Elementos de Euclides (o único que os Estatutos impõem), de autores 
franceses e foram traduzidos por José Monteiro da Rocha (1734-1819), um 
dos principais responsáveis também pela elaboração, organização e estrutura 
do ‘curso de mathematica’1

Para os dois primeiros anos do curso adoptaram-se os volumes 
referentes à aritmética, à trigonometria plana, à álgebra e ao cálculo do Cours 
de Mathématiques à l'usage des Gardes du Pavillon et de la Marine (Paris, 
1764-69), de Étienne Bézout (1730-1783) [Bezout 1764-69]

. São livros que se inserem na tradição francesa da 
época de livros elementares – 'livres elementaires' –, livros destinados a 
ensinar os fundamentos das ciências [G. Schubring 1997]. Todas as traduções 
portuguesas adoptadas seriam impressas entre os anos de 1773 e 1775 com a 
chancela da Imprensa da Universidade, que desde 1773 detinha o privilégio 
exclusivo (outrora pertença do Colégio dos Nobres) da impressão dos livros de 
Euclides e de Arquimedes, bem como de outros das ciências matemáticas; 
durante cerca de 50 anos seriam estes os compêndios que serviram ano após 
ano para as aulas, apesar de ter havido, entretanto, algumas tentativas de 
mudança. 

2

                                                                 
1 O papel desempenhado por José Monteiro da Rocha na Reforma Pombalina é 
marcado por duas fases que, embora distintas, estão estreitamente ligadas. Uma, diz 
respeito à elaboração dos Estatutos da nova Faculdade de Matemática, 
nomeadamente o plano de estudos do ‘curso mathematico’ e a outra, respeitante aos 
compêndios adoptados para o ensino das diversas matérias – dos 10 livros adoptados 
para o ensino das várias matérias, 7 foram traduzidos para português sendo Monteiro 
da Rocha responsável pela tradução de 6. Porém a importância de Monteiro da Rocha 
não se esgota neste período fundador, longe disso. Monteiro da Rocha tornar-se-á uma 
das principais figuras da Faculdade de Matemática e da própria Universidade, tanto 
enquanto professor das cadeiras de Foronomia (1772-1783) e Astronomia (1783-1804) 
e Director do Observatório Astronómico (1795-1819), bem como vice-reitor (1786-
1804). Sobre a vida e obra de Monteiro da Rocha vejam-se: [A. Teixeira 1889-90], 
[Mafalda Pedroso 2004], [Valter Roque 2003], [Fernando B. Figueiredo 2011]. 

 e ainda os 

2 Bezout fora nomeado, em 1 de Outubro de 1764, professor e examinador da 
Academia da Marinha Francesa (Gardes du Pavillon et de la Marine). Aquando dessa 
nomeação é-lhe também confiada a missão de redigir um curso completo de 
matemática para os alunos dessa escola, escrevendo nos 5 anos que se seguem o seu 
famoso Cours de Mathématiques, composto por 6 volumes: Eléments d'Arithmétique 
(1764); Élémens de Géométrie, la Trigonométrie rectiligne, & la Trigonométrie 
sphérique (1765); Algèbre & l'application de cette Science à l'Arithmétique & à la 
Géométrie (1766); Les Principes généraux de la Mécanique, précèdes des Principes de 
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Elementos de Euclides, para o ensino da geometria.    Apesar de Bezout 
dedicar dois volumes aos 'Principes generaux de la Mechanique' nenhum deles 
foi adoptado para a cadeira de Foronomia. Para as cadeiras de Foronomia e 
Astronomia (3º e 4ºs anos) foram escolhidos 4 outros autores: Nicolas Louis 
de Lacaille (1713-1762), Joseph François Marie (1738-1801), Charles Bossut 
(1730-1814) e Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807). 

AS DIFERENTES DISCIPLINAS DO ‘CURSO MATHEMATICO’ E OS 
COMPÊNDIOS ADOPTADOS PARA O SEU ENSINO  

CADEIRA DE GEOMETRIA (1º ANO) 

Os Estatutos começam por fixar que, «O Lente de Geometria, a quem 
pertencem as Disciplinas do Primeiro Ano, antes de entrar nas Lições próprias 
da sua Cadeira, lerá os Prolegómenos Gerais das Ciências Matemáticas» 
[Estatutos 1772, v.3 p.169]. Ou seja, o professor deveria antes de entrar na 
matéria propriamente dita fazer um resumo da História da Matemática, com o 
propósito de mostrar aos alunos o objectivo, o método e a utilidade de uma 
ciência que lhe ocuparia os próximos 4 anos de estudo. Esta abordagem pela 
História não era exclusiva para a Matemática (nem da cadeira de Geometria), 
mas extensível a todos os ramos do saber – a História deixa no século XVIII de 
«conduzir ao conhecimento da vontade de Deus, para passar a conduzir ao 
conhecimento da natureza humana. Esta revolução crucial no campo das 
letras encontrou um sólido apoio por parte da nova filosofia natural, então em 
rápida expansão» [T. Hankins 2004, p.8]. O progresso da ciência é construído 

                                                                                                                                              
Calcul qui servent d'introductions aux Sciences Physico-Mathématiques (1767); 
Contenant l'application des Principes généraux de la Mécanique, à différents cas de 
Mouvement & d'Equilibre (1767); Le Traite de Navigation (1769). Mais tarde, entre 
1770 e 1772, escreverá um outro curso especialmente destinado ao ensino da escola 
de artilharia – Cours de Mathématiques à l'usage du Corps Royal de l'Artillerie (4 
volumes) [Bezout 1770-72] –, fortemente baseado no anterior. Sendo os 2 primeiros 
volumes na prática os 3 primeiros volumes do curso da marinha (a trigonometria 
esférica matéria ensinada para a marinha não fazia parte do currículo dos artilheiros). 
A maior diferença está nos 3º e 4º volumes dedicados à mecânica, neles desenvolve 
com mais profundidade outros temas que aborda superficialmente (ou não aborda de 
todo) no curso da marinha (por exemplo, o movimento dos projécteis). O 6º volume, o 
Traité de Navigation, foi suprimido por nele serem abordadas matérias específicas à 
marinha e que não faziam sentido num curso de artilharia. Os 4 volumes do curso dos 
artilheiros são: Arithmétique, Géométrie et Trigonométrie rectiligne (1770); Algèbre et 
applications de l'Algèbre à la Géométrie (1770); Principes généraux de la Mécanique et 
de l'Hydrostatique précédés des principes de calcul qui servent d'introduction aux 
Sciences Physico-Mathématiques (1772); Application des principes généraux de la 
Mécanique à différents cas de Mouvement et d'Équilibre (1772). Em Portugal os livros 
de Bezout foram adoptados não só na nova Faculdade de Matemática, bem como nas 
Academias Militares que entretanto seriam criadas [H. Henriques 2004]. 
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degrau a degrau aproveitando os progressos passados e a História revela essa 
edificação feita, tijolo a tijolo, pelos cientistas e pensadores ao longo dos 
séculos. Neste sentido a História é importante como didáctica do ensino não 
só das ciências matemáticas e naturais, mas também das ciências positivas. 
Verney defendia uma relação íntima entre o ensino da História e do Direito, 
tanto Civil como Eclesiástico [Costa & Marcos 2000]. A História era encarada 
como uma propedêutica ao estudo de qualquer matéria [Pedro Calafate 2001, 
v.3 pp.23-44] – «em toda e qualquer faculdade principiarão os alunos pela 
parte histórica», escrevia Frei Manuel do Cenáculo (citado em [Pedro Calafate 
2001, v.3 p.32]). No que diz respeito à história da matemática esta não se 
restringia apenas à cadeira do primeiro ano. Todos os professores deveriam 
nas suas primeiras aulas introduzir os fundamentos da sua disciplina, a par de 
uma resenha histórica focada nos períodos mais relevantes, de modo a 
«facilitar melhor a entrada nela e segurar o fruto das Lições: Principiará o 
Professor pelos Prolegómenos respectivos: Dando uma ideia circunstanciada 
do seu objecto e dos meios que aplica para conseguir o fim que se propõe: 
Mostrando a sua origem e progressos» [Estatutos 1772, v.3 p.176], sempre 
com o cuidado em fazê-lo de acordo com a capacidade dos alunos, 
estimulando-os mas não os assustando – «Mostrando-lhes, que a primeira 
coisa, que deve fazer quem se dedica a entender o progresso das 
Matemáticas, é instruir-se nos descobrimentos antecedentemente feitos; para 
não perder tempo em descobrir segunda vez as mesmas coisas; nem trabalhar 
em tarefas, e empresas já executadas» [Estatutos 1772, v.3 p.170]. Depois 
desta parte introdutória – «fazendo um Resumo dos sucessos principais da sua 
História pelas Épocas mais notáveis dela. Tais são: Desde a origem da 
Matemática, até ao século de Tales, e Pitágoras: Deste até à fundação da 
Escola de Alexandria: Dela até a Era Cristã: Desta até a destruição do Império 
Grego: Dela até Cartésio: e de Cartésio até ao presente tempo» [Estatutos 
1772, v.3 p.169] –, começar-se-ia então o estudo pela aritmética, clarificando-
se o conceito de número e de unidade. Seguia-se o estudo aprofundado das 4 
operações aritméticas e dos seus algoritmos. Em seguida estudavam-se os 
números quadrados e cúbicos, bem como a extracção das suas raízes e depois 
o estudo das proporções, das progressões aritméticas e geométricas e por fim 
estudavam-se os logaritmos. Para a o estudo desta matéria foi adoptado e 
traduzido o Eléments d'Arithmétique (1764), de Bezout [Bezout 1769-69, v.1] 
do qual se publicaram, em 1773, duas edições, uma em latim e outra em 
português: Elementa Arithmeticæ Auctore D. Bezout […] (Conimbricæ 1773); e 
Elementos de Arithmetica por M. Bezout (Coimbra 1773).  

A seguir à aritmética estudava-se a geometria, à qual se seguia a 
trigonometria plana. Ambas as matérias fazem parte do Cours de Bezout – 
'Seconde Partie Contenant les Élémens de Géométrie, la Trigonométrie 
rectiligne, & la Trigonométrie sphérique' [Bezout 1764-69, v.2] –, porém para o 
estudo da geometria não foi adoptado este, mas sim os Elementos de Euclides 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As Ciências no Iluminismo - 189 - 

que João Angelo Brunelli havia traduzido para as aulas do Colégio dos Nobres: 
Elementos de Euclides dos seus primeiros Livros do Undeicimo, e Duodecimo 
da versão latina de Federico Commandino adicionados, e Illustrados por 
Roberto Simson […] (Lisboa, 1768). São os próprios Estatutos que impõem a 
adopção de Euclides, porque a geometria, «requer todas as atenções 
possíveis: Porque serve de base às Lições dos Anos seguintes: E porque nela se 
deve costumar o entendimento a sentir a evidência dos raciocínios 
Matemáticos; e a procurar a exactidão, e rigor Geométrico das 
Demonstrações; e pensar metodicamente em qualquer matéria», e ninguém 
melhor que o paradigma do método dedutivo: Euclides – excluindo-se todos 
os autores «que a fim de buscarem melhor ordem, e mais facilidade, 
afrouxarem alguma coisa no rigor das Demonstrações». Justificava-se assim 
também a obrigatoriedade da geometria para todos os alunos da 
Universidade, pois organizava o pensamento segundo uma estrutura lógica e 
racional.  

Para o ensino da trigonometria plana (a trigonometria esférica era 
matéria do 4º ano) foi adoptado a Trigonométrie rectiligne, de Bezout. Porém, 
como adverte Monteiro da Rocha no prefácio a tradução que dele fez não é 
literal, pois introduz algumas modificações que advêm desta se basear tanto 
na trigonometria do curso da marinha (1765), como na do curso dos 
artilheiros (1770)1

A cadeira de Álgebra compreendia o estudo do cálculo algébrico e do 
cálculo infinitesimal, com as suas aplicações à geometria e à aritmética. 
Recomendava-se desde logo ao professor todo o cuidado e empenho no 
ensino destas matérias por se considerarem fundamentais e estruturantes 
para o estudo das disciplinas dos anos seguintes – «merecem toda a atenção 
do Professor, pelo grande uso, que tem nas questões mais sublimes, e 

: Elementos de Trigonometria Plana por M. Bezout […] 
(Coimbra 1774). Esta versão traduzida compreende então 12 capítulos que 
englobam as matérias que os Estatutos estipulavam: elementos de 
trigonometria plana, ou rectilínea; 'quantidades trigonométricas': senos, co-
senos, tangentes, co-tangentes, secantes e de uma série de fórmulas 
trigonométricas (75 em numeração romana), bem como uma tabela de senos, 
tangentes e secantes; depois tem 2 capítulos sobre a resolução de triângulos 
rectângulos e obliquângulos e «das variações, ou diferenças dos triângulos 
rectilíneos». Aos capítulos teóricos seguem-se 6 capítulos eminentemente 
práticos relacionados instrumentos de medição de ângulos e o uso da 
trigonometria no risco de plantas e cartas topográficas. 

CADEIRA DE ÁLGEBRA (2º ANO) 

                                                                 
1 «M. Bezout escreveu a Trigonometria Plana duas vezes, uma no seu Curso de 
Matemática para o uso da Marinha, e a outra no Curso ordenado para uso dos Oficiais 
de Artilharia. De uma e outra se tomaram e traduziram as coisas, que pareceram 
convenientes ao fim que nos foi proposto…» [Elementos de Trigonometria 1774, p.i], 
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importantes de todas as Ciências Matemáticas.» [Estatutos 1772, v.3 p.174]. 
Depois da breve introdução histórica à disciplina, o professor começaria pelo 
estudo das operações fundamentais do cálculo literal, i.e. o tratamento das 
expressões algébricas (polinómios), ao que se seguiam as propriedades e 
resoluções de equações e de problemas. A matéria seguinte compreendia o 
estudo de séries e das «propriedades das Progressões Aritméticas, e 
Geométricas, dos Números figurados, Séries recorrentes» e com tudo o mais 
que «constitui um Curso de Álgebra Elementar perfeito, e completo». Antes de 
se entrar na última parte da álgebra, o estudo das secções cónicas, 
abordavam-se as suas aplicações à geometria e à aritmética. Finalizada a 
álgebra inicializava-se o estudo do cálculo infinitesimal, «um dos quais se 
chama Cálculo Diferencial; e o outro Integral». No cálculo diferencial eram 
estudadas as regras de diferenciação e as suas aplicações «em toda a sorte de 
Expressões, e Funções, Algébricas, Exponenciais, Logarítmicas; nos Senos, Co-
senos, etc.»; ao que se seguia o estudo das funções – a ‘Teórica Geral das 
Curvas’. Seguia-se o estudo do cálculo integral e das regras de integração: 
aproximação por séries e quadraturas, «sem omitir os métodos, e artifícios 
mais delicados, que nesta parte forem descobertos, ou conhecidos». A cadeira 
terminava com o estudo das aplicações do cálculo integral à, «Rectificação, e 
Quadratura das Curvas; na Cubatura dos Sólidos; e determinação das 
Superfícies dos corpos de revolução».  

Para a cadeira de Álgebra foi traduzido os Elementos de Analisi 
Mathematica por M. Bezout […] (Coimbra, 1774), composto por dois volumes: 
o 1º dedicado à álgebra (tradução da «l'Algebre & l'application de cette 
Science à l'Arithmétique & à la Géométrie» [Bezout 1764-69, v.3]) e o 2º ao 
cálculo diferencial e integral (tradução bastante fiel dos «Principes de Calcul 
qui servent d'introductions aux Sciences Physico-Mathématiques» [Bezout 
1764-69, v.4])1

                                                                 
1 A tradição historiográfica refere que o responsável pela tradução dos Elementos de 
Analise não foi Monteiro da Rocha mas sim Fr. Joaquim de Santa Clara (1740-1818), o 
que nos parece pouco verosímil. Santa Clara era, à data da publicação das traduções, 
aluno da Faculdade de Teologia e não professor na Universidade. Não nos parece 
credível que se entregasse a responsabilidade da tradução de um compêndio para as 
aulas a uma pessoa que não pertencia à Faculdade de Matemática, nem era professor 
da Universidade mas sim seu aluno. Porém já nos parece razoável que o verdadeiro 
responsável da tradução, Monteiro da Rocha, tivesse sido coadjuvado por Santa Clara. 
A verdade é que não encontrámos documento algum que no-lo esclareça. 

. 
 
 
 

CADEIRA DE FORONOMIA (3º ANO) 
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Depois de bem instruídos em aritmética, geometria, álgebra e cálculo 
os alunos passariam a estudar no terceiro ano a disciplina de Foronomia – «a 
Ciência completa do Movimento, tanto dos Sólidos como dos Fluidos [e] todos 
os Ramos subalternos das ciências Físico-Matemáticas, como são: a Estática, a 
Hidrostática, a Mecânica e Hidráulica, a Dióptrica, Catóptrica; e todas as mais 
Ciências em que se trata dos Fenómenos [...] do Movimento dos corpos e se 
podem determinar por Cálculo e Geometria.» [Estatutos 1772, v.3 p.182]. O 
motivo por que estas matérias eram estudadas na Faculdade de Matemática é 
logo esclarecido: «Por esta razão é manifesto, que a Física da quantidade, ou 
as Ciências Físico-Matemáticas, não devem ter lugar, senão no Curso 
Matemático, depois das Ciências Exactas, que servem de Instrumento para as 
conduzir até mais sublimes, e importantes consequências.» Esta ideia de que a 
Matemática é a base de toda a Física e por conseguinte só ela poderá 
providenciar as ferramentas para investigar as propriedades e estabelecer as 
relações que se observam na natureza é uma ideia defendida por D'Alembert1

Principiava-se então o estudo da cadeira pela estática, finda esta 
entrava-se então no estudo das leis do movimento, primeiro a cinemática e 
depois a dinâmica – «Mostrará [o professor] as propriedades gerais do 
movimento, tanto uniforme, como variado, de qualquer forma que seja. Dali 
procederá a todas as consequências, que delas resultam [...]. Mostrando a 
Teórica do centro de gravidade, e do centro das forças, ou potências, com as 

. 
«Deve porém advertir-se, que a Matemática faz tudo nestas Ciências; 
exceptuando sempre os Princípios fundamentais, que devem tirar-se da 
experiência» [Estatutos 1772, v.3 p.183] – seria na cadeira de Física 
Experimental, que os alunos de matemática eram obrigados a frequentar na 
faculdade de Filosofia, que estes princípios gerais dos fenómenos eram 
investigados, deixando à matemática as indagações mais profundas e 
consequentes: «deverá a Física continuar as suas indagações até os achar; 
sendo sempre do seu objecto procurar o como, e o porquê dos Fenómenos 
naturais; e da obrigação da Matemática averiguar o quanto deles.» [Estatutos 
1772, v.3 p.247]. 

                                                                 
1 «C'est par l'étude réfléchie des phénomènes, par la comparaison que nous ferons des 
uns avec les autres, par l'art de réduire, autant qu'il sera possible, un grand nombre de 
phénomènes à un seul qui puisse en être regardé comme le principe. En effet, plus on 
diminue le nombre des principes d'une science, plus on leur donne d'étendue ; puisque 
l’objet d'une science étant nécessairement déterminé, les principes appliqués [...]. Tel 
est le plan que nous devons suivre dans cette vaste partie de la physique, appellée 
physique générale et expérimentale. Elle diffère des sciences physico-mathématiques, 
en ce qu'elle n'est proprement qu'un recueil raisonné d'expériences et d'observations ; 
au lieu que celles-ci par l'application des calculs mathématiques à l'expérience, 
déduisent quelquefois d'une seule et unique observation un grand nombre de 
conséquences qui tiennent de bien près par leur certitude aux vérités géométriques.» 
[D'Alembert 1759b, pp.vi-vii]. 
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Fórmulas das suas velocidades; dos espaços, que correm; do tempo, em que os 
correm» [Estatutos 1772, v.3 p.185]. A cinemática compreendia ainda o 
estudo da rotação, «considerando em consequência destes princípios o 
movimento angular das alavancas». Seguindo-se imediatamente o estudo dos 
choques tanto elásticos como inelásticos, a chamada «teórica da percussão 
dos corpos moles, duros, e elásticos». No capítulo da dinâmica – «a Teórica do 
movimento dos corpos solicitados por quaisquer forças; tanto sendo eles livres; 
como sendo sujeitos a mover-se; ou por planos inclinados; ou por quaisquer 
linhas curvas» –, estudava-se, o movimento dos projécteis; o movimento dos 
pêndulos simples e compostos, «ajuntando tudo o mais, que lhe parecer, de 
alguma importância em todos estes objectos», como por exemplo o 
movimento de corpos ao longo de curvas. Eram também estudadas as forças 
centrais, preâmbulo para a cadeira de Astronomia a ser estudada no ano 
seguinte. Antes de se iniciar o estudo dos fluidos ainda se estudavam as 
máquinas simples. O estudo «de tudo o mais, que pertence à Teórica completa 
de todos os ramos das Ciências, que se reduzem à Foronomia dos fluidos» 
contemplava a hidrostática e hidrodinâmica, onde se estudaria a «gravitação 
dos licores sobre o fundo, e paredes dos vasos, em que se contém, 
determinando-se a força, que devem ter os mesmos vasos para os conterem 
sem perigo de rebentarem; do equilíbrio dos fluidos entre si; e com os sólidos, 
que neles se lançam; do movimento das águas por diferentes canais, e por 
quaisquer orifícios de vasos cheios até qualquer altura; dos efeitos da 
resistência dos fluidos ao movimento dos corpos de qualquer sorte, que sejam 
figurados; da Oscilação dos corpos flutuantes» [Estatutos 1772, v.3 p.186]. 
Depois de concluído o estudo teórico da mecânica dos fluidos examinava-se 
com especial detalhe e preocupação a aplicação prática dos «princípios da 
Arquitectura Hidráulica; e das Máquinas», o movimento das águas dos rios e 
dos canais. 

Mais uma vez os Estatutos expressam a necessidade da aplicabilidade 
dos conhecimentos teóricos ao uso e ganho do homem comum, pois a 
questão do encanamento das águas era muito importante para a agricultura e 
desenvolvimento do comércio. 

Outra matéria a ser também estudada era a óptica (catóptrica, 
reflexão da luz; e a dióptrica, refracção da luz). Estudavam-se também os 
instrumentos ópticos, como os microscópios e os telescópios. A cadeira ainda 
contemplava o estudo da acústica – «nela se mostrará o pequeno número dos 
objectos, que são susceptíveis de Cálculo» (como por exemplo o problema das 
cordas vibrantes) –, ficando de fora a harmonia e a melodia, «por não haver 
princípios até ao presente para isso, e serem absolutamente insuficientes as 
explicações, que se costumam dar».  

Por fim os Estatutos tecem algumas reflexões sobre as possíveis e 
necessárias contribuições da matemática em áreas que hoje denominaríamos 
de 'engenharias' – «Ainda que as Arquitecturas, Civil, Naval, e Militar, não 
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pertençam à Classe das Ciências Físico-Matemáticas, pelo que respeita às 
Regras arbitrárias, [...] não se deixarão contudo de indicar, e resolver nos 
lugares competentes da Foronomia os Problemas Mecânicos, relativos às ditas 
Artes, como são: a determinação do equilíbrio das abobadas com os pés 
direitos; do sólido da menor resistência; e outros semelhantes já resolvidos, ou 
que para o futuro se resolverem.» [Estatutos 1772, v.3 p.188]. 

Para a cadeira do 3º ano não foi Bezout o autor adoptado, mas sim 
três outros autores: Marie para o estudo da mecânica dos corpos rígidos, com 
a tradução para português do seu Traité de Mechanique (Paris, 1774) – 
Tratado de Mechanica por M. Maria […] (Coimbra 1775); para o estudo da 
mecânica dos fluidos foi adoptado o Tratado de Hydrodynamica por M. Bossut 
[…] (Coimbra 1775), uma tradução algo abreviada do Traité Élémentaire 
d'Hydrodynamique (2 vols.) (Paris, 1771); e para a óptica foi adoptado o 
tratado de Lacaille (que não foi traduzido): Leçons Élémentaires d'Optique par 
M. l'Abbé de La Caille (Paris, 1756). Para a acústica, tanto quanto sabemos, 
não houve livro algum adoptado.  

Os compêndios de Marie e de Bossut adequam-se perfeitamente ao 
programa curricular da mecânica tal como ele é determinado pelos Estatutos 
de 1772. Comparativamente com os volumes respectivos de Bezout todas as 
matérias, que se determinava estudar na «Ciência Geral do movimento com a 
sua aplicação a todos os Ramos da mesma Foronomia, que constituem o Corpo 
das Ciências Físico-Matemáticas; como são a Mecânica, Estática, Dinâmica, 
Hidráulica, Hidrostática...» [Estatutos 1772, v.3 p.166], são abordadas por 
estes autores mais aprofundadamente. 

CADEIRA DE ASTRONOMIA (4º ANO) 

«Tendo os Estudantes Matemáticos ouvido no Ano precedente as 
Lições Foronomicas, aplicadas aos diferentes objectos da Física Sublunar, que 
se pode sujeitar ao Cálculo, e Geometria; passarão neste Quarto, e último Ano 
a ouvir as Lições da Astronomia Física-Matemática» [Estatutos 1772, v.3 
p.189]. 

Na cadeira do 4º ano, e depois das aulas introdutórias da história da 
astronomia, estudavam-se as noções fundamentais da trigonometria esférica 
e da resolução dos triângulos esféricos, terminando com «o uso das Analogias 
Diferenciais, em que se mostra a relação, que entre si tem as pequenas 
variações dos mesmos Triângulos, com grande vantagem para as Operações 
Astronómicas» (a trigonometria esférica só era estudada no 4ª ano por ser 
considerada uma propedêutica da astronomia propriamente dita, não sendo 
necessária para matérias leccionadas nos anos anteriores). Depois da 
trigonometria esférica iniciava-se então o estudo propriamente dito da 
astronomia, que se dividia em 'astronomia geométrica' e 'astronomia física'. 
Esta divisão também feita por D'Alembert é a usual da época, a primeira dizia 
respeito ao conhecimento descritivo dos fenómenos e a segunda ao estudo e 
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explicação física desses mesmos fenómenos. Assim, segundo os Estatutos o 
ensino da astronomia devia ser focado em três pontos: «Iº Adquirir o 
conhecimento dos Fenómenos, deduzido da observação: IIº Mostrar a razão 
física deles: IIIº Estabelecer em consequência da mesma razão as regras de 
Cálculo necessárias para determinar os mesmos Fenómenos para qualquer 
instante dado». [Estatutos 1772, v.3 p.192] (confronte-se com o que escreve 
D'Alembert no capítulo ‘Astronomie’ no Essai [D'Alembert, 1759a, pp.145-
160]). Estes 3 pontos deviam articular-se de tal maneira que os fenómenos 
que dependessem de uma mesma causa comum deveriam ser ensinados 
juntamente, «para dar a razão deles ao mesmo tempo; porque assim haverá 
mais clareza no exame das coisas, que estão unidas pelo vínculo de uma razão 
comum; e se verá com mais facilidade, como de um mesmo princípio resultam 
tantas, e tão diversas aparências, e irregularidades no movimento dos Astros; 
as quais se não poderiam entender facilmente de outra maneira» [Estatutos 
1772, v.3 p.192]. 

Esta abordagem como veremos é precisamente a que Lacaille segue 
no seu compêndio. Começava-se o estudo pela astronomia solar, que 
considerava o observador no centro dos movimentos planetários, o Sol, 
estudando-se o movimento dos planetas, as suas órbitas e anomalias e depois 
os cometas. Em seguida estudavam-se os fenómenos astronómicos mas 
considerados vistos da Terra – «complicados com as diversas aparências, que 
resultam; do movimento diurno da mesma Terra; do seu movimento anual; da 
combinação de ambos; da posição do Observador em diferentes partes do 
Globo; e da refracção da luz na Atmosfera terrestre» –, e depois a conversão 
dos dois sistemas de referência, «com as Regras do Calculo necessárias para 
determinar as suas Longitudes, e Latitudes; tanto Heliocêntricas, como 
Geocêntricas, para qualquer instante dado» [Estatutos 1772, v.3 pp.193-194]. 
Seguia-se o estudo do movimento dos satélites em relação aos seus planetas 
principais, com especial enfoque no sistema Terra-Lua.  

O problema do movimento da Lua era um dos maiores problemas 
teóricos que a astronomia à época enfrentava pois estava intimamente ligado 
ao problema dos três corpos. Monteiro da Rocha bem ciente desse facto 
sublinha-o: «a Teórica da Lua é a mais difícil, e a mais importante», 
recomendando algum cuidado por parte do professor no ensino desta 
matéria, «explicando do modo mais elementar, que for possível, os métodos de 
aproximação, de que se tem servido os Geómetras da primeira ordem, para 
aplicarem a dita resolução à Teórica da Lua; e para deduzirem do único 
princípio da Gravitação Universal, não somente os Argumentos, de que 
dependem todas as suas Equações, mas também a quantidade das mesmas 
Equações, que pela sua mútua complicação se não podiam deduzir das 
observações» [Estatutos 1772, v.3 p.194]. 

Por último eram estudados os eclipses do Sol e da Lua, fenómenos 
intimamente relacionados com os métodos de determinação de longitudes, 
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bem como as ocultações de estrelas e os trânsitos de Vénus e Mercúrio, estes 
últimos importantes para o cálculo da paralaxe solar fundamental para a 
precisão das tabelas e efemérides astronómicas. 

Por fim os Estatutos tratam e articulam uma parte importantíssima 
desta cadeira, o ensino da prática astronómica a realizar no Observatório 
Astronómico a edificar na Universidade (construção e planificação da 
responsabilidade de José Monteiro da Rocha). Pretendia-se que os alunos 
adquirissem conhecimentos no uso dos instrumentos para as observações e 
destreza nos cálculos astronómicos. 

CADEIRA EXTRAORDINÁRIA DE DESENHO E ARQUITECTURA 

Na Faculdade de Matemática havia ainda uma cadeira extraordinária 
de Desenho e Arquitectura, com o propósito de dar aos alunos noções 
fundamentais de desenho, bem como de arquitectura civil e militar. O seu 
estudo compreendia as noções fundamentais de perspectiva, bem como 
noções para o desenho de seres vivos e da Natureza. 

AS CADEIRAS DE FILOSOFIA RACIONAL E MORAL, HISTÓRIA 
NATURAL E FÍSICA EXPERIMENTAL 

Do ‘curso mathematico’ constava mais três cadeiras obrigatórias 
ministradas na Faculdade de Filosofia: Filosofia Racional e Moral, História 
Natural e Física Experimental. 

A cadeira de Filosofia Racional, e Moral, cadeira do 1º ano do ‘curso 
philosofico’, pré-requisito para os alunos de Matemática, compreendia o 
estudo da Lógica, Metafísica, Ontologia, Direito Natural e Ética. O livro 
adoptado foi a versão latina do Institutiones logicae et metaphysicae (1757) de 
António Genovesi (1713-1750). As Instituições de Lógica serão traduzidas em 
1785 por Bento José de Souza Farinha; as Instituições de Metafísica somente 
seriam traduzidas em 1790. 

A História Natural, até finais do século XVIII, é vista como a ciência de 
análise e investigação da natureza, abrangendo todo um espectro de 
fenómenos que vão desde a mineralogia, passando pelas plantas e animais, 
até ao próprio Homem. Compreendendo para isso o estudo de toda a 
natureza, exceptuam-se as partes correspondentes à 'Física do Corpo Humano' 
(medicina) e à 'Filosofia da Quantidade' (matemática) cujo estudo era feito 
nas respectivas faculdades: zoologia, botânica e mineralogia. O autor 
inicialmente adoptado foi Carolus Linnaeus (Lineu) (1707-1778): Systema 
Naturae (Leiden, 1735); Philosophia Botânica (Leiden, 1736); Genera 
Plantarum (Leiden, 1737) e Classes Plantarum (Leiden, 1738);  

Na cadeira de Física Experimental a componente experimental, «que 
é uma observação mais subtil, procurada por artifício para descobrir o véu da 
Natureza», é reforçada. A importância desta cadeira no curso de matemática 
era muito reforçada, pois os Estatutos afirmavam, como vimos, que a 
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experiência servia para induzir as leis fundamentais que depois se 
generalizariam com o cálculo, sistematizando-as em leis seguras e verdadeiras 
das quais se deduziriam depois todas e quaisquer particularidades. A cadeira 
compreendia o estudo das propriedades gerais dos corpos e dos efeitos da 
acção que eles exercem uns sobre os outros, «mostrando as Leis do equilíbrio, 
e do movimento simples, e composto: explicando os Fenómenos da gravidade; 
da aceleração dos graves»: movimento em planos inclinados e sobre diversas 
curvas, o estudo dos projécteis e dos pêndulos simples e compostos; bem 
como o estudo dos centros de gravidade e da rotação dos corpos, e dos 
choques dos corpos moles, duros e elásticos. Na parte da dinâmica eram 
também estudadas as máquinas simples, a fricção e as forças centrais. No 
estudo dos fluidos estudava-se a gravidade específica, a oscilação dos corpos 
flutuantes, máquinas e arquitectura hidráulicas. Seguia-se ainda o estudo da 
luz e do som. O programa da cadeira terminava com exemplos e experiências 
sobre problemas de arquitectura civil, naval e militar. Quanto ao livro 
inicialmente adoptado foi o compêndio de física experimental de Pieter van 
Musschenbroek (1692-1761): Elementa Physica (1726).  

CONCLUSÃO 

Se estatutariamente o plano curricular de cada cadeira foi bem 
delineado e exaustivamente expresso, permitindo-nos assim conhecer com 
suficiente pormenor o que se estabeleceu ensinar ao longo do curso. Todo o 
articulado estatutário que estrutura o curriculum do ‘curso mathematico’ 
concretiza de uma forma vincada o corpus científico iluminista de matriz 
francesa do século XVIII, reflectindo, por conseguinte, as próprias ideias de 
Jean le Rond d'Alembert (1717-1783), bem como de outros autores franceses 
seus condiscípulos, paradigmáticas desse Iluminismo, e do qual os Estatutos 
Pombalinos se revelam ser herdeiros. Esta influência foi tanto directa como 
indirecta. Directa, por via dos próprios escritos de D’Alembert, e indirecta, por 
via dos autores dos manuais que viriam a ser escolhidos para o ensino das 
várias matérias. 

Em relação aos livros sabemos quais os que foram adoptados, a maior 
parte foi inclusive traduzida para português. A análise do conteúdo, a 
organização interna das matérias e a qualidade da matemática ensinada nos 
livros permite-nos conhecer mais particularmente o tipo de ensino que foi 
efectivamente ministrado. O estudo dos programas curriculares definidos nos 
Estatutos e dos trabalhados nos compêndios adoptados revelou que existe 
uma relação muito estreita entre ambos [Fernando B. Figueiredo 2011, pp.63-
155]. A nosso ver os compêndios que posteriormente foram adoptados nas 
diferentes disciplinas da faculdade foram os mesmos que estiverem 
subjacentes à elaboração dos próprios Estatutos. Ou seja o programa 
curricular das cadeiras de matemática leccionadas nos 1º, 2º e 3ºs anos é 
fortemente inspirado nos livros de texto que Bezout escreveu para os alunos 
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da marinha francesa – Cours de Mathématiques à l'usage des Gardes du 
Pavillon et de la Marine (1764-1769) [Bezout 1764-69] –, e no compêndio de 
Lacaille [Lacaille 1750]. Apesar do Cours de Bezout não ter sido adoptado para 
o ensino das matérias de física-matemática, a verdade é que também para 
esta cadeira os Estatutos nele se influenciaram (para esta cadeira foram 
adoptados as seguintes obras [Lacaille 1750], [Bossut 1771] e [Marie 1774]). 
Para a cadeira de Astronomia (4º ano) foi adoptado o Leçons Elémentaires 
d'Astronomie Géometrique et Physique (Paris, 1746), de Lacaille, cuja 
organização e conteúdos programáticos os Estatutos seguem de perto. 
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Frei Alexandre de Gouveia (1751-1808) foi bacharel, licenciado e 

doutorado em Matemática na Universidade de Coimbra nos primeiros anos da 
Reforma Pombalina. Não chegou a ser aluno de Anastácio da Cunha mas foi 
aluno de Monteiro da Rocha, Ciera, Franzini e Dallabela. Como provinha de 
uma família modesta os seus estudos foram custeados por Frei Manuel do 
Cenáculo, Bispo de Beja, Arcebispo de Évora, Presidente da Real Mesa 
Censória e da Junta da Providência Literária, sócio honorário da Academia Real 
das Ciências de Lisboa. Por esse facto Frei Alexandre de Gouveia escrevia 
regularmente ao seu benfeitor para o manter a par do andamento dos seus 
estudos. Nestas cartas revela algo do clima académico na Universidade de 
Coimbra de então, de cujos detalhes, em particular no que diz respeito à 
Matemática se conhece tão pouco. Frei Alexandre de Gouveia foi Bispo de 
Pequim de 1782 até 1808, tendo aí sido vice-presidente do Tribunal da 
Matemática do Observatório Astronómico de Pequim e professor de 
Matemática na Academia Imperial de Pequim. Frei Alexandre de Gouveia foi 
escolhido para este cargo exactamente pela sua formação matemática. As 
cartas permitem entrever com mais clareza qual terá sido exactamente a sua 
formação matemática, ou seja, qual a prática que os novíssimos Estatutos 
tiveram nos primeiros anos da Reforma. 
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Tendo em conta expressivos avanços da produção historiográfica 

relativa aos naturalistas naturais do Brasil egressos da Universidade de 
Coimbra logo após a Reforma Pombalina, pouco ou quase nada se tem 
considerado quanto a Joaquim Veloso de Miranda (Inficionado, 1742 – Ouro 
Branco, 1816), que, nesta instituição, se tornou bacharel (em 1776) e 
licenciado (dois anos depois) no então recém criado Curso Filosófico. Ainda 
em 1778, nele, Veloso de Miranda obteve o grau acadêmico de Doutor, sendo, 
em simultâneo, nomeado demonstrador recíproco e substituto interino da 
cadeira de História Natural e Física Experimental da Universidade. Em maio de 
1780, por instâncias de seu mestre e protetor, Domingos Vandelli, foi eleito 
membro correspondente da novel Academia Real das Ciências. 

Tendo obtido licença régia, remunerada, para regressar 
temporariamente a Minas Gerais, ali se fixou, não mais retornando a Portugal. 
Na sua terra natal, para além de proceder, a pesquisas botânicas e 
mineralógicas, foi nomeado, no final do século XVIII, secretário do Governo da 
Capitania. Os resultados de seus trabalhos científicos podem ser aquilatados 
pelas contínuas recolhas, preparações e remessas, para Portugal, de peças e 
espécies dos três reinos naturais, bem como de desenhos e aquarelas, como 
se constata, por exemplo, atualmente,  no acervo documental do Museu 
Bocage, em Lisboa. 

A destacar, ainda, que as atividades investigatórias de Veloso de 
Miranda se desenvolveram por mais de três décadas. Baseando-se 
principalmente em fontes históricas inéditas ou pouco exploradas, esta 
comunicação pretende contribuir para um melhor conhecimento do aludido 
hábil naturalista, e, sobretudo, do contexto sócio-histórico em que se insere. 
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Pode-se creditar a Benjamin Martin o título de maior divulgador da 

Ciência Newtoniana na Inglaterra do século XVIII, principalmente em virtude 
da sua atuação profissional e da grande diversidade de sua obra. Martin tanto 
escreveu para um público de especialistas, abordando os aspectos técnicos 
mais intrincados dos seus inventos e aperfeiçoamentos, como também se 
dirigiu àqueles que pretendiam se iniciar no aprendizado da Filosofia Natural e 
Experimental Newtoniana. Entre 1735 e 1782 (ano de sua morte), Martin 
publicou desde diversos opúsculos e livros de divulgação de seus inventos e 
aperfeiçoamentos, até compêndios, livros e dicionários acerca dos assuntos 
mais variados, mas destacavam-se as obras de Filosofia Natural e 
Experimental, que incluíam a Física e a Óptica Newtonianas. 

Entre 1740 e 1756, Martin atuou como professor itinerante de Filosofia 
Newtoniana, percorrendo diversas cidades do Sul, Centro e Oeste da 
Inglaterra. Ele se tornou o mais destacado divulgador do Newtonianismo, 
através dos inúmeros cursos que ministrou no interior do país e dos muitos 
libretos e manuais publicados, destinados aos alunos que acompanhavam 
seus cursos. Em meados dos anos 1750, Martin tornou-se fabricante de 
instrumentos científicos, estabelecendo-se numa loja e oficina na Fleet Street, 
Londres, onde ele produzia e comercializava os instrumentos que inventava 
ou aperfeiçoava, sobretrudo diversos tipos e tamanhos de microscópios, 
telescópios e óculos para a correção da visão. Nos anos 1760, sua obra já tinha 
um grande reconhecimento do público leitor, contribuindo para criar, na 
Inglaterra, um clima de fascinação pelo Newtonianismo e pela nascente 
Ciência Aplicada. 

 

ASPECTOS DA TRAJETÓRIA DE VIDA DE BENJAMIN MARTIN. 
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Entre os anos 1740 e 1780, Benjamin Martin foi reconhecido, pelos 
meios intelectuais ingleses, como um dos mais importantes Filósofos Naturais 
Newtonianos e o mais importante divulgador da obra de Sir Isaac Newton. (1) 
Para os padrões do século XVIII, Martin teve uma longa vida (viveu de 1704 a 
1782) e também a felicidade de ter grande parte da sua obra publicada e 
reconhecida pelo público em meados daquele século, que correspondeu ao 
momento culminante do movimento ilustrado (na Grã-Bretanha e na Europa 
Continental) e se constituiu num período de enorme interesse e fascinação 
pela Filosofia Mecânica e Experimental Newtoniana e pela Ciência Aplicada, 
particularmente na Inglaterra. (2)  

Nos anos 1730, Benjamin Martin dirigiu uma escola na cidade de 
Chichester e também iniciou sua atividade de fabricação instrumentos 
científicos. Sua escola era uma espécie de internato (boarding school) ou 
academia (que correspondia a uma escola de ensino médio), recebendo 
alunos das mais diversas origens, para os quais era oferecido um plano de 
estudos bastante variado, mas que já enfatizava o ensino de Matemática, 
Astronomia, Geografia e outros campos da Filosofia Natural, além de procurar 
iniciar seus estudantes no uso e fabricação de instrumentos científicos. (3) 

No início dos anos 1740, Martin fechou a sua escola em Chichester e se 
lançou na atividade de professor independente e itinerante de Filosofia 
Natural e Experimental Newtoniana, percorrendo diversas cidades do Sul, 
Centro e Oeste da Inglaterra e adquirindo grande respeitabilidade nesta sua 
nova atividade profissional. Martin se tornou um grande divulgador da 
Filosofia Natural e Experimental Newtoniana através dos inúmeros cursos que 
ministrou no interior do país até a primeira metade dos anos 1750. Martin 
procurou atrair uma diversificada clientela para seus cursos de 12 aulas, 
ilustrados por muitos experimentos, com um esquema eficiente de 
propaganda que tinha suas publicações (manuais e libretos) como principais 
elementos de divulgação de suas atividades didáticas, que eram vendidas por 
ele mesmo, em suas andanças pelo interior do país, ou por livreiros 
autorizados. 

Por volta de 1756, já com 52 anos e cansado de suas andanças pelo 
interior, como professor itinerante, Martin abriu uma loja e oficina de 
instrumentos matemáticos e científicos na movimentada Fleet Street, de 
Londres, onde ele produzia e comercializava muitos de seus inventos e 
aperfeiçoamentos, entre os quais se encontravam diversos tipos e tamanhos 
de telescópios e microscópios cilíndricos, além de óculos para a correção da 
visão. A Fleet Street era um ponto tradicional dos mais importantes 
fabricantes de instrumentos matemáticos e científicos de Londres, o que 
obrigou Martin a desenvolver métodos empresariais ousados e inovadores, 
como a formação de grande e variado estoque para atendimento da sua 
potencial clientela, e técnicas de propaganda e divulgação de suas atividades 
bastante sofisticadas, para a época, que incluíam anúncios em jornais, a 
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publicação de catálogos detalhados e libretos explicativos dos instrumentos 
oferecidos e cursos de Filosofia Natural e Experimental, com número de aulas 
variado em função da maior ou menor complexidade dos temas abordados. 
Ao final de seus livros e libretos, Martin sempre procurava reproduzir estes 
catálogos, de modo parcial ou integral, com a seguinte chamada: “UM 
CATÁLOGO de Instrumentos Filosóficos, Ópticos e Matemáticos, Elaborado e 
Vendido por BENJAMIN MARTIN, em sua Loja, (...) duas Portas abaixo de 
Crane-Court, Fleet Street”. (4) 

Nos anos 1770, Martin entregou a administração direta de seus 
negócios ao filho, Joshua Lover Martin, que não soube, no entanto, 
administrá-los competentemente, e, no início de janeiro de 1782, foi 
declarada a falência da loja de Fleet Street, o que deixou o velho Martin 
bastante deprimido e com um forte sentimento de desonra. O estado de 
depressão e desonra levou à tentativa de suicídio mal sucedida, mas as 
seqüelas pioraram seu estado de saúde e ele veio falecer um mês depois, em 
9 de fevereiro de 1782, sendo boa parte de seu patrimônio (estoques de 
livros, libretos e instrumentos matemáticos e científicos) colocada em leilão 
para pagamento de seus credores. Seus obituários, nos jornais londrinos, 
reconheceram a importância de suas atividades e sua trajetória intelectual, 
considerando-o como “um filósofo que era um honra para este país” 
(Inglaterra) ou “o matemático mais eminente da sua época”. (5) 

BENJAMIN MARTIN E A DIVULGAÇÃO DA FILOSOFIA NATURAL E 
EXPERIMENTAL NEWTONIANA: SUAS PRINCIPAIS OBRAS. 

Em nossa opinião, pode-se creditar a Martin o título de maior 
divulgador do Newtonianismo na Inglaterra do século XVIII, principalmente 
em virtude da grande diversidade de sua obra, pois ele tanto escrevia para um 
público de especialistas – ao falar dos aspectos técnicos mais intrincados dos 
seus inventos e aperfeiçoamentos e dos fundamentos matemáticos e 
metafísicos mais abstratos das teorias Newtonianas –, como também para 
aqueles que pretendiam se iniciar nesta perspectiva da Filosofia Natural. Entre 
1735 e 1782 (ano de sua morte), Martin publicou desde diversos opúsculos e 
livros de divulgação de seus inventos e aperfeiçoamentos, até compêndios, 
livros e dicionários acerca dos assuntos mais variados: Filosofia Natural 
(incluindo aqui a Física e a Óptica Newtonianas), Matemática, Navegação, 
Geografia, Cartografia, Química, História Natural e Língua Inglesa. 

Evidentemente, não poderemos indicar toda a diversidade da produção 
de Benjamin Martin, o que faremos apenas com as suas obras que julgamos 
mais importantes nos âmbitos da sua atividade como professor itinerante e da 
divulgação da Filosofia Natural Newtoniana. O primeiro grande livro de Martin 
foi The Philosophical Grammar; being a view of the present state of 
experimental physiology, or natural philosophy. In four parts, que teve a sua 
primeira edição publicada em Londres, em 1735. Este livro, talvez, possa ser 
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considerado o maior sucesso da carreira editorial do autor, que, até 1778, 
chegou a publicar 18 edições da obra, sempre com grande sucesso comercial, 
constituindo-se num dos grandes best sellers do século XVIII, na Inglaterra. 
Inclusive, The Philosophical Grammar chegou a receber uma tradução 
francesa (de 384 páginas) – Grammaire des Sciences Philosophiques, ou 
analyse abregée de la philosophie moderne, appuyée sur les expriences –, feita 
por Philippe Florent de Puisieux e publicada em 1749, num momento em que 
Paris vivia a grande efervescência cultural da Ilustração. (6) 

Na dedicatória da primeira edição de The Philosophical Grammar, 
Martin explicitava claramente o seu objetivo de fornecer, com este livro, à 
“Juventude Britânica de Ambos os Sexos”, “os Rudimentos, ou Primeiros 
Princípios da Filosofia Natural”, sendo ele “Destinado ao seu Deleite e 
Diversões Racionais, seu Benefício e Uso Real, e no Aperfeiçoamento de suas 
Mentes no que se relaciona à Parte mais Nobre do Conhecimento”. Martin 
considerava ainda esta obra como um compêndio ou uma síntese, cujo 
conteúdo era “extraído das obras dos maiores Naturalistas do passado e do 
presente, elaborado através do Modo familiar do Diálogo, adaptado 
apropriadamente às Capacidades da Juventude de ambos os Sexos; e 
adornado e ilustrado com uma Variedade de Ilustrações, Mapas, etc., muitos 
deles são inteiramente novos, e muito fáceis de serem entendidos”. (7)  

De modo geral, Martin procurou abarcar na The Philosophical Grammar 
as quatro grandes partes em que, segundo ele, estava dividida a Filosofia 
Natural (ou a “Fisiologia”, como também Martin gostava de denominá-la), que 
eram: 

“Parte I. Somatologia, tratando a Natureza universal e 
as Propriedades da Matéria, ou Substância, e as 
Qualidades específicas dos Corpos naturais. 
Parte II. Cosmologia, exibindo uma Visão geral do 
Universo, e suas grandes Partes constituintes; o Sol, a 
Lua, os Planetas, Cometas, Estrelas fixas, etc. 
Parte III. Aerologia, relativa à Filosofia da Atmosfera, 
apresentando a Natureza maravilhosa e as 
Propriedades do Ar, os Ventos, os Meteoros, e outros 
Fenômenos pertinentes. 
Part IV. Geologia, contendo uma Visão Filosófica do 
Globo terrestre, em todas as suas Partes e Produções; 
tais como Minerais, Metais, Pedras, etc. As Leis dos 
Fluídos; o Mar, suas Marés, etc. Os Rios, Fontes, etc. 
A Vegetação e a Natureza das Plantas, Árvores, etc. 
As Partes dos Corpos dos Animais; e uma Amostra da 
Natureza dos Animais, Peixes, Insetos, Répteis, 
Animais de Conchas, etc”.(8) 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As Ciências no Iluminismo - 205 - 

O segundo grande livro de Martin foi a Bibliotheca Technologica: or, a 
philosophical library of literary arts and sciences, publicado primeiramente em 
1737, em Londres, com 652 páginas. Mais três edições deste livro foram 
publicadas, nesta mesma cidade, em 1740, 1747 e 1776. Nesta obra, Martin 
procurou indicar e fazer comentários de livros que abarcavam os diversos 
campos do conhecimento humano, numa dimensão mais enciclopédica, e 
também refletia sobre as possibilidades de aplicação dos conhecimentos 
relativos à natureza, através das “artes mecânicas”. Nos sete primeiros 
capítulos, Martin abordava desde a Teologia até a Mitologia, passando pela 
Ética, Moral, Religiões (Paganismo, Judaísmo, Cristianismo e Maometismo). Do 
capítulo oito ao treze, os campos do conhecimento abordados eram os 
seguintes: Linguagem, Gramática, Retórica, Lógica, Metafísica (ou Ontologia), 
Poesia e Crítica. Do capítulo quatorze ao dezesseis, os campos tratados eram a 
Geografia, a Cronologia e a História. As “Ciências da Natureza” e o 
conhecimento médico eram tratados do capítulo dezessete ao vinte e três, 
abordando a “Fisiologia” ou Filosofia Natural, a Botânica ou Fitologia, a 
Anatomia, a Farmácia, a Química, a “Física” ou “Teoria da Medicina e das 
Doenças” e a Cirurgia. Do capítulo vinte e quatro ao vinte e seis, eram 
abordadas a Política, a Economia, a Jurisprudência e a Heráldica. O capítulo 
vinte e sete, que era o último do livro, apresentava um conjunto do que o 
autor chama de “Miscelâneas Filológico-Matemáticas”.(9) 

 Em 1740, Martin lançou, em Londres, seu compêndio sobre a Óptica 
Newtoniana, intitulado A new compendious system of optics. In three parts 
(310 páginas). Martim dedicou este livro a Martin Folkes, que era então vice-
presidente da Royal Society de Londres, como parte de sua campanha (mal 
sucedida) para ser eleito membro (Fellow) daquela respeitável instituição 
filosófico-científica. Na realidade, as três partes do campo da Óptica, 
abordadas no livro, eram: 

“PARTE 1. CATOPTRICA, ou Doutrina da Visão através 
dos Raios refletidos a partir dos Espelhos, ou 
Superfícies polidas.   
PARTE II. DIOPTRICA, ou Teoria da Visão a partir dos 
Raios refletidos através de Lentes, ou Substancias 
transparentes. 
PARTE III. Uma Descrição Prática de um grande 
Número dos Instrumentos ópticos e Máquinas mais 
Úteis, e sua Construção apresentada a partir da 
Teoria; viz. O Olho, a Câmra Obscura, Microscópios 
simples e duplos, Telescópios refratores e refletores, 
Lentes Perspectivas, a Lanterna Mágica, etc. A 
maneira de adaptação de Micrometros para 
Microscópios e Telescópios de todo o Tipo de 
reflexo”. (10) 
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Em 1843, seria a vez do seu manual sobre Física, Astronomia e 
Geografia, na perspectiva Newtoniana, ser lançado em Reading, destinado 
diretamente àqueles que assistiam aos seus cursos em diversas cidades e 
também aos professores independentes e/ou itinerantes que ministravam 
cursos de Filosofia Natural e Experimental, além do público em geral. O título 
completo deste manual (de 123 páginas) era A Course of Lectures in Natural 
and Experimental Philosophy, Geography and Astronomy: in which the 
Properties, Affections, and Phaenomena of Natural Bodies, hitherto discover'd, 
are exhibited and explain'd on the Principles of the Newtonian Philosophy, &c. 
Martin dedicou este livro ao jovem Earl of March, que era o filho mais velho 
do Duque e da Duquesa de Richmond, de quem o autor procurava se 
aproximar e garantir apoio de possíveis patronos para ingressar na Royal 
Society, o que acabou não acontecendo. (11) 

Este livro estava organizado em 12 capítulos, que correspondiam ao 
conteúdo de cada uma das aulas ministradas por Martin em todo o seu curso, 
e abordavam: 

“1) Das Propriedades dos Corpos; Os diferentes Tipos 
de Atração; Da Atração da Eletricidade; Da Atração 
do Magnetismo; Da Atração da Gravitação. 
2) Mecânica (Movimento; e Lei do Movimento). 
3) Mecânica (Centros de Magnitude, Movimento, e 
Gravitação de Corpos). 
4) Hidrostática (Natureza, Gravidade e Pressão dos 
Fluídos). 
5) Hidraúlica (The Motion of Fluids, viz. their Descent 
or Rise). 
6) Pneumática (Natureza, Propriedades e Efeitos da 
Atmosfera, ou Corpo de Ar que envolve a Terra). 
7) A Doutrina dos Ventos e Sons. 
8) Da Luz e Cores. 
9 e 10) Óptica (‘A Visão, e os vários Fenômenos dos 
Objetos Visíveis, através de Raios de Luz refletidos a 
partir de Espelhos, e transmitidos através de Lentes, 
que constitui o Objeto da encantadora Ciência da 
Óptica’). 
11) ‘O Sistema Copernicano ou Solar, explicado 
através do Planetário e do Cometarium. 
12) ‘O Uso dos Globos’”. (12) 

Entretanto, ao invés de lançar uma segunda edição de A Course of 
Lectures in Natural and Experimental Philosohphy, Martin procurou ampliá-lo 
e escreveu uma nova obra, em 2 volumes, também destinada a seus alunos 
mais avançados, aos professores independentes e/ou itinerantes de Filosofia 
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Natural e Experimental e ao grande público. Esta obra teve sua primeira 
edição lançada em Reading, em 1747 e se intitulava Philosophia Britannica: or, 
a new and comprehensive system of the Newtonian philosophy, astronomy, 
and geography. Mais três edições deste livro (de grande sucesso de público) 
ainda seriam lançadas em 1752 (esta edição foi reproduzida em 1759, com um 
suplemento apresentando novos experimentos sobre eletricidade e 
magnetismo artificial), em 1771 (a qual incorporava o referido suplemento) e 
em 1778. Esta teve uma tradução para o alemão, publicada em três volumes, 
em Leipzing, numa primeira edição de 1772 e numa outra de 1778. Martim 
dedicou a este livro a Sir William Lee, que era o “Chefe de Justiça da Corte de 
Sua Majestade” e membro do “Conselho Privado” do Rei George II, numa clara 
tentativa de se aproximar de indivíduos poderosos e influentes, que pudessem 
trazer uma maior chancela a sua atuação profissional e maiores rendimentos 
em virtude do aumento de seu prestígio pessoal. (13) 

De fato, desde a primeira edição de Philosophia Britannica, Martin 
procurou tratar dos assuntos de seu curso de 12 aulas de forma mais 
profunda, procurando apresentar seus experimentos com maiores detalhes 
descritivos e setenta e cinco ilustrações. O primeiro volume de Philosophia 
Britannica (com 343 páginas) correspondia aos conteúdos das cinco primeiras 
aulas do curso: 

"Aula I – As Regras do Filosofar, O Método da 
Filosofia Newtoniana, A Natureza da Matéria ou 
Substância, Os Elementos dos Corpos Naturais (Sobre 
a Propriedade dos Corpos), Argumento acerca do 
Vácuo, Divisibilidade da Matéria (ad infinitum), Sobre 
a Atração e Repulsão em Geral, A Lei Geral da 
Gravidade, Sobre a Atração e Coesão; Eletricidade; 
Magnetismo. 
Aula II – Mecânica. Atração da Gravitação, 
Movimento e Repouso (especialmente, as Leis da 
Natureza de Sir I. Newton); as Leis do Movimento em 
Corpos cadentes, etc. Sobre os Pêndulos; Doutrina 
dos Projéteis; Movimento Circular. 
Aula III – Mecânica. Forças Mecânicas, Carruagens de 
Roda. 
Aula IV – Hidrostática. 
Aula V – Hidráulica. Bombeamento, Motores 
Hidráulicos e a Vapor, As Marés". (14) 

O segundo volume de Philosophia Britannica (com 526 páginas) 
correspondia aos conteúdos das sete últimas aulas do curso: 

"Aula VI – Pneumática. 
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Aula VII – Sobre os Ventos e Sons, Fundamentos da 
Música. 
Aula VIII – Sobre a Luz e as Cores.  Sobre a Luz. Sobre 
as Cores 
Aulas IX e X – Óptica. Sobre Espelhos e Lentes. Sobre 
o Olho e a Visão. Instrumentos Ópticos. 
Aula XI – Astronomia. 
Aula XII – O Uso de Globos". (15) 

Como nem todos os que freqüentavam suas aulas tinham formação 
aprofundada para entender os conteúdos dos dois volumes de Philosophia 
Britannica, Martin foi obrigado a publicar um livro mais reduzido e sintético 
(com apenas 63 páginas) em que, ao mesmo tempo em que apresentava os 
tópicos gerais de suas aulas, fazia uma defesa enfática da Filosofia Natural e 
Experimental Newtoniana. O título deste livro era A Panegyrick on the 
Newtonian Philosophy e sua primeira edição foi lançada em 1749, em Londres 
e em Bath simultaneamente. Em 1754, uma segunda edição do livro também 
foi lançada em Londres. Martin dedicou o livro a seus “subscritores”, ou seja, 
aos cavalheiros e damas que formavam a audiência de seus cursos e procurou 
conscientizá-los não apenas acerca da “Natureza e Dignidade da Ciência”, 
como também apresentou uma reflexão sobre a sua dimensão ética e moral, 
enfatizando “Sua absoluta Necessidade para a Perfeição da Natureza Humana; 
o Aperfeiçoamento das Artes e das [próprias] Ciências; a Promoção da 
verdadeira Religião; o Aumento da Riqueza e da Honra; e a Completa 
Felicidade Humana”. (16) 

No início dos anos 1750, Martin começou a sentir os esforços de mais 
de uma década percorrendo as cidades do interior da Inglaterra ministrando 
cursos ininterruptamente durante boa parte do ano. Há claros indícios de que 
ele adotou uma nova metodologia de ensino baseada em cursos mais rápidos 
de seis sessões ou aulas, com conteúdos mais sintéticos. Para compensar a 
redução do número de aulas, Martin sentiu necessidade de ampliar um pouco 
mais seu texto-base para estes cursos e publicou, em 1751, em Londres, o 
manual (de 164 páginas) intitulado A Plain and Familiar Introduction to the 
Newtonian Philosophy, in Six Sections. Uma segunda edição revisada deste 
manual também foi publicada em 1754, na capital inglesa. Na sua página de 
rosto, Martin assinalava o caráter introdutório do livro e indicava quem era 
seu público alvo:  

      “Destinado ao Uso daqueles Cavalheiros e Damas, 
sem um Aprendizado Matemático, que gostariam de 
adquirir um conhecimento competente desta 
Ciência; E mais especialmente aqueles que assistem, 
ou poderão assistir, o Curso do Autor com Seis Aulas 
e Experimentos acerca destes Conteúdos”. (17) 
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As seis sessões ou aulas de A Plain and Familiar Introduction to 
the Newtonian Philosophy eram as seguintes: 

 “SEÇÃO I – FÍSICA. Contendo uma Descrição de 
Instrumentos, Preparações e Experimentos que 
explicam e ilustram as Forças da Atração e Repulsão; 
as Propriedades dos Corpos naturais; os Princípios 
das Artes Mecânicas; Operações Químicas; Natureza 
dos Meteoros; Doutrina da Vegetação; Magnetismo, 
etc”. (...) 
SEÇÃO II – A Natureza da Luz explicada; as Leis do 
Reflexo e da Refração da Luz; a Natureza e Efeitos de 
Espelhos e Lentes; as Cores Prismáticas da Luz; a 
Natureza da Visão através do Olho Natural e 
Artificial; sobre o Microscópio comum; o Microscópio 
solar; sobre os Telescópios refletores e refratores; os 
Experimentos com a Câmara e Instrumentos. (...) 
SEÇÃO III – A Natureza e as Propriedades do Ar 
explicadas; a Produção artificial do Ar; sobre a 
Transparência, Elasticidade e Gravidade do Ar; sobre 
os Barômetros, Termômetros e Higrômetros; a 
Construção e o Uso de uma Nova Bomba de Ar 
Portátil; um Número selecionado dos principais 
Experimentos para ilustrar as Qualidades e Usos do 
Ar. (...) 
SEÇÃO IV – Sobre os vários Sistemas de Mundo; o 
Sistema Copernicano ou Solar provado como o único 
verdadeiro; o mesmo explicado largamente; A 
Disposição, Número, Magnitudes, Movimento e 
Distância dos Corpos Celestes; a Natureza do Dia e da 
Noite; a Vicissitude das Estações; a Natureza dos 
Eclipses; a Teoria dos Cometas; tudo ilustrado através 
de um curioso Planetário Mecânico, um Planetário 
comum e um Cometarium. (...) 
SEÇÃO V – A Natureza da Fluidez e dos Corpos 
Fluídos explicada, a Paradoxo Hidrostático; a 
Natureza do Afundamento e da Natação; As 
Gravidades específicas dos Corpos através da Balança 
Hidrostática; o Uso do Hidrômetro; sobre Aquedutos 
e Fontes, a Teoria do Bombeamento; diversos tipos 
curiosos de Bomba; a Teoria das Marés; o Motor 
hidráulico de Newsham. (...) 
SEÇÃO VI – Sobre o Movimento e o Repouso; as Leis 
do Movimento explicadas; sobre a Composição e 
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Resolução das Forças; a Natureza e o Uso de 
Pêndulos explicados; sobre a descrição de um novo 
Pirômetro para medir a Expansão de Metais; sobre os 
Centros de Magnitude, Movimento e Gravidade; 
sobre o Centro comum de Gravidade no sistema de 
Corpos Celestes; os Princípios da Mecânica 
explicados; sobre as diversas Forças Mecânicas; a 
Alavanca, a Roda e o Eixo, a Polia, o Plano inclinado; 
o Calço, e o Parafuso; o Arco mais forte para 
construção; a Doutrina das Carruagens de Roda, etc”. 
(18) 

O projeto de divulgação filosófico-científica desenvolvido por Benjamin 
Martin seria lançado em Londres, entre os anos 1755 e 1764, como parte de 
uma coleção periódica publicada em fascículos mensais, intitulada The 
General Magazine of Arts and Sciences. Entretanto, este monumental esforço 
editorial não seria possível se Martin não se associasse ao editor londrino 
William Owen, que atuava também em Fleet-Street e publicara algumas de 
suas obras anteriores. Durante nove anos, Martin escreveu e publicou 
mensalmente as diversas partes do The General Magazine of Arts and 
Sciences, que, ao final do projeto (1764), constituiu-se de uma grande obra 
geral com quatro livros que cobriam diversos assuntos relativos ao 
conhecimento e um quinto livro dedicado a correspondências, ensaios, poesia, 
etc. Eis os títulos completos (em inglês) de cada um dos cinco livros: 

“I. The young GENTLEMEN’S and LADIES 
PHILOSOPHY; or a particular and accurate SURVEY of 
the WORKS of NATURE, by way of DIALOGUE; 
illustrated by Experiments, and embellish’d with 
Poetical Descriptions; with an exact Account of all the 
Instruments used in the Philosophical Sciences. 
II. The NATURAL HISTORY of the WORLD; containing a 
just and particular Account of all that is remarkable in 
the animal, Vegetable, and Mineral Productions of 
every Part of the Earth and Seas. 
III. A compleat SYSTEM of all the PHILOLOGICAL 
SCIENCES, viz. theology, Ethics, Mythology, Grammar, 
Rhetoric, Logic, Poetry, Geography, Chemistry, 
Botany, Anatomy, Physic, &c. according to the 
modern Theories and Improvements. 
IV. A BODY of MATHEMATICAL INSTITUTES, or 
PRINCIPLES of SCIENCE; from whence the various 
Mathematical and Mechanical Arts and Sciences will 
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be deduced and applied to the manifold Purposes of 
Life. 
V. MISCELLANEOUS CORRESPONDENDE, ESSAYS, 
POETRY, Remarkable Occurrences in the Month, 
Catalogue of Books, Prices of Stocks, &c”. (19) 

O livro da coletânea The General Magazine of Arts and Sciences que 
mais nos interessa é The young gentleman and lady’s philosophy, in a 
continued survey of the works of nature and arts; by way of dialogue. Na 
realidade, trata-se de um livro de fôlego publicado em dois volumes (o 
primeiro deles com 410 páginas e o segundo com 412 páginas), com caráter 
introdutório em relação à Filosofia Newtoniana e também elaborado na forma 
de diálogos educativos, sendo destinado principalmente aos jovens de ambos 
os sexos, tal como o primeiro grande sucesso de Martin, o livro The 
philosophical Grammar. Os diálogos fictícios são travados entre os irmãos 
Cleonicus (um estudante universitário que se considerava “muito industrioso 
no aperfeiçoamento de [seu] Tempo e Habilidades na Universidade” e 
Euprhosyne (uma jovem inteligente e com “notável Disposição para a leitura” 
e “um gosto elegante”, que lhe tornavam “capaz de entender e conversar com 
as Pessoas sobre tais Objetos” filosóficos). Mas, efetivamente era Cleonicus 
que procurava dar a direção dos diálogos com ensinamentos de Filosofia 
Natural a Euprhosyne, que, por seu turno, estava sempre atenta e 
demonstrava curiosidade e vontade de aprender, fazendo sempre perguntas e 
comentários pertinentes. (20) 

The young gentleman and lady’s philosophy foi, sem dúvida 
nenhuma, o título de maior sucesso da coletânea The General Magazine of 
Arts and Sciences. Em 1772, ainda em associação com o editor William Owen, 
Martin publicou a segunda edição daquela obra, conservando o formato 
original dos dois volumes. Uma terceira edição viria a publico entre 1781 e 
1782, um pouco antes da morte de Martin, que assumiu totalmente a 
responsabilidade pela sua impressão. Martin aproveitou para modificar o 
formato editorial do The young gentleman and lady’s philosophy, que foi 
publicado em três volumes. (21) 

CONCLUSÃO 

Benjamin Martin jamais conseguiu obter a mesma reputação que 
John Theophilus Desaguliers, que exerceu durante décadas o cargo de Curador 
da Royal Society de Londres e manteve intensas relações com os círculos 
aristocráticos e próximos do poder. Entretanto, suas publicações foram mais 
numerosas do que a de seu antecessor de maior prestígio e atingiram um 
público muito mais amplo. Pode-se dizer que Martin teve uma atuação 
fundamental para a disseminação do Newtonianismo no interior da Inglaterra, 
sobretudo nas regiões Central, Sul e Oeste, e na própria região de Londres, a 
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partir de meados dos anos 1750, quando resolveu fixar residência e abrir uma 
loja de fabricação e venda de instrumentos matemáticos e científicos. Além 
disso, Martin contribuiu enormemente para que os professores itinerantes de 
Filosofia Natural e Experimental Newtoniana tivessem reconhecimento e 
respeitabilidade, abrindo portas para estes num vasto mercado cultural que se 
formava e propiciava um clima de fascinação, cada vez maior, pela nascente 
Ciência Aplicada ou Tecnologia. 

N O T A S 

1) Um estudo detalhado e aprofundado sobre a vida e a trajetória intelectual 
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O presente texto tenta captar algumas dimensões centrais da 

produção de conhecimento científico no âmbito do reformismo ilustrado e a 
um só tempo dar conta do complexo e intrincado tema da transmissão e 
circulação de ideias no século XVIII, com atenção particular para a influência 
germânica no pensamento português no período. O caminho que 
pretendemos seguir para esta reflexão é o de atentar para alguns encontros 
entre áreas distintas do conhecimento e a condução dos interesses de estado 
nesse muito particular momento histórico. 

Ciência, tecnologia, economia e a própria administração dos assuntos 
de estado tiveram uma interessante associação no escopo de alguns centros 
avançados de produção de conhecimento no mundo germânico criados no 
século XVIII, como a Universidade de Göttingen e a Bergakademie de Freiberg. 
Em termos mais específicos, esta articulação pode ser exemplarmente 
explorada no que diz respeito ao encontro que se produziu nessas instituições 
(em particular na segunda), entre as áreas da metalurgia (mas também o 
campo nascente da geologia), da mineração e todo o escopo de conhecimento 
tecnológico associado a esta actividade, do conhecimento económico para 
gerir essas actividades, ou seja, a economia montanística nos termos da 
época, e dos interesses fiscais e da lógica administrativa do estado nos termos 
próprios em que estes assuntos ocupavam no quadro do cameralismo. 

O texto explora assim a importância do cameralismo – de facto uma 
das principais correntes que influenciaram o pensamento económico na 
Europa continental no século XVIII – enquanto base de conhecimento que 
visou a produção do saber útil da natureza e do desenvolvimento da técnica 
como meios fundamentais para se aumentar o poderio económico dos 
estados. A relação fundamental a ser explorada aqui é, não obstante, entre o 
cameralismo e o universo científico e técnico da mineração, explorando o 
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percurso que faz com que estas ideias desenvolvidas no mundo germânico 
despertem interesse e ganhem importância dentro do reformismo ilustrado 
português. 

Ter em mente a formação dos homens de estado pressuposta no 
cameralismo é de facto um elemento imprescindível para se entender a 
articulação buscada de maneira objectiva entre o conhecimento aplicado, o 
poderio e riqueza do estado e a própria especialização de quadros capazes de 
desenvolver essas potencialidades. 

Isto constitui uma chave fundamental para se pensar como se 
processa o avanço do de um ambiente de reformas influenciadas pelo 
pensamento ilustrado e conduzidas por governos absolutistas em alguns de 
seus palcos principais, como por exemplo a Prússia de Frederico II, a Áustria 
de Maria Teresa ou a Rússia de Catarina II, mas não deixa de guardar fortes 
correspondências com o caso português (cf. Cardoso & Cunha, 2011 e 2012). 
O debate historiográfico estabelecido acerca desta temática concentra-se 
especialmente nos casos da Europa do Norte, Central e Leste. Não obstante, 
há que se destacar também um panorama recente de reflexões que vem 
dando conta de situar o tema do reformismo ilustrado e sua utilização como 
conceito organizador das acções governativas também no contexto de países 
do Europa do Sul (os Ibéricos fundamentalmente) e de seus impérios 
atlânticos na segunda metade do século XVIII e primeiras décadas do XIX (cf. 
Paquette, 2008 e 2009). 

O pensamento e acção dos homens de ciências a serviço das nações 
marcadas pelo reformismo ilustrado dá sentido a uma busca pela produção do 
conhecimento útil para a saúde de seus estados em partes muitos distintas da 
Europa. Esta busca de conhecimento útil adquire, no entanto, colorido 
específico no mundo germânico. Em grande parte por conta da centralidade 
que a questão fiscal vai assumir nos estados germânicos no curso do século 
XVIII, assiste-se à promoção de um quadro de conhecimentos e a uma 
programática de formação dos agentes da administração destes estados que 
responde bem ao rótulo geral de ciências camerais (Cameralwissenschaften), 
ou simplesmente cameralismo, e qualifica uma lógica na qual o próprio 
conhecimento científico produzido neste contexto estivesse combinado e 
nunca alheio a um determinado conjunto de visões sobre o funcionamento 
das economias e do estado. 

A conjuntura que será aqui efectivamente abordada para se explorar 
as superposições entre as ciências naturais e a economia política no 
reformismo ilustrado é a da última década do século XVIII. Há de facto na 
década de 1790 e na viragem para o século XIX uma série de processos super 
postos, sendo a consagrada expressão de Kenneth Maxwell (1973), “geração 
de 1790”, um termo chave importante para dar sentido de grupo àqueles que 
seriam os agentes directos da produção de conhecimento científico útil para a 
acção do reformismo ilustrado e introduzir as dimensões próprias deste 
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tempo no império luso. Dimensões específicas foram determinantes para que 
este momento fosse palco desse processo, que será explorado com detalhes 
na sequência do texto. Em particular pode-se já aqui destacar a maturação do 
conhecimento de quase duas décadas de reforma na Universidade de Coimbra 
e no trabalho e influência de uma figura chave como Domenico Vandelli, assim 
como a influência de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, em particular no que diz 
respeito à direcção que tomaria o reformismo ilustrado e no encaminhamento 
que teriam os dilemas no império no período. Esta em jogo aí uma leitura 
nova sobre a importância do Brasil a urgência de se melhorar as condições 
para manter o império em um contexto internacional turbulento que incluía a 
independência dos Estados Unidos e a revolução na França, mas da mesma 
forma outro patamar de movimentos sediciosos no âmbito da colónia, como 
ficou patente no episódio da malograda Inconfidência Mineira em 1789. 

É portanto nesta última década de século XVIII, ante esta conjuntura 
muito específica, que se assiste a um trajecto particular de tentativa de 
progressiva aproximação por parte estado português dos avanços científicos e 
tecnológicos que estavam em curso na Alemanha. Ainda que de escopo 
limitado dentro das relações da diplomacia portuguesa no período, trata-se de 
um processo de grande interesse para a percepção de aspectos distintivos do 
reformismo ilustrado português e que, neste sentido, merecerá destaque 
aqui. O episódio inicial desta tentativa de aproximação científica e tecnológica 
é a decisão de se enviar três jovens talentosos, saídos de pouco dos cursos de 
leis e filosofia natural da Universidade de Coimbra para um viagem de estudos 
as expensas do governo português tendo como destino principal, mas não 
único, a Academia de Minas (Bergakademie) de Freiberg, na Saxónia. Se antes 
já existiriam pontos de contacto entre o pensamento e prática das questões 
de estado em Portugal e o cameralismo, a partir do retorno destes homens, 
de facto se poderia dizer com toda a propriedade do termo que existiriam três 
oficiais cameralistas portugueses (dois deles nascidos no Brasil) a serviço das 
reformas que se ambicionava produzir no sector da mineração e metalurgia. 

O CAMERALISMO, AS CIÊNCIAS DA MINERAÇÃO E A BERGAKADEMIE 

É possível sustentar que o estudo da história do pensamento 
económico é em muitos aspectos informado por alguns esquemas evolutivos 
que são mais ligados à forma contemporânea de economia que à história das 
ideias em si. A discussão da difusão internacional das ideias económicas 
durante o século XVIII, particularmente tendo-se por foco a questão da 
influência do cameralismo em um contexto como o português, só pode ser 
realizada se evitadas certas categorizações apressadas e por demais 
restritivas. O cameralismo, neste sentido, deve ser entendido menos de uma 
variação do mercantilismo germânico, na linha por exemplo dos estudos de Eli 
F. Heckscher (1935), e mais como um campo de ideias que já no século XVII, 
mas essencialmente no XVIII, recebeu e exerceu influência sobre outras 
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matrizes de pensamento, constituindo-se progressivamente em uma chave 
fundamental para compreender alguns aspectos da relação entre a ideias 
económicas e as ciências naturais tal qual estas se desenvolveram nas regiões 
em que o cameralismo marcou mais directamente a estrutura universitária. 
Segundo Keith Tribe, seria apropriado tratar o cameralismo como uma 
pedagogia académica orientada para a formação dos futuros agentes da 
administração dos estados territoriais germânicos no século XVIII (Tribe, 2008, 
p. 525). 

Alguns autores, como Tribe (1988 e 1995), tendem a limitar a 
influência directa do cameralismo a um espaço territorial bem definido, 
incisivamente marcado pela unidade linguística e cultural, ainda assim, este 
mesmo autor não deixa de apontar como esta área de circunscrição do 
fenómeno é bastante extensa, estendendo-se do Báltico ao Atlântico e de 
Amsterdão a Königsberg, alcançando ainda, um pouco mais ao sul, também os 
domínios do império austríaco (Tribe, 2008, p.526). Outros autores, no 
entanto, apontaram um quadro de influência bem mais amplo a estas ideias 
cameralistas, abarcando no limite toda a Europa continental, ainda que, 
obviamente, em termos não tão incisivos e muitas vezes em uma dinâmica 
muito mais indirecta que directa destas influências. Os estudos de Ernest Lluch 
(1996) acerca da influência do cameralismo na Espanha são referência 
fundamental a esta perspectiva, e não é difícil apontar pontos de contacto 
importantes deste conjunto de ideias para outras paragens, como por 
exemplo na península itálica sob a influência dos Habsburgos (o Reino de 
Nápoles, o Reino da Sardenha, e o Ducado de Milão), bem como em Portugal e 
por extensão o Brasil (Cunha, 2011). 

A compreensão desta influência em Portugal é, não obstante, 
complexa de ser efectivamente demonstrada, devendo ser pensada a partir de 
uma quadro de influências amplo e incisivamente indirecto. Ainda assim, é 
possível recuperar o sentido desta influência em momentos diferentes ao 
longo da segunda metade do século XVIII, sendo um ponto de partida 
importante o período passado por Sebastião José de Carvalho e Melo como 
embaixador junto à corte em Viena e a leitura de como as reformas por ele 
empreendidas pouco mais tarde na Lisboa do pós-terramoto de 1755 guardam 
grande conexão com os princípios cameralistas, em particular na atenção aos 
temas da polícia, rigorosamente próximos à ideia cameralista de Polizei 
(Cunha, 2010b e 2011). 

De facto, podemos insistir que o cameralismo é um fenómeno que 
dura mais de um século (seja recuando em seus elementos formativos no 
século XVII ou em sua duração no sentido genérico de economia da 
administração do estado no século XIX) e que envolve, mesmo que se 
adoptando uma percepção mais restritiva do termo, diferentes contextos 
nacionais. Mais do que isso, o cameralismo em sua ambição de fundamentar 
um corpo de conhecimento das ciências do estado (Staatswissenschaften), 
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acaba por se definir ao longo do século XVIII como uma combinação de 
conhecimentos, um amálgama multidisciplinar, e é exactamente este aspecto 
que faz a sua compreensão inviável se tomada apenas nos termos da 
economia. Em um certo nível, a formação deste conjunto de ideias é anterior 
e no sentido oposto do processo de formação das ciências autónomas. No 
entanto, há uma convergência de interesses marcados de todos os campos do 
conhecimento em que se conforma o cameralismo nos termos da produção de 
um aparelho do estado moderno, sendo isto que permite colocar a ênfase na 
dimensão económica, usando-a para articular áreas diversas como finanças 
públicas e polícia, mas também, química, mineralogia, mineração, etc. 

É necessário ressaltar que as ciências de mineração podem ser 
entendidas como parte de cameralismo, mas é claro, elas não o resumem. 
Esta área do conhecimento teve, não obstante, um papel importante pela via 
fiscal, no conjunto de ideias que compõem o cameralismo, particularmente 
naqueles contextos territoriais onde as receitas do estado estavam 
intimamente dependentes das actividades de mineração. 

Os principais avanços nesse campo do conhecimento científico 
orientado para aplicações práticas em actividades de mineração e ao aumento 
das receitas do Estado vieram de áreas de mineração tradicional do Sacro 
Império Romano. A materialização deste processo está relacionada à criação 
de escolas de mineração, que foram importantes centros de produção e 
difusão de ideias cameralista, em especial, na Saxónia, Hungria e Boémia. 

As proximidades desse contexto com o caso Português pode 
facilmente ser apontada. A importância das actividades de mineração na 
receita do Estado e da preocupação com a articulação entre o conhecimento 
económico e conhecimento prático da natureza eram uma questão decisiva 
para a do século XVIII português no qual a riqueza do estado foi um resultado 
directo das minas de ouro do Brasil. Isto é acima de tudo um elemento 
preponderante para a reflexão acerca da influência da cameralismo no 
pensamento económico Português. Em particular, é possível insistir já aqui 
que as ciências de mineração foram mesmo um dos principais focos de 
interesse na apropriação de cameralismo Português. 

Existe uma conexão da mesma forma entre cameralismo e as ciências 
da natureza, em particular com a química e a mineralogia. Isto se dá não pelo 
lado do que hoje chamaríamos de ciência base, mas eminentemente pela 
dimensão aplicada destes conhecimentos científicos. É neste sentido que a 
montanística é elemento chave desta ligação. As ciências da mineração e da 
metalurgia no contexto do cameralismo se caracterizam essencialmente pela 
junção prática dos conteúdos de química e mineralogia (entre outras), em 
paralelo com conhecimentos relativos ao funcionamento e administração das 
minas, desde a maquinaria e insumos necessários para exploração até 
aspectos de tributação e a relação disto com as rendas do estado. O que toma 
corpo na segunda metade do século XVIII, tendo como reflexo o 
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estabelecimento de instituições como a Bergakademie de Freiberg, é 
exactamente este tipo de reunião de conhecimentos, que insere o avanço do 
conhecimento da natureza em um certo conjunto de concepções fiscais e 
ideias específicas acerca da administração do estado e do melhoramento da 
economia. 

É neste contexto que vai se conformar uma leitura particular do papel 
do conhecimento científico aplicado (da tecnologia, em outros termos) no 
desenvolvimento económico. O cameralismo, portanto, é o momento das 
idéias económicas no qual primeiro vão se estabelecer estas ligações do ponto 
de vista da teoria entre a dinâmica tecnológica e melhoramento económico. 
Wakefield reflecte sobre esta questão, se perguntando: 

(…) why so many of the most prominent figures in 
German science and literature – Leibniz, Goethe, 
Novalis, Abraham Gottlob Werner and Alexander von 
Hambolt – were seriously involved with mines and 
mining; or why “scientific forestry” took root in these 
same places (Saxony, Hannover, and Prussia); or why 
alchemy and metallurgical chemistry thrived there 
too; or why “technology” as an academic subject 
originated in Hannover. And so on. My point is simply 
this: the fiscal structure of the German territories, 
whether backward or not, was a hothouse for certain 
kinds of knowledge. Silver mining, long a backbone of 
the state finances in Saxony and Hannover, provided 
support for a whole array of chemical and earth 
sciences. State forests and farms provided 
laboratories for certain kinds of botany and 
agriculture. German universities and academies, 
which were also expected to generate revenue for 
the state, engaged in a grand eighteenth-century 
scheme to sell the science. In a word, the fiscal logic 
of the Holy Roman Empire, whether backward or not, 
was certainly not neutral or universal. It was an 
extractive logic, attuned to the particularity of local 
places and populations. It was also a creative logic, 
producing knowledge even as it yielded revenue 
(Wakefiel, 2009, p. 24-5). 

Esta junção do cameralismo no seio do conhecimento científico nos 
campos da orictognosia e geognosia, do conhecimento específico da arte e 
técnica das minas e também da metalurgia, e para além disto da economia 
destas actividades é de grande interesse aqui pois permite a aproximação de 
episódios que já foram diversas vezes abordados pela historiografia mas 
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carecendo de algumas das cores que melhor servem para representá-los. Sem 
dúvida a trajectória de homens como Manuel Ferreira da Câmara ou José 
Bonifácio de Andrada é um exemplo disto. Para além de que vê-los 
simplesmente como homens ilustrados do século XVIII,1

CÂMARA E O CAMERALISMO 

 o que de facto o 
eram, ganha-se em possibilidades de análise com a compreensão deles como 
cameralistas. 

Manuel Ferreira da Câmara Bettencourt e Sá nasceu em Minas 
Gerais, Brasil, por volta de 1764. Fez seus estudos preparatórios ainda na 
colónia e em 1783 matriculou-se na Universidade de Coimbra no curso de Leis. 
No ano seguinte se matriculou também no curso de Filosofia, no qual eram 
ministrados os conhecimentos de ciências naturais. A Faculdade de Filosofia 
da Universidade de Coimbra traduzia de maneira directa o sentido das 
reformas no ensino realizadas por Sebastião José de Carvalho e Melo a partir 
de 1772, funcionando mo um centro difusor de um conhecimento científico 
voltado para a aplicação prática e o progresso das actividades económicas. 
Nesta faculdade Câmara sofreu a influência de seu principal professor no 
período, o naturalista e químico natural de Pádua, Domenico Vandelli 
(Mendonça, 1933 e Varela, 2007, 2008a e 2010a). 

Vandelli foi um dos fundadores da Academia de Ciências de Lisboa e 
membro de diversas outras academias científicas europeias. Foi autor de 
diversas obras de história natural e economia na qual pode-se depreender 
elementos fisiocratas, mas pode ser lida com raízes mais amplas, na economia 
civil de seu Antonio Genovesi e nas próprias ideias cameralistas. Entre suas 
influências e inspiradores directos estava o nome do botânico sueco Carl 
Linnaeus, com quem Vandelli, entre 1759, no período inicial de seus carreira 
na Itália, e seus primeiros tempos em Portugal, 1773, trocou substantiva 
correspondência (Scarano, 2008; Cardoso, 1986 e 2003). 

Linnaeus no campo económico foi defensor de uma estratégia para a 
Suécia baseada não no desenvolvimento do comércio internacional ou 
conquista de mercados coloniais, mas em uma política de substituição de 
importações, na qual os conhecimentos científicos nos processos de 
adaptação e aclimatação de espécies eram essenciais, com influência directa 
nos escritos de Vandelli. O quadro de influência das doutrinas cameralistas na 
Suécia deste período é sem dúvida fundamental para entender estas 
proposições (Koerner, 1999). 

                                                                 
1 Como já bem os apresentou Alex Varela (2007, 2008a e 2010a), avançando 
substantivamente em relação aos estudos que tenderam a pensar o período posterior 
a vinda deles para o Brasil como de actuação política em detrimento de sua posição 
anterior como homens de ciência. 
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Após a conclusão do curso em Coimbra, Câmara é admitido na 
Academia de Ciências de Lisboa, o núcleo fundamental de produção e difusão 
de ideias do reformismo ilustrado português. Já neste período, alinhado com a 
perspectiva eclética que marca o debate das reformas económicas, da política 
colonial e da exploração do mundo natural nas memórias que vão sendo 
escritas e publicadas pelos sócios da academia, é possível perceber em termos 
amplos a presença de ideias próximas ao cameralismo na reflexão de Câmara. 
Em um estudo intitulado Memória de Observações Físico-Económicas acerca 
da extracção do ouro do Brasil, apresentado em 1789, Câmara apresenta com 
propriedade o quadro de entraves ao desenvolvimento da exploração das 
minas de ouro no Brasil, essencialmente em Minas Gerais, e destaca da 
necessidade de se criar escolas de minas para a difusão dos modernos 
conhecimentos sobre a actividade. Mirando-se nos exemplos do mundo 
germânico, Câmara defende a centralização da actividade mineradora nas 
mãos do Estado, criticando aspectos do sistema actualmente implantando e 
defendendo questões fiscais e de polícia que em diversos aspectos podem ser 
alinhadas à proximidade aqui apontada entre o cameralismo e as ciências da 
mineração. 

Não obstante, o conhecimento de fato de Câmara da realidade 
cameralista ainda estava por ter seu momento principal. Em 1790 ele junto de 
outros dois colegas, o brasileiro José Bonifácio de Andrada e o português 
Joaquim Pedro Fragoso, foram enviados pelo estado português para uma 
viagem de estudos pela Europa. Uma instrução minuciosa da viagem 
enumerava os locais que deveriam ser visitados e os estudos a serem 
realizados. 

O primeiro destino da viagem foi a França. Em Paris estiveram por 
mais de um ano e frequentaram o curso de química com Fourcroy. Deveriam 
frequentar também o curso de mineralogia do professor Le Sage, nome 
destacado da mineralogia docimástica, mas quem acabou sendo o professor 
foi Guillot Duhamel, da Escola de Minas de Paris, o que resultou em um curso 
mais convencional sobre a arte da mineração e metalurgia. 

Depois da França, fizeram passagem breve pela Holanda e seguiram 
finalmente para o principal destino da viagem de estudos, Freiberg, na 
Saxonia, onde se matricularam na Bergakademie. Lá fizeram o curso de 
orictognosia e geognosia ministrados pelo professor Abraham Gottlob 
Werner, cujos ensinamentos influenciaram fortemente suas carreiras. Câmara 
publicou dois artigos no Bergmanniches Journal sobre experimentos com 
obsidiana nos quais mostra sua filiação às teoria netunistas de Werner (Varela, 
2008b).  O essencial de se argumentar aqui é que os enviados portugueses 
tiveram naquele tempo contacto directo com um panorama sistémico dos 
ensinamentos cameralistas, que eram de fato elementos centrais dos estudos 
ensinamentos da Bergakademie (Wakefield, 2009, pp. 26-48). 
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Fragoso ainda ficaria alguns anos mais em Freiberg.  Câmara e 
Andrada, entretanto, estariam em 1796 viajando por diferentes áreas da 
Europa Central. O primeiro visitou as minas da Transilvânia e do Banat  e o 
segundo a Alta Hungria. Fariam parte do roteiro de ambos ainda antes do 
retorno a Portugal regiões mineiras na Suécia, Noruega, Dinamarca e, no caso 
de Câmara, Inglaterra. 

Câmara retorna a Portugal em 1798 e Bonifácio em 1800. Tanto um 
como outro entrariam para o círculo íntimo do poderoso ministro D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho e ocupariam funções de destaque na administração central 
no campo da administração das minas em Portugal e no Brasil. Vários 
documentos do período atestam a profundidade dos conhecimentos técnicos 
com que retornaram após o longo período da viagem de estudos e o papel 
estratégico a que estavam destinados na administração do império, bem 
como, de maneira ampla, a profunda ligação entre o conhecimento científico 
e prático das actividades mineradoras e as questões administrativas e fiscais 
(cf. Mendonça, 1933 e Mansuy-Diniz Silva, 2006). 

No caso de Câmara, o exemplo directo disto pode ser lido no próprio 
regimento de 1803, ao qual lhe caberia por em prática como Intendente Geral 
das Minas na capitania de Minas Gerais. O documento dispõe sobre diversas 
questões de fundo técnico e económico, como por exemplo em relação à 
abolição da circulação do ouro em pó, ao estabelecimento de uma Casa da 
Moeda, à introdução de melhoramentos técnicos na mineração do ouro e o 
incentivo à exploração de outros metais, ou estabelecimento de escolas 
mineralógicas e metalúrgicas. As proposições do documento eram sem dúvida 
muito ambiciosas e acabariam por ficar sem efeito dada pouco disposição de 
uma Coroa com problemas financeiros ao começo do século XIX de investir 
pesadas somas na recuperação das actividades mineradoras, mesmo que ante 
a sedução da promessa de ganhos futuros. 

AS MINAS DA TRANSILVÂNIA E O ALVARÁ DE 1803 

Ainda que o reformismo ilustrado em Portugal já ganhe sentido nas 
décadas anteriores assim como continue tendo repercussão após a virada do 
século, é de facto, como referido acima, na década de 1790 em que se dá o 
espaço central deste fenómeno. O período de uma década corresponde 
basicamente à duração da viagem de estudos montanísticos de Câmara, 
Andrada e Fragoso e, de forma mais ampla, à manifestação de um interesse 
por parte do estado português de uma aproximação no plano científico e 
tecnológico com o mundo germânico. Os últimos anos da década e a virada 
para o XIX assistiriam a uma aceleração neste processo, sendo patente a 
excelente acolhida, fundamentalmente da parte de D. Rodrigo, que vinham 
tendo as notícias enviadas pelos naturalistas mesmo antes do retorno a 
Lisboa. 
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A acção da diplomacia portuguesa no sistema internacional de fins do 
XVIII e começo do XIX buscou estabelecer com a monarquia dos Hohenzollern 
e, com isto, o papel que se esperava da Legação portuguesa em Berlim, diferiu 
substantivamente do das outras representações diplomáticas do país, por 
conta de não ter como foco directo a aproximação política ou a expansão do 
comércio (Cruz, 2008, p. 89-90). O vivo interesse concentrava-se na 
aproximação tecnológica, sendo o núcleo de contacto o tema da mineração e 
da metalurgia, mas visando, no limite, o reforço das capacidades industriais de 
Portugal com destaque para o campo do fabrico de armas. 

Deste período, nos parece de particular interesse o conjunto de 
documentos, compreendendo memórias diversas e, em particular, a 
correspondência trocada entre os três bolseiros e as autoridades do governo 
em Lisboa, no sentido de se produzir um quadro de informações denso sobre 
a dinâmica da actividade mineradora na Alemanha e em outros centros 
avançados na área Europa Central, com vistas a subsidiar a acção reformadora 
deste sector no império português. 

Estes documentos não se furtam da reflexão acerca de aspectos 
técnicos da actividade mineradora, mas especialmente dedicam-se às 
questões reguladoras, administrativas e da organização económica do sector 
e, neste sentido, constituem peças fundamentais para se entender a conexão 
directa estabelecida entre a precisão do conhecimento técnico-científico e a 
economia da administração do estado, o que é de facto uma faceta elementar 
dos preceitos cameralistas que influenciaram a criação da Bergakademie e que 
marcam assim dimensão fundamental da formação que estes naturalistas 
tiveram durante estes anos de estudos e viagens.  

Tratava-se de fato de um momento de tentativa de aproximação no 
plano das ideias nas áreas em que se atribuía destaque a Alemanha, sendo a 
mineração e metalurgia foco central de interesse, mas com desdobramentos 
para as questões fiscais e militares (incluindo aí o interesse pelo fabrico de 
armas – o que, não obstante, também se vincula directamente à questão 
metalúrgica). 

Esta aproximação diplomática, por sua vez, não se resumia 
obviamente ao contacto dos naturalistas com o governo português, sendo 
importante fazer uma referência o papel directo e amplo exercido pela própria 
legação em Berlim. Isto se traduziu, por exemplo no envio para a Secretaria 
dos Negócios Estrangeiros em Lisboa de documentos traduzidos do alemão, 
versando sobre aspectos da administração prussiana em certos sectores 
específicos que bem representam o interesse por se aproximar de um certo 
conjunto de ideias. Amostra disto é o envio em Outubro de 1799 de 
correspondência diplomática com um ofício traduzido acerca de um tema dos 
mais caros aos oficiais cameralistas e directamente conectado às questões 
fiscais e à administração da minas – o corte e venda de árvores dos bosques 
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da Coroa prussiana – assim como outras traduções de estratégias utilizadas 
nos estados prussianos para se animar e fomentar a indústria e a agricultura.1

Nos parece, entretanto, que o caso mais interessante para ser 
apresentado aqui nos termos de um exemplo da aplicação de princípios 
cameralistas é o dos documentos que estavam destinados a subsidiar a 
reforma na estruturação e regulação do sector de mineração no império 
português de forma ampla, mas de forma específica em relação à extracção de 
ouro e diamantes no Brasil – fonte principal da pujança económica dos 
tempos de D. João V e que já há muitos anos a coroa via minguar. Pode-se 
argumentar, que esta reforma constituía provavelmente um dos mais 
imprescindíveis temas aos olhos da administração central, urgindo a 
necessidade de se promover mudanças capazes de reverter o quadro de 
retracção dos ganhos fiscais na área. 

 

Um texto em particular guarda grande interesse para esta análise, a: 
“Nota sobre a extracção das minas do Principado da Transilvânia”, redigido 
por Câmara em 1796 e que seria fundamental para a elaboração futura do 
Alvará de 13 de maio de 1803 que reforma todo o sistema da administração 
das minas de ouro e diamantes no Brasil. Este alvará representa a peça central 
na mudança da administração das Minas e já foi estudado por diversos 
autores. O texto da lei foi apresentado ao soberano por D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, mas o texto do projecto do alvará, que sofre algumas modificações 
na redacção final da lei, foi de facto redigido originalmente por Manuel da 
Câmara, como já foi demonstrado e amplamente documentado por Marcos 
Carneiro de Mendonça (1933) em seu clássico trabalho publicado há quase 
oitenta anos sobre este personagem. No entanto, é preciso assinalar aqui que 
lamentavelmente ainda é possível encontrar por vezes entre os autores 
actuais a propagação de informações erradas a este respeito, como é o caso 
do esforço frágil de Júnia Ferreira Furtado (2010, p.207-8) de demonstrar que 
coube a José Vieira Couto a influência preponderante na produção do referido 
alvará.2

O texto do Alvará de 1803 segue muito de perto, em diversos pontos, 
o texto da “Nota sobre a extracção das minas do Principado da Transilvânia” e 
mais que isto, efectivamente tenta traduzir e transportar a lógica geral da 
administração e organização da mineração do ouro na Transilvânia para a 
realidade de Minas Gerais e das outras capitanias mineradoras no Brasil. 

 

Não cabe aqui detalhar os dois documentos, mas vale insistir em 
alguns dos aspectos que se associam a proposta ao temário cameralista. A 

                                                                 
1 ANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 6 (Ofício da Legação de Berlin de 19 
de outubro de 1799, dirigido a Luiz Pinto de Sousa). 
2 Não cabe aqui demonstrar a autoria de Câmara do documento, basta lembrar que 
não só Mendonça (1933) foi responsável por identificar na BNRJ o texto do projeto 
original de Câmara para o alvará, de próprio punho do autor, como também discutiu 
longamente diversos pormenores para fundamentar sua posição. 
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problemática fundamental que ao longo de momentos diversos na segunda 
metade do século XVIII foi levantada no nível do governo local e da 
administração central, mas sem avançar efectivamente quanto a uma solução, 
era sem dúvida a necessidade de se abolir a circulação de ouro em pó na 
capitania e criar um sistema para substituir este ouro por moeda, o que 
deveria se dar com casas de permuta.1

Câmara detalha os procedimentos pelos quais o ouro é obtido na 
Transilvânia em comparação com a especificidade do de Minas Gerais, 
apontando o problema comum de que o ouro nativo encontrado é de 
diferente quilate, variando portanto o seu título de uma região para outra, o 
que traz um problema adicional para o pagamento no metal extraído pelo 
valor fixado. Câmara descreve em detalhe o funcionamento das pequenas 
juntas compostas para o recebimento do ouro em pó e a troca por moeda, 
mencionando que para melhor conhecê-las as foi visitar. Descreve também o 
ensaio específico que se adopta nessas juntas para que se possa verificar a 
pureza do ouro a fim de se realizar o pagamento. No caso de o oficial se 
convencer de que houve uma falsificação praticada por quem leva o ouro para 
a troca são descritas também as penalidades em que ele pode incorrer, sendo 
elas tanto pecuniárias como em “lhe fazer dar de 50 a 100 pauladas em lugar 
onde os ossos não correm o risco de ser molestados” (Câmara apud Varela, 
2010b, p. 195). 

 Para esta questão (e também para 
outras tantas mais) Câmara encontra no exemplo da organização da extracção 
das minas do Principado da Transilvânia um modelo que poderia ser copiado. 

Estes estabelecimentos inspiraram directamente a proposição das 
casas de permuta no Alvará de 1803, em aspectos de sua organização, nos 
procedimentos gerais e nos métodos para a análise do ouro em pó, assim 
como, da mesma forma, na pena caso descoberto o dolo, sendo esta 
pecuniária no caso de livres ou libertos e “competente pena corporal” no caso 
dos escravos (Ferreira, 1884, p. 56). 

O documento apresenta riqueza de detalhes acerca da organização 
da administração fiscal da extracção do ouro, sendo isto sem dúvida 
interessante enquanto uma porta de entrada para a estrutura em si da 
administração cameralista. Câmara começa detalhando que “cada grande 
país, ou distrito de minas, é administrado por um Conselho entretido pelo 
Soberano; Conselho composto de ordinário por um intendente geral ou 
particular, de conselheiros ou assessores, de jurisconsultos ao mesmo tempo 
instruídos na arte de minerar, de um director de trabalhos montanísticos, de 
um outro dos de fundição, como de oficiais subalternos” (Câmara apud Varela, 
2010b, p. 190), avançando a partir daí para a descrição das outras instancias 
de organização.  No Alvará de 1803, por sua vez, a forma que adquiriria a junta 
superior de Minas Gerais, chamada de “Junta Adminstrativa de Mineração, e 
                                                                 
1 Sobre a questão das proposições ao longo da segunda metade do século XVIII para se 
abolir com a circulação de ouro em pó veja Cunha, 2010a. 
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Moedagem” guardaria relação directa com o modelo anotado em 1796, sendo 
ela composta pelo o governador, como presidente, o intendente geral das 
minas, o ouvidor geral de Vila Rica, como juiz conservador, o provedor da casa 
da moeda (que ainda deveria ser estabelecida), dois deputados hábeis em 
mineralogia, um ou dois engenheiros de minas, e “dois mineiros dos mais 
inteligentes e mais vem estabelecidos” (Ferreira, 1884, p. 49). 

O conselho (Kammer, nos termos próprios) observado por Câmara na 
administração das minas da Transilvânia e seguindo de perto em seu texto 
para o Alvará, reforçaria ainda um aspecto adicional: o da centralização da 
administração dos rendimentos das minas no quadro da administração das 
finanças do reino. Esta centralização se coaduna aos esforços que já se 
qualificavam em Lisboa desde a criação do Erário Régio em 1761, e 
representam aqui um passo adiante no controle pensado deste aparado no 
que diz respeito à questão das minas. Câmara  qualifica que as minas dos 
estados austríacos e alemães, todos os corpos de minas são independentes de 
qualquer jurisdição civil ou política que não provenha do Grande Conselho de 
Finanças, que tem a seu cargo a inspecção das minas, lembrando que esta 
inspecção é feita por conselheiros que “não só aprenderam a arte das minas, e 
igualmente a economia montanística, mas que foram intendentes e chefes 
nos distritos mineiros” (Câmara apud Varela, 2010b, p. 191). 

No texto do Alvará detalha-se que a junta a ser criada em Minas 
“dirigirá pela secretaria do estado da Fazenda todas as participações de ofícios 
das contas gerais de toda a sua administração, e os planos anuais que me 
devem [ao soberano] ser presentes, e os participará outrossim do mesmo 
modo ao meu secretário de estado dos negócios da marinha e domínios 
ultramarinos para sua inteligência” (Ferreira, 1884, p. 50). 

Entre as diversas outras temáticas presentes nas observações sobre a 
Transilvânia que, passadas ao alvará de 1803, faziam traduzir elementos 
cameralistas para a administração das minas e, em sentido mais amplo, para a 
própria estrutura fiscal do estado português, podemos citar, por exemplo a 
questão da articulação entre a administração das minas com a dos bosques e 
das águas, ou a criação de companhias por acções, seguindo de perto o 
modelo adoptado neste empreendimentos “na maior parte dos países 
mineiros da Europa” (Ferreira, 1884, p. 63); ou ainda, a questão da educação 
necessária de homens hábeis para por a funcionar todo este desenho em que 
se queriam ver combinadas habilidades técnicas, científicas, económicas e 
administrativas. Sobre isto o Alvará determina o estabelecimento em Minas 
Gerais de “escolas mineralógicas e metalurgicas, semelhantes às de Freiberg e 
Schemnitz, de que tem resultado aqueles países tão grandes e assinaladas 
vantagens” (Ferreira, 1884, p. 49). 

José Bonifácio de Andrada seria outro grande entusiasta da questão 
do estabelecimento de “academias ou colégios montanísticos” e em uma carta 
a D. Lourenço de Lima escrita de Viena, também em 1796, avança nos 
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detalhes por ele pensado para a composição deste estabelecimento. A 
descrição é a de uma academia cameralista, a serviço do fisco de Sua 
Majestade, e a apresentação do plano de Andrada, que certamente deve ter 
ocupado longas conversas e fabulações com seu amigo Câmara, bem serve 
para terminar esta nossa abordagem preliminar dos temas cameralistas que 
entraram na composição do Alvará de 1803. Andrada sugere então: 

 A criação de academias ou colégios montanísticos, 
composta cada uma dos seguintes professores: um 
de matemática simples, geometria, arquitetura 
subterrânea, e que, alem das lições, terá a seu cargo 
corrigir e examinar as cartas montanísticas 
particulares, e fazer delas as gerais, um de docimasia 
e metalurgia, que explique como preliminares e em 
compêndio os princípios de física e química em geral, 
um de orictognosia, geognosia e arte de minerar, um 
de desenho e perspectiva montanística e floresteira, 
um de ciência e administração das matas e bosques, 
com os mesmos encargos no seu ramo que o de 
geometria e arquitectura montanística; o último 
enfim de jurisprudência, chancelaria e controladoria. 
Estes professores acompanharão a teoria com a 
prática sempre, e em todo caso; e cada academia terá 
três colecções públicas, uma de livros do ofício, outra 
de minerais, outra enfim de modelos, mapas e 
desenhos necessários. Além disto haverá um 
laboratório público de química, para uso das lições e 
ensaios novos que se hajam de fazer. Os conselheiros 
adjuntos, o geómetra subterrâneo e alguns outros 
oficiais poderão ocupar estas cadeiras para maior 
economia. Haverá dois colégios ou academias, um em 
Portugal, outro no Brasil. Nestes colégios se formarão 
os moços haveis para os diversos empregos das 
minas, dos quais três ou quatro dos mais capazes 
sairão de tempo em tempos a viajar por conta de Sua 
Majestade às minas mais principais Europa, viagem 
que poder fazer em quatro anos (Andrada apud 
Mansuy-Diniz Silva, 2006, p. 449-50). 

Algumas palavras mais, por fim, podem ser ditas no sentido de se 
insistir na profunda conexão que as reflexões desses homens, e de Câmara em 
particular, revelam acerca dos temas técnicos-científicos da mineração e 
metalurgia com a educação e a melhoria técnica, bem como com as questões 
fiscais e da administração das rendas do estado. Neste sentido, 
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diferentemente do que apontaram leituras de alguns especialistas sobre as 
trajectórias de Câmara ou Andrada, não há de facto uma ruptura entre suas 
posições de homens de ciência e sua trajectória posterior na administração do 
estado e na vida política. É fácil ler no percurso destes homens a posição do 
típico cameralista, no qual o conhecimento do mundo natural é o instrumento 
e não o fim de seu trabalho, fundamentalmente relacionado à preocupação da 
aplicação prática de seus conhecimentos na administração e incremento das 
rendas do estado. 

Agradecimento: O autor agradece os auxílios financeiros do CNPq e 
da FAPEMIG em difefentes partes da presente pesquisa. 
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A utilidade das ciências, para os filósofos “ilustrados”, era dar ao 
homem conhecimento e domínio da natureza e da sociedade como condições 
básicas para sua liberdade e felicidade. Na segunda metade do século XVIII, 
seguindo essa concepção, foram produzidas na Europa pesquisas voltadas 
para objetivos práticos. No campo do saber médico, por exemplo, foi a partir 
das investigações sobre a varíola, nessa época, que a vacinação começou a se 
difundir. De acordo com Rozen (1994), Inglaterra e França foram os primeiros 
a enfrentar os problemas fundamentais da organização sanitária, ao 
desenvolverem e aplicarem políticas de saúde em escala nacional. Essa 
higiene pública, voltada para a totalidade do espaço, pretendia acelerar o 
ritmo de desinfecção, melhorando o ambiente ameaçado por epidemias, 
através de uma reforma sanitária.  

Tantas mudanças, em diferentes campos do saber apontaram, por 
sua vez, para a necessidade de se atualizar também a pedagogia, porque um 
dos caminhos propostos para se concretizar as reformas sociais e políticas 
pretendidas, era incorporar as modernas contribuições da ciência à escola. 

Embora a abordagem da higiene em Portugal tenha uma longa 
tradição, de acordo com Ferreira (2003), à medida que se caminha do 
princípio para o fim do século XVIII, ocorre uma modernização da abordagem 
da higiene, antes marcada pelas concepções galênicas. E o autor assinala que 
a obra portuguesa de maior consideração neste tema, publicada no século 
XVIII, foi o Tratado da conservação da saúde dos povos (1756), de Ribeiro 
Sanches, que, começando por ocupar-se do ar, abordou um conjunto de 
aspectos de natureza sanitária, numa concepção tão ampla e tão precisa que 
tem sido considerado um verdadeiro tratado de medicina pública e preventiva.  

Contudo, em relação aos cuidados higiênicos da criança, será próximo 
ao fim do século que Ferreira (2003) registra um maior interesse sobre este 
assunto, através de obras como as de Henriques de Paiva, na década de 1780, 
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ou da publicação dos livros de Francisco Melo Franco (1790) e de Francisco 
José de Almeida (1791), intelectuais ilustrados que apoiaram a renovação do 
ensino em Portugal, especialmente a reforma dos Estudos maiores, na 
Universidade de Coimbra, em 1772. De acordo com Jorge Macedo (1971), 
houve um movimento de interesse pelos problemas de ensino no reino luso 
durante a primeira metade do século XVIII, que produziu obras fundamentais 
sobre o tema da educação com larga audiência no país. Dentre elas o autor 
destaca a “Escola Nova”, de Manuel de Figueiredo; o “Verdadeiro Método de 
Estudar”, de Luís Antonio Verney; a “Aula da Nobreza” de Faria de Castro; a 
“Educação de Um Menino Nobre”, de Pina e Proença. E, para a segunda 
metade desse mesmo século, indica as “Cartas sobre a Educação da 
Mocidade”, de Ribeiro Sanches, o “Tratado da Educação de Meninos”, de 
Cunha Barreto, ou ainda o “Tratado de Educação Física de Meninos”, de 
Francisco Almeida. 

Segundo Manacorda (2006), a questão do método ou da didática foi o 
grande problema pedagógico do século XVIII. O autor afirma que, seguindo a 
lenta tendência da instrução universalizar-se e laicizar-se, mudavam os 
“destinatários, especialistas, conteúdos e objetivos, o "como ensinar". Esta 
mudança atingia até as práticas mais tradicionais, “como a preparação 
"instrumental" ou "formal" do ler, escrever e fazer contas”, que assumiram 
novas formas. Por outro lado, Manacorda ressalta que o problema do método 
se entrelaçava com o problema “dos novos conteúdos da instrução "concreta", 
ou seja, aqueles surgidos “com o próprio progresso das ciências e com sua 
relativa aplicação prática”. Assim, não foi por acaso que, ainda de acordo com 
esse autor, os dois fatos novos que marcaram a área da educação, na virada 
do século XVIII para o XIX, tenham sido os dois grandes modelos, do ensino 
mútuo e das escolas infantis, ambos nascidas na Inglaterra industrializada.  

O modelo do ensino mútuo incorporava ideias recentes da medicina, 
como o moderno higienismo, por exemplo. Em Portugal, onde também ficou 
conhecido como método de Lancaster, foi introduzido em 1815 e no Brasil em 
1822. 

A HIGIENE INSTITUCIONALIZADA 

Seguindo os princípios teórico-práticos desse método, o livro “Curso 
Normal para Professores de Primeiras Letras ou Direções relativas a Educação 
Physica, Moral e Intellectual nas Escolas Primárias”, do Barão de Gerando, 
teve ampla circulação em vários países, incluindo América Latina. Editado na 
França, em 1832, foi adotado em 1839 como manual didático na primeira 
escola normal do Brasil. Nele, encontra-se um bom exemplo de como os 
saberes médicos, especialmente os princípios do higienismo propagados pelas 
Luzes, foram transmitidos para a população através da escola. A partir dessa 
obra, este trabalho apresenta uma reflexão sobre a relação estabelecida entre 
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medicina e educação, através do ensino mútuo, e o 
desdobramento/aplicabilidade dessas ideias no século XIX.  

A chegada da corte portuguesa a Salvador, na Bahia, em janeiro de 
1808, foi marcada por uma série de providências imediatamente tomadas 
pelo príncipe regente D.João. Entre elas, nos interessa destacar a criação de 
dois cursos de cirurgia e anatomia nos hospitais militares de Salvador e do Rio 
de Janeiro. A atividade médica no Brasil, até então, era uma prática partilhada 
por diferentes sujeitos, como físicos, cirurgiões, curiosos e feiticeiros.  

A historiografia registra que a introdução do ensino da ciência médica 
no Brasil deve-se ao pernambucano José Corrêa Picanço, que após fazer seus 
estudos em Lisboa e Paris, regressou a Portugal, onde foi sucessivamente 
nomeado lente de anatomia e cirurgia na Universidade de Coimbra, 1º 
cirurgião da real casa e cirurgião-mor do reino.  

E foi exercendo essas funções, que o médico e professor José Picanço 
acompanhou a família real no translado da corte para o Brasil, e propôs ao 
príncipe regente a criação das primeiras faculdades de medicina da América 
portuguesa. A atividade médica no Brasil, até então, era uma prática 
partilhada por diferentes sujeitos: físicos, cirurgiões, curiosos e feiticeiros.  

O início da institucionalização da higiene no Brasil, de acordo com 
Ferreira (2001), está relacionado com a Sociedade de Medicina do Rio de 
Janeiro. Entre o final do século XVIII e início do XIX, destaca o autor, a higiene 
tornou-se um paradigma dominante quando o assunto em questão era 
viabilizar uma sociedade civilizada nos trópicos, nos moldes europeus, o que 
implicava na adoção de uma legislação sanitária que regularia o 
comportamento coletivo da população. 

A historiografia tradicional firmou a versão de que o ensino 
ministrado por essas duas instituições pioneiras era considerado deficiente, o 
que teria levado muitos dos seus alunos a buscar uma complementação em 
cursos na Europa, com o objetivo de aprofundar seus estudos e de observar o 
progresso do ensino médico naqueles centros. Entretanto, pesquisas recentes 
como as de Barreto (2007) sobre a Escola da Bahia, vem mostrando que 
embora o ensino ministrado, a tradução e produção dos compêndios médicos 
em língua portuguesa, bem como as publicações nos periódicos médicos, 
confirmem que o Brasil acompanhava os sistemas e doutrinas médicas que se 
processavam na Europa, particularmente na Holanda, França, Inglaterra e 
Alemanha, durante a primeira metade do século XIX, por outro lado, essas 
matrizes epistemológicas foram criticamente apropriadas pela 
intelectualidade baiana, e redimensionadas a partir das especificidades 
socioculturais, o que resultou no desenvolvimento de uma formação 
intelectual endógena que permitiu, inclusive, a partir dos anos 60 do século 
XIX, um movimento de vanguarda conhecido como Escola Tropicalista Baiana. 

Com a Independência política do Brasil em 1822, as Escolas médicas 
sofreram mudanças para se adequarem ao novo contexto. Para tentar 
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conduzir o debate referente à reforma do ensino médico que se discutia no 
Brasil dos anos 20, foi criada a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 
28 de maio de 1829, nos moldes da Academia Francesa, que se propunha a 
cuidar dos interesses médico-sociais e do ensino da medicina, sob os auspícios 
do governo imperial, e pretendia contribuir, entre outras coisas, para resolver 
as causas que ameaçavam a saúde pública como, por exemplo, enfrentar 
epidemias ou garantir a criação de leis sanitárias. Em 1835, mudou a 
denominação para Academia Imperial de Medicina.  

Dentre os médicos que integravam inicialmente a Sociedade, destaca-
se o francês José Francisco Xavier Sigaud (1796-1856), principal higienista do 
grupo, que em 1832 apresentou um trabalho intitulado Discurso sobre a 
Estatística Médica do Brasil, onde apresentava suas ideias sobre a questão 
sanitária no país, desenvolvendo o argumento de que era preciso estudar 
cientificamente as relações entre o clima e as doenças para se chegar às 
causas das endemias e epidemias que existiam no país, que no seu entender 
eram complexas devido a diversidade geográfica e climática brasileira. Mais 
tarde, em 1844 e já de volta a Paris, publica o livro Du Climat et dês Maladies 
du Brésil. Statistique Médicale de cet Empire, considerada a obra síntese do 
pensamento higienista brasileiro da primeira metade do século XIX, ainda de 
acordo com Ferreira (2001).  

Um bom exemplo de como os saberes médicos, especialmente os 
princípios do higienismo, foram transmitidos para a população, pode ser 
encontrado em 1839, quando o governo da província do Rio de Janeiro adotou 
como manual didático na primeira escola normal do Brasil, a obra “Curso 
Normal para Professores de Primeiras Letras ou Direções relativas a Educação 
Physica, Moral e Intellectual nas Escolas Primárias”, escrita pelo Barão de 
Gérando. Este será o documento que utilizaremos mais adiante, para 
estabelecer uma relação entre saberes médicos e sua aplicação na educação. 

A ATUAÇÃO DO BARÃO 

O barão Joseph-Marie de Gérando (Lyon, França, 29 de fevereiro de 
1772 - Paris, 10 de novembro de 1842) foi um filantropo que no início do 
século XIX na França, dedicou-se à instrução primária popular, “como forma 
de melhorar a espécie humana”. Segundo Villela (2002), os filantropos eram 
movidos, nesse momento, muito mais por uma intenção de integrar 
socialmente os indivíduos vitimados pela exploração que as novas formas de 
produção vinham impondo às populações, sobretudo nos meios urbanos, do 
que por uma visão utilitarista do ser humano, que ganhou espaço com o 
avanço do capitalismo.  

De Gérando criou sociedades como, por exemplo, a Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, em 1902, da qual foi secretário 
geral, voltada para difundir conhecimentos que trouxessem o progresso da 
sociedade e, em 1815, a Societé pour l’Instruction Élementaire, da qual foi 
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secretário-geral e presidente e que dominou a vida pedagógica por vinte anos 
na França. (Bastos, 1999, p.246). 

E foi a Societé pour l’Instruction Élementaire que introduziu e 
difundiu na França, o método monitorial, ou mútuo, e incentivou a criação de 
sociedades congêneres em outros países. O referido método, com a finalidade 
de levar a instrução sobretudo a população mais pobre, havia sido 
desenvolvido separadamente, na Inglaterra, pelo quacker londrino Joseph 
Lancaster (1778-1838) e pelo anglicano escocês Andrew Bell (1753-1832), que 
reivindicaram, cada um deles, a primazia na aplicação dos seus princípios. 
Também preocupada com as escolas para os pobres, a Societé propunha nos 
seus estatutos estimular a abertura ou mesmo criar escolas de primeiras 
letras, formar professores para esse nível de ensino em uma escola normal a 
ser instituída; promover a impressão e difusão de livros elementares, bem 
como de um jornal de educação; educar as meninas, entre outras propostas. 

CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO 

Era um método voltado para a educação de uma sociedade industrial, 
que incorporava as ideias recentes da medicina como foi o caso do higienismo. 
O financiamento para a escola vinha de subscrições.  

No método do ensino mútuo, os discípulos, sob a direção de um só 
mestre, ensinavam a eles mesmos, ou seja, uns aos outros, o que o tornava 
oportuno numa época em que predominava a falta de professores. Outra 
vantagem apontada no método era o fato de ser mais rápido e mais barato, na 
medida em que os alunos, que já conheciam as primeiras letras, se 
transformavam em multiplicadores, ensinando outros grupos de alunos. 

Os ritmos de aprendizagem, no ensino mútuo, variavam de acordo 
com o aluno e a disciplina. Assim, cada aluno podia pertencer, ao mesmo 
tempo, a diferentes classes, dependendo do nível em que se encontrava na 
leitura ou no cálculo. O agente principal do método era o monitor, ou seja, um 
dos alunos da classe que se distinguisse em relação aos demais. O professor, 
antes do início de cada aula, dava explicações particulares ao monitor, que os 
transmitia aos colegas logo que estes chegassem à escola. O monitor era o 
responsável pelo controle da classe e pela classificação dos alunos na mesma, 
num processo dinâmico, durante todo o ano letivo.  

Por outro lado, com o uso de recursos simples para o aprendizado, o 
ensino se tornava mais acessível a um maior número de pessoas. O professor 
dispunha de técnicas e materiais diversificados para seu trabalho, aos quais 
recorria constantemente, tais como quadros, tabelas ilustradas, silabários, 
quadros de leitura e de cálculo, quadro-negro, ardósia ou ainda a 
possibilidade de formar letras na terra, com o dedo. (Bastos, 1999). 
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O MÉTODO NO BRASIL 

No Brasil, a referência mais antiga de que temos registro é a do 
pedido feito, em 1817, pelo governo de D. João VI, à Societé pour l’ Instruction 
élementaire, de um professor que pudesse introduzir o método no país. 
Através dos relatórios da Societé e da correspondência mantida entre esta e 
os brasileiros e franceses residentes no Brasil, publicadas em sua revista 
intitulada Journal d’Éducation, temos a informação de que em 1819 já 
funcionavam escolas pelo método do ensino mútuo no Brasil. É importante 
assinalar, que a implantação do método inicialmente beneficiou 
principalmente jovens escravos negros, de ambos os sexos, que através da 
instrução obtinham os meios necessários à sua libertação e também a de seus 
filhos, conforme os relatórios enviados pelo professor, Conde de SCEY, à 
Societé, entusiasmado com os resultados obtidos com seus alunos, apesar das 
dificuldades criadas ao seu trabalho pelos entraves burocráticos do governo 
colonial.  

O ensino mútuo, devido à “facilidade e precisão com que desenvolve 
o espírito, e o prepara para a aquisição de novas e mais transcendentes 
ideias”, foi aplicado, pelo decreto de 1º de março de 1823, na escola de 
primeiras letras criada no Rio de Janeiro para instrução das corporações 
militares e extensiva a “todas as classes dos meus súditos que queiram 
aproveitar-se de tão vantajoso estabelecimento”. Anos mais tarde, o Decreto 
de 20 de junho de 1829 extinguia, por desnecessária, essa Escola Normal, 
porque na Corte já havia cinco escolas do ensino mútuo em atividade. 
(CARDOSO, 2002) 

Em Portugal, segundo Fernandes (1999), nas reformas de 1835, de 
Rodrigo Magalhães, de 1836 – de Passos Manuel, e a de 1844, de Costa 
Cabral, incorporaram o método, que a esta altura era oficial e incentivaram 
materialmente os professores a praticá-lo, recomendando que fizessem 
inscrição na escola normal do distrito. 

A legislação sobre a implantação do ensino mútuo no Brasil compõe-
se de vários decretos, que mandavam promover nas províncias a introdução e 
o estabelecimento de escolas públicas de primeiras letras pelo Método 
Lancasteriano, como também era chamado, e os presidentes de província 
eram instados a promover, “quanto for possível” o estabelecimento das 
referidas escolas, “de cujo benefício hajam de aproveitar-se os habitantes da 
dita Província”. 

O ensino mútuo pelo método de Lancaster, como em geral vinha 
indicado, foi referendado pela lei de 15 de outubro de 1827, que no seu artigo 
4º tornou obrigatória a implantação do ensino mútuo em todos os lugares 
mais populosos, “em que for possível estabelecerem-se”. Mais tarde, o 
governo procurou padronizar o método de ensino e o material didático nas 
escolas públicas de primeiras letras, através da Decisão de 16 de agosto de 
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1833, a fim de resolver questões práticas, como no caso de transferências de 
escola.  

AS LIÇÕES DO BARÃO 

Para este trabalho nos interessa, sobretudo, estudar a relação 
estabelecida entre medicina e educação, a partir da formação dos professores, 
segundo os princípios teórico-práticos do ensino monitorial/mútuo. Diante da 
obrigatoriedade de ensinar pelo método monitorial nas escolas de primeiras 
letras, em 1823, como já assinalamos, o livro do Barão de Gerando tornou-se 
um manual indispensável. 

Intitulado Curso Normal para Professores de Primeiras Letras ou 
Direções relativas a Educação Physica, Moral e Intellectual nas Escolas 
Primárias”, foi editado na França em 1832, e teve ampla circulação em vários 
países da América Latina.  

O manual do Barão de Gérando foi recomendado para ser traduzido, 
impresso e indicado para uso dos professores de primeiras letras no Brasil, 
pelo decreto de 11 de maio de 1839, tarefa que em parte já havia sido 
executada, uma vez que o livro já estava traduzido por João Candido de Deos 
e Silva, que entre seus títulos ostenta os de magistrado e deputado da 
Assembleia Legislativa da província do Rio de Janeiro.  

Como o próprio título da obra indicava, era voltado para a formação 
de professores e devido às limitações desta comunicação, nos deteremos 
apenas na análise da quarta conferência, dedicada à Educação Physica, 
porque é neste capítulo que a relação entre os saberes médicos e sua 
aplicação na educação fica mais evidentes, e em especial como incorporava as 
ideias recentes da medicina, como o higienismo, que conjugava o combate a 
doenças com a preocupação social. Defendiam os higienistas que as pessoas 
eram fruto do meio em que viviam, portanto, era necessária uma intervenção, 
inicialmente governamental, para que se pudesse obter uma melhoria da 
qualidade de vida do povo.  

Embora o conceito de educação física tenha nascido no século XVII, 
foi somente no século XIX, de acordo com Villela (2002) que a ginástica se 
descolou do círculo das teorias médicas e pedagógicas, para se constituir num 
conjunto de técnicas e procedimentos de ensino. Seus conteúdos, de acordo 
com a autora, tinham raízes em tradições, como as brincadeiras populares, as 
exibições funambulescas, os exercícios militares e os treinamentos das 
primeiras sociedades de ginástica.  

Na quarta conferência, de Gérando assim introduz o tema: 

Daremos aqui o nome d’educação física aquele 
ramo da educação que tem por primeiro e essencial 
objeto formar os diversos órgãos do corpo.. Ainda 
que a educação física dos meninos não tivera outro 
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objeto mais que procurar-lhes boa saúde e 
desenvolver-lhes as forças mecânicas, não fora isto 
bastante motivo para exercitar terno desvelo do 
Professor, visto que na vida laboriosa que os 
espera, essa saúde e essas forças terão de ser-lhes 
necessárias para criarem recursos e segurarem sua 
existência. (p.58) 

Villela (2002) registra que, na Província do Rio de Janeiro, com o 
ensino mútuo, pela primeira vez uma educação do físico foi mencionada como 
de alguma importância dentro do espaço escolar, a partir da publicação do 
“Curso Normal”, do barão de Gérando. A autora assinala que a presença do 
tema num manual com tão ampla divulgação na época significava o despertar 
de uma sensibilidade para a importância da escola valorizar os exercícios 
físicos, ao lado da formação intelectual e moral.  

Levando em consideração algumas prescrições médicas, o Barão 
aconselhava que entre os cuidados que se devia observar estavam aqueles 
aplicados ao corpo. No entanto, como visava uma instrução popular, era 
preciso também relacionar esses cuidados com uma conduta moral: 

Entre os cuidados que se aplicam ao corpo, alguma 
há que tem influencia moral, pouco sensível na 
aparência, mas em realidade mui verdadeira. Taes 
são por exemplo os do asseio, por ser este, quer na 
pessoa quer nos vestidos, uma das boas regras da 
Hygiene, que nos preserva de infinitas moléstias; 
conserva a frescura e facilita o jogo dos órgãos, 
alem de conservar também ideias da decência e 
hábitos d’ordem. (p.59) 

Contribuir para a boa ordem da sociedade, sem dúvida, era uma das 
características pedagógicas da obra em questão. Para Villela, o barão 
pretendia estender a “proteção” de uma ação educativa pela aquisição de 
determinados padrões de comportamento e convívio social, buscando vias 
alternativas aos confrontos entre as classes.  

Essas ideias de cuidado do corpo, por sua vez, inspiram o respeito 
que o homem deve a si mesmo, e a atenção aos outros, objetivos pretendidos 
que contribuiriam para desenvolver vínculos de sociabilidade.  

ele concorre demais disso para inspirar o respeito 
que o homem deve a si mesmo; acostuma-o à 
vigilância sobre si; prescreve moderação, atenção e 
comedimento em muitas coisas; dispõe ao trabalho; 
derrama certa serenidade no espírito; oferece a 
imagem sensível da pureza interior, da inocência; é 
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também atenção dos outros, porque agrada, atrai 
benevolência e facilita o comércio da vida, vindo a 
ser um vínculo da sociabilidade. (p.59) 

 
Havia uma preocupação com a aplicação das teorias higienistas então 

em voga, assim como uma relação bastante estreita entre Higiene e Moral. 
Nas palavras do Barão, higiene, saúde, sociabilidade, conduta moral estão 
ligadas a sucesso pessoal:  

O menino cujo exterior inspirar desgosto será 
menos favoravelmente acolhido, experimentará 
uma espécie de vergonha, que prejudicará a todas 
suas ações. Vede como estes cuidados do asseio 
tem lugar natural nos prazeres inocentes, na 
solenidade das festas, e nas formas de culto 
religioso. Infelizmente entre nós mais que tudo, são 
mui desprezados das condições pouco abastadas: o 
que é mais um motivo para empregarmos toda a 
diligência para que a eles acostumemos os meninos 
dessas condições. Por este meio contribuiremos 
para moderar neles a aspereza de costumes e 
grosseria do trato. Pode também o asseio ser 
observado em todas as situações; porque há o 
asseio compatível até com a pobreza (...).” (p. 59-
60) 

Disciplinar os pobres, ensinando hábitos necessários para o trabalho 
em uma sociedade industrial, contribuiria para moderar neles a aspereza de 
costumes e grosseria no trato (p.59). 

E recomenda aos professores que forneçam os meios para que os 
alunos, ao entrarem e saírem da escola observem cuidados como lavar as 
mãos e rosto, além de obrigá-los a escovar a roupa. E destaca a necessidade 
de envolver os pais na tarefa de manter os filhos limpos, bem como 
colaboram com a escola em geral: 

Também aqui deveis obrar com os pais de famílias, 
não pretendendo exercer autoridade, vigilância 
enfadonha, nem dando conselhos que não fossem 
seguidos; mas conseguindo confiança das famílias, 
levando-as a desejar e procurar vosso parecer, 
pondo-vos em estado de lhos dar uteis. (p.71) 

Aconselhava também o rodízio de atividades em sala de aula, para 
combater a imobilidade imposta até então aos alunos; também acertar a 
postura ao sentar; entre outras recomendações científicas. Afinal, para o 
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barão, participa a educação dos sentidos da educação física e intelectual; 
forma seu vínculo comum e serve de passagem d´huma para outra. (P. 66) 

A atividade física dirigida faz parte das recomendações do método 
para que o professor consiga a atenção e a concentração da turma: 

Não há coisa mais necessária, tanto para conservar 
a saúde dos meninos como para desenvolver-lhes 
as forças, do que exercício moderado, variado e 
regular. Todos os órgãos e músculos querem 
atividade. [...] Para isso serve engenhosamente o 
sistema praticado em nossas Escolas d´ensino 
mutuo. Regra geral: fazei alternar (P. 62) 
sucessivamente o movimento e o repouso [...] Tem 
este regime d´actividade corporal, bem ordenada 
favorável influencia no caracter infantil; conserva-o 
em doce e serena alegria, que o dispõem para a 
docilidade e obediência (p.61-62). 

Ou seja, essas e outras recomendações, relativas a uma atividade 
corporal bem ordenada, influenciariam o caráter da criança, que por natureza 
é traquinas, predispondo para a socialização e a obediência. Diante de tais 
objetivos, não é de se estranhar que o método tenha feito tanto sucesso junto 
ao grupo político mais conservador, que via na adoção desses princípios 
propostos tanto pelos médicos, quanto pelos professores de ensino mútuo, 
um meio de regular o comportamento coletivo das populações, 
principalmente as urbanas. Entretanto, só com o aprofundamento das 
pesquisas sobre o tema será possível dimensionar o grau de sucesso 
efetivamente alcançado. 
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Thomé Rodrigues Sobral has been the first Portuguese Director of the 

Chemical Laboratory created in the University of Coimbra by the Marquis of 
Pombal´s Reform in 1772, succeeding in 1779 to Domingos Vandelli (1730-
1816), the Italian Doctor of Natural Philosophy, from the University of Padua, 
to whom the chair of chemistry was assigned in 1772. 

Under his supervision of the chemical works going on in the 
Laboratory, chemical research and important industrial applications were the 
subject of his work: various and repeated experiments were conducted 
concerning the respiration of plants and other phenomena of vegetable 
physiology; experiments on synthesis and composition of water and processes 
for conserving animal and vegetable substances were performed and taught; 
chemical products were constantly prepared; the properties of gases were 
carefully investigated, theories on combustion, fermentation and heat were 
discussed; Brazilian and Peruvian cinchona barks were analysed for alkaloid 
quinine; and scientific research on mineral and salts chemical composition was 
carried on for the benefit of industrial and pharmaceutical applications.  
It is our purpose in the present scientific communication to report in detail 
most of all these chemical works using Thomé Rodrigues Sobral extensive and 
detailed publications. Due to the theories he used to explain his chemical 
works he became known as the Portuguese Lavoisier; due to his laboratory 
works he has been known as the Portuguese Chaptal. 

 
It is our purpose in the present scientific communication to report in 

detail most of all the chemical works going on in the Chemical Laboratory of 
the University of Coimbra under the supervision of his Director Thomé 
Rodrigues Sobral by analysing his extensive and detailed publications. Due to 
his chemical practices and the theories he used to explain his chemical works, 
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he became known as the Gunpowder Master, the Portuguese Lavoisier and 
the Portuguese Chaptal. 

 INTRODUÇÃO 

Thomé Rodrigues Sobral, filho de João Rodrigues e Isabel Pires, 
nasceu em Felgueiras, Moncorvo,  a 21 de Dezembro de 1759. Matriculou-se 
na Universidade de Coimbra, em Matemática e Filosofia, a 29 de Outubro de 
1779. Foi ordenado presbítero na Arquidiocese de Braga em 1782, e concluiu 
o curso na Faculdade de Matemática e Filosofia em 26 de Junho de 1783.  

Contratado como docente da Faculdade de Filosofia da Universidade 
de Coimbra, em Julho de 1786, foi provido no cargo de Demonstrador de 
História Natural, e depois, substituto extraordinário para as cadeiras de Física 
(em Outubro de 1786 e Julho de 1788), História Natural (em Julho de 1787) e 
Química (em Julho de 1789). Por carta régia de 24 de Janeiro de 1791, com a 
jubilação de Domingos Vandelli (1735-1816), foi nomeado Director do 
Laboratório Chimico, sucedendo-lhe no cargo que ele exercia desde 1772, por 
convite expresso do Marquês de Pombal. Pela mesma carta régia, foi 
nomeado Lente de Prima, proprietário da cadeira de Química e Metalurgia.  

Foi sócio da Academia das Ciências de Lisboa, Cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo e deputado às Cortes Constituintes de 1821. Em 24 de Maio 
de 1828 foi nomeado vice-reitor da Universidade de Coimbra, não tendo 
chegado a aceitar o cargo por doença, morrendo um ano depois, em 
Setembro de 1829.  

Referindo-se à acção que Rodrigues Sobral desenvolveu como 
Director do Laboratório Químico da Universidade de Coimbra, o cronista da 
Faculdade de Filosofia da mesma Universidade, na celebração do primeiro 
centenário da Reforma Pombalina, o Professor Joaquim Augusto Simões de 
Carvalho, resume: “no tempo da direcção deste Professor, os trabalhos 
práticos do Laboratório não cessavam, não só em delicadas investigações de 
chymica, mas ainda nas mais importantes applicações industraes. Faziam-se 
várias e repetidas experiências concernentes à respiração das plantas e a 
outros phenomenos da physiologia vegetal; ensaiavam-se processos para a 
conservação das substancias animaes e vegetates; preparavam-se sem 
descanso os principaes productos chimicos. Os Professores da Faculdade de 
Philosofia e os de Medicina frequentavam muito o laboratório; auxiliavam o 
seu director nas mais arriscadas experiencias de chimica; e emprehendiam 
outros trabalhos relativos às sciencias que ensinavam, consultando sempre e 
ouvindo os sábios conselhos do seu illustre collega. Foi uma épocha 
florescente e memoravel do ensino da chimica em Portugal”(Carvalho,1872, 
p.282).  

Pelos muito trabalho que fez ao serviço da Química, trabalho esse 
que deixou extensa e minuciosamente relatado em longos escritos, e também 
pelas teorias que desenvolveu para o explicar, Tomé Rodrigues Sobral foi 
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reconhecido por vários de seus discípulos e sucessores, como “o Mestre da 
pólvora”, “o Lavoisier Português” e “o Chaptal Português”. Referindo aqui 
muito do que ele fez no domínio da análise química, reconheceremos 
facilmente a razão de ser de qualquer destes epítetos (Amorim-
Costa,1984,pp-67-95)  

RODRIGUES SOBRAL, O “MESTRE DA PÓLVORA”  

Na sua “Nota sobre os Trabalhos em grande que no Laboratório 
Químico da Universidade poderão Praticar-se…”, numa observação sobre os 
usos importantes e extensos do salitre, Rodrigues Sobral descreve a situação 
que se viveu no Laboratório Químico da Universidade, quando, em 1808, os 
exércitos de Napoleão, conduzidos por Massena, atacaram Coimbra. Citamos : 
“…no dia memorável 23 de Junho de 1808, dia da abençoada, posto que 
arriscada, revolução contra os Francezes, que se-havião ja apoderado de 
grande parte das nossas praças, e por consequencia das nossas polvoras e 
armamentos, gritava-se por toda a parte ás armas; o valor e o patriotismo iam 
até o enthusiasmo: mas a falta de polvora era quase absoluta. Eu me-vi 
inopinadamente encarregado pelas Authoridades-constituidas de a-fabricar, 
posso dizer sem meios, de um dia ate o outro, se-fosse possivel: e ate posso 
accrescentar, quasi me-achei sacrificado á impostura (por não dizer á perfidia) 
de quem quiz persuadir que no Laboratorio da Universidade, onde por via de 
regra so se-fabricam algumas libras para o ensino, se-podiam diariamente 
fabricar arrobas: como pois tirar-me de tão apertada situação, e desempenhar 
tão dificil, e ao mesmo tempo tão importante commissão que ao depois me-
veio a ser tão fatal? 

“Entao foi que eu vi com mágoa os funestos effeitos da falta de uma 
boa nitreira, que ja então nos-teria fornecido abundantes colheitas de salitre, 
cuja falta n'aquella occasião nos-era tao sensivel, se a proposta que eu tinha 
feito alguns annos antes sobre o estabelecimento de uma nitreira houvesse 
sido attendida: proposta que ainda hoje repito; e oxalá que corn maior 
sucesso! Todas as lojas de droguistas, e todas as boticas de Coimbra, fóram 
immediatamente esgotadas das pequenas quantidades de salitre que nellas se 
achou: mas todo era nada para a nossa necessidade. Despediram-se portanto 
homens capazes para as Cidades de Aveiro, Porto e Braga com as ordens 
necessarias para comprar todo o salitre que se-achasse. Tal foi o nosso único 
recurso para se-fabricar dentro em pouco tempo uma quantidade de pólvora 
(dos diários dos trabalhos do Laboratório consta que já pelos princípios de 
Agosto seguinte se-haviam fabricado de pólvora perto de 100 arrobas) a qual 
se não bastou à nossa necessidade e à defesa de Coimbra, influio pelo menos 
muito n'ella, animando-se muito o Povo e a mesma Tropa, em quanto não 
chegaram os abundantes soccorros dos nossos Alliados e Protectores” (Sobral, 
1816B, pp.304-305). 

Referindo-se à mesma situação, escreveu o director do Jornal de 
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Coimbra: «A experiência pública e authenticada por attestados de Artilheiros 
que se-achavam em Coimbra, que se fez sobre a ponte do Mondego, decidio 
sem equivoco da superioridade e valentia da polvora, que alias com tanta 
precipitação se fabricava e apenas mal se-enxugava na estufa do Laboratorio. 
O mesmo Lente (o Professor Rodrigues Sobral) não só dirigio, mas preparou 
por suas mãos outras munições de guerra: espoletas tanto de peça como de 
granada; estopins; velas de mixto; murrao, etc. Artigos todos de primeira 
necessidade e que faltavam em Coimbra, em quanto não chegáram os 
poderosos e abundantes soccorros que a Nação Ingleza se-apressou a mandar 
para Coimbra, a cuja chegada sendo tudo remettido ao Laboratorio e alli 
depositado para sua distribuição, que foi sempre feita pelo dito Professor 
segundo as requisições que se faziam pelos Chefes da Força armada, o dito 
Professor teve a satisfaçao de ouvir da boca de diversos Officiaes Inglezes os 
mais lisongeiros elogios” (Castilho, 1814, p.285). 

Ainda sobre a mesma situação, escreveu Jose Accursio das Neves, 
salientando a acção de outros Professores que no Laboratório Químico 
colaboraram na dita preparação da pólvora necessária e outro material de 
necessidade urgente para fazer face ao exército Francês: ”No dia 26 pelas dez 
horas da noite appareceu corn grandes applausos fabricada a primeira porção 
de polvora; e neste trabalho se continuou noite e dia debaixo da inspecção do 
dr. Thome Rodrigues Sobral, lente de chimica. Não se sabiam fazer cartuxos, 
nem havia balas; mas a essa mesma hora se mandaram buscar dois soldados 
portuguezes convalescentes, que estavarn no hospital, para se empregarem 
no cartuxame, e officiaes de ourives e funileiros para fundirem balas. 
lgualmente foram chamados um sargento e alguns soldados, que estavam 
destacados na ferraria de Thomar, debaixo das ordens do lente de metallurgia 
e intendente das minas, o dr. Jose Bonifacio de Andrada e Silva, para 
trabalharem no cartuxame; e principiou a fazer-se metralha para quando 
houvesse peças, que já se esperavam da Figueira. 0 dr. Joaquim Baptista foi 
um dos que mais se distinguiram nestes trabalhos, desenvolvendo, com 
grande utilidade, os seus muitos conhecimentos theoricos e practicos. 0 dr. 
Jose Bonifacio de Andrada, que ao estudo e practica das sciencias naturaes e 
das artes ajunta o da jurisprudencia, e um grande conhecimento do mundo, 
adquirido pela lição e pelas viagens, ficou trabalhando juncto à pessoa do 
governador; e por isso teve menos parte naquelles objectos. 0s lentes e 
doutores das outras faculdades tambem empregaram ultimamente as suas 
forças e talentos: o berço das letras tornou-se um arsenal de guerra”(Neves, 
1820, cit. in Carvalho, 1872, pp.182-183). 

Informado de todos estes trabalhos e serviços feitos no Laboratório 
Chimico sob a direcção de Rodrigues-Sobral, o Exército de Massena quando 
chegou a Coimbra perguntou com empenho pela casa do Mestre da pólvora. A 
casa foi reduzida a cinzas pelo fogo que o exército lhe pegou; o epíteto 
perdurou para a história (Castilho, 1814, p.286). 
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Fruto do flagelo da guerra contra os franceses em que a notória 
actividade química desenvolvida por Rodrigues Sobral lhe mereceu o epíteto 
de “mestre da pólvora”, grassou em todas as freguesias de Coimbra e em 
muitos outros pontos do País, em Agosto de 1809, uma epidemia em que a 
peste devastava as populações a ritmo quase incontornável. Tornaram-se 
então notáveis as operações levadas a cabo, sob sua orientação, para atalhar 
o progresso do contágio. Por elas vemos quanto ele estava familiarizado com 
os diversos processos químicos necessários para o fazer, fosse quanto aos 
materiais a usar, fosse quanto ao modo de os preparar. O relato diário dessas 
operações, publicado primeiramente no periódico de Coimbra Minerva 
Lusitana e, depois, num longo escrito no Jornal de Coimbra não deixa dúvida. 
Servindo-nos do texto publicado no Jornal de Coimbra limitar-nos-emos a 
citar: “para o efeito se fizeram fabricar no Laboratório pequenos vazos de 
barro muito commodos e em 17 de Agosto de 1809 se deram em Coimbra as 
primeiras providencias, depois das quaes se procedeo às fumigações com o 
gaz muriatico oxigenado em todos aquelles  lugares,  edificios publicos,  
hospitaes, quarteis de tropa de que se achava então Coimbra chêa, cadêas, e 
outros pontos, onde as provas de contagio pareciam menos equivocas, ou se 
queria mesmo prevenir a sua fatal propagação: dous annos depois se dão as 
mesmas ou semelhantes providencias na Capital por motivos semelhantes (...) 
o precioso meio anti-contagioso que vou novamente recommendar ao 
Publico, torna o cel. Guiton digno do reconhecimento geral de todos os que 
têm e desejam conservallo na presença ainda do contagio mais furioso (...); 
não se pense que eu sou menos exacto quando deixo subsistir para o Sabio 
chimico de Dijon toda a gloria d'esta Descoberta. Eu sei bem que este Sábio 
chimico, para desinfectar a Cathedral de Dijon em 6 de Março de 1773, não 
empregou o gaz muriatico oxigenado, mas sim o gaz muriatico ordinário” 
(Sobral, 1813, pp. 108-110).  

Referindo a preparação deste gaz muriático escreve mais adiante: 
“elle não existe na natureza, mas he meramente producto da arte: a sua 
primeira existência deve-se ao cel. Scheel; mas o completo conhecimento da 
sua natureza e composição he o resultado dos trabalhos posteriores ao 
mesmo Chimico. 0s seus elementos ou principios são, de huma parte e como 
fazendo a sua base, o acido muriatico, ou do sal comum; e da outra aquele 
precioso principio, exclusivamente a qualquer outro, vital e comburente de 
que já fallamos, e que faz com pouca differença uma quarta parte do ar 
atmosferico que respiramos. Estes dous principios combinados, e fundidos em 
a competente dose de calorico para os reduzir ao estado de um fluido elastico, 
constituern o dito-gaz, cuja denominação se deriva, segundo as Leis rigorosas 
da nomenclatura chimica actual, dos mesmos tres principios, calórico, ácido 
muriático, e oxygenio (ar vital). Tal he a sua composição” E de imediato 
observa, revelando o pormenor e o espírito crítico com que se mantinha a par 
das últimas descobertas: “as novas descobertas de Davi posteriores à epocha 
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dos nossos trabalhos tem obrigado este Cel. Chimico e alguns outros a 
considerar o gaz muriatico oxigenado como hum corpo simples. Eu reservo 
para outro Escripto o exame d'esta theoria, que me não parece infirmar a que 
fica indicada sobre a composição d'este gaz” (Sobral, 1813, pp.109-110).  

Com o mesmo espírito crítico, se insurge contra aqueles que 
recorriam ainda, no ataque às epidemias do tipo daquela que grassava em 
Coimbra e outras partes do País, às populares fumigações baseadas no 
queimar de plantas balsâmicas e/ou resinosas: “todos os que persistem ainda 
hoje em inculcar fogueiras, seja de plantas aromáticas, balsamicas, resinosas, 
ou inodoras quando se trata de contagio e epidemias, dão huma prova 
demonstrativa de que ignoram de huma parte a verdadeira theoria da 
combustao; e que desconhecem de outra o verdadeiro alimento da sua vida; 
aquelle pabulum vitae de que nos alimentamos em todos os instantes da 
nossa existencia; e que por isso nos deve merecer mais atenção ainda que os 
outros alimentos que só tomamos a longos intervalos. Em huma massa 
qualquer d'ar que respiramos um unico principio nos he util e 
indispensavelmente necessario; todos os outros nos são ou indiferentes 
quanto à respiração, ou nocivos; e nos vem a ser mortaes, se os respiramos 
muito tempo, ou em grande quantidades: he logo huma legitima 
consequencia d'estes principios hoje bem provados, que todos aquelles meios 
que roubarem ao ar, que respiramos, o único principio vital que n'elle existe, o 
tornam por isso mesmo deletério, mephitico, e irrespirável; e que diremos 
nós, quando os mesmos meios, ao mesmo tempo que roubam ao ar a sua 
parte respirável e vital, lhe dão em troca productos eminentemente 
deletérios? Tal he pois rigorosamente a combustao, quaesquer que sejam os 
corpos que se queimam, á differença só de mais ou menos. Toda a combustão 
he sustentada pelo mesmo principio vital do ar que respiramos, bem como a 
respiração; à excepção de que este principio terá o nome de comburente... 
Ora todos os corpos combustiveis, à excepção de poucos, fornecem, quando 
ardem, abundancia de productos deletérios e mephíticos de huma parte; e 
depauperam da outra o ar que respiramos do seu principio comburente (o 
mesmo que vital). Proscrevamos logo os fogos como meios contra-indicados 
sempre que se tratar de conservar a salubridade do ar, ou de restituir-
lha”(Sobral, 1813, pp.122-123). 

RODRIGUES SOBRAL, O “LAVOISIER PORTUGUÊS” 

Em carta dirigida a Jose Feliciano de Castilho ainda a propósito das 
novas aplicações do gaz muriatico oxigenado, Rodrigues Sobral referindo-se à 
evolução da química flogistica para a química pneumática, procura mostrar 
que uma e outra mais não são que diferentes modos de entender a natureza 
quando sujeita a idêntico processo in-quisitivo, concluindo  
peremptoriamente: “0 grande Lavoisier fixa de uma vez as opiniões” (Sobral, 
1814 A, p.103). 
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Esta não é a única vez que ele se refere a Lavoisier como o grande 
Lavoisier. Nas suas «Reflexoes Geraes sobre as difficuldades de uma boa 
Analyse» volta a fazê-lo e é novamente apodítica a conclusão a tirar das suas 
afirmações: “... contudo as profundas vistas e reflexões do grande Lavoisier 
fizeram desaparecer todo o prestigio d'aquella doutrina, e mostraram que o 
Flogisto, principio mercurial, salino, térreo, como elementos dos metaes eram 
outros tantos entes imaginários; e as analyses  que pareciam demonstrallos, 
illusórias, não sendo pela maior parte mais que syntheses” (Sobral, 1814 C, p. 
255).  

Até à jubilação de Domingos Vandelli, Lente proprietário da cadeira 
de Chimica, em 1791, a química era ensinada, na Universidade de Coimbra, 
segundo o Manual de J. A. Scopoli (Scopoli, 1777).  

Usar um manual estrangeiro na leccionação de qualquer das 
disciplinas ministradas na Universidade reformada pelo Marquês de Pombal 
estava contra a vontade manifesta de sua Majestade, o Rei ou a Rainha. Em 
carta régia de 26 de Setembro de 1786, sua Majestade, a Rainha, mostrava-se 
muito apreensiva ao verificar “com desprazer, que as repetidas ordenz que 
tem manifestado á Universidade, quanto à eficácia com que mandou que se 
compuzessern nela os compêndios para as lisoenz proprias de cada uma das 
Faculdades, nom tem produzido o efeito que era de esperar que produzissem 
e tendo em vista, que no espaço de quatorze anos com a demirassam das 
Universidadez estrangeiraz, nom tinha a de Coimbra produzido á luz escrito 
algum que fasa ver os progresos dela e esteja se servindo de livroz adaptadoz 
quando os podia ter proprioz”.  Na mesma carta, resolutiva e definitivamente 
mandava que em cada uma das Congregações se tratasse sem perda de 
tempo da composição do seu compêndio próprio para servir ao uso do ensino 
público das suas aulas, deputando para isso uma ou mais pessoas escolhidas 
de entre os lentes catedráticos ou dos opositores mais dignos. E determinava 
que os que fossem deputados para tal tarefa houvessem logo de dar princípio 
à composição, sem lhes ser admitida escusa alguma (ACFF, 1978, p.63). 

Em Congregação da Faculdade de Filosofia, realizada em Dezembro 
desse ano, Domingos Vandelli foi encarregado de elaborar os Prolegómenos 
para o sistema de Lineu, e o Compêndio de Química. Ainda que repetidamente 
instado pela Faculdade para o fazer, Domingos Vandelli nunca cumpriu a 
incumbência que lhe fora cometida, relativamente ao Compêndio de Química. 
Ao suceder-lhe como Director do Laboratório e Lente proprietário da cadeira 
de Química, Thomé Rodrigues Sobral foi incumbido, logo em Julho de 1791, de 
redigie ele próprio o desejado compêndio. Entretanto, as aulas de química 
continuavam a ser dadas usando como manual os Fundamenta Chemiae de 
Scopoli. 

Nessa mesma Congregação da Faculdade de Filosofia foi decidido 
“transplantar-se na lingua nacional o artigo Affinité da Encyclopédie 
Méthodique da autoria do barão de Morveau”. Segundo a proposta do 
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director da Faculdade, o doutor Antonio Soares Barbosa, deveria encarregar-
se dessa tradução o opositor doutor Luiz Antonio de S.  Payo.  Dela discordou, 
todavia, o Reitor que determinou que tal tradução competia ao demonstrador 
da cadeira de química, o Doutor Vicente Coelho de Seabra, para cujo fim foi 
eleito (ACFF, 1978, p.119).  

Na Congregação de 25 de Abril do ano seguinte, Thome Rodrigues 
Sobral apresentou a primeira parte do plano do almejado compêndio de 
química, e em Julho, a parte restante. 

Entretanto, em 1793, aparece publicado pela Real Imprensa da 
Universidade, o Tractado das Affinidades Chimicas, artigo que no Dicionario de 
Chimica, fazendo parte da Encyclopedia por ordem de matérias, deu Mr. De 
Morveau, traduzido e prefaciado por Rodrigues Sobral. Não se sabe porquê, 
nem como, a tradução para cujo fim tinha sido eleito Vicente de Seabra em 
desfavor de Luiz Antonio de S. Payo, acabaria por ser feita por Rodrigues 
Sobral. No prefacio de apresentação, diz Sobral: 

“... Sendo sem dúvida o artigo cuja versão ofereço aos meus ouvintes, 
o que temos de mais completo nesta matéria, nem por isso deixa de ser 
susceptível de algumas reflexões, filhas dos conhecimentos posteriormente 
adquiridos, que pouco a pouco vão aproximando este objecto ao último ponto 
da sua perfeição. Eu me reservo porém propor estas reflexões em o meu 
compendio de chimica, em o qual me proponho expor de um modo elementar 
todas as minhas ideias, ou, para o dizer melhor, o resultado dos imensos 
trabalhos dos melhores chimicos, o que constitui o estado actual dos 
conhecimentos chimicos, e uma das mais brilhantes Epocas desta ciência; 
contentando-me entretanto de enunciar em minhas Prelecções aquelas 
observações que julgar indispensavelmente necessárias aos principiantes, a 
quem somente dirijo este insignificante trabaIho” (Morveau, 1793, pV). 

A tradução em causa poderá explicar que entre a apresentação em 
Congregação da Faculdade, do plano do compêndio de Quimica e a 
apresentação do compêndio propriamente dito medeiem mais de dois anos. 
Na verdade, este só acabaria por ser apresentado na Congregação de 31 de 
Julho de 1794, tendo sido então nomeado seu censor o doutor Manuel Jose 
Barjona. Na Congregação de 22 de Abril de 1795, foi o mesmo aprovado até 
ao parágrafo 243. Possíveis dificuldades surgidas com os parágrafos 
subsequentes (de cujo teor nadasabemos) terão sido a possível causa de se 
chegar a meados de 1798 e o compêndio não estar ainda definitivamente 
pronto para ser publicado, tendo, então, o professor Rodrigues Sobral sido 
“dispensado das aulas no ano lectivo próximo futuro de 1798 para 1799, 
ficando somente obrigado à aula no primeiro dia lectivo de cada semana" para 
mais rapidamente poder satisfazer à tarefa de que estava incumbido (ACFF, 
1978, pp.242-244). 

Entretanto, na Congregação de 30 de Julho de 1798 foi discutido “se 
se devia ou não continuar a ensinar chimica por outro compendio que não 
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fosse Scopoli,  enquanto  o  proprietário  da  cadeira  de  chimica não acabasse 
o compendio de que estava incumbi-do”.  Procedendo-se a votos, se 
determinou, que interinamente se ensinasse química pelos Elementa Chemiae 
de Jacquin. Como este compêndio era ainda raro entre nós e não haveria 
tempo de se mandar vir em abundância, dividiram-se os membros presentes 
na Congregação sobre o que fazer, verificando-se um empate de votos entre 
continuar-se a usar o manual de Scopoli e adoptar um manual da autoria de 
Xaptal (Chaptal, 1790). Perante o empate verificado na votação, o Ex.mo 
senhor Principal Castro, reformador-reitor, que presidia à Congregação, 
encarregou o Secretário, o doutor Vicente Seabra, de dirigir um ofício ao 
director da Faculdade, doutor Antonio Soares Barbosa, que não estivera 
presente na reunião, para dar o seu parecer e voto por escrito. 

0 Director deu a sua resposta na forma seguinte: “em observancia da 
ordem de Sua Excelência pella qual se me manda responder como meu 
parecer sobre o que se propoz em Congregação, e ficou empatado pellos 
vogaes, respondo o seguinte: sempre foi bem constante a Sua Excelencia e a 
toda a Congregação o meu sentimento a respeito do Sco- 

poli; e por isso sempre o regeitei, e regeito como incapaz para o 
ensino público, como indigno de apparecer nas prezentes luzes da chimica, e 
alem disso como vergonhozo para os que o apadrinham, e infamatorio para a 
Faculdade. Fui de parecer, que se ensinasse por Lavoisier pello crer mais 
conforme à chimica geral filosofica, a qual tão somente manda ensinar o 
Estatuto de Filosofia prohibindo na mesma filosofia o ensino da chimica 
médica, e farmacêutica. Porem já que a Faculdade não foi para ahi, voto só a 
fim de desterrar o Scopoli, que se ensine interinamente pello Xaptal, 
enquanto não houver cópia suficiente de Jacquin, ou de outro melhor, que for 
mais apropriado aos fins da Faculdade segundo manda o Estatuto” (ACFF, 
1978, p.23).  

Em consequência deste voto, ficou adoptado interinamente o 
compendio de Jacquin enquanto o proprietário da cadeira não acabasse o seu 
próprio manual; e à falta de exemplares de Jacquin deveria usar-se o 
compêndio de Xaptal até que esses exemplares fossem conseguidos1

Considerando a doutrina química exposta por Morveau no Tractado 
das Affinidades Chimicas o que havia de mais completo na matéria desta 
ciência, compendiando as teorias desenvolvidas por Lavoisier e seus 
colaboradores, no Compêndio cuja redacção tinha em mãos, Rodrigues Sobral 
adoptava-as e seguia-as de perto. Era a doutrina de  Lavoisier vertida em 
português e para uso dos portugueses. Por razões que continuam 

. 

                                                                 
1O Manual de Jacquin seria, entretanto, pyblicado pela Universidade, mas só em 1807 - 
Joseph Francisci A. Jacquin, Elementa Chemiae Universe et Medicae – Praelectionibus 
suis accomodata, Conimbricae, Typis Academis, 1807. 
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desconhecidas, esse compêndio não chegou a ser publicado1

Formado em Medicina pela Universidade de Montpellier, J. A.Chaptal 
celebrizou-se, em particular, pelos seus trabalhos de aplicação da química ao 
serviço da indústria, com especial incidência na regulação da indústria das 
águas minerais, a preparação e organização de exposições de produtos 
industriais, o estudo da vinicultura e o desenvolvimento das estradas e canais. 

. Sabemos que foi 
queimado com o resto do recheio da casa que Rodrigues Sobral possuia em 
Coimbra, na Quinta da Cheira, à Arregaça, quando incendiada pelas tropas 
francesas comandadas pelo marechal A. Massena, em retaliação do apoio que 
ele prestara, anos antes, ao combate das tropas comandadas por General 
Junot. Nesse incêndio não escapou um só volume da rica Biblioteca que o 
Professor possuia. “Nele foram irreparavelmente destruídos todos os 
preciosos manuscritos que possuia, e especialmente o seu compêndio de 
química, fruto de aturados estudos e meditações”(Castilho, 1814, p.286; 
Sobral, 1816, p.305). No testemunho que sobre o assunto nos deixou Link na 
sequência dos contactos que manteve, em Coimbra, ao longo dos anos de 
1797-1799, não deixa margens para dúvidas sobre a natureza do Compêndio 
em causa: “Don Thome Rodrigues Sobral, professeur de Chimie, est un 
homme trés-habile. II connait les procédés actuel des Français dans cette 
science; il enseigne la chimie d'aprés les nouveaux principes antiphlogistiques; 
il a même traduit leur nomenclature en portugais, et s'occupe maintenant a 
publier un manuel 

  (Link, 1808, Tom.I, pp. 300-301).  

RODRIGUES SOBRAL, O “CHAPTAL PORTUGUÊS” 

Este epíteto atribuído a Rodrigues Sobral foi salientado pelo Professor 
A. Simões de Carvalho na sua Memória da Faculdade de Filosofia de 1872, 
referindo que se trata da justiça que lhe fizeram os sábios escritores Link e 
Balbi, por comparação com o trabalho desenvolvido por Jean Antoine Chaptal 
(1756-1832), o médico francês que se notabilizou na química industrial e cujo 
Ensaio sobre o aperfeiçoamento das Artes Químicas em França, editado em 
1800, é das mais importantes marcas no desenvolvimento da química 
aplicada. É o mesmo Chaptal cujo Manual havia sido referido na Congregação 
da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, na sessão de 30 de 
Junho de 1798, em que se considerara qual o compêndio a adoptar para o 
ensino da química, em substituição do Manual de Scopoli que estava a ser 
usado.   

                                                                 
1Num Livro de Inventários do Dispensatório Pharmacêutico da Universidade de Coimbra, 
aberto a 13 de Novembro de 1798, no artº 2º do Tit.1º., a fl19V, relacionando os Livros 
existentes refere a existência duma “Chymica de Sobral em 8º”. Onde parará o exemplar 
em questão? Não deveria tratar-se de exemplar único no País posto que esta referência 
é a de uma obra impressa.  
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Votou especial atenção à melhoria da produção do ácido sulfúrico, do salitre 
para produção de pólvora, a preparação do açúcar de beterraba, etc. De 1790 
a 1823 publicou onze volumes dando conta dos seus muitos trabalhos sobre 
estes assuntos.  

Esta simples referência aos múltiplos trabalhos de Chaptal como 
químico, torna óbvio e natural que se possa referir a actividade química de 
Rodrigues Sobral comparando-a com a dele. 

Cumpridas as tarefas químicas de ajuda às tropas portuguesas 
durante as invasões dos franceses, e no empenho que pôs no atalhar os 
progressos do contágio da epidemia que grassou na cidade de Coimbra e no 
País na sequência das mesmas, deparamo-nos com um Thomé Rodrigues 
Sobral totalmente empenhado em tornar o Laboratório Chimico  “de grande 
utilidade para a Nação; de interesse para a Universidade; de crédito e 
consideração para as outras Nações”. Ao serviço do ensino público, nele se 
deviam explicar as teorias ou verdades fundamentais da ciência química, 
tendo em conta a extensão das suas matérias e o grande número das suas 
descobertas que, citamos, “há pouco mais de trinta anos a esta parte, é 
possível confirmar com experiências em pequeno, compatíveis com um 
edifício assaz limitado, uma vez que não exigem nem um local  extenso,  nem  
uma  grande  quantidade  de fornalhas, nem outros grandes 
aparelhos”(Sobral, 1816 B, pp.292-293).  

Quanto à química aplicada, estava Rodrigues Sobral empenhado em 
que o Laboratório pudesse  servir esta nos seus diversos, interessantes e 
múltiplos usos, já na Medicina, já nas diferentes Artes, a maior parte das quais 
devem à ciência química ou a sua primeira existência e criação, ou a sua 
perfeição e melhoramento. Para tanto precisava o Laboratório de “um muito 
maior número de vazos, instrumentos e aparelhos e toda a sorte de utensílios, 
bem como uma ou mais casas destinadas à boa arrecadação e conservação 
dos differentes productos” (Sobral, 1816 B, pp. 294-295).  

Claramente, para Rodrigues Sobral, o Laboratório da nossa 
Universidade havia sido “destinado, desde a sua primeira criação, não só para 
a pública instrucção da Mocidade Portuguesa, que se dedicasse ao estudo das 
Sciencias Naturaes, vindo assim a ter um fim commum com os outros 
Estabelecimentos philosophicos desde a feliz plantação das Sciencias Naturaes 
na Universidade, mas também para aquelles trabalhos em grande, que se-
julgassem ou mais importantes, ou mais compatíveis com a sua capacidade, 
com o seu local, e com outras muitas circunstâncias que devem attender-se na 
fundação de um Laboratorio destinado a trabalhos em grande. Todas as sábias 
disposições e pro-vidências que se-achão nos Estatutos da Universidade 
relativas a este Estabelecimento, todas mostram as grandes utilidades que se-
tiveram em vista na sua fundação: a extensão, capacidade, e magnificência do 
edifício; a criação de um Operario Mestre do Laboratorio, com seu ordenado 
avultado (n'aquelle tempo); a cláusula mesma expressa nos Estatutos, de não 
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haver férias n'esta officina; cláusula que se não põe a respeito de algum dos 
outros Estabelecimentos da Faculdade; acabam de confirmá-lo. (…) Desejando 
pois eu cooperar, quanto estiver em mim, com os desejos que S. Ex.a me-tem 
manifestado, e com a firme resolução, na qual o mesmo Senhor parece ter 
entrado, de que vão sem perda de tempo a estabelecer-se no Laboratório os 
trabalhos em grande a que fora destinado desde a sua fundação, ou pelo 
menos aquelles que, attendidas todas as condições, n'elle se-poderem hoje 
praticar com utilidade; vou indicar no seguinte catalogo alguns artigos sobre 
os quaes muito principalmente me-parece que o Laboratório poderá 
empregar-se vantajosamente, como he de esperar que seja, fornecido de 
todos aquelles meios que se-julgarem necessarios. Estes artigos podem 
considerar-se fornando duas grandes classes: na pimeira se-comprehendem 
todas aquellas preparações Chimicas que são de um uso frequente na 
Medicina; das quaes umas pertencem à Chimica Mineral, outras à Chimica 
Vegetal e outras à Chimica Animal, e todas ellas à Chimica Pharmaceutica”  

Para o efeito, exigiam-se “não só conhecimentos químicos” como 
tambérn “grande zelo do bem público, uma delicadeza e boa fé que por via de 
regra se-encontrão poucas vezes em todos os indivíduos que ou dirigem ou 
executam trabalhos em grande em matéria a objectos commerciaes” (Sobral, 
1816 B, pp. 309-310). 

Deixando bem claro quanto o zelo pelo bem-público era uma das 
grandes linhas orientadoras de todo o seu trabalho químico, ao mencionar os 
trabalhos em grande  que no Laboratorio Quimico era possivel realizar, 
Rodrigues Sobral, referindo-se  ao tartrato addulo de potassa, escreve:  “este 
sal he um dos exemplos que provam até à evidência a nossa negligencia e 
indifferença  a respeito dos nossos interesses Nacionaes. Quasi todo o sarro 
do Alto Douro he vendido ao Estrangeiro, a quem o recompramos purificado; 
pagando-lhe talvez por um arratel, o que ele nos paga por uma arroba. Já tirei 
de uma arroba de bom sarro branco 11, 12, e 15 arrateis: o cálculo he facil do 
que nos perdemos, e lucra o Estrangeiro” (Sobral. 1816 B, p.310). 

E a propósito do nitrato de potassa, depois da referência aos 
trabalhos de preparação de pólvora no Laboratorio Quimico durante as 
invasões francesas, conclui: “he também por esta razão que eu recordo hoje a 
S. Ex." (o reitor-reformador, D. Francisco de Lemos) quaes eram, já há vinte 
annos, as vistas do Ministro e Secretario d'Estado o Ex.mo D. Rodrigo, sobre 
estabelecer-se no Laboratorio de Coimbra uma boa nitreira à imitação da que 
o mesmo Ministro havia feito construir em Lisboa à borda do Tejo”; na falta 
dela “fui reduzido a fazer apenas um pequeno ensaio de nitreira (em local 
bem pouco apropriado)”; nela “se algumas cestas de terra mal nitrificada por 
defeito do local e das condições favoráveis, me-tem dado arrateis, maiores 
quantidades em outras circunstancias nos-teriam dado arrobas. A natureza 
sendo a mesma obrando em pequeno ou em grande, nos daria agora grandes 
quantidades de salitre se nós lhe tivéssemos presentado grandes massas de 
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terra sobre que exercesse a sua acção nitrificante; e S. Ex.a teria hoje a 
satisfação de ver o fructo de uma boa nitreira” (Sobral, 1816 B, pp. 305-306).  

A proposito do oxalato acidulo de potassa, o sal essencial d'azedas, 
escreve: “Ainda que este sal não constitua em si mesmo um artigo muito 
importante; com tudo os Allemaes o-têm ha muito tempo tornado do 
interesse da sua Nação fazendo d'elle um comércio exclusive: e Bayen o-
julgou igualmente interessante para a França aonde procurou introduzir a sua 
preparação. He bem digna de citar-se a reflexão que elle faz por esta occasião: 
e eu referirei fielmente a sua passagem, que me parece vir muito a propósito 
a nosso respeito, e confirmar o meu modo de pensar em circunstâncias 
análogas que fizeram objecto de outro meu Escripto (Noticias de differentes 
minas, etc., etc. (Jornal de C. Num. XLVI. Parte I, pag. 221). L'importation de ce 
sel en France, dizia Mr. Bayen, n'est pour l'etat une affaire de grande 
consequence, mais à moins d'une necessité absolue, peut-on laisser sortir du 
royaume la plus petite somme d'argent? Non sans doute, et nous croyons que 
['importation du sel d'accille ne coutat elle a la France que dix mille livres par 
an,  doit être,  non pas prohibée, mais redue nulle par l'etablissement de 
quelques usines oú  on  le  fabriquerait.  (Ann de  Ch.  Tom XIV.p. 4)” (Sobral, 
1816 B, pp. 306-307)”. 

E referindo-se às quinas do Brasil, em cuja análise estava a trabalhar, 
“em observância das Reaes Ordens” que a este respeito haviam sido dirigidas 
ao reitor da Universidade, faz sua a exclamação de Lineu, numa carta dirigida 
a Vandelli: «Bone Deus, si Lusitani noscent sua Bona Natura, quam infelices 
essent plerique alii!” -“Santo Deus, se os portugueses conhecessem as 
riquezas que a natureza lhes deu, como seriam infelizes tantos outros!” 
(Lineu, 1765 cit. in Sobral, 1816 A, p.237). 

A mesma tecla é batida constantemente no seu Tratado sobre as 
dificuldades de uma boa análise: «He bem de lamentar que sendo Portugal 
tão rico e favorecido da Providência em aguas mineraes especialmente 
sulphureas e Marciaes, eu me-veja obrigado a ir buscar exemplos a outras 
Nações! Estudamos com interesse quantas aguas mineraes analysadas tem a 
França, a Inglaterra, a Suécia (...) e ignoramos quasi absolutamente ou 
desprezamos os thesouros que n'este género temos d'entro em casa. Intus 
talpae; foris lynces” (,,,) . não conheço senão duas analyses das nossas águas 
mineraes sulphureas (...) ambas relativas às Caldas da Rainha. (...) A primeira 
que he do Dr. Jose Martins da Cunha Pessoa tem o inseparável merecimento 
de offerecer como primeiro fructo da Sciencia Philosofica plantada na 
Universidade. (...) A segunda analyse he do Cel. Whitering, Philosopho Inglez 
(...) mandada fazer, ao que parece, pelo Ministerio Inglez (...), uma tácita 
reprehensão à nossa indifferença“ (Sobral, 1814 C, pp. 258-259).. 

Mas é, sobretudo, na sua Notícia de differentes Minas Metallicas e 
Salinas que mais transparece o profundo zelo pelo bem público que informava 
todo o seu trabalho científico. Citamos: “o nosso Paiz não he um dos menos 
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favorecidos pela Natureza (...) mas apezar das riquezas naturaes que 
gratuitameme nos offerece ainda hoje preferimos enriquecer os outros com o 
numerario que lhes-damos pelos metaes de que tanto carecemos. (...) Se se-
houvesse applicado ate agora mais industria e cuidado no melhoramento do 
ferro que se-extrahe nas nossas ferrarias que sommas incalculáveis não teriam 
ficado em Portugal!? Um exemplo bem recente e que me-he bem 
desagradável em um sentido, confirmará o que fica dito, e servirá de 
monumento que atteste aos séculos futuros ou a nossa pobreza, ou a nossa 
negligência n'este artigo até  à épocha presente. Fallo da somma de muitos 
mil cruzados que ou já enviámos, ou temos de enviar para a Suécia, pelo ferro 
com que deve formar-se a grande balaustrada que deve cercar o nosso Jardim 
Botânico: obra soberba e digna do grande Prelado que a-manda executar. 
Quem pensara depois d'este facto que a oito léguas de Coimbra uma rica mina 
de ferro está actualmente em actividade?” (Sobral, 1816 A, p. 222).  

0s objectivos que punha na análise de diversas minas metálicas que 
lhe chegavaam de variadas partes do País e que ele próprio ia, muitas vezes, 
observar in loco deixou-os ele bem definidos: “1.°- assignar as localidades 
d'estas riquezas territoriaes, para que julgando-se do interesse público o 
tornal-as uteis ao Estado, se-possa sem novos trabalhos e indagações saber 
com segurança a sua existência. Que importaria crer-se geralmente que temos 
minas, e ignorar-se onde existem; ou sabendo-se onde existem, despresal-as? 
Isto seria o mesmo que ficarmos pobres no meio das riquezas; escravos e 
dependentes, cercados de meios de independência. 2.° - excitar, se podér, por 
este modo ao descobrimento dos differentes Mineraes aquellas pessoas das 
Provincias que ou por alguns conhecimentos mineralogicos que possuam; ou 
ainda que sem elles, por motivo de recreação nos espaços, que lhes deixarem 
livres suas obrigações quaesquer, se-acharem mais em circunstâncias de o-
poder fazer e de descobrir sem grandes sacrifícios, nem apparato de viagens, 
os differentes Mineraes que podem existir nos districtos de suas habitações. A 
publicidade que eu me-proponho dar por meio do J. de C. às suas descubertas, 
deve ser já um estímulo que os-excite, e ate um prémio que os-compense do 
pequeno sacrifício que tiverem feito de algumas horas de descanço. A 
publicação honrosa dos seus nomes os-fará olhar como Cidadãos beneméritos 
da Nação como tendo posto à sua disposição algum novo artigo da sua riqueza 
territorial. 0 homem he naturalmente ambicioso de louvor: pendemus ex 
laude: et hanc nostri laboris dicimus summam: todo o louvor, que se-procura e 
ganha por serviços à Patria, nada tem de sórdido; e a ambição que o solicita 
nada tem de viciosa: vício he neste caso não ser ambicioso” (Sobral, 1816 A, 
pp. 223-224).  

Referindo-se ainda ao jazido de sulfureto de ferro que havia sido 
descoberto junto à Vila de Miranda do Corvo, a mina de ferro a que aludira 
quando lamentou a importação do ferro usado para o gradeamento do Jardim 
Botânico, escreve: “porque razão não faremos nós uma tão barata preparação 
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depois de nos-aproveitarmos dos outros productos úteis, que esta e outras 
semelhantes Minas, de que Portugal abunda, nos-offerecern? Eu não posso 
descobrir outra alguma razão que nos-desculpe, a não ser a de havermos sido 
como condemnados pela Providência a uma escravidão perpétua; ainda 
n'aquelles artigos mais capazes de nos-tornarem superiores, logo que 
conheçamos melhor do que até aqui, os bens que possuimos, e cesse a nossa 
indifferença e negligencia em approveital-os (...). os objectos de pública 
utilidade devem em todo o tempo dar-nos olhos de todo o bom Cidadão: elles  
devem  em  todo  o  tempo,  e logo  que se-conheçam, ir tocar o coração de 
um Soberano digno do Nome de Pai Commum; e excitar o zelo d'aquelles 
Ministros, por cuja conta corre o vigiar sobre as necessidades e os interesses 
do Estado, que o mesmo Soberano tem commettido as suas luzes; e promover 
por todos os modos possíveis os interesses da Nação. Mas infelizmente a 
reunião d'estas circunstâncias favoráveis raras vezes tem lugar: o Soberano, 
que por si mesmo não pode vigiar sobre todas as necessidades dos seus 
Vassalos, fica muitas vezes, apesar das suas melhores intenções e paternaes 
sentimentos, ignorando meios bem fáceis de as-fazer cessar, por falta de 
quem lh'as communique. 0 Ministro aliás Sábio, activo, e zeloso, ignora às 
vezes uma fonte de riqueza nacional, e consente, sem querer, que se-
enriqueçam os Estados vizinhos com o numerário que serviria a enriquecer o 
seu. 0 Cidadão vê-se, por mil causas conspirantes, na impossibilidade de fazer 
chegar, ou à presença do Soberano, ou ao conhecimento dos seus Ministros 
muitos objectos d'utilidade para elle mesmo, e para a sua Nação; e o resultado 
fatal do concurso a estas causas, he a perpétua dependência da Nação das 
suas vizinhas mais industriosas, e mais vigilantes sobre os seus interesses, mas 
não mais ricas (...). Nem se-diga que objectos de tão pouca monta, como este 
que ultimamente me occupa, pouca, ou nenhuma influencia podem ter na 
prosperidade geral de uma Nação, e na sua independência de qualquer das 
outras. Eu não admitto objectos de pouca monta, se não em relação a outros 
de primeira ordem, quando se trata dos interesses de uma Nação. Uma 
grande somma resulta necessariamente da reunião de parcellas bem 
pequenas: ella poderá sim formar-se mais rapidamente com parcellas 
maiores, mas será sempre da sua essência ser producto das mais pequenas. Se 
um pequeno artigo qualquer commercial preparado no Paiz pode impedir a 
sahida p. ex. de um milhão para o Estrangeiro, muitos artigos semelhantes 
pouparão a sahida de muitos miIhões, que servirão a muitas outras 
applicações úteis à Nação” (Sobral, 1816 A, p.224; p. 238). 

E conclui peremptorio: “Se he útil que no Reino haja Minas de todo o 
género, também o-deve ser que se-conheção e se-saiba onde existem: e ainda 
mais útil o-deve ser que ellas se-aproveitem; alias cui bono ?” (Sobral, 1816 A, 
p.240). 
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CONCLUSÃO  

Terminaremos as nossas considerações sobre a análise química na 
Universidade de Coimbra ao tempo de Rodrigues Sobral, referindo aqui, ainda 
que muito resumidamente, os três escritos de sua autoria que redigiu a 
propósito da análise de quinas recebidas do Brasil, com empenho especial da 
Casa Real, para que fosse cuidadosamente investigado do ponto de vista 
químico e médico, o seu princípio febrífugo.  

Ao apresentar os resultados do ensaio químico que fez da quina 
conhecida no Brasil por Mil-Homens (Sobral, 1814 B), Rodrigues Sobral fez 
publicar um conjunto de reflexões gerais sobre as dificuldades de uma boa 
análise, principalmente vegetal (Sobral, 1814 C) e, posteriormente, uma longa 
memória sobre o Princípio Febrífugo das Quinas (Sobral, 1819). Estes três 
escritos juntamente com os resultados da análise química duma mina metálica 
por ele realizada e apresentados a pp. 91-96 no mesmo volume do Jornal de 
Coimbra em que apresenta os resultados da análise química da quina Mil-
Homens, constituem um verdadeiro e longo tratado de Análise Química, do qual 
nos permitimos ressaltar: 

“uma análise química qualquer, e muito especialmente uma analyse 
vegetal ou animal, he o tabalho mais difícil de toda a Chimica (…), a pedra de 
toque que distingue o Chimico profundo d´aquelle que o não he. (…) A Analyse 
chimica tem sempre este único problema que resolver: quantos e quaes são os 
princípios ou elementos, sejam próximos, sejam remotos, que compõem o 
corpo que se-analysa; quaes são as proporções respectivas destes princípios, 
seja dos immediatos e ainda compostos; seja dos elementares , e sobre os quaes 
os meios de analyse actuaes já nada podem”. 

Dos três tipos de análise química, a mineral, a vegetal e a animal, “a 
analyse dos mineraes, (a analyse dos metaes e suas minas) he necessariamente 
mais simples e menos complicada pela mesma simplicidade da sua composição, 
pela natureza dos seus princípios ou mais fixos, ou menos destructiveis e 
alteráveis (…) constando pela maior parte de três princípios, a saber, um acido, 
uma base, e mais ou menos agua” (Sobral, 1814 C, pp. 252-254). Também, a 
análise química das águas “ não he tão complicada como pareceria à primeira 
vista” pois o seu contento são “alguns saes, terras, um pequeno número de 
metaes, ou algumas combinações hepáticas, servindo-lhes a água ou de 
dissolvente ou de vehiculo”, sendo, todavia, de concordar com o que sobre ela 
diz Henry “L´analyse complete et exacte dês eaux minerales et dês corps 
mineraux en general, est un dês sujets les plus difficiles de la chimie pratique, et 
elle exige une connaissance très étendue dês proprietés et dun mode d´action 
d´une classe très nombreuse de corps”.  “Mas, apesar de quanto a chimica dos 
vegetaes tem ganhado em preciosas descobertas, conhecimentos úteis e 
applicações felizes a todas as Artes chimicas que têm por base as substancias 
vegetaes, à Medicina, etc”… impõe-se reconhecer  “quanto he difficil uma boa e 
exacta anályse vegetal; quanto uma tal analyse he rara; quanto se deve 
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desconfiar da maior parte das que existem”; “as difficuldades que offerece uma 
analyse vegetal qualquer, se augmentam além das que são communs a toda a 
anályse, 1º pela ordem de composição das substancias vegetaes, comparadas 
com a mineraes; 2º pela natureza volátil da maior parte dos seus principios 
elementares; e ainda mesmo por alguns immediatos e compostos; 3º pela 
natureza e carácter das combinações dos mesmos elementos de serem 
facilmente alteraveis pelo fogo, pelo ar, e por todos os agentes, com poucas 
excepções; 4º pela complicação das suas attracções, pela facilidade com que a 
ordem d´estas attracções he alterada e mudada, etc, etc., etc…”  Os elementos 
que neles predominam “como são o hydrogenio, o carbonio, o oxygenio, e o 
azote, são de uma natureza tão subtil; são tão fugazes (se exceptuarmos o 
carbonio) que estando livres das combinações que os retêm, às primeiras 
impressões de uma temperatura um pouco augmentada desapparecem 
fundidos no calórico em forma de fluidos elásticos”. Daí a conclusão: uma 
análise química em geral, e muito particularmente uma análise vegetal, “para 
merecer alguma confiança deve necessariamente ser longa, extensa e vagarosa, 
que toda a precipitação nas experiências, toda a impaciência em esperar pelos 
seus resultados devem ser oppostas e fataes ao fim da mesma analyse. Com 
efeito, quem não vê que huma analyse he um como resumo pratico de toda a 
chimica; hum complexo de todas as suas operações? Além das operações 
preparatórias, huma analyse comprehende dissoluções, precipitações, infusões 
a frio, e a calor, decocções mais ou menos longas, filtrações mais ou menos 
difficeis e morosas;  destillações, evaporações ou espontâneas ao ar livre, ou 
promovidas e aceleradas pela acção do fogo, cristalizações, combustões, 
carbonizações, incinerações, etc, etc. etc. (…) Nós lemos muitas vezes em 
poucas páginas, o que se-achou por experiências  de muitos mezes, e talvez 
annos” (Sobral, 1814 C, pp.257-265).  

Os resultados da análise química que fez da quina Mil-Homens (Sobral, 
1814 B) e, na sequência dos mesmos, as reflexões que apresentou sobre o 
princípo febrífugo das quinas em geral (Sobral, 1819) são o exemplo prático e 
acabado do quanto sobre o assunto antes escrevera e fizera. 
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Esta comunicação incide sobre a preparação que Júlio Máximo de 
Oliveira Pimentel, professor da Escola Politécnica de Lisboa e futuro visconde 
de Vila Maior, efetuou fora do país, usufruindo de uma bolsa que lhe foi 
concedida pelo Governo. 

Tem por base um manuscrito, no qual Vila Maior relata, em jeito de 
diário, a sua  estada em Paris entre 1844 e 1846, frequentando os cursos de 
Química de reconhecidos mestres da época (como Gay-Lussac, Payen, Dumas, 
Chevreul ou Orfila) e trabalhando como auxiliar no laboratório de Peligot, 
prática escolhida como forma de aprendizagem, pois no século XIX os 
laboratórios eram os grandes centros do avanço científico.  

Para se inteirar dos progressos científicos e tecnológicos em curso, e 
da aplicação destes à indústria, Oliveira Pimentel empreendeu também uma 
viagem de estudo pela França, Bélgica, Alemanha, Suíça e Inglaterra, onde 
visitou não só instalações universitárias, mas também uma série de unidades 
industriais de ponta, informando-se sobre matérias-primas, métodos de 
fabricação e maquinaria utilizada. 

Cosmopolita e homem de cultura, nesta viagem procurou igualmente 
conhecer sítios e paisagens, obras de arte e monumentos, as modernas obras 
de engenharia, e assistir a espetáculos teatrais, operáticos e musicais. 

 
«O fim das sciencias é naturalmente utilitario; o seu ultimo rezultado 

é a applicação dos descubrimentos humanos ao serviço da comunidade»1

                                                                 
1 PIMENTEL, J. 1859. Palestra scientifica. Revista Contemporanea de Portugal e Brazil. 
Lisboa: Typographia do Futuro. Primeiro anno, p. 128. 

. 
Estas palavras do Visconde de Vila Maior sintetizam o seu pensamento sobre a 
função das ciências e a utilidade da pesquisa científica. Homem de ciência, 
movia-se num universo racionalista confiante nas conquistas que o saber ia 
trazendo, mas também, liberal convicto e cidadão empenhado, entendia que 
as aquisições do conhecimento deviam ser usadas em benefício do ser 
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coletivo, da evolução do país, do bem-estar das populações. A sua vida e o seu 
trabalho foram norteados por essa matriz ideológica. 

No século XIX, havia a nítida perceção de que as novas descobertas 
científicas, através de soluções práticas e concretas, estavam na base do 
progresso que a humanidade conhecia, existindo uma estreita 
interdependência entre investigação aplicada, inovação técnica e 
desenvolvimento social. E entre as ciências do século, a Química tinha um 
lugar cimeiro, sobretudo pela sua ligação com a economia ao possibilitar uma 
utilização nova das riquezas do planeta, as matérias-primas, transformadas 
pelo espírito científico, como o expressa Vila Maior de forma incisiva: «Entre 
os homens que teem reflectido, por pouco que seja, sobre as causas da 
civilisação actual, não ha por certo um só que desconheça a vasta importancia 
da chimica moderna, o seu grande influxo e amplissima ascendencia sobre 
quasi todos os ramos das sciencias naturaes, e, principalmente, sobre o 
trabalho industrial, ou elle tenha por fim augmentar e aperfeiçoar as 
producções agricolas, ou transformar a materia inerte em coisas uteis»1

O Visconde de Vila Maior representa de forma clara esta nova era, 
pois conjugou a sua carreira de professor e de cientista com a atividade 
política e administrativa, com uma participação na economia, com um forte 
envolvimento cívico e associativo

.   
O Liberalismo trouxe novas estruturas e novos homens: nas 

preferências para cargos políticos e administrativos, deixou de pesar tanto o 
sangue, pesando mais o merecimento, embora tendência para imitar os 
antigos costumes transpareça da copiosa produção de barões e de viscondes. 
Trouxe também grandes melhoramentos de ordem material, para incremento 
dos quais se tornavam imprescindíveis pessoas bem preparadas científica e 
tecnicamente. A elas foram pois confiadas as reformas mais diversas.  

2

Bacharel formado em Matemática pela Universidade de Coimbra, foi 
lente da cadeira de Química da Escola Politécnica de Lisboa, professor de 
Química do Instituto Industrial, diretor do Instituto Agrícola de Lisboa, reitor 
da Universidade de Coimbra, cargo que ocupou desde 1869 até à sua morte 
em 1884, o que acabou por se traduzir num longo reitorado apesar do frio 
acolhimento que o corpo universitário lhe dispensou

.  

3

                                                                 
1 Ibidem, p. 189. 
2 Foi sócio de várias instituições científicas, literárias e culturais, nomeadamente da 
Society of Arts de Londres, da Academia de Agricultura de Florença, da Academia Real 
das Ciências de Lisboa, da Sociedade Farmacêutica Lusitana, do Instituto de Coimbra, 
do Grémio Literário de Lisboa. 

. É um percurso 

3 Cf. CRUZEIRO, Maria Eduarda. 1988. Capital simbólico e memória institucional – a 
propósito da Universidade no século XIX. Análise Social. Vol. XXIV (101-102), p. 593, n2. 
Esse frio acolhimento é compreensível, uma vez que ele não só não era professor da 
Universidade, como provinha de uma das novas escolas (a Escola Politécnica) que tinha 
retirado alunos às Faculdades de Matemática e de Filosofia reduzidas quase só aos que 
se destinavam à Faculdade de Medicina. Ver MACEDO, Newton de. 1935. Instituições 
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académico assinalável, mas não menos impressivos são os cargos que 
desempenhou na política e na administração: vereador do município de 
Lisboa, presidente da Câmara Municipal de Lisboa no biénio de 1858-1859, 
deputado às cortes por Lisboa em várias legislaturas e, depois da sua 
nomeação como 2.º Visconde de Vila Maior em 1861, par do reino e 
presidente da Câmara dos Pares.  

A sua dimensão cívica revelou-se aquando da epidemia de febre 
amarela que ocorreu em 1857 na capital. Nomeado vogal do Conselho de 
Saúde, prestou tão relevantes e valiosos serviços que lhe valeram ser 
agraciado com a medalha de prata que o Município de Lisboa mandou cunhar 
para comemorar “os feitos de valor e caridade” praticados naquela crise1. Esta 
calamidade, que dizimou a população2, alertou-o para as más condições de 
salubridade da cidade, pugnando  e escrevendo3

                                                                                                                                              
de cultura. História de Portugal. Dir. Damião Peres. Barcelos: Portucalense Editora, vol. 
VII, p. 671. 
1 I. B. U. C. (Instituto Botânico da Universidade de Coimbra). Fundo Vila Maior: 
documentos diversos. Resolução de 20 de Junho de 1859. 
2 Na cidade de Lisboa, «a TBM causada pela  epidemia situa-se em 32,2 por mil, o que 
significa que em 1857 por cada mil habitantes se registaram mais de trinta e duas 
mortes devidas à febre». Ver RODRIGUES, Teresa. 1995. Nascer e morrer na Lisboa 
oitocentista: migrações, mortalidade e desenvolvimento. Lisboa: Edições Cosmos, p. 
271. 
3 PIMENTEL, J. M. de Oliveira. 1857. Hygiene publica. Annaes das Sciencias e Lettras. 
Lisboa: Academia Real das Sciencias. Tomo I (Julho), p. 285-288, (Setembro), p. 411-
417, (Outubro), p. 454-468, (Novembro), p. 514-524, (Dezembro), p. 581-589. 

 sobre a urgência da 
introdução de medidas higiénicas junto da população e nas habitações. Em 
1858, o melhoramento da rede de esgotos foi uma prioridade na sua 
vereação. 

A versatilidade do seu saber e a diversidade dos seus interesses, além 
da disponibilidade manifesta para servir a causa pública, levaram-no a aceitar 
um sem número de comissões. Fez parte da Comissão Central para a 
Exposição de Paris de 1855 e da Comissão de Estudo criada na mesma altura, 
foi comissário régio à Exposição de Londres de 1862 e à de Paris de 1867 e 
comissário-geral da Exposição Universal de Paris de 1878, exposições que 
eram verdadeiras montras da capacidade industrial dos países e onde se 
jogava muito do prestígio nacional. Deu ainda o seu contributo, 
graciosamente, em assuntos de perfil variado, sendo secretário da comissão 
nomeada em 1851 para a Reforma da Moeda, vogal da comissão para a 
reforma das Pautas Aduaneiras em 1852, para a inspeção do Arsenal do 
Exército e da Fábrica da Pólvora, para a reforma do Colégio Militar e da 
Academia Real das Ciências, do Conservatório Dramático, do Conselho Geral 
do Comércio e Indústria e, por fim, foi-lhe cometida em 1883 a missão de 
elaborar um plano de reestruturação do Ensino Superior, no qual trabalhava 
quando a morte o surpreendeu.  
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Nascido em 5 de Outubro de 1809, Júlio Máximo de Oliveira 
Pimentel, futuro Visconde de Vila Maior, viveu a sua juventude e primeiros 
anos da vida adulta durante um período muito conturbado da história do país, 
o período longo e difícil da implantação do Liberalismo, época de grande 
instabilidade social e política, pontuada por numerosos movimentos militares 
e marcada por uma guerra civil devastadora. Desde cedo tomou partido pela 
causa liberal que era, além do mais, tradição de família1. Em 1828, quando 
frequentava na Universidade os cursos de Matemática e de Filosofia, viu-se 
obrigado a abandonar Coimbra para não ser expulso e preso, o que fez a 
conselho do professor Tomé Rodrigues Sobral, seu conterrâneo e seu amigo. 
Estalada a guerra, apresentou-se no Porto ao exército liberal, ficando colocado 
no Batalhão de Voluntários Académicos. Distinguiu-se em alguns recontros e 
sobretudo na defesa da Serra do Pilar – é um dos célebres «polacos da serra» 
–, onde foi ferido numa perna, ferimento que o marcou para sempre. Em 
reconhecimento do valor militar demonstrado enquanto voluntário 
académico, foi integrado no exército com o posto de alferes2

Em 1836, Passos Manuel efetuou uma larga reforma do ensino que 
abrangeu o ensino primário, secundário e superior. Neste último foram 
criadas novas escolas, entre as quais estava a Escola Politécnica de Lisboa, 
estatuída por decreto de 11 de Janeiro de 1837. Era sua finalidade essencial 
preparar os que se destinavam aos serviços técnicos e militares do Estado e 
acessoriamente contribuir para propagar a instrução científica superior. Essa 
preparação envolvia as ciências matemáticas, físicas e naturais com um 
quadro de dez disciplinas fundamentais

, o que lhe abriu 
a carreira militar, como aconteceu com outros nas mesmas circunstâncias. 
Restabelecida a paz em 1834, regressou a Coimbra a terminar o seu curso de 
Matemática, o que alcançou três anos depois. Tinha então em mente ir para 
Paris cursar Engenharia Civil na Escola de Pontes e Calçadas, mas o seu destino 
seguiu outro rumo.  

3

                                                                 
1 O seu pai, Luís Cláudio de Oliveira Pimentel, e o seu tio, o General António José 
Claudino de Oliveira Pimentel, foram presos em Junho de 1828, encarcerados em São 
Julião da Barra, e condenados depois, o primeiro a quatro anos de prisão em Peniche e 
o segundo a degredo perpétuo para Angola, vindo a falecer antes do embarque. 
2 I. B. U. C. Fundo Vila Maior: documentos diversos. Carta patente de nomeação de Julio 
Maximo Pimentel, Voluntario Académico, Alferes do Batalhão de Caçadores numero 
tres. 
3 Cf. MACEDO, Newton de. 1935. Instituições de cultura. Ob. cit., p. 661-662 e 670. 

. Júlio Pimentel foi convidado para 
reger a 6.ª disciplina, a de Química, o que aceitou após alguma hesitação. 
Provido na propriedade da cadeira, cumprido o concurso público depois de 
um ano de exercício, empenhou-se no desenvolvimento do ensino da 
Química, na organização do primeiro laboratório de Química da Escola 
Politécnica (provavelmente adaptado da cozinha e do refeitório do extinto 
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Colégio dos Nobres, colégio que a escola substituíra e em cujo edifício estava 
instalada), e na publicação de um compêndio para os alunos1

Oliveira Pimentel, desde o início da atividade docente, manifestara o 
desejo e a conveniência de estudar em Paris para aprofundar e atualizar os 
seus conhecimentos. A possibilidade de concretizar esse desejo surgiu em 
1844 quando a Escola Politécnica contratou um professor substituto para a 
cadeira de Química (Joaquim Henriques Fradesso da Silveira), e ele foi 
autorizado a sair. Foi-lhe concedida uma bolsa de 600 francos (à volta de cem 
mil réis) mensais, incluindo esta quantia o ordenado de professor e o soldo de 
militar, sendo portanto a parte que cabia à bolsa apenas de 27$067 réis

. 

2

 Partiu para França em 
Setembro de 1844 acompanhado 
pela mulher, Sofia de Roure 
Auffdiener, e pela filha Júlia, 
criança de quatro anos, deixando 
em Portugal o filho Emílio então 
bebé de meses. Fez a viagem de 

navio até Southampton, passando depois a Le Havre donde seguiu de 
diligência até Ruão e depois por caminho de ferro até Paris, transporte, este 
último, à época, ainda uma novidade. A primeira impressão que tem da cidade 
não correspondeu à imagem que dela fizera. Esse desapontamento talvez se 
compreenda porque, antes da grande transformação urbanística dirigida por 

. Era 
pouco para viver na grande cidade com a família, mas abraçou com 

entusiasmo o ensejo de trabalhar 
num meio científico dos mais 
adiantados da Europa. E embora 
o objetivo que o motivava fosse 
muito preciso, que era a sua 
preparação científica e 
académica, usufruir da riqueza 
cultural e da modernidade desse 
mundo a que acedia também 
estaria nos seus horizontes, pois 
viajar na civilização era tido ainda 
como a forma mais acabada de 
aprender.  

                                                                 
1 PIMENTEL, Júlio Máximo de Oliveira. 1839. Curso de chymica elementar professado 
na Escola Polytechnica. Lisboa: Impressão de Galhardo Irmãos. 
2 Cf. HENRIQUES, Julio A. 1885. Visconde de Villa Maior. Jornal de Horticultura Prática. 
Vol. XVI , p. XI. 

Figura 1: Júlio Máximo de Oliveira Pimentel (ca. 
1850). Fonte: Biblioteca Nacional Digital. 
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Haussmann, muitas ruas eram estreitas, sujas e escuras, com muitas casas 
velhas e denegridas pelo tempo e pela humidade do clima1

Ao chegar, o ministro de Portugal, o Visconde da Carreira, a quem se 
apresentou, recebeu-o com pouca cortesia. Latino Coelho considerará mais 
tarde que essa falta de atenção e de apoio se terá ficado a dever em parte ao 
facto de o diplomata duvidar «que existisse uma sciencia chamada chimica e 
de que o seu ensino fosse proveitoso a Portugal»

.  

2

Estando, por estes anos, a prática laboratorial em definitivo 
estabelecida na ciência química, começaram a aparecer laboratórios à imagem 
do que Justus Liebig tinha em Giessen: unidades de ensino e de investigação, 
constituídos por um professor e investigador principal, investigadores, alunos 
de investigação, preparadores e auxiliares de laboratório. Os custos elevados 
da constituição e da manutenção dos laboratórios eram em parte colmatados 
com a admissão de estagiários que afluíam vindos de diversos pontos da 
Europa e não só

.  
Em contrapartida, foi calorosamente recebido por amigos que então 

se encontravam em Paris, alguns, exilados na sequência da revolta de 
Fevereiro contra o ministério de Costa Cabral, como José Estêvão, Mendes 
Leite, o Conde do Bonfim e, acima de todos, por Sebastião Carlos Navarro de 
Andrade, seu companheiro desde o tempo do Batalhão Académico, que o 
guiou nos «primeiros passos no labyrinto d' aquella Babilonia». 

Depois de acomodado com a família num 2.º andar de uma casa ao 
cais des Grands Augustins perto da ponte de S. Michel – pela qual pagava 700 
francos por trimestre, renda bastante elevada para as suas posses, mas cuja 
opção obedeceu ao desejo demonstrado pela mulher de viver junto do rio 
Sena –, tratou de organizar a sua vida de estudante.  

O plano de estudos que traçara englobava, por um lado, a frequência 
dos cursos de Química mais importantes, sobretudo o de Jean-Baptiste 
Dumas, então professor titular da Faculdade de Ciências de Paris, e por outro, 
e principalmente, entrar para um laboratório onde se pudesse instruir nos 
trabalhos de investigação. A Química não se aprendia apenas nos livros, era 
necessário ver com os olhos e mexer com as mãos. 

3

                                                                 
1 Como se diz na revista O Panorama. Lisboa: Imprensa da Sociedade Propagadora dos 
Conhecimentos Uteis. N.º 76 (10 Junho 1843), p. 178. 
2 COELHO, José Maria Latino. 1860. Julio Maximo de Oliveira Pimentel. Revista 
Contemporanea de Portugal e Brazil. Lisboa: Typ. da Sociedade Typographica Franco-
Portugueza. Segundo anno, p. 565. 
3 Ver sobre os laboratórios de Química nesta época, GONÇALVES, Raquel. 1998. 
Instituições: os laboratórios de Química. Divórcio entre cabeça e mãos?: laboratórios 
de Química em Portugal (1772-1955). Lisboa: Livraria Escolar Editora, p. 12-18. 

, muitos deles já abonados com licenciaturas universitárias, e 
que procuravam aprofundar o seu saber. Os cursos de Química ministrados 
não previam o tempo suficiente para consolidar os conhecimentos da prática 
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laboratorial, e assim os estudantes não ficavam qualificados para prepararem 
e regerem um curso1

Tentou depois o laboratório do Colégio de França onde era 
preparador o filho do Barão de Thenard

.   
No caso particular de Júlio Pimentel, a necessidade de consolidar os 

conhecimentos era ainda mais patente, pois a sua formação académica de 
base em Química fora reduzida. Não admira assim que os seus primeiros 
passos fossem encaminhados para a procura de um laboratório onde pudesse 
praticar. Desde logo resolveu não invocar qualquer patrocínio oficial, e 
assumir-se como simples estudante. Na “peregrinação” pelos laboratórios 
contou com a boa vontade e com o auxílio de Sebastião Betâmio de Almeida, 
químico há anos residente em Paris e seu conhecido, que fora preparador no 
laboratório da Escola Politécnica de Paris e por isso conhecia bem o meio 
científico parisiense da Química. 

A primeira escolha recaiu no laboratório privado que Theóphile 
Pelouze, professor no Colégio de França e na Escola Politécnica de Paris, havia 
estabelecido na Rue Dauphine. Era um laboratório de ensino e de 
investigação, muito reputado, à imagem do de Giessen onde Pelouze 
trabalhara com Liebig. A visita que Júlio Pimentel fez ao laboratório, porém, 
desiludiu-o. Por um lado, Pelouze estava quase sempre ausente, entregando a 
direção dos trabalhos a Edmond Frémy, que era nesta altura preparador e 
assistente de Pelouze na Escola Politécnica (onde será nomeado professor 
dois anos depois), e a Charles Barreswill (que começou aqui como estudante 
vindo a ser chefe do laboratório, onde colaborou com Claude Bernard). Por 
outro lado, o laboratório tinha uma afluência de grande número de alunos, o 
que considerou constituir um elemento de distração. Acrescia que a 
mensalidade era de 100 francos, quantia demasiado alta para a sua bolsa.  

2

Em seguida, foi ao laboratório do Jardim das Plantas, o principal 
Jardim Botânico de França, onde Louis Gay-Lussac era professor de Química. 
Embora o nome deste proeminente físico e químico, que havia sido professor 
de Física na Sorbonne e abandonara o lugar em 1832 para se ocupar da 
cátedra de Química neste Jardim, só por si fosse uma garantia de qualidade, a 

 o qual, embora estivesse interessado 
em ter um auxiliar não pago que o substituísse no laboratório, pôs como 
condição que “se alistasse” no laboratório de Pelouze a quem não queria 
prejudicar nos seus interesses, ou seja, que aí pagasse os 100 francos mensais, 
proposta que não era aceitável. 

                                                                 
1 Ver CRUZ, Isabel; LOPES, Sandra. 2008. Chemistry “laboratory hands” in Portugal in 
the nineteenth century: aspects of an evolution. Neighbours and territories: the 
evolving identity of chemistry: the 6th international conference on the history of 
chemistry. Louvain-la-Neuve: Mémosciences, p. 550. 
2 Louis Jacques Thenard (1777-1857), químico francês de origem humilde que foi feito 
barão por Carlos X em 1825. Foi professor na Faculdade de Ciências de Paris e no 
Colégio de França. 
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verdade é que lhe pareceu que neste laboratório se trabalhava pouco. 
Ademais, ficava muito distante de casa e assim também lhe não conveio, 
embora o preço fosse mais módico – 50 francos mensais. 

Passou depois ao Conservatório Nacional das Artes e Ofícios, escola 
de ensino público e gratuito ligado às artes industriais, com o fim de ver o 
laboratório do químico Anselme Payen, o qual, começando por se dedicar à 
produção química industrial, a partir de 1835 se tornou professor, primeiro na 
Escola Central de Paris e depois neste Conservatório, e se entregou em 
exclusivo à investigação. Oliveira Pimentel também não optou por este 
laboratório por o ensino ser aí particularmente destinado à Química Industrial 
e ele precisar de uma formação mais geral com vista ao curso que tinha de 
ministrar em Lisboa.  

Porém, no Conservatório, passou por uma porta que tinha a inscrição 
“Laboratoire de Mr Peligot”. Eugène Peligot foi um químico insigne que 
desenvolveu uma investigação diversificada, desde os metais, como o crómio, 
o urânio ou o ferro, até aos açúcares, aos fertilizantes, à água potável, à 
estrutura do vidro e ao bicho da seda, notabilizando-se por ter sido o primeiro 
a isolar o metal urânio, em 1841. Este laboratório tinha no seu quadro um 
preparador e costumava ter um ou dois auxiliares que o professor só aceitava 
já com prática de Química. O preparador do laboratório, Pierre Favre (físico e 
médico, mais tarde professor na Faculdade de Medicina de Marselha), ficou 
agradado com a possibilidade de ter um auxiliar, uma vez que se encontrava 
sozinho, pois o anterior, Maumené, tinha saído para estabelecer um 
laboratório seu. Peligot recebeu Pimentel com afabilidade e, depois de se 
inteirar «perfunctoriamente» do seu saber em Química, admitiu-o a praticar 
no seu laboratório gratuitamente, ou melhor, pagando somente com o serviço 
prestado. Este acordo realizava o anseio de Júlio Pimentel de poder praticar 
num laboratório acreditado sem gastar dinheiro e, para além disso, 
estimulava-o a ser assíduo. Assim, foi por ele que se decidiu. 

Começou imediatamente a trabalhar no laboratório e 
simultaneamente a seguir alguns cursos. No início, em Outubro, começou por 
seguir o único que estava aberto, o de Michel Eugène Chevreul sobre Química 
aplicada à tinturaria que ele professava na Manufatura Nacional des Gobelins, 
fábrica que produzia tapeçarias de alta qualidade que se distinguiam pela 
excelência dos materiais e dos tintos, e onde era diretor da secção de 
tinturaria. Assistia às aulas duas vezes por semana, às 9 horas da manhã. 
Acompanhou-o durante algum tempo, embora incidisse numa temática 
demasiado circunscrita para aproveitar a quem tinha de reger um curso de 
Química Geral.  

Depois, também duas vezes por semana, passou a assistir às aulas de 
Química que Jean-Baptiste Dumas proferia na Sorbonne, cujas notas redigia à 
noite em casa. Dumas é mais um dos químicos que começou como boticário, 
mas completou a sua preparação cursando depois, na universidade, Física, 
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Química e Botânica, vindo a destacar-se sobretudo em Química Orgânica. 
Penso que terá sido este o mestre que mais influência teórica exerceu sobre o 
nosso químico, a avaliar pelas referências amiudadas que irá fazer às suas 
ideias e ensinamentos nos seus escritos, se bem que estes reflitam também o 
muito que aprendeu com Peligot. 

Presenciou igualmente as aulas de Mathieu Orfila, professor de 
Química na Faculdade de Medicina de Paris. Orfila, catalão de origem, em 
Paris estudou medicina, onde foi aluno de Vauquelin e de Thenard e mesmo 
depois de obter a licenciatura em Medicina manteve a sua pesquisa em 
Química. A sua maior contribuição para a ciência radica na confluência destes 
duas áreas, no estudo dos venenos, sendo o criador da toxicologia.  

No Jardim das Plantas ainda foi ouvir algumas vezes as lições de Gay-
Lussac, que nesse ano regeu pela última vez, ficando «encantado com a 
clareza e a simplecidade engenhosa da sua exposição», lamentando que as 
suas muitas obrigações e a distância a que o Jardim ficava de casa lhe não 
permitissem comparecer de modo mais continuado.  

Durante o dia consagrava a maior parte do tempo aos afazeres do 
laboratório. Peligot encarregava-o da preparação das substâncias que eram 
necessárias para a determinação de alguns equivalentes metálicos, de fazer 
também as análises dessas substâncias, e de o coadjuvar em muitos dos seus 
trabalhos, como a análise dos vidros e cristais da Boémia e nos estudos que 
empreendeu mais tarde para verificar a teoria da elaboração da seda pelo 
sirgo. Além disso, o preparador do laboratório, Favre, à época já mais 
interessado nos estudos das calorias que desenvolvia com Johann Silbermann 
(o qual foi assistente do laboratório e depois conservador das coleções no 
Conservatório das Artes e Ofícios), para ter mais tempo livre para eles, 
abusava da solicitude do auxiliar e entregava-lhe a preparação das 
demonstrações para o curso de Química que Peligot fazia duas vezes por 
semana no Conservatório das Artes. Júlio Pimentel sujeitava-se por considerar 
essas tarefas de grande utilidade para futura aplicação no seu próprio curso 
em Portugal.  

Como no seu plano de estudos também constava a deslocação à 
Universidade de Giessen para frequentar Química Orgânica com Liebig, 
resolveu preparar-se com a aprendizagem da língua alemã, para o que se 
matriculou na Escola de Robertson na rua de Richelieu. Ainda assistiu às lições 
durante dois meses, mas acabou por desistir, porque estas eram em horário 
noturno, o que o impedia de fazer companhia à mulher nas longas noites de 
Inverno.  

O estudo, o trabalho, e as finanças pouco abundantes, não deixavam 
ao casal muito espaço para se lançar no “grande mundo”. Serões com amigos, 
umas idas esporádicas ao teatro ou à ópera, onde viram atuar os mais 
famosos atores e cantores da época, como a Grisi, a Persiani, Mlle Rachel, 
Victor Petipa, Lablache ou Ronconi, no Teatro Italiano, na Comédie Française 
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ou na Ópera Cómica, constituíam os seus passatempos. O Inverno de 1845 foi 
muito rigoroso, em que pouco se viu o sol e o frio era tal que era imperioso ter 
o fogão constantemente aceso. Só quando chegou a Primavera puderam dar 
alguns passeios na cidade e nos seus arrabaldes. Visitaram os museus, o 
Jardim das Plantas, o Bosque de Bolonha, a fábrica dos Gobelins, as igrejas 
mais notáveis, o Panteão, os Inválidos, o Cemitério do Père Lachaise, e tudo o 
mais que os guias de Paris indicavam aos viajantes, e foram a  Versalhes, na 
companhia de José Estêvão.  

As saudades da pátria e da família levaram a mulher a querer 
regressar com a filha a Lisboa, não sem antes fazerem uma digressão até Laval 
a visitar uma tia que os havia convidado. Pimentel foi daí até Nantes e, 
juntamente com o cônsul português, examinou alguns estabelecimentos 
industriais, como refinações de açúcar, uma padaria mecânica, uma fábrica de 
chumbo, a de produtos químicos de Cartier e a grande Usine des Indres, onde 
se construíam os vapores transatlânticos. Ficando depois sozinho em Paris, 
continuou a frequentar o laboratório de Peligot e os cursos no bairro latino.  

Um encontro casual vai entretanto determinar uma alteração nos 
planos de aprendizagem traçados. Quis o acaso que se cruzasse na Ópera 
Cómica com o empresário José Maria Eugénio de Almeida que chegara a Paris 
em Junho de 1845. Tinha-se constituído em Lisboa a Companhia das Obras 
Públicas1, de que  ele era diretor, sendo também o principal Caixa2

Depois de ver algumas fábricas, Eugénio de Almeida decidiu-se pela 
instalação de uma refinaria de açúcar e encarregou Pimentel de fazer os 
projetos e encomendas de máquinas, prometendo-lhe interesse nessa firma. 

 da 
Companhia do Tabaco, Sabão e Pólvora, companhia que teve o monopólio de 
produção e comercialização dos referidos produtos em Portugal entre 1846 e 
1858. Vinha com o objetivo de adquirir maquinaria, contratar engenheiros e 
estabelecer relações no mundo industrial, a fim de lançar a grande empresa 
das obras públicas e de melhorar a exploração dos monopólios.  

Da conversa então havida resultou o convite que Eugénio de Almeida 
lhe formulou para se incumbir da direção da fábrica de Saboaria do Paço do 
Bispo e também o pedido para lhe indicar alguma indústria onde ele e os seus 
amigos do contrato – o contrato do tabaco estava então num grupo em que se 
destacavam, para além de José Maria Eugénio de Almeida, José Isidoro 
Guedes, futuro Conde de Valmor, e Joaquim Ferreira dos Santos, futuro Conde 
de Ferreira – pudessem empregar os grandes capitais de que podiam dispor.  

                                                                 
1 Companhia das Obras Públicas de Portugal: companhia formada em 19 de Dezembro 
de 1844 por um grupo de capitalistas com o objetivo de efetuar todas as grandes obras 
necessárias ao melhoramento das comunicações do país, objetivo que não cumpriu 
encerrando com saldo negativo em 1856. 
2 Designação por que eram conhecidos os arrematantes do Contrato do Tabaco, 
contrato pelo qual o Estado arrendava a particulares a produção e comercialização do 
tabaco.  
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Ao mesmo tempo, e como não era incompatível com a regência da cadeira na 
Escola Politécnica, este assentiu na direção da fábrica do sabão, o que 
melhorava a sua situação financeira.  

Para se habilitar a dirigir a fábrica com maior competência, resolveu ir 
até Marselha para aí estudar os métodos de fabrico utilizados nas indústrias 
do sabão. Marselha era, desde a Idade Média, um centro de produção de 
sabões de alta qualidade, e as fábricas tinham mantido os padrões tradicionais 
da fabricação artesanal. 

Antes, porém, ainda realizou uma viagem pela Bélgica, pelo Reno e 
pela Suiça, passando por Giessen e por outras cidades alemãs para ver as 
universidades e especialmente os laboratórios de Química. Examinou também 
unidades industriais de ponta para se informar sobre as mais recentes 
conquistas da tecnologia para posterior aplicação na indústria em Portugal. 

No início do mês de Julho saiu assim de Paris e dirigiu-se à Bélgica, 
primeiro a Bruxelas, onde viu uma fábrica de sabão, a de refinação da 
Sociedade Nacional, fábricas de serração de madeira, padarias mecânicas, as 
oficinas de construção da Companhia de Derosne & Cail, firma que produzia 
uma grande variedade de máquinas industriais, e depois a Malines, para 
observar o centro da rede ferroviária da Bélgica localizado nessa cidade.  

Bem acolhido pelos reitores e diretores, esteve também em múltiplas 
universidades: na Universidade Livre de Bruxelas, à época ainda muito no 
início, na de Lovaina, onde considerou o gabinete de Física, as galerias de 
História Natural e a biblioteca bem providos e bem organizados, na de Liège e 
na de Gand. Nesta última, o professor de Química, Mareska, para o qual trazia 
recomendação de Peligot, guiou-o na visita e mostrou-lhe no laboratório 
(«bem provido e muito aceado, o que parecia denotar que ali não 
trabalhavam muitos alumnos»), entre outras coisas, o seu aparelho para a 
condensação do ácido carbónico, que era de mais sólida construção e oferecia 
maior segurança do que aquele que então se usava em França.  

Foi depois a Seraing, juntamente com Eugénio de Almeida e o cônsul 
português em Bruxelas, observar aquele que era nesse tempo um dos 
estabelecimentos industriais de mais nomeada no continente, a Metalurgia 
John Cockerill, um dos maiores produtores de ferro e aço, assim como de 
maquinaria. Aí foram recebidos por um dos diretores que lhes deixou ver 
todas as oficinas, desde os altos fornos, até às serralharias das mais delicadas 
máquinas, as minas de carvão de pedra, os numerosos fornos de coke e tudo o 
mais que dava uma ideia da grandeza industrial do estabelecimento. Ficou 
muito impressionado com o prodigioso trabalho metalúrgico e mais ainda com 
«o poder da sciencea e do engenho humano».  

Como homem de cultura aproveitou a sua estada na Bélgica para 
apreciar as belas catedrais, os edifícios, os jardins, os museus e as obras de 
arte. Também as paisagens e as povoações que avistou lhe causaram grande 
admiração, assim como «a infinidade de fabricas, cujas altas chamines 
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vomitam constantemente columnas de espesso fumo», admiração pelo poder 
da indústria que gerava o conforto e o bem-estar que é bem do seu tempo, 
ainda não abalado por problemas ecológicos. Foi ainda a Spa, cidade afamada 
pelas suas termas, examinando o estabelecimento dos banhos e também a 
Reduta, casa onde estavam os jogos, se reunia a sociedade, se faziam 
concertos e davam os bailes, e que é considerado o primeiro casino moderno.  

Seguiu depois para a Prússia Renana, passando por Colónia, Bona, 
Coblença, Mogúncia, Francoforte, com destino a Giessen, onde queria ver o 
laboratório de Liebig a quem vinha recomendado por Pelouze. Esta era uma 
pequena cidade e toda a sua importância provinha da escola de Química 
Orgânica. Liebig recebeu-o de modo afável e mostrou-lhe o laboratório onde 
havia mais de 60 alunos. Explicou-lhe o seu método de ensino e todos os 
melhoramentos que introduzira e pô-lo ao corrente dos trabalhos em curso no 
laboratório. Ao ver como ali se funcionava, arrependeu-se um tanto de ter 
abandonado o seu primeiro plano de estudos que previa a estada de alguns 
meses em Giessen. Da Alemanha passou à Suíça, não deixando em todos estes 
locais, em paralelo com a romagem científica, de contemplar o que de mais 
precioso havia, de usufruir de concertos, peças de teatro e operáticas, e de 
dar os seus passeios. 

Nestas jornadas, uma boa parte dos trajetos foi já percorrida em 
caminho de ferro, mas utilizou também o transporte por estrada, mais lento, 
nas diligências com as suas estações de muda, e em omnibus em percursos 
mais curtos, assim como o transporte por via fluvial, subindo ou descendo os 
grandes cursos de água, como os rios Meuse, Reno e Ródano, ou vogando 
pelos lagos de Bienne e de Genebra na Suiça. 

Partiu finalmente para Marselha. O que primeiro despertou a sua 
curiosidade foi a obra em curso do Aqueduto de Roquefavour (construído 
entre 1841 e 1847), aqueduto que se destinava a conduzir parte da água da 
ribeira de Durance para Marselha. Considerada uma grande obra de 
engenharia, tinha três ordens de arcos sobrepostos, com mais de 80 metros 
de altura, e cujo canal tinha obrigado à abertura de túneis em rocha viva. 
Apreciou as condições de trabalho, pois tudo se fazia com o auxílio de 
máquinas, reduzindo ao mínimo o emprego da força dos homens. 

Passava as manhãs nas visitas de estudo às fabricas de sabão, cujo 
impacto na cidade se pode avaliar pela descrição que faz da vista que se 
gozava da Montanha Bonaparte, com a cidade e o antigo porto em baixo 
«como abrigados por um vêo de fumo e espessos vapores que na atmosphera 
derramam as numerosas fabricas de sabão». 

Fez também algumas digressões no Sul de França: em Saint Chamas, 
visitou a Poudrerie Royale, a grande fábrica de pólvora do governo, criada por 
Colbert em 1690; em Arles e Nîmes, admirou as construções do tempo da 
antiga Roma, anfiteatros, templos, banhos, as peças arqueológicas; em Gard, 
o aqueduto romano construído no século I a. C., que serviu de modelo à 
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moderna ponte aqueduto de Roquefavour; em Montpellier, viu a Escola de 
Medicina, parecendo-lhe pouco dignos de nota o laboratório e o gabinete de 
Física, assim como o Jardim Botânico, e só considerou mais rico e bem provido 
o Gabinete de Anatomia.  

No fim de Setembro partiu para Londres. Esta viagem não era ditada 
por mera recreação turística, pois tinha como programa encomendar 
aparelhos para a fábrica de sabão do Contrato, estudar, se fosse possível, os 
métodos de fabrico ingleses, e ao mesmo tempo visitar os estabelecimentos 
de Ensino Superior.  

Com a abonação do ministro então acreditado em Londres, o Barão 
de Torre de Moncorvo, que era amigo de família, foi visitar o King's College e a 
University College, escolas onde travou conhecimento respetivamente com o 
físico Charles Wheatstone e com o químico Thomas Graham; visitou também 
o Museu de Geologia que então era em Somerset House, o Museu Nacional, o 
Real Colégio de Cirurgiões. Fez ainda algumas excursões pelos arredores da 
cidade, e entre elas uma a Greenwich onde, também com recomendação 
especial, viu todo o Observatório (Royal Greenwich Observatory) e o Hospital 
dos Inválidos da Marinha. 

Em Londres, foi algumas vezes ao Queen's Theatre e ao Covent 
Garden, teatros onde voltou a ver atuar alguns dos artistas que já conhecia de 
Paris e onde ouviu a célebre soprano Jany Lind, cujo canto o maravilhou. 

No fim de Outubro voltou para Paris e retomou a sua atividade no 
laboratório de Peligot, onde já não trabalhava Favre que tinha instalado um 
laboratório seu. Conheceu então Jules Buis com quem vai desenvolver uma 
pesquisa sobre matérias gordas vegetais cujos resultados serão publicados. Ao 
mesmo tempo, assistia aos cursos de Ciências e tratava da organização dos 
planos para a fábrica de refinação de açúcar de que o encarregara José Maria 
Eugénio. 

Em Fevereiro de 1846 encerrou esta fase da sua preparação e 
regressou a Portugal. Era hora de corresponder ao investimento feito pelo 
governo português ao atribuir-lhe a bolsa, e de voltar à sua Escola Politécnica 
a iniciar um ensino atualizado da Química. Também era tempo de dar conta 
das suas diligências aos contratadores do tabaco no que respeitava à fábrica 
de sabão e ao estabelecimento da refinaria de açúcar. 

Ao chegar, nada correu como previsto. Em Abril irrompeu o 
movimento da Maria da Fonte que se tornou tão grave que as aulas das 
escolas se fecharam e Oliveira Pimentel não teve ocasião de abrir o curso. 
Entregou-se assim à preparação das lições para quando tivesse de começar a 
regê-lo, o que só em Março de 1848 viria a suceder. Por outro lado, verificou-
se também grande alteração no acordo que firmara em Paris com Eugénio de 
Almeida. Já não ficava encarregado da direção e da reforma da fábrica do 
sabão, o que lhe renderia 1:200$000 réis, mas apenas da inspeção e de 
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aconselhamento, com metade do salário. Acedeu, porque assim também tinha 
menos trabalho e menos responsabilidade. 

Maior dificuldade surgiu na empresa da refinaria do açúcar. Em Paris 
ficara tudo ajustado com a companhia Derosne & Cail para que em Maio 
seguissem para Lisboa os aparelhos para a fábrica, o engenheiro para a 
estabelecer e o mestre refinador, devendo fazer-se o último pagamento aos 
construtores à saída dos aparelhos. Não tendo disponibilidades financeiras 
para honrar o compromisso, José Maria Eugénio pediu a Júlio Pimentel que 
escrevesse para Paris solicitando a suspensão da remessa, justificando-a com 
os embaraços trazidos pela insurreição popular. Conseguiu-se um mês de 
espera, mas como o estado de coisas se não alterasse, Pimentel propôs que 
passassem o negócio a José Ferreira Pinto Basto (possuidor da fábrica da Vista 
Alegre), que nele estava interessado, o que veio a acontecer.  

Concentrando-se então na empresa de sabão, aconselhou os 
contratadores, uma vez que estes tinham o monopólio por 12 anos, a 
estabelecerem uma fábrica de soda, produto que era essencial à fabricação do 
sabão e que era importado de Inglaterra a preços muito elevados, pois só de 
direitos pagava 1$200 réis por arroba. Como não quiseram fazer tal 
investimento, e por iniciativa de Júlio Pimentel, assinaram um contrato com o 
Conde de Farrobo, proprietário da Fábrica de Produtos Químicos da Verdelha, 
que passou a produzir a soda e a fornecê-la para a fábrica do sabão, o que se 
traduziu numa considerável economia.  

O Conde de Farrobo convidou-o para ficar também com a inspeção e 
aconselhamento nesta sua fábrica, ao que anuiu, pois estes honorários 
tornavam-se bem oportunos numa época em que os vencimentos do Estado 
se achavam em grande atraso e em que as notas do banco em que se faziam 
os pagamentos estavam fortemente depreciadas por causa da crise financeira 
de 1846. 

Entretanto, o país estava de novo mergulhado na guerra civil. Oliveira 
Pimentel, enquanto as escolas se não abriam, passava a maior parte dos dias 
no laboratório de Química da Casa da Moeda, instituição que tinha posto o 
seu laboratório à disposição da Escola Politécnica, na sequência do incêndio 
de grandes proporções que tinha reduzido a escombros em Abril de 1843 o 
edifício do Monte Olivete. Desenvolvia então a pesquisa no domínio do 
fabrico do sabão, tentando descobrir um meio fácil de branquear o óleo de 
palma. Ao ter a ideia de separar a parte líquida da parte sólida pela 
cristalização e pressão, conseguiu obter a palmina com suficiente consistência 
para fabricar velas. Chegou a obter privilégio para a fabricação de velas, mas o 
Conde de Farrobo, que tinha uma fábrica de estearina, propos-lhe a compra 
da patente, com o que concordou por não se sentir então disposto a entrar na 
carreira industrial.   

A partir de 1848, a sua ação vai distribuir-se pela docência (como 
professor, cedo tratou de escrever um manual atualizado e completo para as 
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aulas que lecionava na Escola Politécnica1

O último terço do século XIX foi um período negro para a 
vitivinicultura portuguesa sobretudo devido à filoxera que, aparecendo no 
Douro em 1865, rapidamente se espalhou por todo o reino. No ano seguinte, 
Vila Maior foi encarregado juntamente com António Augusto de Aguiar e João 
Inácio Ferreira Lapa de fazer uma avaliação da situação dos centros vinícolas 
do país e dos processos de produção por eles adoptados

, no qual incorporou os 
conhecimentos adquiridos nos cursos que frequentou lá fora), pela 
investigação no laboratório, pelas inspeções na fábrica do sabão (que 
abandonou na Primavera de 1851, por grave desinteligência com os 
contratadores do tabaco, pondo fim à sua cooperação) e na da Verdelha. Foi 
também um período de intensa atividade científica, em muitos casos 
diretamente ligada ao mundo económico e social. 

2. As averiguações 
então conduzidas levaram-no a perceber a importância deste setor da nossa 
agricultura, vindo a dedicar-se daí em diante de forma particular ao estudo da 
viticultura, ampelografia e enologia, visando introduzir os saberes mais 
recentes na produção vinícola3 e simultaneamente desenvolver a investigação 
sobre a vinha e as castas das uvas através da instalação de uma escola 
ampelográfica no Jardim Botânico da Universidade4

Igual cuidado com a evolução económica do país ditou a elaboração 
de um estudo sobre a produção da seda no distrito de Bragança (A 
sericicultura no districto de Bragança, principalmente no concelho de 
Moncorvo), publicado em 1864

.  

5. Estudo que respondia ao interesse, estatal e 
particular, em fazer, no contexto de uma política industrial, o levantamento 
dos recursos naturais com vista a diminuir o peso das importações de 
matérias-primas, pois entre esses recursos estava a produção de amoreiras e a 
criação dos bichos da seda para a sequente manufatura da seda6

                                                                 
1 PIMENTEL, Júlio Máximo de Oliveira. 1850-1852. Lições de chymica geral, e suas 
principaes applicações. 3 vols. Lisboa: Imprensa Nacional.  
2 Comissão que redigiu a Memoria sobre os processos de vinificação empregados nos 
principaes centros vinhateiros do reino. Lisboa: Imprensa Nacional, 1867. 
3 Entre outras, escreveu as seguintes obras sobre este tema: Tratado de vinificação 
para vinhos genuinos. 2 vols. Lisboa: Tip. da Academia Real das Sciencias, 1868-1869; 
Ampelographia e oenologia do paiz vinhateiro do Douro. Lisboa: Imprensa Nacional, 
1870; Manual de viticultura practica. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1875. 
4 Ver VIDAL, António José Rodrigues. 1873. Jardim Botanico da Universidade de 
Coimbra: relatorio do director em 1870. Jornal de Horticultura Pratica. Vol. IV, p. 164. 
5 Obra referida por ALVES, Francisco Manuel (Reitor de Baçal). 1931. Memorias 
arqueologico-historicas do distrito de Bragança. Tomo VII. Os notaveis. Porto: 
Tipografia da Emprêsa Guedes, p. 408. 
6 Cf. MATOS, Ana Maria Cardoso de. 1996. Sociedades e associações industriais 
oitocentistas: projectos e acções de divulgação técnica e incentivos à actividade 
empresarial. Análise Social. Vol. XXXI (136-137), p. 402. 

. Este estudo, 
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além do mais, era-lhe caro por fomentar a economia da sua terra natal, Torre 
de Moncorvo. 

A vontade de levar Portugal a equiparar-se às nações mais avançadas, 
aliada à sua curiosidade científica que abrangia também a Meteorologia, 
assim como o amor pela sua vila de Moncorvo, onde gozava «os seus ocios 
campestres», vai impeli-lo a criar na vila nos anos sessenta um posto 
meteorológico que se fica a corresponder regularmente com o Observatório 
Meteorológico do Infante D. Luís de Lisboa1

Autor de uma vasta bibliografia, com mais de 70 títulos – como 
sublinhou o Doutor António Cândido Ribeiro da Costa: «O catálogo das suas 
obras é um prodígio bibliográfico inverosímil num país de indolentes. São mais 
os livros uteis, devidos à sua pena, que as veneras e gram-cruzes que lhe 
exornavam o peito»

.  

2 –, dela constam obras sobre as temáticas mais distintas. 
De facto, se não são poucas as condecorações que lhe foram concedidas3

Do seu campo científico, a Química, dimanam, como é natural, os 
seus principais trabalhos, mas a sua produção é multifacetada. Se muito 
dissertou sobre aspetos técnicos e científicos da vinha, também soube tratar o 
Douro e a sua paisagem vinhateira como protagonistas de uma apreciável 
obra literária

, 
também o não são as suas publicações, os livros, e os artigos, muitos deles 
saídos sob a chancela da Academia Real das Ciências de Lisboa, nas Memorias, 
nos Annaes das Sciencias e Lettras e nas Actas das Sessões, mas também nas 
Comptes Rendus de l' Académie des Sciences, no Archivo Universal, na Revista 
Contemporanea de Portugal e Brazil, na Revista Universal Lisbonense, no 
Archivo Rural, no Jornal de Horticultura Pratica, ou na Gazeta Medica de 
Lisboa. 

4

                                                                 
1 Diario Official do Imperio do Brasil. N.º 96 (1 de Maio de 1864). 
2 CANDIDO, Antonio. 1884. [Elogio do Visconde de Vila Maior]. Annuario da 
Universidade de Coimbra: ano lectivo de 1884 a 1885. Coimbra: Imprensa da 
Universidade, p. III-VI. 
3 Cavaleiro da Ordem de Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, cavaleiro da 
Ordem de S. Bento de Aviz, comendador da Ordem de Cristo, comendador da Ordem 
de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, grã-cruz da Ordem de Carlos III de 
Espanha, oficial da Legião de Honra de França, grande dignatário da Ordem da Rosa do 
Brasil, comendador da Ordem de Leopoldo I da Bélgica, comendador da Ordem de S. 
Maurício e S. Lázaro de Itália. 
4 O Douro illustrado: album do Rio Douro e paiz vinhateiro: introdução historica e 
descriptiva. Porto: Magalhães & Moniz, 1876.  

, na qual descreve o troço do rio entre Barca de Alva e o Porto 
sob a forma de impressões de viagem. O gosto pela narrativa, aliado à 
exigência da salvaguarda da memória, fazem-no compor uma notícia histórica 
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sobre a Universidade1, biografias e notícias biográficas2, com destaque para a 
de seu tio, o General Claudino Pimentel3

Estudos químicos vão saindo ao longo da década de 1850, sobre a 
matéria gorda das sementes do brindoeiro e da mafurra (plantas que existiam 
respetivamente no domínio português da Índia e em Moçambique) – estudos 
que desenvolvera em Paris com Jules Buis –, sobre as sementes do amendoim, 
sobre a produção do sulfato de soda no vulcão da ilha do Fogo, o ar 
atmosférico, o óleo de rícino, a faculdade fertilizante das dejeções animais, o 
alumínio, entre outros

.  
Ocupando-se por meados do século com as análises de águas 

minerais e termais, como as das Caldas da Rainha, as de Moura no Alentejo, as 
do Gerês, as de S. João do Deserto em Aljustrel, as da Bica do Sapato em 
Lisboa, e também das águas potáveis de Lisboa, deu conta do resultado destas 
análises em publicações, sobretudo em memórias apresentadas à Academia 
das Ciências. As análises técnicas são acompanhadas por uma apreciação das 
condições sanitárias das termas, que não é muito favorável, sobretudo no que 
se refere aos banhos dos doentes pobres.  

4

                                                                 
1 Exposição succinta da organisação actual da Universidade de Coimbra precedida de 
uma breve noticia historica d' este estabelecimento. Coimbra: Imprensa da 
Universidade, 1878. 
2 Sobre o Barão de Thenard: “Morte do senhor barão Thenard”. Annaes das Sciencias e 
Lettras. Lisboa: Academia Real das Sciencias, Tomo I (Junho 1857), p. 246. Sobre Luís da 
Silva Mousinho de Albuquerque: Elogio historico do socio effectivo Luiz da Silva 
Mousinho d' Albuquerque: recitado na sessão publica da Academia Real das Sciencias 
... / pelo socio Julio Maximo de Oliveira Pimentel. Lisboa: Tip. da Academia Real das 
Sciencias, 1856. Sobre Joaquim António da Silva: “Joaquim Antonio da Silva”. Revista 
Contemporanea de Portugal e Brazil. Lisboa: Typ. da Sociedade Typographica Franco-
-Portugueza. Segundo anno (1860), p. 147-156. Sobre Passos Manuel: Manuel da Silva 
Passos: noticia biographica. Lisboa: J. G. de Sousa Neves, 1874.  
3 Memorial biographico de um militar illustre, o General Claudino Pimentel. Prólogo de 
Latino Coelho. Lisboa: Imprensa Nacional, 1884.  

.  

4 Composition de la stéarine végétale extracté des grames du brindonnier (Bruidonia 
indica). Comptes Rendus de l' Académie des Sciences. Paris, tomo 44 (1857); Nota sobre 
a existencia de um novo acido gordo encontrado no sebo do brindão. Annaes das 
Sciencias e Lettras. Lisboa: Academia das Sciencias, Tomo I (Março 1857), p. 1-8; 
Rectificação da formula do acido solido do sebo do brindão. Annaes das Sciencias e 
Lettras. Tomo I (Agosto 1857), p. 348-353; Nouvelle production de l' acide palmitique 
par le suif de mafurra. Comptes Rendus de l' Académie des Sciences. Paris, tomo 41 
(1855); Estudo chymico das sementes do amendobi (arachis hypogea): offerecido á 
Academia Real das Sciencias de Lisboa. [Lisboa: s. n.], 1853; A producção do sulfato de 
soda no volcão da ilha do Fogo no archipelago de Cabo-Verde. Annaes das Sciencias e 
Lettras. Tomo I (Março 1857), p. 9-20; Relatorio sobre o estudo chimico do oleo de 
ricino e alcool caprylico feito por Mr Jules Bouis. Annaes das Sciencias e Lettras. Tomo I 
(Abril 1857), p. 70-79; Nota sobre a faculdade fertilisante das dejecções animaes 
tornadas inodoras pelos meios chimicos. Annaes das Sciencias e Lettras. Tomo I (Junho 
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Estes textos dirigiam-se a cientistas, mas, como considerava que a 
«gerencia das couzas scientificas, o governo nas sciencias, pertencem 
incontestavelmente aos sabios; mas o publico, a comunidade tem o 
indisputavel direito de conhecer e comprehender o que os sabios teem feito 
em seu beneficio» pois «a sciencia mysteriosa, hermetica, occulta e 
impenetravel perdeu já todo o seu prestigio»1

Para cumprir a missão de que tinha sido encarregado, Júlio Pimentel 
contactou com especialistas de Química, assistiu a  variados cursos e deles 
deixou informação pormenorizada, quer do sumário das lições, quer das 
experiências realizadas nas aulas, assim como dos aparelhos e substâncias 
utilizadas. Para além das mais recentes descobertas de metais, compostos, 
ligas, fontes de energia, e sua aplicação à indústria, Pimentel tomou também 
particular atenção à organização dos laboratórios, por exemplo, do de Henry 
Sainte-Claire Deville na Escola Normal e do de Peligot no Conservatório das 
Artes e Ofícios, de que fez exata descrição. Entre muitas outras novidades 
científicas, anotou as recentes descobertas relativas ao alumínio e à sua 
preparação, ao silício, ao magnésio e aos seus sais, ao crómio e ao manganês, 
ao mercúrio, aos sais de chumbo, ao alvaiade e seus processos, ao antimónio 

, preocupou-se, numa atitude 
que é comum a muitos intelectuais da época, em escrever também para um 
público alargado, junto de quem desejava difundir as mais recentes 
descobertas da ciência química aplicada à indústria. Assim vão surgindo com 
regularidade em revistas, artigos sobre o ácido sulfúrico, o alumínio, as cores 
minerais, o lápis, as louças e produtos cerâmicos, o papel, a soda, a tinturaria, 
os tira-nódoas e o sabão, os vidros e os cristais, um novo processo de 
panificação, além de palestras de divulgação científica genérica.  

Muitos destes trabalhos refletem novas aquisições de 
conhecimentos, pois teve oportunidade de voltar a instruir-se em Paris, 
quando, como já adiantei, foi nomeado para a Comissão Central da Exposição 
de Paris de 1855, e para a Comissão de Estudo, criada na mesma altura, e 
encarregada de estudar os progressos das diferentes artes e ofícios, de 
maneira a que as informações colhidas servissem para orientar a indústria 
nacional. 

                                                                                                                                              
1857), p. 197-203; Novo processo de panificação do Senhor Mége-Mouriés.  Annaes 
das Sciencias e Lettras. Tomo I (Julho 1857), p. 257-276; Noticias scientificas: o 
aluminio. Annaes das Sciencias e Lettras. Tomo I (Abril 1857), p. 80-100. Revista dos 
trabalhos chimicos no corrente anno de 1857. Annaes das Sciencias e Lettras. Tomo I, 
p. 139-158, 212-221, 277-284, 354-356, 390-410, 469-479, 542-552, 590-600. Revista 
dos trabalhos chimicos em 1858. Annaes das Sciencias e Lettras. Tomo I, p. 725-741; 
Tomo II, p. 35-43, 77-97, 156-162, 308-315. E em colaboração com Joaquim Antonio da 
Silva: Estudos sobre a viciação do ar athmospherico. Annaes das Sciencias e Lettras. 
Lisboa: Academia Real das Sciencias, Tomo I (Maio 1857), p. 119-138. 
1 PIMENTEL, J. 1859. Palestra scientifica. Ob. cit., p. 128. 
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e à criolite. Apreciou os trabalhos em curso de Jules Buis com o óleo de rícino 
e o álcool caprílico.   

Fez também uma demorada visita à Escola Politécnica de Paris – 
vendo as salas de estudo, as camaratas, os anfiteatros, os gabinetes de Física, 
bem fornecidos, com belas máquinas e bons quadros para as demonstrações, 
os laboratórios de Química, um gabinete de Química e de Mineralogia, uma 
boa coleção de máquinas e muitos modelos de madeira e de gesso para o 
estudo da Mecânica, da Geometria Descritiva e da Arquitetura –,  ao Jardim 
das Plantas onde passou algumas horas visitando a rica coleção do Museu de 
Mineralogia e, entre outras coisas, notou um método de conservar com 
perfeição as espigas de trigo em tubos de vidro, e à Escola de Pontes e 
Calçadas, casa boa e elegante, mas sem grandeza nem luxo, com as suas 
coleções apropriadas ao ensino.  

Esta missão na Exposição de Paris de 1855 constituiu assim uma 
segunda fase de aprendizagem, embora em contexto distinto, pois essa 
atividade científica desenrolou-se ao mesmo tempo que tratava das suas 
tarefas no planeamento e execução da exposição dos produtos portugueses 
no certame.  

O Visconde de Vila Maior faz parte de uma plêiade de intelectuais 
que, no século XIX, acreditavam no saber e na instrução como meios de 
melhorar as condições de vida nas sociedades. A preparação científica que 
efetuou no estrangeiro foi colocada ao serviço do país, na sua docência e 
investigação, em pareceres e comissões, em atividades empresariais, nas suas 
publicações, muitas destinadas ao grande público. É verdade que muitas das 
inovações técnicas que divulgou e preconizou não passaram do papel, ou 
tiveram uma aplicação muito restrita ou efémera, sem grandes repercussões 
num desenvolvimento industrial sustentado, mas, como conclui, «todos os 
que se esforçam para accrescentar o inventario da riqueza dos estados, quer 
os seus productos sejam complexos ou singelos, de grande ou modesto valor, 
todos elles concorrem para o bem geral, e por isso todos os que trabalham, 
grandes ou pequenos, ricos ou pobres, sabios ou ignorantes, teem a sua parte, 
brilhante ou modesta, na gloria d' este seculo»1

                                                                 
1 PIMENTEL, J. 1862. A Exposição Internacional de 1862 em Londres. Revista 
Contemporanea de Portugal e Brazil. Quarto anno, p. 481. 

.  
A parte do Visconde de Vila Maior não foi certamente das mais 

modestas. 
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Joaquim dos Santos Silva (1842-1906) veio em 1859 para o liceu em 

Coimbra para seguir a carreira de Medicina, tendo mudado, por falta de 
recursos, para Farmácia. As suas aptidões para os estudos de Química 
manifestam-se no tirocínio realizado no Laboratório Chimico, tendo servido 
durante quatro anos como «ajudante interino do guarda e preparador». No 
início do ano lectivo 1868/69 chega a Coimbra o químico alemão Bernhard 
Tollens (1841-1918) com a finalidade de dirigir os trabalhos práticos do 
Laboratório. Santos Silva teve a concessão especial de trabalhar no seu 
laboratório. Com o regresso de Tollens à Alemanha, é convidado a dirigir os 
trabalhos práticos de química e, posteriormente, 
em 1871 é enviado em viagem de estudo à 
Alemanha. Aí segue cursos orientados por 
Tollens, Wöhler e Hübner e em 1872 vai 
trabalhar sob a direcção de Kekulé em química 
orgânica. Publica um artigo sobre um derivado 
da cânfora de sua autoria, mas com a afiliação da 
Universidade de Bona e «relatado por Kekulé». 
Esteve alojado na mesma casa que van t’Hoff que 
na sua correspondência retrata Santos Silva com 
humor irreverente. A sua obra química mais 
extensa é no domínio da química hidrológica, 
onde se destaca pelo rigor dos resultados 
analíticos apresentados. Ocupou-se também, 
durante 22 anos, com a química toxicológica, em 
colaboração com investigadores da 
Faculdade de Medicina e procedido a 

Fig. 1 - Joaquim Santos Silva 
(1842-1906) 
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numerosas análises toxicológicas. Valiosa foi também a sua contribuição no 
material didáctico posto à disposição dos alunos, tendo a 2ª edição da obra 
Faktoren-Tabellen zur Ausführung chemischer Rechnungen uma recensão 
muito elogiosa numa revista alemã. A genealogia científica de Santos Silva 
congrega a influência de químicos bem eminentes e testemunha que ele foi 
um pioneiro precoce do «químico moderno português». Só mais de 60 anos 
depois se vem a retomar política semelhante na Universidade de Coimbra. 

 
Joaquim dos Santos e Silva nasceu em Bruscos, na freguesia de Vila 

Seca, concelho de Condeixa-a-Nova em 25 de Janeiro de 1842 (Fig. 1). Em 1859, 
com dezassete anos, veio para Coimbra para seguir a carreira de Medicina, tendo 
mudado, por falta de recursos, para Farmácia, fazendo para tal fim, de 1862 a 
1868, os preparatórios do Liceu. Durante este período, as suas aptidões para os 
estudos de Química manifestam-se no tirocínio realizado no Laboratório Químico 
da Universidade que o motivaram a apresentar um requerimento [em 13 de 
Outubro de 1864] ao Conselho da Faculdade Filosofia para ser provido 
«interinamente no lugar de Ajudante do Laboratorio Chymico» 1. O Conselho 
inicialmente rejeitou o pedido, mas retrocedeu na decisão e em 1 de Novembro 
1864 inicia a tarefa que cumpriu até 18 de Outubro de1868. O cumprimento 
desta tarefa foi em muito facilitado pelo facto de o Liceu de Coimbra, de 1836 a 
1880, constituir uma secção da Universidade e na época estar instalado no 
Colégio das Artes na cercania do Laboratorio Chymico. 

Perante a necessidade de haver um «homem prático» em química, na 
Congregação de 13 de Novembro de 1868 o «[…] Exmo Vice-Reitor apresentou 
uma Portaria do Ministerio do reino de 9 de Novembro de 1868, pela qual o 
Conselho fica auctorizado a contractar por cinco annos um chimico 
estrangeiro. Esta Portaria esta registrada a paginas 7 do respectivo livro»2 
sendo nomeada para esse fim uma comissão que integrava além de Miguel de 
Leite Ferreira Leão (1815-1880) [director do Laboratório 1865 a 1877], 
António Santos Viegas (1835-1919) e Albino Augusto Giraldes Moraes (1825-
1888). Após diligências da comissão em Congregação de 9 de Março de 1868 
«[…] O Sr. Dor. Viegas participou que o Snr Tollens tinha aceitado o logar, que 
lhe tinha sido oferecido para dirigir os trabalhos de chimica»3.  

No início do ano lectivo 1868-1869 [entre Maio e Julho de 1869] 
chega a Coimbra, vindo de Paris onde trabalhava com Charles Adolphe Wurtz 
(1817-1884), o químico alemão Bernhard Christian Gottfried Tollens (1841-
1918) com a finalidade de dirigir e o reorganizar o estudo prático do 
Laboratório Químico. Santos Silva teve a concessão especial de trabalhar no 
seu laboratório e receber instruções deste químico alemão. Tollens esteve em 
Coimbra menos de um ano. Na reunião de 21 de Janeiro de 1870, o «[…] Exmo 
Reitor deu parte ao Conselho de que o Snr Tollens tinha dado a sua demissão 
do lugar que occupava. O Conselho reconhecendo a grande necessidade que 
ha em prover aquelle lugar, pedio ao Exmo Reitor, que quisesse promover, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1817�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1884�
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auxiliado por alguns membros do Conselho, a acquisição d’algum individuo, 
que tivesse as necessárias habilitações. O Exmo Reitor prometeu empregar 
todos os meios de que podesse dispôr»4. Tollens rescinde de facto o contrato 
em Março de 1870 para ir para a Universidade de Göttingen como assistente 
de Friedrich Wöhler (1800-1882) [tendo decorridos dois meses obtido a sua 
Habilitation e passado a ocupar a posição de Privatdozent].  

A saída de Tollens deixa o Laboratório Químico sem chefe dos 
trabalhos práticos e as diligências para a sua substituição, apesar de envolver 
directamente o Reitor da Universidade Júlio Máximo de Oliveira Pimentel 
(Visconde de Vila Maior), foram um pouco tormentosas. Na Congregação de 8 
de Fevereiro de 1870, o «[…] Exmo Reitor deu parte de que tinha escrito ao Snr 
Wurtz, relativamente ao empregado para o Laboratorio, que devia substituir o 
Snr Tollens»5 e na de 5 de Março de 1870 o «[…] Exmo Reitor deu parte que o 
Snr Roberto Duarte da Silva tinha aceitado o logar de chefe de trabalhos no 
Laboratorio com o ordenado 450:000 annuais. Participou também que elle 
não podia vir antes d’Outubro, atendendo a que tinha trabalhos começados 
que desejava concluir. O Snr Dor Viegas propos que se fizesse já o contracto, 
concedendo o Conselho autctorização para aquelle Senhor então em Paris ate 
Outubro. O Conselho aprovou» 6. Nesta mesma Congregação, Ferreira Leitão 
informa «[...] que o Snr Dor Albino se prontificaria a dirigir os trabalhos do 
Laboratorio, logo que o Snr Tollens partiu, sendo por isso necessário um 
empregado, que o coadjuvasse. O Snr. Dor. Leão propôs para este empregado 
o ordenado de quatrocentos reis reais, o que foi aprovado pelo Conselho» 7. 
Porém, na Congregação de 7 de Maio de 1870, o «[…] Exmo Reitor deu parte ao 
Conselho, que já não vinha para o Laboratório o chimico Roberto Duarte da 
Silva, por este se ter recusado a assignar o contracto que lhe fora enviado» 8. 
Face à situação criada, na Congregação de 4 de Junho de 1870, o director do 
Laboratório, Ferreira Leão «[…] reconhecendo a necessidade do ensino pratico 
de Chimica e as dificuldades que haveria em quanto na Universidade não 
houvesse algum professor habilitado com estudos feitos nos payses a onde a 
sciencia se acha mais adiantada propos que se representasse ao Governo para 
que fosse mandado estudar no extrangeiro o Dor Adriano de Paiva Leite 
Brandão. Depois d’alguma discussão resolveo-se que ficasse adiada a 
resolução d’este negocio» 9. Paiva Brandão obteve o título de Bacharel pela 
Faculdade de Matemáticas, aos 19 anos, e o de Doutor em Filosofia em 1868, 
com a tese intitulada “Geologia, Apreciação das Causas Actuais”, na 
Universidade de Coimbra. Porém, em 1872 foi nomeado lente da nona cadeira 
(Química) da Academia Politécnica do Porto, tendo transitado depois para a 
sexta cadeira (Física) onde desenvolveu a sua actividade docente e 
investigativa 10. Apesar de na Congregação seguinte de 7 de Julho, o Conselho 
ter decido favoravelmente Paiva Brandão, no tempo, a situação retrocede 
sendo proposto na sua vez Santos e Silva. Não obstante a sua aprendizagem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1868�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Polit%C3%A9cnica_do_Porto�
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica�
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com Tollens, Santos e Silva não surge como a primeira prioridade da 
Universidade, pois ainda não havia obtido o grau de bacharel. 

Em 8 de Setembro de 1871, Santos e Silva parte para Universidade de 
Göttingen onde no período de 7 de Outubro1871 a 8 de Agosto a 1872 
segue os cursos de química mineral e química aplicada, dados além de 
Tollens, por Wöhler e Hans Hübner (1837-1884). «[…] Depois, auctorisado 
pelas portarias de 12 de junho e 23 de julho de 1872, passou para o Instituto 
chimico de Bonn»11 onde sob trabalhou sob a orientação de Friedrich August 
Kekulé (1829-1896) e de Otto Wallach (1847-1931), à época assistente deste 
professor, ocupando-se de estudos no âmbito da química orgânica.  

Além das pisadas deixadas por Santos e Silva, através da publicação 
das pesquisas que efectuou no laboratório de Kékulé, há um curioso 
testemunho deixado por Jacobus Henricus van ’t Hoff (1852-1911), que viria a 
ser um dos criadores da nova disciplina de química física e da estereoquímica, 
laureado Nobel de 1901. Quando van’t Hoff veio trabalhar com Kékulé em 
1872, foi a sua primeira viagem ao estrangeiro. Subiu o Reno num vapor e 
ficou entusiasmado com a paisagem montanhosa à volta de Bona, bem 
diferente da planície da sua cidade natal de Roterdão. Numa carta12 que, mal 
chegado a Bona, escreveu à mãe, descreve a paisagem com palavras que 
podiam ser as do seu poeta predilecto Lord Byron à chegada a Sintra. O 
cúmulo do encantamento com tanto exotismo parece ter sido no entanto o 
seu encontro com Santos e Silva. Senão leia-se o seguinte excerto da sua carta 
à mãe: «[…] Pelas 9 horas […] comprei alguns livros e comecei imediatamente 
a estudá-los. No entanto fui perturbado pela subida de bagagens ao meu 
andar; a estas seguiu-se o meu vizinho, um português, Santos. Quando podia 
supor que este já tinha recuperado o fôlego, fiz-lhe uma visita. Conversámos 
em francês; ele já é bastante velho (27 anos 13), muito barbudo, com feições 
meridionais, morenas e ossudas. Não sendo feio, tem a aparência dum 
salteador e constitui o oposto àquilo que aqui se chama “uma lua cheia”. É um 
químico que foi enviado para aqui pelo seu governo, para estudar os 
melhoramentos alemães e os poder introduzir em Portugal. Por enquanto, 
temos passado muito tempo juntos; almoçámos duas vezes em Bona, para 
podermos comparar os vários restaurantes. No Domingo caminhámos para o 
“Drachenfels”, passando por “Kreuzberg” e “Godesberg”. Proximamente vou-
lhe escrever mais acerca dele. Por enquanto ainda está envolto no manto 
colorido e feiticeiro da novidade»14. 

Com o regresso de Santos e Silva a Portugal em 8 de Agosto de 1873, 
[acompanhado de elogiosos documentos subscritos pelos professores com 
que trabalhou, designadamente Wöhler e Kekulé «attestando exemplar 
applicação e assiduidade, zelo infatigavel e aptidão para os trabalhos 
chimicos» 15] logo se procedeu aos pedidos de criação do lugar sob os 
mesmos princípios com que havia sido contratado Tollens. Por contrato 
assinado em 12 de Novembro, Santos e Silva ocupa o lugar de chefe dos 
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trabalhos práticos, com o vencimento de 500$000 reis anuais. O contrato foi 
por cinco anos; mas, com o assentimento e voto da Faculdade, continuou a 
servir findo esse prazo, até que a portaria de 20 de Maio de 1880 cria o lugar, 
e Santos e Silva é provido definitivamente por decreto de 23 de Junho deste 
mesmo ano.  

Dois anos académicos na Alemanha era o período mínimo que um 
estudante requeria, no tempo, para fazer o doutoramento, mas, como 
referido, Santos e Silva ainda não havia alcançado o primeiro grau 
universitário. Fê-lo já regressado ao país. Em 9 Abril 1875, realiza o exame 
final do curso de Farmácia, sendo o júri constituído pelo presidente e primeiro 
arguente António Egípcio Quaresma Lopes (1817-1911) [lente de Matéria 
Médica e Farmacêutica da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra], João Jacinto da Silva Correia (1843-1913) [lente substituto da 
mesma Cadeira] e Cândido Joaquim Xavier Cordeiro (1808-1881) 
[Administrador do Dispensatório Farmacêutico da Universidade de 
Coimbra]. Foi aprovado plenamente 16. 

Para além de chefe dos trabalhos práticos do «Laboratorio Chymico» 
que ocupou até ao fim da vida, Santos e Silva exerceu outras funções. Quando 
pela Carta de Lei de 17 de Agosto de 1899 17, regulamentada pelo Decreto de 
16 de Novembro de 1899 18 foram reformados os serviços médicos-legais e 
criados os lugares de químicos analistas, é nomeado «chimico analysta da 
terceira circumscripção de Coimbra do Conselho medico-legal», por despacho 
23 de Novembro de 1899. Na sequência da reforma do ensino da Farmácia 
estabelecida por Carta de Lei de 27 de Novembro de 1902 19 é nomeado, por 
Decreto de 27 de Novembro de 1902, «[…]na conformidade do disposto no 
artigo 14º da referida carta de lei, professor da 4ª cadeira da Escola de 
Pharmacia, annexa à faculdade de medicina da referida Universidade». 20. Foi 
Sócio efectivo do Instituto de Coimbra, Sócio Honorário da Sociedade 
Farmacêutica Lusitana, Sócio da Sociedade Química de Berlim. 

Se bem que nunca tenha sido professor na Faculdade de Filosofia, era 
tido em muita elevada consideração pelos seus colegas químicos, mormente 
pelo Director do Laboratório Química, Francisco José de Sousa Gomes(1860-
1911), lente de Química Inorgânica na Universidade de Coimbra, e que o 
substituiu no cargo de «Chimico Analysta do Conselho Medico Legal de 
Coimbra» aquando da sua morte prematura aos 64 anos de idade. O seu 
retrato figura na galeria de retratos de Directores do Laboratório Químico e do 
Departamento de Química da Universidade de Coimbra, apesar de não ter 
sido seu Director 21. 

A genealogia científica de Santos Silva congrega a influência de 
químicos bem eminentes e testemunha que ele foi um pioneiro precoce do 
«químico moderno português» (Tabela 1) 22. Mas ainda não havia estruturas 
para que Santos e Silva continuasse a investigar e a criar escola em Coimbra, 
nem o seu estatuto académico o permitia. Só mais de sessenta anos depois, já 
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na década de trinta, se vem a retomar política semelhante na Universidade de 
Coimbra. 

 
Joaquim Santos-

Silva 
184

2-1906 
Bernhard 

Tollens 
184

1-1918 
Friedric

h Kekulé 
1829-

1896 
Rudolph 

Fitttig 
183

5-1910 
Heinric

h Will 
1812-

1890 
Friedrich 

Wöhler 
180

0-1882 
Justus 

Liebig 
1803-

1873 
Jöns Jacob 

Berzelius 
177

9-1884 
Karl 

Kastner 
1783-

1857 
Tabela 1. Genealogia científica de Joaquim Santos e Silva. 

CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS 

Durante a sua estada na Universidade de Bona, em 1873, Kékulé 
sugeriu a Santos e Silva estudar a reacção de bromação do ácido 
canforacarboxílico, o que este fez com sucesso, isolando, analisando e 
caracterizando o ácido bromocanforacarboxílico, um composto novo. Este 
trabalho integrou-se numa série de numerosos trabalhos sobre a cânfora e os 
seus derivados da escola de Kékulé. Enquanto este, na química do benzeno e 
dos seus derivados, nessa altura já tinha vencido os principais obstáculos para 
o esclarecimento das suas estruturas moleculares, na química da cânfora 
ainda estava muito longe de atingir essa meta. Kékulé, em 1873, ainda 
propora uma estrutura monocíclica para a cânfora. O trabalho de Santos e 
Silva aumentou o acervo dos conhecimentos nessa área. Publica um artigo 23 
sobre estes estudos com a afiliação da Universidade de Bona e “relatado” por 
Kekulé (Fig. 2). Uma prática relativamente corrente em laboratórios alemães, 
segundo Richard Anschütz (1852-1937) na sua biografia de Kekulé 24.Os seus 
resultados não foram porém cruciais para a determinação da estrutura da 
cânfora que só viria a ser determinada correctamente em 1893 por Julius 
Bredt (1855-1937) 25 como estrutura bicíclica. Assim o seu trabalho ficou um 
pouco esquecido pela história da Química.  
Regressado a Portugal continua as suas investigações realizadas em Bona e 
publica, em duas partes, um artigo sobre a análise química de alguns 
derivados da cânfora 26 (Fig. 3). Na primeira parte o estudo incide sobre o 
ácido canfocarbónico (canforacarboxílico na nomenclatura actual) e sobre 
outros derivados, tendo obtido borneol em elevados estado de pureza. Na 
segunda procura «[…] obter alguns derivados ethereos do borneol ou alcool 
campholico, seguindo para isso os processos geraes, por meios dos quaes se 
obtêm os derivados correspondentes do alcool ordinario e dos outros alcooes 
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da mesma serie, não tanto com o fim de verificar as analogias entre o alcool 
campholico e os alcooes da serie gorda, como para enriquecer a colecção de 
chimica organica do laboratorio»27. 
 

 
Em 1874, publica um artigo sobre a essência da pimenteira falsa 28. 

Em 1877, com o apoio de Júlio Augusto Henriques (1838-1928) [na época 
director do Jardim Botânico da Universidade] fez a análise qualitativa e 
quantitativa dos alcalóides de algumas quinas cultivadas em S. Tomé 29, 
assunto a que volta em 1881 30. Um estudo com enorme importância para um 
produto que estava a ser tomado como um bem económico de indiscutível 
valor 31. 

A sua obra química mais extensa é do domínio da química 
hidrológica. Realiza análises químicas das principais águas minerais do país. 
Estas análises, pelo rigor dos resultados analíticos apresentados, contribuíram 
para o desenvolvimento da hidrologia nacional. Não podemos deixar de 
antecipar que, em 1874, Santos e Silva publica a primeira edição da sua obra 
Elementos de Analyse Chimica Qualitativa. Como refere Ferreira da Silva 
«Com este seu bom livro nacionalizou, digamos assim, o ensino da chimica 
analytica entre nós, escrevendo o primeiro guia de analyse chimica, urdido 
sob a base segura da experiencia e da pratica de laboratório» 32. Não admira 

Fig. 3 Reprodução da separata sobre 
alguns derivados da canfora 

Fig. 2 Reprodução da separata sobre 
derivados da canfora publicada na 
Alemanha 
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pois que aquando da realização da sua primeira análise, a fonte de água 
férreas na estrada da Beira33, as linhas do seu plano de acção fossem bem 
explicitadas: «[…]Descreverei minuciosamente as operações da analyse 
qualitativa e quantitativa, a fim de que, em todo o tempo os homens 
competentes possam dar ao meu trabalho o devido valor. Similhante 
descripção poderá, talvez, parecer superflua attendendo a que as substancias 
que ordinariamente mineralisam as aguas se podem reconhecer facilmente 
por meios d’um pequeno numero de reagentes […] Mas é certo, por outro 
lado, que nenhuma confiança pode inspirar o laconismo e as expressões vagas 
d’aquelles analystas, que, desconhecidos na sciencia, se limitam a dizer, por 
exemplo: - a agua tractada convenientemente deu chloruretos alcalinos…[…] 
ha de o leitor acreditar piamente em que o analysta soube escolher d’entre os 
differentes methodos, aconselhados por auctoridades scientificas de bem 
merecido nome […] sendo certo, porém, que nem todos os que têm 
publicados analyses d’aguas mineraes estão nestas condições» 34.  

Assim procede no estudo da água referida. Santo Silva começa por 
descrever a nascente «[…] A collocação d’algumas bombas no talude da 
estrada da Beira, nos fins de agosto de 1875, deu lugar à descoberta d’um 
abundante manancial de aguas ferreas juncto á cidade de Coimbra […] são 
tiradas, por meio d’uma bomba, de profundidade de 4 a 5 metros a baixo do 
leito do Mondego, na margem direita a poucos metros de distância da escada 
do caes do Cerieiro […] com uma temperatura de 16o,5 a 17o, 5 » 35. Refere 
que tinha sido feito anteriormente um ensaio por Xavier Cordeiro «[…] com o 
fim unico de verificar se era o carbonato ou o sulfato de ferro que as 
mineralisava, limitando-se a ferver uma certa quantidade em um balão, de 
que lhe resultou um depósito ocroso» 36. Chama a atenção para o facto de 
estudos recentes internacionais revelarem que a maior parte das águas 
férreas eventualmente conterem ácido arsénico, cobre, etc., que mesmo em 
quantidades mínimas podem ser prejudiciais ao organismo. De seguida, divide 
o seu trabalho analítico em três partes. Uma relativa ao estudo de parâmetros 
físicos designadamente, sabor, cheiro, densidade. Outra, à análise química 
qualitativa, envolvendo uma série de ensaios químicos, que descreve de modo 
muito pormenorizado, remetendo frequentemente para o seu Elementos de 
Analyse Chimica Qualitativa. Começa por realizar, de um modo sistemático, 
uma série de ensaios para avaliar o comportamento da água com recurso aos 
“reagentes ordinários” [nitrato de prata (acido nitrico), chlorureto de bario (e 
acido chlorhydrico), chlorureto de bario ammoniacal, acido chlorhydrico, 
tintura de noz de galha, prussiatos de potassio, oxalato de ammonio e 
phosphato de sódio 37] e do resíduo sólido com recurso a um espectrómetro e 
a ensaios de chama com vidro azul. Conclui pela presença das substâncias 
seguintes: «[…] chloro, silica, acido sulfurico, acido carbonico, acido 
phosphorico, potassa, soda cal, magnesia, alumina (vestígios), ferro, 
manganés, matérias orgânicas […] Depois de ter buscado inutilmente, o ácido 
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arsénico, o estanho e o cobre, etc., […] pareceu-me de importância muito 
secundaria proceder a investigações tendentes a descobrir o bromo, o iodo, o 
fluor, o boro, o acido azotico, a baryta, a stronciana, o ammoniaco e outros 
corpos, que têm sido encontrados algumas vezes, em pequeníssimas 
quantidades, em certas aguas mineraes» 38. Uma terceira, a análise química 
quantitativa das espécies químicas presentes e do resíduo sólido, por métodos 
gravimétricos. Termina, que “todo o ferro” se encontra «no estado de 
carbonato ferroso ou de protoxido de ferro», e após apresentar um «mappa 
comparativo das aguas mineraes da estrada da Beira com algumas aguas 
carbonatadas férricas do ducado de Nassau (Allemanha) analysadas por 
Fresenius [químico alemão Carl Remigius Fresenius (1818-97)]» 39, Santos e 
Silva refere um conjunto de cuidados a ter em consideração quando da 
recolha e transporte dos recipientes de modo a que a água mantenha as suas 
características. 

De uma maneira geral nas análises subsequentes segue como 
padrão o protocolo utilizado na análise á água da estrada da Beira. 
Sequencialmente analisa as águas minerais das Caldas da Rainha, 1876, as 
de Bem-Saúde, 1880, as de Vidago fonte Campilho,1884, Amieira, 1885, as 
das Pedras Salgadas, 1887, de Vizela, 1888, as de Piedade ou Fervença, em 
Alcobaça, 1889 e 1894, as de Caldelas [em colaboração com Sousa Gomes], 
1890, as de Marvão, 1891, as de Cucos, 1892, as de Alcanhões 1893, as das 
Murtas, em Amarante, 1894, as de Santo António de Tavira, 1899, etc., 40.  

Publica muitos dos resultados obtidos em revistas como o Instituto 
de Coimbra 41 e a Coimbra Médica. 

Ao estudo feito por Santos e Silva sobre a análise da água de 
Vidago, fonte Campilho em 1884 é anexado uma memória de Raimundo da 
Silva Motta (1840-1910) [lente de Medicina na Universidade de Coimbra] 
incidindo principalmente sobre o valor terapêutico das águas: «Breves 
considerações sobre as Aguas da fonte – Campilho – em Vidago e seu valor 
therapeutico» 42. Fica-se a saber que o estudo tinha sido financiado pelo 
proprietário: «[…] O sr Augusto Cesar de Moraes Campilho […] não receiou 
arriscar alguns capitaes na exploração d’uma nascente, de que é proprietario, 
correndo com as despesas de analyse, confiada a um dos nossos mais 
distinctos chimicos…»43. Sem nunca pôr em dúvida o rigor científico da análise 
feita por Santos e Silva, defende a necessidade de ensaios médicos pois […] Se 
o clinico conhece pela analyse quaes são os principios mineralisadores de 
qualquer água, nem por isso fica sufficientemente habilitado a fazer uma 
prescripção racional […] é indispensavel conhecer pela experiencia e 
observação prolongada os efeitos que ellas são capazes de produzir, quer no 
estado physiologico, quer em diversos estados pathologicos» 44. Neste 
contexto, refere a realização de ensaios clínicos. «[…] mandámos vir da fonte 
Campilho uma porção de garrafas […] com o intuito de ensaiar clinicamente 
tanto no Hospital como na clinica particular […] O distincto medico, dr. 
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Coutinho, na sua clinica do Hospital da Universidade usou algum por tempo a 
agua que lhe fornecemos, e colheu em alguns casos de dyspepsia, ligados a 
catarrhos gastro-intestinaes, resultados muito lisonjeiros…» 45. Não há porém 
referência a descrições pormenorizadas destes ensaios. Segue-se a descrição 
de um conjunto de situações em que achava apropriada a sua aplicação, quer 
por ingestão, quer em banhos. 

Na Coimbra Médica aparecem também resultados e apreciações 
das análises de algumas águas. É o caso designadamente das águas de Vale 
de Cucos [concelho de Torres Vedra] e das águas da Piedade ou de 
Fervença [concelho de Alcobaça]. Relativamente às primeiras a citada 
revista numa nota faz referência à publicação da obra “Guia das Aguas 
Mineraes dos Cucos” [Lisboa, Da Companhia Nacional Editora, 1892] e chama 
a atenção do leitor para «[…] este Guia, onde encontra todas as 
informações sobre as aguas chloretadas sodicas dos Cucos, cuja analyse 
chimica foi comettida ao nosso amigo e illustre chimico, o sr. Santos e 
Silva» 46 e cuja composição química aparece publicada no ano seguinte 
(1893) 47 (Fig. 4). Em 1894, são publicados, nesta mesma revista, os 
resultados da análise qualitativa e quantitativa das águas da Piedade ou de 
Fervença 48 (Fig. 5).  

Fig. 5 Reprodução da separata sobre 
composição química das águas da 
Piedade 

Fig. 4 Reprodução da separata sobre 
composição química das águas dos 
Cucos 
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Ocupou-se, durante quase 22 anos, no período entre 1878 e 1899, 

com a química toxicológica, em colaboração com investigadores da Faculdade 
de Medicina e procedido a numerosas análises toxicológicas ou químico-
legais, a mando de juízes da comarca de Coimbra. A propósito da publicação 
do regulamento dos peritos medico-legaes 49, na sequência da reforma dos 
serviços médico-legais já referida, teceu no seu artigo Toxicologia 50, algumas 
considerações críticas sobre alguns dos artigos do referido regulamento, 
designadamente à adição ou não de álcool às vísceras, acrescentando: «[…] 
Quaesquer que sejam os aperfeiçoamentos realisados por esta reforma, é 
certo que ella marcou uma data importante n’a historia da medicina legal do 
nosso paiz; e porisso pareceu-me opportuna a ocasião para consignar aqui os 
resultados obtidos n’os exames toxicológicos de que pude colher, feitos n’o 
Gabinete de Chimica da Faculdade de Medicina e n’o Laboratorio Chimico da 
Faculdade de Philosophia da Universidade, durante o período já um pouco 
longo dos últimos 40 anos 51 […] Vê-se pelo quadro precedente [Fig. 6] que n’o 
decurso de 40 annos se fizeram em Coimbra 294 exames toxicologicos 
[destes] 158, isto é, aproximadamente metade, ou seja 53,7% são devidos ao 
envenenamento pelo arsenico; 46 ou 15,6 % deram diversos resultados entre 
os quaes alguns não têm importância criminal […] A estrychinina conta à sua 
parte 6 casos […] Ao acido oxalico são devidos dois casos […] o phosphoro só 
uma vez appareceu […] Os 90 casos em que os resultados foram negativos dão 
36,6%; espero que com a reforma augmentará esta percentagem» 52. 

Um dos mais célebres casos de envenenamento, que abalou a 
opinião pública portuguesa no final do século XIX, foi o designado “Caso 
Urbino de Freitas”. Vicente Urbino de Freitas (1849-1913) [depois de formado 
na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1875, exerceu 
clínica no Porto; em 1877 foi nomeado lente substituto da secção médica da 
Escola Médico-Cirúrgica, a cuja vaga concorreu com a dissertação A teoria e a 

Fig. 6 Quadros integrados no artigo Toxicologia, Santos e Silva, 1900 
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prática em medicina] foi considerado o principal suspeito da tentativa de 
homicídio de vários membros da abastada família da sua esposa, Maria das 
Dores Sampaio. Embora todas as vítimas apresentassem sintomas típicos de 
um envenenamento com alcalóides, só o seu sobrinho Mário Sampaio, acabou 
por falecer. De acordo com os registos da época, o ponto fulcral deste caso 
parecia ser a determinação da causa de morte do sobrinho de Urbino de 
Freitas.  

O processo foi instaurado em 23 de Abril de 1890. Para tal, a foi 
nomeada uma comissão de peritos, da qual fazia parte o António Joaquim 
Ferreira da Silva (1853-1923), à época lente na Escola Politécnica do Porto, 
Agostinho António de Souto e Manuel Rodrigues da Silva Pinto [ambos lentes 
da Escola Médica] e Joaquim Pinto de Azevedo [preparador de Anatomia da 
Escola Médica] que apresentam, o seu relatório a 7 de Outubro (1880). Deste 
consta que o exame e a análise incidiram sobre as vísceras extraídas do 
cadáver do Mário na primeira e na seguida autópsias, concluindo: «[…] A 
morte do Mário deve atribuir-se a um envenenamento pela morfina e 
delfina». Os advogados de defesa recorrem para a Relação do despacho de 
injusta pronúncia, chamam a conferência, ao Porto, Augusto António Rocha 
[que tinha sido colega de Urbino em Coimbra] e convidam-no «a estudar o 
capítulo médico-legal do processo e a elucidá-los com o resultado desse 
estudo». Aceita a cooperação na defesa de Urbino mediante duas condições: a 
colaboração de Santos e Silva, e a consulta a eminentes toxicologistas do 
estrangeiro, designadamente Heinrich Berkurts [professor da Escola 
Politécnica de Brunswick], Ludwig Brieger, [professor da Universidade de 
Berlim], Hugo Mastbaum [lente da Faculdade de Ciências de Berlim e, na 
época residindo no nosso pais, na qualidade de químico analista e director do 
Laboratório Químico da 7ª Região Agronómica de Lisboa]. Numa série de 
documentos compilados no suplemento da revista Coimbra Médica, Augusto 
Rocha e Santos e Silva criticam o relatório médico-legal e os seus proponentes 
afirmando «[…] que esses relatórios não deviam servir de base a um processo-
crime» 53. Desencadeia-se uma forte polémica entre peritos do Porto e os de 
Coimbra. Os peritos do Porto publicam Exame e refutação dos pareceres 
constantes dos suplementos à Coimbra Médica [cujo autoria é de Agostinho 
António de Souto] e mais tarde o Caso Médico Legal Urbino de Freitas 54 (Fig. 
7), com uma edição em francês [Relation Médico-Legale de L'Affaire Urbino de 
Freitas] 55, os de Coimbra continuam a campanha nos suplementos referidos e 
publicam o Problema Médico Legal no Processo Urbino de Freitas, Uma 
Réplica 56 (Fig. 8), subscrito não só pelos signatários dos suplementos, mas 
também por Silva Motta, Francisco João Rosa, [analista do Laboratório 
Higiénico de Lisboa] e Hugo Mastbaun. E é nesse volume, em especial, que os 
peritos da defesa pretendem convencer de que venceram a competência 
científica, profissional e moral dos peritos da acusação. A disputa viria a ser 
ganha, pelo menos sob o ponto de vista legal, pelos peritos do Porto, pois a 
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Relação do Porto, por acórdão de 3 de Fevereiro de 1894 fixou a pena em 
nove anos de prisão maior celular, seguida de degredo por 20 anos com prisão 
por dois anos no lugar do degredo, ou, em alternativa, na pena de degredo 
por trinta anos por prisão por 10 anos no lugar do degredo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valiosa foi também a contribuição de Santos Silva no material 

didáctico posto à disposição dos alunos. No curto período que Tollens esteve 
em Coimbra traduzira do alemão para o francês, para uso dos alunos que 
frequentavam o Laboratório Químico, um pequeno guia de Wöhler com o 
título Premiers exercices d’analyse chimique. Pouco depois de assumir o seu 
lugar de chefe dos trabalhos práticos, Santos e Silva publica, como já se 
referiu, em 1874 a obra Elementos de Anályse Chímica Qualitativa (Fig. 9). No 
prefácio lê-se «Escrevendo estes Elementos de analyse chimica qualitativa, 
tivemos simplesmente em vista apresentar aos alumnos […] um quadro 
resumido das reacções principaes dos corpos que mais frequentemente se 
encontram, e da marcha sistemática que convém seguir quando se tracta de 
chegar ao conhecimento da presença ou da ausência d’um qualquer d’estes 
corpos. Convencidos de que os tratactados completos de analyse chimica são 
menos próprios para guiar os alumnos, que começam neste laborioso estudo 
coordenámos os apontamentos que tínhamos coligido para nosso uso proprio 
[…] Não tem o nosso escripto o merecimento de cousa nova; mas tem uma 
fórma que se nos representa como mais apropriada para uso dos 
principiantes. Dê-se-lhe embora o titulo de compilação: exemplos d’este 
genero vimos muitos em differentes laboratorios da Allemanha, e, 
convencidos da sua utilidade, buscámos imital-os» 57. Em 1884 aparece uma 

Fig.8 O problema medico-legal no 
processo-Urbino de Freitas: uma réplica, 
Raimundo Motta [e outros] 

Fig. 7 Caso Médico Legal 
Urbino de Freitas de Agostinho 
António do Souto [e outros] 
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«segunda edição consideravelmente melhorada». Em Advertência escreve: 
«Quando em 1874 publiquei estes elementos de Analyse Chimica, tive 
particularmente em vista prestar auxílio aos alumnos que frequentam o 
Laboratorio Chimico da Universidade […] A Faculdade de Philosophia da 
Universidade e a Eschola Polytechnica de Lisboa, adoptando o livro para 
compêndios dos seus respectivos cursos deram testemunho do apreço em 
que tomaram o meu humilde trabalho […] Nesta segunda edição não alterei o 
plano primitivo, nem achei erros consideráveis para corrigir. Supprimi, porém, 
todas as reacções que me pareceram de importância secundaria, e acrescentei 
grande numero de notas, que traduzem chimicamente as diversas reacções 
descriptas no texto, exceptuando aquellas que, por serem mais complexas, 
ainda hoje são obscuras. E para que o livro possa também aproveitar aos 
alumnos que se dedicam particularmente aos estudos medicos, acescentei-lhe 
uma terceira parte, na qual vão descriptas as operações necessárias para o 
descobrimento dos principaes venenos mineraes e orgânicos, assim como o 
ensaio qualitativo das urinas, dos sedimentos e dos calculos urinarios» 58 (Fig. 
10). Em 1891, publica a 3ª edição acrescentado, à Advertência da edição 
anterior, «[…] Publicando hoje a terceira edição deste livro, fiz apenas algumas 
correcções e ampliações que me pareceram mais convenientes, sem alterar 
em coisa alguma o plano da edição anterior» 59. Quando cuidava de preparar a 
quarta edição, surpreendeu-o a morte. Contudo, em 1906, é publicada, 
contendo as alterações efectuadas por Santos Silva, com Advertência de Sousa 
Gomes, nela incluída: «O auctor faleceu deixando por concluir a presente 
edição do seu livro, de modo que a doutrina a partir de pag. 177 é reprodução 
do que se lê na 3ª edição, tendo-se supprimido aquellas partes que não se 
coadunavam com as alterações que o malogrado chimico introduzira nesta 4ª 
edição» 60. Na verdade, irá de servir de manual durante mais de trinta anos. 

 […] Com o mesmo pensamento de ser util aos alumnos da 
Universidade, redigiu ultimamente umas «Noções elementares de chimica 
pratica, para as preparações e experiencias sobre os principaes gazes e 
corpos da chimica mineral» 61. É lhe também atribuída a obra Tabelas de 
factores químicos para o cálculo de análises quantitativas, tomando para 
base os pesos atómicos de L. Meyer e K. Seubert [Faktoren-Tabellen zur 
Ausführung chemischer Rechnungen mittels der von L. Meyer und K. Seubert 
gegebenen Atomgewichte berechnet]. Impressa e publicada em Braunschweig 
por Friedrich Vieweg & Sohn, em 1887 62. Sobre ela apenas se conhece a 
recensão, muito elogiosa, seguinte: «Faktoren-Tabellen zur Ausführung 
chemischer Rechnungen [tabelas de factores para a execução de cálculos 
químicos] mediante os pesos atómicos dados por L. Meyer e K. Seubert 
calculadas por Joaquim dos Santos e Silva, director das aulas práticas no 
laboratório químico da Universidade de Coimbra em Portugal. Braunschweig 
[Brunsvique] impressão e edição por Friedrich Vieweg u. Sohn. 1887. Tabelas 
muito ricas que vão em breve obter direitos de cidadania sobretudo naqueles 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 293 - 

laboratórios em que se executa frequentemente análises de águas minerais e 
de outros materiais que contêm numerosos corpos químicos. O autor baseou 
os seus cálculos nos pesos atómicos rigorosos segundo Lothar Meyer e K. 
Seubert, conseguindo assim uma precisão incomparavelmente maior que 
aquela das tabelas semelhantes até agora disponíveis. O formato do livrinho 
de cerca de 100 páginas é tão maneiro quanto se deve poder esperar duma 
obra deste género» 63, 64. 

Também numa nota escrita por ocasião do seu falecimento no jornal 
republicano Voz da Justiça e transcrita no Jornal da Sociedade Pharmaceutica 
Lusitana (1906, vol. 13, fasc. 2) se refere a obra “Factoren Tabellen …”: «E’ um 
trabalho de merito e de muita paciencia e calculo, que, pela sua boa 
organização presta ao chimico, nas suas analyses ponderaes, optimo serviço». 
E o autor prossegue nos elogios: «Havia n’elle muita originalidade; o seu 
trabalho era quasi exclusivamente seu, e quando por necessidade tinha que 
apresentar ideias de outrem, só o fazia depois de ter a certeza de não ser 
contradictado». 

NOTAS E BIBLIOGRAFIA 
1 […] Foram presentes ao Conselho os seguintes requerimentos: Um de Joaquim 

dos Santos e Silva a fim de ser provido interinamente no lugar de 
Ajudante do Laboratorio Chymico que o Conselho indeferio por declarar 
o Snr Director deste estabelecimento que não havia já necessidade 
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Joaquim Augusto Simões de Carvalho (1822-1902) é uma referência 

incontornável na história da ciência na Universidade de Coimbra e, em 
particular, da Faculdade de Filosofia.  Nomeado professor adido em 1844 e 
opositor em 1849, foi demonstrador de diversas cadeiras até à nomeação para 
lente substituto em 1855 e mais tarde, em 1959, catedrático, tendo jubilado 
em 1879. Para além da Memória Histórica da Faculdade de Philosophia, 
editada por altura do centenário da criação da Faculdade de Filosofia, foi 
autor de um diversificado conjunto de trabalhos de divulgação científica e de 
um livro dedicado ao que designou como Filosofia Química: a Química 
considerada nos seus princípios, em suas leis e em suas teorias. As Lições de 
Philosophia Chimica, cuja segunda edição foi durante algum tempo de 
aquisição obrigatória com a matrícula no curso de Filosofia, acompanham a 
evolução do pensamento químico da época, mostrando de forma indirecta um 
notável domínio dos aspectos práticos e laboratoriais da química da altura. O 
presente trabalho tem como objectivo contribuir para a análise  do 
pensamento químico de Joaquim Augusto Simões de Carvalho no contexto da 
ciência e do ensino da química do seu tempo. 

INTRODUÇÃO 

O ano Internacional da Química que se comemora em 2011, para 
além de ser um momento  celebração das realizações desta ciência ao serviço 
da humanidade, homenageia  também  as pessoas concretas e anónimas  que 
ao longo da história e na actualidade contribuem para a química ser hoje tão 
presente no dia-a-dia das pessoas e na melhoria da sua qualidade de vida.  
António Augusto Simões de Carvalho, ligado à Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Coimbra, como estudante e depois como professor, de 1836 
a 1879, é autor de um dos raros livros de química publicados em Coimbra em 
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meados do século XIX. As suas Lições de Filosofia Química (CARVALHO, 1859), 
surgem numa altura em que a Química se expandia rapidamente em termos 
de aplicações industriais e estavam já estavam disponíveis os resultados e 
ferramentas que conduziriam à fixação das massas atómicas, organização da 
tabela periódica, classificação dos compostos orgânicos e o entendimento do 
calor em termos da teoria cinética dos gases, entre outros aspectos da 
química moderna. Podemos ver que algumas destas ideias já vagueiam pelo 
livro como espectros, mas que há outras, como uma explicação razoável para 
a ligação química, que estão ainda muito longe da maturidade. No entanto, 
um espírito inquieto e crítico, mas confiante na ciência, como Simões de 
Carvalho consegue ver bem as teorias pouco satisfatórias, os dados 
incompletos, e projectar de forma optimista no futuro a solução dos  
problemas científicos da altura. 

Estando num país periférico e, não tendo ao que se saiba, realizado 
viagens científicas, Simões de Carvalho pode analisar de forma crítica e 
competente, muitas vezes com grande perspicácia e intuição científica, os 
resultados e teorias da época por ter tido acesso a exemplares actualizados 
dos livros e revistas científicas da altura e contactado com os conhecimentos 
de química acumulados na Universidade de Coimbra pelos professores que o 
precederem no Laboratório Químico, desde a sua criação no final do século 
XVIII. A esse respeito, vem a propósito referir a questão do fluxo de 
informação notável que existe nos dias de hoje. Em particular, o número de 
obras antigas digitalizadas disponíveis nos sites do Google Books, Internet 
Archive, Biblioteca Nacional, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 
entre outros, tem crescido de forma exponencial tornando muito mais 
acessível a realização de trabalhos da presente natureza.   

Uma perspectiva geral da Química em Portugal no século XIX é dada 
por Amorim da Costa (AMORIM DA COSTA, 1998) que analisou também de 
forma detalhada os vários aspectos da teoria atómica presentes na obra  de 
Simões de Carvalho (AMORIM DA COSTA, 2006).  Assim, neste trabalho 
procuraremos realçar outros aspectos da obra de Simões de Carvalho.  

ALGUMAS NOTAS BIOGRÁFICAS, HISTÓRICAS E SOCIAIS 

Joaquim Augusto Simões de Carvalho, filho do farmacêutico Joaquim 
Simões de Carvalho e  D. Mariana Ludovina Simões de Carvalho, nasceu em 
Coimbra (SIMÕES DE CARVALHO, s.d.). Segundo as notas biográficas 
publicadas no Anuário da Universidade de Coimbra para o Ano lectivo de 
1902-1903, consta da sua certidão de idade que foi baptizado a 29 de Julho de 
1821 na freguesia de Santiago em Coimbra, o que concorda com a entrada da 
Enciclopédia Portuguesa Brasileira que aponta a data de 18 de Julho de 1821. 
No entanto, no artigo necrológico do mesmo Anuário, Júlio Henriques indica 
em nota de rodapé que a verdadeira data de nascimento é 17 de Julho de 
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1822 (HENRIQUES, 1903). 
Tomaremos como boa esta 
última referência, que só poderá 
ser confirmada com a consulta do 
seu registo de nascimento.  

Matriculou-se pela 
primeira vez nas faculdades de 
Matemática e Filosofia em 7 de 
Outubro de 1836, com catorze 
anos. Nesse ano atingiu-se um 
máximo de inscrições no curso de 
Filosofia (186 estudantes) depois 
de ter havido um mínimo em 
1830 (26 estudantes) e um 
máximo anterior em 1826 (185 
alunos) (CARVALHO, 1872, p. 78). 
Para estas flutuações contribuiu, 
como é bem conhecido, o facto 
de nos anos de 1828 a 1834, 
terem decorrido as Guerras 
Liberais, nas quais muitos 

académicos e estudantes se empenharam vivamente.  Durante essa altura a 
Universidade esteve frequentemente fechada (CARVALHO, 2002). 

Formou-se em Filosofia a 26 de Junho de 1841. Realizou o seu acto de 
repetição (primeiro dos grandes actos) em 18 de Julho de 1842, fez provas de 
exame privado a 26 e doutorou-se a 31 do mesmo mês de Julho, pouco tempo 
depois de ter completado 20 anos.  No ano seguinte concorreu a um lugar 
vago na Faculdade de Filosofia e, embora, segundo as fontes citadas, fosse o 
mais novo dos candidatos ficou em primeiro lugar.  No entanto, o concurso foi 
anulado, segundo Júlio Henriques, sob um fútil pretexto que apenas serviu 
para encobrir maquinações políticas. O sistema de concursos vigente foi nessa 
altura substituído por um sistema de provas de grande dificuldade a que 
chamaram oposição longa (HENRIQUES, 1903; SIMÕES DE CARVALHO, s.d.). 
Para realizar essas provas, Simões de Carvalho, matriculou-se como doutor 
adido em 18am44 e só em 1849 obteve a nomeação de professor opositor (ver 
CARVALHO, 1850). Durante o tempo que durou as provas de oposição, 
matriculou-se também na Faculdade de Medicina e obteve a graduação em 
1848, mas nunca exerceu clínica.  Em 1852 foi nomeado demonstrador, em 
1855 lente substituto e mais tarde, em 1959, catedrático, tendo jubilado em 
1879 (HENRIQUES, 1903). 

Simões de Carvalho, ao longo da vida não só participou activamente 
na vida académica, como manteve uma razoável actividade cívica 
(HENRIQUES, 1903). Por exemplo, em 1847, com José Maria de Abreu e outros 
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participa na criação do jornal O Observador que protesta contra os maus 
tratos praticados pelos Cartistas contra os Setembristas (BRAGA, 1903, p. 
464).  

O visconde de Vila-Melhor na sua exposição sucinta (VILA-MELHOR, 
1877) diz que a Universidade de Coimbra que em 1834 e nos anos imediatos 
parecia tão próxima da Ruína, nunca abandonou a senda do progresso (...) e 
animada pelos esforças de muitos dos seus professores, foi sucessivamente 
melhorando o seu ensino (...). Simões de Carvalho contribuiu com certeza para 
esse resultado. 

Contemporâneos de Simões de Carvalho, mas com maior antiguidade 
na Faculdade, foram António Sanches Goulão (1805-1857, doutor em 1835), 
Manuel Marques de Figueiredo Junior (1808-1889, doutor em 1836), Antonino 
José Rodrigues Vidal (1808-1879, doutor em 1837), Pedro Norberto Correia 
Pinto d'Almeida (1806-1849, doutor em 1837), José Maria de Abreu (1818-
1871, doutor em 1839), Joaquim Júlio Pereira Carvalho (1816-1871, doutor em 
1839), Manuel dos Santos Pereira Jardim (posteriormente 1º visconde de 
Monte-São, 1818-1887, doutor em 1839) e Miguel Leite Ferreira Leão (1815-
1880, doutor em 1840). Manuel Martins Bandeira (?-1862), doutorado em 
1817 e, segundo Simões de Carvalho (CARVALHO, 1872, p. 261), seria um 
professor dotado de grandes qualidades, orientou o doutoramento de José 
Maria Abreu e de Simões de Carvalho. Em 1844 foi reformulado o curso de 
Filosofia, sendo introduzida, como parte da segunda cadeira, um curso de 
Filosofia Química de que Simões de Carvalho foi encarregue em 1848, 
enquanto Miguel Leite Ferreira Leão era responsável pelo Química Inorgânica. 
Este curso servirá de base às suas provas de oposição (CARVALHO, 1850). 

Uma última nota sobre aspectos sociais. António Sanches Goulão, 
lente muito dotado de Física, segundo Simões de Carvalho (Carvalho, 1872, p. 
320), que havia ajudado Simões de Carvalho a corrigir e melhorar as Lições de 
Filosofia, morreu em 1857, deixando a família em dificuldades económicas. Na 
Memória Histórica, Simões de Carvalho, aproveita para referir como a vida dos 
lentes, que só viviam dos seus ordenados, era difícil (CARVALHO, 1872, p. 320-
322). Manifesta também bastante apreço por Pedro Norberto d'Almeida e 
pelo seu livro de 1836, Filosofia Especulativa (D'ALMEIDA, 1836) que provocou 
na altura uma azeda polémica entre o autor e António Sanches Goulão, feroz 
opositor das especulações de Pedro Norberto (CARVALHO, 1872, p. 324).  
Citando ainda a Memória Histórica (CARVALHO, 1872, p. 324), só a 
intervenção dos colegas impediu que o pleito literário degenerasse em libelo 
escandaloso.  

LIVROS DE QUÍMICA EM PORTUGUÊS ENTRE 1820 E 1870 

A exiguidade do número de manuais ou livros de química escritos em 
português, ou de autores portugueses, em especial de professores da 
Universidade de Coimbra, é uma questão crítica que Simões de Carvalho 
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procura justificar com a exiguidade de meios e o excesso de trabalho dos 
professores (CARVALHO, 1872, p. 71-72).  

 Ademais, para além da falta de livros, é notória a falta de 
gravuras, ilustrações e esquemas, tão importantes em livros científicos, nos 
poucos livros editados em Coimbra durante este período. Será esse facto o 
resultado da falta de gravadores em Coimbra, ou do elevado custo das 
gravuras? A verdade é que as ilustrações estão ausentes das lições de Filosofia 
Química e da obra, destinado aos liceus, que Mathias de Carvalho e 
Vasconcellos publicou em 1855, Princípios elementares de Physica e Chimica 
(VASCONCELOS, 1855). E podemos também especular que seria tão difícil 
editar livros científicos em Coimbra por essa altura que o volume respeitante à 
química aparenta nunca ter sido publicado (VASCONCELOS, 1855).  Para além 
destas obras e do pequeno livro de Pedro Norberto d'Almeida, Philosophia 
Speculativa, publicado em 1836, não parecem ser conhecidos mais livros 
relacionados com a química editados em Coimbra de 1836 até à década de 
1860.  

Em Lisboa a situação era relativamente diferente. Luis Mouzinho de 
Albuquerque publicou as suas lições de Física e Química proferidas na Casa da 
Moeda em 1824 (ALBUQUERQUE, 1824) com razoável sucesso; Júlio Máximo 
de Oliveira Pimentel (2º visconde de Vila-Maior e futuro reitor da 
Universidade de Coimbra), publicou em 1839 as suas lições de química da 
Escola Politécnica (PIMENTEL, 1839) e em 1852 lições de química geral em três 
volumes (PIMENTEL, 1852); Joaquim Guedes publicou as suas lições de 
Química do Colégio Militar (GEDES, 1863), depois de ter publicado as de Física 
em 1859.  

A maior parte das obras acima são referenciadas na bibliografia 
seleccionada de química de Bolton, cuja contribuição portuguesa foi 
compilada por Charles Lapierre (BOLTON, 1893). Nessa compilação aparece 
também um compêndio popular em dois volumes de física e química aplicada 
à indústria (FERREIRA LAPA, 1854). Este último autor publicará a partir da 
década de 1870 vários livros de divulgação científica e técnica. De facto, a 
partir desta década aparecerão muito mais títulos de química, que escapam 
ao âmbito deste estudo. 
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AS LIÇÕES DE FILOSOFIA QUÍMICA 

A publicação, em 1850, das Lições de Filosofia Química surge na 
sequência da preparação das provas de opositor em 1849 (CARVALHO, 1850), 
como foi acima referido. Da primeira para a segunda edição são corrigidas 
algumas gralhas, reformuladas algumas frases, em especial as que envolvem 
aspectos temporais, e são acrescentados alguns textos e equações. As partes 
mais aumentadas são a discussão dos trabalhos de Dumas apresentados em 
1857-58 que apoiam a hipótese de Prout (CARVALHO, 1859, p. 202 ), a 
discussão do confronto entre a teoria dualista e a teoria das substituições 
(CARVALHO, 1859, p. 236-240) e a continuação da discussão da hipótese dos 
metais conterem hidrogénio (CARVALHO, 1859, p. 264-267). É também 
aumentada a parte referente ao ozono, entregando-se o autor, na parte 
aumentada, a alguma especulação sobre o futuro de tão útil material e sobre 
a sua presença no ar puro e possível papel no branqueamento da roupa 
(CARVALHO, 1859, p. 260-261). 

 Tratando-se de um livro científico, as referências políticas 
são obviamente muito escassas mas deve referir-se, na 2ª lição, a curiosa, e 
talvez actual, afirmação: Até à Política ou arte de governar a Química tem 

aplicações: para preencher os altos 
deveres que lhe impõe a sua missão, 
o homem de Estado deve ser versado 
em conhecimentos em Química; de 
outra forma ignoraria sempre as 
condições de melhoramento e 
utilidade do seu país (CARVALHO, 
1859, p. 16). Também, da primeira 
para a segunda edição do livro, volta 
a estar em vigor o ensino da Física e 
da Química e da História Natural nos 
liceus, o que se reflecte na alteração 
de uma frase em que criticava a falta 
desse ensino (Carvalho, 1859, p. 16).  

 Na Advertência e na 
1ª lição, Simões de Carvalho explica 
detalhadamente que as obras 
existentes de Dumas, Berzelius, 
Baudrimont, entre outros, são 
insuficientes, desactualizadas, ou têm 
uma organização inadequada 
(CARVALHO, 1859, p. ix-xi, 10-11). A 
disposição das matérias que lhe 
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parece mais lógica e adequada 
parte dos corpos concretos e 
considerações gerais sobre as suas 
propriedades para as leis e teorias 
abstractas, resumida na sequência: 
corpos, átomos, moléculas, forças, 
acções, leis que as regem e teorias 
(CARVALHO, 1859, p. 11). Seguindo 
este plano, o livro contém 26 lições 
e está escrito de uma forma muito 
pedagógica com abundância de 
exemplos, sendo as matérias 
recapituladas frequentemente.  

Em especial nas últimas 
lições, a abordagem é mais 
abstracta é realizada apresentando 
as várias teorias e factos que as 
sustentam, ao mesmo tempo que 
se procuram enumerar os factos 
que as contradizem. É dada 
especial atenção à análise de contra-exemplos, mas não em geral feitas 
propostas de modificação das leis ou teorias. Em toda a obra, nota-se uma 
grande preocupação em evitar a proliferação de conceitos e em em agrupar 
tanto quanto possível os existentes: limite no número de estados da matéria, 
similitude entre afinidade e coesão, ou entre combinação e dissolução, etc. É 
também referida com vivacidade a complementaridade entre as ciências. Por 
exemplo, a electricidade que estreita os laços entre a química e a física e o 
estudo da atmosfera que não pode passar sem as duas ciências (CARVALHO, 
1859, p. 6-8).  

A QUÍMICA E A FÍSICA NAS LIÇÕES DE FILOSOFIA QUÍMICA 

Na 3ª e 4ª lição inicia-se a aplicação do plano de estudo proposto 
para as lições, começando com os aspectos factuais das propriedades dos 
corpos e dos seus estados físicos. No entanto, porque é necessário apresentar 
algumas designações e as dificuldades e utilidade no seu uso (corpo, matéria, 
átomo, molécula e partícula) é feita uma breve referência à teoria atómica (Cf. 
AMORIM DA COSTA, 2006) e às teorias da constituição da matéria. As 
partículas atómicas são apresentadas como estando sujeitas a duas forças, 
uma atractiva responsável pela coesão e afinidade outra repulsiva relacionada 
com o calor, mas não é feita qualquer referência às dificuldades deste modelo. 
Esta discussão fica reservada para lições mais avançadas, passando o autor 
rapidamente aos aspectos factuais dos estados físicos da matéria. A esse 
respeito, é notável a forma como Simões de Carvalho analisa alguns 
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fenómenos do dia-a-dia, revelando grande perspicácia e clareza pedagógica. 
Por exemplo, faz notar que a espécie de fumo que exala a água quente não é 
de água no estado aeriforme, senão um estado particular a que se chama 
vapor vesicular, estado em que ela existe nas nuvens e nevoeiros (CARVALHO, 
1859, p. 30). Também, como referido acima, o princípio da simplicidade é para 
Simões de Carvalho muito importante. Depois de discutir detalhadamente os 
estados hipotéticos da matéria, vesicular, esferoidal e globular,  para além do 
sólido, líquido e gás, conclui que os primeiros são variações do estado líquido 
(CARVALHO, 1859, p. 33-39). 

Na 4ª lição é feita referência à diferença entre a atracção universal e 
as forças químicas (afinidade e coesão), guardando a discussão do assunto 
para mais tarde. São referidas as diferenças entre corpos compostos e 
simples, sendo dados alguns exemplos  

Da 5ª até 10ª lição são discutidos detalhadamente os aspectos 
factuais dos ácidos, bases e sais e das leis e teorias que lhes estão associadas. 
Embora na 5ª lição seja referida com acrimónia a seita dos que não aceitam a 
predisposição molecular dos elementos nas suas combinações entre si para 
formarem os corpos compostos (CARVALHO, 1859, p. 56), a apresentação das 
diferentes teorias é feita com razoável imparcialidade. No entanto, é a teoria 
dualista (PARTINGTON, 1972, p. 166-177) a que parece ser mais correcta 
segundo o autor. Uma teoria Química tem de se basear nos factos 
(CARVALHO, 1859, p. 89). Na 9ª lição é feita uma primeira introdução dos 
resultados da termoquímica, a qual será assunto de uma lição posterior, para 
discutir as teorias do ácidos existentes na época. Ainda longe da teoria de 
Arrhenius, discute-se a questão da afinidade do hidrogénio para o radical e da 
participação experimentalmente verificada da água nas reacções, sendo 
confrontadas as teorias existentes com os factos que as contradizem 
(CARVALHO, 1859, p. 95-98).  

Da 11ª à 13ª lição são abordados os métodos de classificação das 
substâncias simples e compostas. É referido que um método verdadeiramente 
natural de classificação falta em Química. Mas ele terá de existir pois são 
evidentes as analogias que oferecem certos grupos de compostos.  Segundo 
Simões de Carvalho, as ideias de Dumas e Fremy dão esperança de que isso 
seja conseguido em breve (CARVALHO, 1859, p ). De facto, só mais tarde, com 
Mendeleev, se concretiza a ideia da Tabela Periódica e da existência de um 
sistema de classificação natural para os elementos (PARTINGTON, 1972, p. 
893-898). No caso da química orgânica, já tinham sido propostas várias 
teorias, mas enquanto algumas das teorias de Gerhardt são referidas, a teoria 
dos tipos (PARTINGTON, 1972, p. 432-464) é, aparentemente, ignorada.  

A termoquímica é abordada na 14ª lição. Nesta lição, assim como 
noutras partes da obra, as referências ao calórico estão escritos de uma forma 
que quase somos tentados a mudar calórico para energia ou energia cinética. 
No entanto, esta ideia de que há um equilíbrio entre as forças de atracção e as 
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forças repulsivas do calórico que rodeiam as moléculas vem já de Dalton 
(DALTON, 1810). A mudança do calórico de um fluido imponderável e auto-
repulsivo para a energia cinética média dos movimentos moleculares  
começou a operar-se cerca de 1850 com Clausius, Joule e Maxwell, entre 
outros e não parece ter chegado ainda a Simões de Carvalho. Deve, no 
entanto, notar-se que a ideia de energia cinética aflora em várias passagens 
do livro onde são referidos os movimentos ondulatórios como geradores do 
calórico.  

Da lição 15ª à 18ª são discutidos vários aspectos da ligação química. 
Afinidade e coesão, demonstra-se serem a mesma coisa. E, embora seja fácil 
distinguir a mistura da combinação, já não é tão fácil distinguir a combinação 
da dissolução e da liga. Simões de Carvalho conclui que a dissolução é uma 
verdadeira combinação química, indicando que a lei das proporções finitas se 
pode também aplicar às dissoluções, admitindo a formação de hidratos em 
solução (CARVALHO, 1859, p. 135-6). 

Da 19ª à 22ª lição são abordadas as leis da combinação química e dos 
equivalentes e a teoria atómica. Na 23ª lição começam a ser discutidos os 
princípios fundamentais da teoria atómica. Simões de Carvalho sugere que é 
difícil resolver a questão por raciocínio ou experiência, pois a teoria é 
independente dessa questão. Para além disso, Simões de Carvalho adopta 
uma perspectiva pragmática: a relevância de a matéria ser ou não contínua, é 
menor do que podermos ou não dividir a matéria até ao infinito, pois para isso 
precisaríamos de um tempo infinito (Cf. AMORIM DA COSTA, 2006). A 
refutação do argumento engenhoso de Wollaston, apresentado de forma mais 
ou menos pitoresca, embora quase textual, por Simões de Carvalho, a favor da 
teoria atómica com base na espessura finita da atmosfera terrestre foi já 
analisada por Amorim da Costa (AMORIM DA COSTA, 2006). A conclusão de 
Simões de Carvalho, em termos modernos é que mesmo que a atmosfera 
fosse um meio contínuo, seria finita na mesma.  Mas a falta de demonstrações 
convincente não é relevante. A teoria atómica é a mais conforme os factos e 
com as necessidades da química. 

A 24ª lição  é dedicada ao isomerismo,  alotropia, polimorfismo, 
geração espontânea, natureza problemática dos metais e outros assuntos 
mais polémicos e especulativos. Esta discussão da natureza dos metais está 
hoje bastante esquecida, mas havia vários factos que indicavam ser os metais 
constituídos por um base e  hidrogénio, ou ainda de forma muito mais radical, 
indo buscar as ideias de Prout, apenas de hidrogénio. De alguma forma, talvez 
possamos ver aqui um embrião remoto da teoria actual da constituição dos 
átomos.  

Na 25ª e 26ª lições procura fazer-se a análise crítica das teorias 
atómica e da ligação química e uma síntese das teorias existentes. Simões de 
Carvalho rejeita completamente a possibilidade de que as forças moleculares 
sejam de natureza gravítica, nota como o conceito de afinidade não explica a 
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química, assim como as teorias electroquímicas. Conclui também que a teoria 
atómica não é satisfatória nem sempre correcta, mas é muito útil (Cf AMORIM 
DA COSTA, 2006). Para além disso, encontra bastantes defeitos na teoria 
dualista de Berzelius e nas versões de Baudrimont e Ampère (esta analisada 
primeiro). Em especial, os átomos de Ampère, comparados a pequeníssimas 
garrafas de Leyden com electricidade positiva ou negativa no interior rodeada 
de uma atmosfera negativa ou positiva, são arrasados pela argumentação de 
Simões de Carvalho (CARVALHO, 1859, p. 273-278). No entanto, Simões de 
Carvalho tem alguma resistência em a abandonar e seguir a teoria das 
substituições. No final, recomenda que não devemos ter uma opinião 
exclusiva: devemos ser ecléticos e supor que as acções químicas são efeitos de 
muitas causas, a constituição atómica dos corpos, a coesão, o calor, a 
electricidade, a luz e a afinidade  (CARVALHO, 1859, p. 287)  

Os poucos erros factuais que detectámos a longo da obra denotam 
que muitas informações contidas no livro foram, como é normal em ciência, 
adquiridas de forma indirecta, sem que tenha havido lugar ao teste ou à 
repetição da experiência.  O caso do diamante, que é apresentado como bom 
condutor de calor e electricidade (CARVALHO, 1859, p. 112), ou do ozono que 
azula as soluções de iodeto de potássio (faltando a referência ao indicador de 
amido) (CARVALHO, 1859, p. 260). É de notar que a questão da natureza do 
amónio é alvo de bastante atenção, sendo referidas pormenorizadamente as 
experiências realizadas no laboratório de Física (CARVALHO, 1859, p. 62-63).    

É de notar que, ao longo das lições, os resultados da química orgânica 
muito pouco abordados, embora sejam referidas as dificuldades com a 
aplicação do princípios dos equivalentes e da teoria dualista. A teoria do tipos 
não parece ser referida e o conceito de radicais é usado dentro do esquema 
de pensamento dualista. De facto, a química orgânica, aparece de forma 
quase anedótica, e.g., o catálogo de substâncias descobertas rivaliza com os 
da astronomia. Também não há referência a Avogadro nem Canizzarro o que é 
natural por os trabalhos do primeiro serem na época quase desconhecidos 
fora de França e o segundo ter começado a publicar apenas em 1853 e só após 
1860 se ter tornado conhecido (PARTINGTON, 1972, p. 489-497).  
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Nos finais do século XIX, José Júlio Rodrigues, após a morte do pai, 

professor da Escola Politécnica, estudou Química em Coimbra e na Bélgica 
enquanto também se dedicava à música, Literatura e Arte.  

Iniciou a sua actividade profissional como químico analista na Escola 
Central de Agricultura, mas optou por ser professor liceal de Química, 
marcando presença no concurso de acesso a esta carreira e ao longo dela 
como professor inovador nos processos pedagógicos em Lamego, Leiria e 
Lisboa. 

Após um estágio na Bélgica em 1907-1908, de que fez um 
esclarecedor e inspirador relatório, regressou para marcar os novos caminhos 
do ensino da ciência experimental no Liceu de Lamego e na Reitoria do Liceu 
de Leiria em 1909-1910. 

Apesar de ter partido para o Brasil em 1913 inspirou e marcou a 
reforma Sobral Cid de 1914 e quando voltou em 1929 foi de novo Reitor, 
agora no Liceu de Faro. Aqui, mais uma vez, foi um homem de cultura, embora 
infelizmente entrasse em conflito com um colega oportunista e serventuário 
do Estado Novo, regressando ao Brasil para regressar dois anos depois. 

No Recife foi professor de Química na Escola de Engenharia, 
marcando o ensino e investigação em Química e foi, ainda, activista cultural e 
até político. Antes já o tinha sido no Rio de Janeiro, onde ensinou Filosofia da 
Arte. 

Apaixonado pelo Brasil e conhecedor da sua cultura de modo 
modelar, antecipou os problemas e as soluções ortográficas da actualidade. 

 
No ano lectivo de 1892-1893, José Júlio Rodrigues matriculou-se na 

Universidade de Coimbra, onde estudou Química e, depois também na 
Bélgica, pois morou em Bruxelas por duas vezes, 1895-1897 e 1907-1908, e 
enquanto se dedicava à Música, Literatura e Arte. Conta esta passagem pela 
Universidade, em “A Coimbra do symbolismo” (Rodrigues, 1930) e mostra a 
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sua fragilidade cultural assim: “Entalado no restrito meio, mais do que calmo, 
estagnado, de Coimbra” (Rodrigues, 1898, p. 88).  

ARTE E PEDAGOGIA DA CIÊNCIA EXPERIMENTAL  

José Júlio Rodrigues iniciou a sua actividade profissional como 
químico analista na Escola Central de Agricultura Infelizmente, o arquivo da 
Escola Agrária de Coimbra desapareceu, impedindo o estudo do momento 
inicial da sua carreira profissional. Encontrámos aí apenas dois exemplares do 
Tratado Elementar de Física de 1911. Optou então por uma carreira de 
professor liceal de Química, fazendo o concurso de ingresso, ganhando 
prestígio que confirmou mais tarde. E no ano de 1901 estreia-se como 
professor efectivo no Liceu Nacional de Angra do Heroísmo do 6º grupo: 
ciências físicas e naturais. 

Na versão portuguesa de Silhuetas e Visões, transcreve-se o prefácio 
da versão brasileira no qual se afirma a sua vertente artística e científica para 
afirmar que se tornou conhecido a partir do concurso com que ganhou a 
cadeira de química e história natural no Liceu de Angra do Heroísmo nos 
Açores. Este concurso foi realizado no liceu central de Lisboa de acordo com a 
lei em vigor de 28 de Maio de 1896 e cumprindo o regulamento de 14 de 
Agosto de 1895, conforme decretado em 24 de Janeiro por Hintze Ribeiro.1 A 
sua abertura será publicada no Diário do Governo em 4 de Fevereiro de 1901 
(pp. 341-342). Em 23 de Março de 1901 é nomeado precedendo concurso 
professor do Liceu Nacional de Angra do Heroísmo. 2 Conforme o Anuário do 
Liceu Nacional de Lamego de 1908-1909, (p. 8) e conjugando as informações aí 
contidas com as constantes no seu processo individual3, foi transferido para 
um lugar do mesmo grupo do liceu de Lamego por decreto de 27 de Fevereiro 
de 1902. Consultado, o Diário do Governo ficamos a saber que trocou com 
José Augusto dos Santos. 4

Deve ter tido um percurso profissional algo irregular pois anota-se no 
seu processo em data posterior a 1931

 

5

                                                                 
1 Colecção Oficial de Legislação Portuguesa, ano de 1901, pág. 12, Imprensa Nacional, 
1902. 
2 Diário do Governo, ano 1901, n.º 66, sábado, 23 de Março de 1901, pág. 784, coluna 
2. 
3 Arquivo da Escola Secundária Latino Coelho, que incorporou o Arquivo da Escola de 
Almacave, Lamego, processo individual, 6º grupo.  
4 Diário do Governo, ano 1902, n.º 54, sábado, 8 de Março de 1902, pág. 677, coluna 3 
e pág. 678, coluna 1. 
5 O documento não é datado. 

 que “Não se faz a contagem do tempo 
total de serviço por haver dúvidas acerca do tempo que deve descontar-se.” 
De facto, curiosamente no ano lectivo de 1904-1905 desapareceu no dia 9 de 
Junho conforme está registado no seu processo individual. Esta informação é 
confirmada pela inexistência de sumários a partir dessa data no livro de ponto 
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desse ano lectivo. Foi quando nasceu o filho Germano fora do seu casamento. 
Para complicar no dia 28 de Junho baptizaria na Igreja Paroquial de Santa 
Maria de Almacave um filho de nome Júlio nascido do seu casamento.1

Começa a trabalhar em Lamego em Abril de 1902 pois está na sessão 
de 15 de Abril de 1902 da turma da 1.ª classe, mas não assina a acta, pois está 
noutras reuniões, tal como consta do livro de actas da 5.ª classe e da 4.ª 
classe. São reuniões destinadas, essencialmente, ao apuramento das notas de 
habilitação literária, procedimento e frequência dos alunos. Serviam para 
fazer a distribuição do serviço para a quinzena seguinte. Assim, na sessão de 
16 de Junho de 1902, temos como programa para as Ciências Naturais: 
“Botânica: exercícios práticos e princípios de classificação de plantas. 
Famílias”. 

 Na 
verdade, dois filhos no espaço de poucos dias ou meses, sendo um deles fora 
do casamento era coisa difícil de gerir. Contudo, na sua ficha biográfica só 
estão registados 3 dias de faltas justificadas e em outras licenças mais nove 
dias.  

2

Após um estágio na Bélgica em 1907-1908, de que fez um 
esclarecedor e inspirador relatório, regressou para marcar os novos caminhos 
do ensino da ciência experimental no Liceu de Lamego e na Reitoria do Liceu 
de Leiria em 1909-1910. Em Lamego, iconoclastamente, concluiu que não há 
nenhuma escola artística que seja mesmo nossa. Explica-o dizendo que Grão 
Vasco é um gótico flamengo indiscutível, Salgado um francês da escola clara 
de Bourgereau, Columbano um espanhol com uma mescla de Bonnat e Carlos 
Duran, Malhoa é um bretão de rir mais meridional e que o Rei D. Carlos como 
“um pastelista exímio é um bom exemplar da escola paisagista de Barbisson e 
Fontainebleau”

 Temos aqui um embrião dos trabalhos individuais educativos. 

3

De facto, em 1907, faltou durante o mês de Outubro e esteve em 
comissão de estudo no estrangeiro desde fins de Outubro de 1907 a 30 de 
Setembro de 1908. É o resultado directo da Reforma Educativa encetada por 
João Franco sob a direcção do Rei D. Carlos I, que era um proficiente cultor da 
ornitologia. Esta razão e a necessidade de mudar o rumo da política 
portuguesa, leva a Ditadura de João Franco a fazer o decreto de 29 de Maio de 
1907, sendo aberto concurso por edital de 11 e 13 de Junho desse mesmo 
ano, sendo-lhe atribuída uma das duas pensões (bolsas) para estudo dos 
métodos de ensino das ciências físico-químicas e histórico-naturais (Freire, 
1924). É um processo que JJBR nos descreve num relatório publicado como 

. Mostra como absorveu não só a ciência química e física 
belga, mas também toda a metodologia artística que muito tem a ver com a 
construção das cores, usando assim de forma prática a química e a física. 

                                                                 
1 Arquivo da Diocese de Lamego, Livro de Baptizados de 1904, pág. 66. 
2 Arquivo da Escola Secundária Latino Coelho, Livro de Actas da 3.ª classe de 23 de 
Outubro de 1901 a 27 de Maio de 1936, ff 7-8. 
3 Boletim da Associação do Magistério Secundário Oficial: O Paço Episcopal de Lamego, 
Porto, 1908 
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Apêndice ao Diário do Governo n.º 154 de 23 de Abril de 1909. Por essa razão, 
no ano lectivo de 1907-1908 vai ser pensionista do Estado na Bélgica, onde, 
como sabemos, já tinha estudado, conhecendo bem o meio, dando-lhe esse 
facto vantagens na prossecução dos seus objectivos de reaprendizagem da 
arte de ensinar. Vai agora para lá estudar como se faz o ensino das ciências, 
neste caso em particular da Química, Física e Ciências Naturais. Tinha atrás 
dele uma prática de ensino que o predispunha a observar com muita atenção 
o que se fazia na Bélgica pois, como vemos nos sumários das suas aulas, já 
antes o praticava de modo proficiente. 

Nota-se que estudou bem os currículos propostos para os liceus 
portugueses que datam de 1905, sendo os programas de física belgas de 1887, 
1888, 1893 e os de química de 1893 e 1897. Estão assim bem avançados os 
programas lusos, mas perdem este avanço logo que os professores belgas 
entram em acção através de um desenvolvimento curricular onde é 
determinante a “acção pessoal do professor belga” na procura de “ilustrações 
para a teoria do seu curso” como são “as obras nos canais, os engenhos das 
minas, os guindastes dos portos de mar, os diques das regiões baixas, as 
variantes continuadas das grandes instalações eléctricas, as construções dos 
faróis, os mecanismos para indústrias domésticas, sempre utilmente citáveis 
em capítulos profusos de física, são, a par de outros milhares de exemplos, 
ensejo para o perene afloramento em torno da secura proficiente do autor de 
mil pequenas anotações que alteram (aperfeiçoando-o) todo o plano primitivo 
da obra” que é o compêndio é “uma pequena figura na totalidade da 
aquisição científica dos alunos”, onde os alunos participam na crítica e 
preenchimento de lacunas científicas detectadas ao longo do processo lectivo. 
Neste processo iterativo, surgem os grandes cadernos de notas dos alunos, 
onde tudo o que professor diz é “escrupulosamente notado e ordenado” 
(p.34). É o que JJBR usa para investigar também o desenvolvimento concreto 
da metodologia de ensino dos professores belgas no processo individual de 
aprendizagem que observou através do caderno de notas de um ou mais 
alunos. Fazem assim investigação professor e alunos, o que faz divergir para 
melhor em qualidade o ensino belga, que não fica manietado pelo programa. 
Tudo é bem ao contrário do ensino português, onde o compêndio adoptado 
marca balizas de onde o professor não sai por comodismo e por que a lei o 
obriga, tornando o nosso ensino sem préstimo, pois logo o vai desvalorizando 
ao impedi-lo de acompanhar em cada dia as descobertas da ciência. Por isso, 
anota JJBR há nos ateneus “secções mais propriamente universitárias do que 
elementares” (p.35). Nesta organização didáctica da aprendizagem que dá 
uma enorme autonomia aos alunos, os passos são: 

1- A Prelecção. 
2- A exemplificação constante do ambiente nacional. 
3- A experiência pelo professor. 
4- A Experiência pelo aluno.  
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5- A Excursão 
Observando, os alunos belgas, descreve-os da seguinte forma:  

“O aluno faz-se pelas suas próprias mãos; aprende 
com os próprios erros da sua inexperiência primeira; 
observa tranquilamente e livremente os passos dos 
fenómenos; maneja ele próprio os aparelhos, instala-
os, verifica-os, modifica-os mesmo por vezes sob a 
tutela natural, assídua mas larga e benévola do 
professor; move-se com uma grande liberdade de 
acção e de critério no círculo que lhe é traçado”.  

Entretanto, em Portugal, se após a experimentação pelo professor 
devia ser feita a experimentação pelo aluno, nada disso acontece por: 

 “não existirem manipulações 
regulamentares, em química especialmente, com 
tempo determinado na lei, e enquanto nos liceus se 
não constituir o ambiente próprio para esses 
trabalhos. 

Enquanto não existirem laboratórios 
especialmente acondicionados, salas de trabalho para 
física, material suficiente para esse fim, esse grande 
meio educativo, a experiência, tem de ser 
forçosamente desprezado” (p. 37). 

A conclusão era que tinha que ser mudado o comportamento de 
professores e alunos, tornando-os os primeiros mais próximos da 
Universidade, tornando os segundos mais capazes de realizar experiências 
autonomamente, recriando um novo meio social, que valorizasse a 
experiência e integrasse a vida do dia nos seus concretos problemas técnicos 
na vida escolar, onde estas mesmas realizações técnicas eram interpretadas e 
entendidas de acordo com a ciência que se transmite de forma simplificada 
(p.37). De facto, anota: 

“O primeiro princípio esterilizador de todas 
as boas qualidades instintivas e primárias do aluno, 
afigurou-se-me ser a mostra visível de desconfiança 
das suas qualidades intelectuais e morais. 

O professor belga revelou-se-me sempre 
com o cioso cuidado de esconder aos seus discípulos 
a suspeita que possa ter da sua inabilidade prática ou 
intelectual. 

Nos seus gabinetes confia-lhe os aparelhos, 
nos seus laboratórios os reagentes, debaixo da sua 
vigilância, os livros da sua biblioteca e exerce uma 
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fiscalização cuidada e distante sobre todos os seus 
actos. 

Daqui resulta que o estudante belga tem 
uma iniciativa própria notável, um critério muito 
formado, uma orientação prática sólida e minuciosa e 
um amor-próprio e brio impressionantes. Da 
confiança que o professor nele depositar resulta por 
seu turno da parte do aluno o vivíssimo desejo de 
mostrar-se digno merecedor desse sentimento. 

Essa confiança só o aluno belga a perde 
ostensivamente em raríssimos casos de desleixo 
inveterado e renitência ao trabalho. 

Notei que por vezes alunos 
reconhecidamente maus eram apesar de tudo muito 
cortesmente tratados pelo professor. É que esses 
nunca desesperam em caso algum e só muito 
forçadamente se resignam a manifestar a sua 
descrença na regeneração de um estudante. 

Estes processos benévolos de ensino não me 
pareceram apanágio de professorado moço e 
educado numa orientação muito moderna. 

Segui cursos de lentes com vinte e mais anos 
de serviço, encontrei sempre a mesma paciência 
tenaz, a mesma cortesia de trato, a mesma confiança 
ostensiva (insisto nisto) nos seus alunos e entre estes 
e o mestre a mesma sorridente mutualidade de 
deferências e a mesma entente amigável, tão 
preciosa para a boa e larga frutificação do ensino.  

Depreende-se daqui, num convívio assim tão 
pouco formalista e catedrático, quantos profusos 
elementos de apreciação colhe a cada instante o 
professor, em vista à fórmula perfeita e assente do 
valor intelectual, prático e moral dos seus 
educandos” (p.39). 

Concluirá por isso após o estudo da física de modo mais teórico, que 
a química dos liceus deve ser especialmente uma ciência de laboratório, onde 
as aulas serão os necessários esclarecimentos teóricos para as sessões de 
manipulação, onde se adquirem as bases da ciência. Propõe por isso que o 
ensino deve dar aos alunos um perfeito conhecimento dos corpos estudados 
mostrando-os por meio de experiências, interpretadas por equações, que 
expressam as reacções químicas, detalhando-as. Tudo isto tem “a extrema 
vantagem de habituar o estudante ao estranho prazer de chegar por si só a 
resultados precisos e concretos” que sejam também “conhecimentos úteis que 
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o tornem prestável para certos lugares em estabelecimentos industriais e 
agrícolas”, advogando por isso a sua introdução nos liceus para servir as 
“indústrias e produções do país”. Conclui por isso: 

“Nas manipulações considero utilíssimo o 
mesmo preceito que assentei para a física: o aluno 
deve trabalhar por si, depois de, é claro, 
competentemente elucidado pelo professor e deve 
assim por suas mãos adquirir a precisa confiança nos 
seus meios de trabalho. 

Deve fazer tudo ele próprio e adquirir assim 
o completo conhecimento de todos os detalhes do 
laboratório. 

De resto, dominando tudo e de uma maneira 
geral, deve da parte do professor segundo me parece, 
para a boa frutificação do ensino, nunca aparecer 
ostensiva qualquer manifestação de desconfiança nos 
meios intelectuais ou trabalhos do aluno. Esta opinião 
poderá parecer fútil mas depois do meu trânsito 
pelas escolas belgas, em que vi praticar-se o ensino 
tão fortemente impregnado de uma cortesia e 
paciência nunca desmentidas, originando da parte 
dos educandos manifestações verdadeiramente 
notáveis de individualidade e de precoce sisudez e 
ponderação, não hesito em fechar sobre esta palavra, 
este meu humilde e incompleto trabalho” (p.53). 

Estamos assim perante uma proposta pedagógica que procura 
transformar a Escola com base na experimentação e observação do real, 
incorporando nos currículos tudo o que o meio ambiente pode trazer como 
novidade e utilidade à escola, permitindo por retroacção a transformação da 
sociedade por integração sistemática de tudo o que é inovação científica e 
tecnológica. Por isso, em 5 de Fevereiro de 1908 faz uma representação ao 
governo sobre as instalações do Gabinete de Física pois achavam-se em 
estado de deficiência manifesta, o que foi aceite por unanimidade pelo 
conselho escolar. 

Cinco anos depois, em 1914, estas ideias serão materializadas no 
projecto educativo de Sobral Cid através dos Trabalhos Individuais Educativos, 
que infelizmente foi logo abortado nos inícios de 1915 (Diniz, 2010). Mas, este 
ano não foi propício, contudo o espírito contemporizador de Bernardino 
Machado foi gerindo as lutas políticas, permitindo a Sobral Cid algum escasso 
avanço educativo.  

Lamego conhecia as suas mudanças nas práticas lectivas a partir 
deste estágio, pois em 27 de Fevereiro de 1909 se anuncia em O Progresso, 
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que irá descrever nas suas páginas os trabalhos que os alunos têm executado 
nas lições práticas sobre as ciências físico-químicas durante o ano lectivo de 
1908-1909. 1 Explica aí que nas suas aulas “os alunos praticam por suas 
próprias mãos, o que em cinco palavras inclui, modéstia do professor à parte, 
uma pequena revolução pedagógica.” Explicita depois como obstáculo a esta 
inovação a desconfiança que os professores têm em relação à capacidade dos 
alunos, para justificar o prosseguimento e aplicação desta nova metodologia 
didáctica e por estar “cônscio de que a massa intrínseca do aluno português 
não é inferior em poder de adaptação à de um aluno de outro país, resolvi 
ensaiar o processo que vi seguido pelo distinto professor Straetmans do 
Ateneu de Anvers, e não tenho que me arrepender. Assim, em cada corpo 
novo estudado na química, eu organizo uma série de experiências que os 
alunos depois repetem integralmente pelas suas mãos. Esta repetição e esta 
intervenção pessoal e directa do estudante dão os melhores resultados”. 2

José Júlio Rodrigues refere nos jornais de Lamego o equipamento 
laboratorial é pobre e foi comprado há quatro anos e que não houve desde 
então qualquer outra aquisição. Só há algumas inovações no mobiliário e em 
alguns pequenos detalhes.. Explicita então as experiências sobre o cloro, o 
bromo, iodo, enxofre e potássio. 

 
Convém dizer que cada objecto é um elemento ou composto químico, 
restringindo aqui as experiências à química. 

3 Esta sua prática inovadora é de facto bem 
clara como se nota no livro de sumários posterior a este estágio e até 
anteriormente.4  Saiu de Lamego para Leiria como professor prestigiado mas, 
no lugar que deixa, continuam a seguir interessadamente o seu percurso 
profissional e dão-lhe os parabéns por em 13 de Dezembro de 1909 ter sido 
nomeado reitor do Liceu Nacional de Leiria. 5

Em Leiria, os líderes católicos estavam incomodados com a actividade 
da Liga de Instrução. Por isso não admira que ignorem José Júlio Rodrigues e 

  
Devido à sua forte influência o liceu de Lamego ganhou uma dinâmica 

de experimentação e de observação científica que foi mantendo, embora com 
as dificuldades decorrentes da situação de guerra que vive entre 1914 e 1918, 
bem como das restrições orçamentais (Mesquita, 1943). Também é claro no 
seu relatório que a experimentação laboratorial e a sua integração no meio 
social podem e devem ser um elemento fundamental para a transformação 
não só da Escola mas também da Economia e da Sociedade, servindo de 
elemento inspirador da Reforma de Sobral Cid (Diniz, 2010).  

                                                                 
1 O Progresso, ano XXIV, nº. 1247, Lamego, 27 de Fevereiro de 1909, pág. 1, colunas 2 e 
3. 
2 O Progresso, ano XXIV, nº. 1248, Lamego, 6 de Março de 1909, pág. 1, coluna 6 e pág. 
2, coluna 1. 
3 O Progresso, ano XXIV, nº. 1251, Lamego, 27 de Março de 1909, pág. 2, colunas 3 e 4. 
4 Arquivo da Escola Secundária Latino Coelho, Livros de Sumários. 
5 A Semana, Ano XII, n. º 611, Lamego, 1 de Janeiro de 1910, pág. 2, coluna 5.  
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só falem dele em 31 de Outubro de 1909 dizendo: “A seu pedido foi 
transferido para o Liceu Nacional de Setúbal, o professor efectivo do Liceu 
Nacional de Leiria, o sr. José Júlio Rodrigues”. 1 Provavelmente foi a morte do 
Reitor Abílio Barreto Figueiredo Perdigão que veio desmentir esta notícia e 
alterar o rumo dos acontecimentos. De facto, no II Congresso Pedagógico em 
1909 os delegados de Leiria encontraram-se com José Júlio Rodrigues, cuja 
chegada é por isso anunciada em 24 de Junho de 1909 no Leiria Illustrada, 
pois foi convidado a realizar uma conferência sobre o tema Instrução, pois 
“conhece de visu o movimento intelectual da Europa”. 2

Tinha assim um programa educativo bem elaborado que ultrapassava 
os limites da sala de aula, ganhando com este projecto os aplausos da 
assistência, que lhe pediu novas conferências sobre pontos desta palestra 
considerada preparatória. 

 Marcado pela 
educação nova, critica o ensino português por ser triste e macambúzio e haver 
falta de música e de jogos nos nossos currículos. Conclui então: “De tudo o 
que se expõe, se vê a necessidade que há-de melhorar a nossa sociedade, 
modificando todo o nosso ensino, desde o primário ao superior, e preparando 
melhor ambiente, preparando no maior número a in dependência individual, 
para que daí provenha a vontade nacional e a consolidação do nosso domínio 
territorial, que só se poderá conservar por uma instrução sólida e uma 
educação bem preparada.” 

3  Esta reportagem é confirmada pela feita pel “O 
Districto de Leiria”, acrescentando ainda que JJBR “revelou a posse de um 
espírito cintilante, evidenciou uma vasta cultura científica, e afirmou-se 
orador de palavra fácil, elegante e comunicativa, que sabe imprimir às coisas a 
ligeireza alada de um fino e delicado humorismo”. 4

Quando José Júlio Rodrigues pronuncia a sua conferência sobre a 
educação da vontade, os leirienses sentem já a sua perda eminente pois sabe-
se que está de partida. Antes tinha falado sobre algumas dificuldades na 
realização dos seus objectivos pedagógicos. Para o demover deste propósito, 
decidem nomear uma comissão composta pelo presidente da Câmara e pela 
direcção da Liga, cujo presidente é Ernesto Korrodi para que fique pelo menos 
mais um ano. Tratava-se da sua anunciada partida para o liceu de Setúbal 
como sabemos através doutro jornal local, O Districto de Leiria. 

  

5

                                                                 
1 Echos do Liz, 31 de Outubro de 1909, ano 3, n. º 148, p.8, coluna 3. 
2 Leiria Illustrada, 24 de Junho de 1909, anno 5º, n.º 230, p.1, coluna 4. 
3 Leiria Illustrada, 8 de Julho de 1909, anno 5º, n.º 232, p.1, coluna 5  e p. 2, colunas 1 e 
2. 
4 O Districto de Leiria, ano XXVIII, nº. 1424, Sábado 10 de Julho de 1909, p.1, coluna 5 e 
p. 2, coluna 1. 
5 O Districto de Leiria, ano XXVIII, nº. 1439, Sábado 23 de Outubro de 1909, p.2, coluna 
5. 
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Como reitor do Liceu de Leiria em 1909-1910, cargo para que foi 
nomeado em 9 de Dezembro de 19091, sete meses depois da sua 
transferência para Leiria em 6 de Maio de 1909 e que tem logo visto no dia 8 
desse mesmo mês2, vai contribuir para o progresso desta Escola. De facto, 
logo em inícios de 1910 começar a mudar o liceu pois consegue para a 
Biblioteca por intermédio de Artur Fevereiro, secretário-geral do Ministério do 
Reino, 40 volumes das obras clássicas. Também a Direcção Geral de Instrução 
Pública envia diversas obras de interesse como 7 volumes da revista Portugal-
Brasil, obras de Zeferino Cândido, Pereira de Lima, livros de agricultura e 
outros próprios para os alunos mais jovens. Com regulamentação provisória, 
faculta parte da biblioteca aos alunos do liceu, convertendo o corredor do 
primeiro andar em sala de estudo e leitura. Converte ainda as salas de 
geografia e ciências naturais em câmaras escuras facultativas, a primeira para 
projecções luminosas e a segunda para experiências de química e de óptica. 
Prepara-se a excursão escolar aos liceus e escolas da capital onde serão 
recebidos e guiados pelas entidades oficiais. 3

Para concretizar a mudança tinha conseguido por intermédio que por 
despacho ministerial de 15 de Janeiro de 1910, comunicada em 18 deste mês, 
lhe fosse concedida uma verba de 800$00 para aquisição de aparelhos de 
física que tinha pedido em 3 de Janeiro. Sabe-se já que vão ser adquiridos à 
casa Robert Drosten de Bruxelas, que é depositária da casa Max Kohl, de 
Chemnitz. Também foram superiormente mandados elaborar pelas direcções 
de obras públicas os orçamentos e planos de obras, pedidos por ofício 
documentado pelo delegado de saúde e professores, que foi enviado pela 
Reitoria logo a 26 de Dezembro de 1909, tendo o liceu sido visitado pelo 
director das obras públicas

 Mas, outros eram os seus 
objectivos pedagógicos. Estrategicamente, queria não só elevar ou aumentar 
os sentimentos patrióticos e o orgulho de ser português mas também, 
fomentar o ensino experimental numa escola em que o ambiente era de 
entusiasmo. 

4

                                                                 
1 Diário do Governo, ano 1909, n.º 291, Quinta Feira, 23 de Dezembro de 1909, pág. 
4235, coluna 1. 
2 Diário do Governo, ano 1909, n.º 105, Quinta Feira, 13 de Maio de 1909, pág. 1578, 
coluna 2. 
3 O Districto de Leiria, ano XXVIII, nº. 1451, Sábado 15 de Janeiro de 1910, p.2, coluna 
4. 
4 O Districto de Leiria, ano XXVIII, nº. 1452, Sábado 22 de Janeiro de 1910, p.2, coluna 
5. 

. Esta realização é noticiada pelo semanário 
católico Echos do Liz que sublinha através da leitura do Anuário do Liceu 
Nacional de Leiria referente ao ano lectivo 1908-1909 as transformações 
operadas no último ano lectivo 1909-1910:  “Um tipo de instalação prática de 
ciências – As novas instalações do liceu de Leiria, montadas pelo professor José 
Júlio Rodrigues, nomeado Reitor por decreto de 17 de Dezembro de 1909”. 
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Aí, descreve “desenvolvidamente o laboratório de química, o 
gabinete de física e a sala destinada ao ensino teórico da mesma cadeira de 
ciências naturais, descrições que são acompanhadas de várias gravuras e de 
plantas das antigas e das novas instalações, permitindo-se assim fazer uma 
ideia exacta da forma como actualmente está montado o ensino da citada 
cadeira no Liceu de Leiria.” Seguem-se os habituais elogios à vontade decidida 
do reitor, que tem implícita uma inteligência que sabe e que age em 
conformidade com o que acredita como pedagogia autonomizadora dos 
jovens estudantes. 1

Entretanto, chegam a Lisboa 350 quilos de equipamentos para o 
gabinete de física do liceu, que são descritos detalhadamente num jornal 
local. Este descreve a visita do director da Escola Normal Feminina de Lisboa, 
capitão de Artilharia, Frederico Ferreira de Simas, catedrático de Química na 
Escola do Exército, num domingo, 20 de Maio, que vem acompanhado do 
professor Fonseca da mesma Escola e que dirigia uma excursão dos alunos da 
3ª classe da Escola Normal. Os dois visitam as instalações de física, química, 
geografia e desenho, “às quais renderam os maiores elogios, ficando 
surpreendido com o encontrarem nesta cidade um estabelecimento de ensino 
em tais condições”. 

 

2

Foi encomendado à casa Max Kohl, de Chemnitz, pela 
importância global de saldos de despesas, um 
aparelho de projecções e respectivo suporte – 
modelo adaptável a várias luzes e de preço total, 
exceptuando direitos e transporte, de 400 francos. 
Este aparelho destina-se não só à aula de Física, mas 
a conferências de instrução geral feitas aos alunos.” 

 Devem ter ficado ainda mais admirados quando 
souberam que vinha tanto material a caminho. No final de Junho sabemos: 

 “Foram aprovados pelo Conselho Superior de Obras 
Públicas e minas os projectos e orçamentos das obras 
requisitadas para este liceu em Dezembro de 1909. 

3

Tudo tinha começado como reforma do liceu de Leiria um ano antes, 
havendo já em Julho de 1910, “melhoramentos materiais já feitos e em via de 
realização, assim como progressos pedagógicos que em cada dia se vão 
acentuando, tendo sempre por alvo instrução, educação e civilização – dão já 
hoje ao liceu de Leiria um lugar de honroso entre os estabelecimentos de 
ensino.” Traçadas assim as linhas estratégicas de JJBR, dizem-no dotado de 
uma grande força de vontade e uma energia fora do comum com que 
conseguiu muito em tão pouco tempo. E, mostrando quanto aprecia o 

   

                                                                 
1 Echos do Liz, 13 de Março de 1910, ano 4, n. º 167, p.8, coluna 1. 
2 O Districto de Leiria, ano XXIX, nº. 1469, Sábado 21 de Maio de 1910, p.1, coluna 5, p. 
2, colunas 1 e 2. 
3 O Districto de Leiria, ano XXIX, nº. 1474, Sábado 25 de Junho de 1910, p.1, coluna 5. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 320 - 

trabalho realizado, O Districto de Leiria noticia as novas instalações e os 
equipamentos existentes, ilustrando-as com uma fotografia das instalações de 
física e de química. 1

Juntando-lhe a falta de material, tudo era mau até que apareceu “a 
vontade potente do sr. José Júlio Rodrigues” e ao fim de um ano de luta e 
trabalho persistente, há “a possibilidade dos alunos poderem executar 
independentemente as suas experiências, não se limitando o ensino à 
apresentação da experiência feita pelo professor, mas habituando os alunos 
ao manejo dos aparelhos e dos reagentes, dá actualmente ao ensino da 
química no liceu de Leiria, uma vantagem incontestável.” 

  Conta então:  

“Não havia neste liceu laboratório químico, 
limitando-se o ensino prático desta ciência a um 
reduzido número de experiências muito elementares, 
menos ainda que no estrangeiro se faz nos cursos de 
instrução primária. 
A deficiência do ensino prático duma ciência em que 
a observação experimental constitui a base 
fundamental, colocava os alunos em condições de 
sensível inferioridade e conseguintemente 
determinava um descrédito para o liceu.” 

2

No número seguinte dá-se conta da evolução muito positiva do 
Laboratório de Física, comparando a situação de pobreza de equipamento que 
foi quebrada pela acção de José Júlio Rodrigues, que, “orientando-se na 
escolha, pelo que mais moderno e mais vantajosamente podia utilizar ao 
ensino mandou vir da Alemanha e Paris, a importante colecção que junta às 
últimas remessas constitui hoje um esplêndido material de ensino”. Mostra 
ainda a organização do espaço que ocupa, ilustrando-o com uma fotografia e 
afirmando que é um notabilíssimo melhoramento, que satisfaz as 
necessidades do liceu para cujo financiamento obteve um subsídio especial do 
governo de 800$000.

 

3  Não faltam também novos equipamentos para o 
ensino da História e da Geografia que são descritos em detalhe. 4

                                                                 
1 O Districto de Leiria, ano XXIX, nº. 1475, Sábado 2 de Julho de 1910, p.1, colunas 3, 4 
e 5. 
2 O Districto de Leiria, ano XXIX, nº. 1476, Sábado 9 de Julho de 1910, p.1, colunas 3 e 
4. 
3 O Districto de Leiria, ano XXIX, nº. 1477, Sábado 16 de Julho de 1910, p.1, colunas 3 e 
4. 
4 O Districto de Leiria, ano XXIX, nº. 1477, Sábado 23 de Julho de 1910, p.1, colunas 3 e 
4. 
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Contudo, com a República, José Júlio Rodrigues é mandado prestar 
serviço num dos liceus de Lisboa. 1 Neste curto espaço de tempo tinha 
experimentado nas práticas lectivas do liceu o que devia ser um liceu 
republicano, onde a experimentação era o fulcro da acção pedagógica, 
inspirando e mostrando a Sobral Cid como uma reforma deste tipo era 
exequível. No ano seguinte, o Liceu de Leiria ganha o direito de leccionar o 6º 
e 7º ano e torna-se pelo decreto de 17 de Junho de 1911 um liceu central.2

A saída de Leiria faz-se para o Liceu Camões onde é professor efectivo 
de 1910 a 1913. Será colocado em comissão aí logo em 15 de Outubro de 
1910 conforme parecer da secção permanente do Conselho Superior de 
Instrução de 8 de Outubro de 1910. 

 

3

“Concebido num espírito inteiramente elementar, 
este livro destina-se a preparar alunos para os 
exames de admissão às Escolas: Escola Politécnica do 

 Este liceu tinha sido inaugurado no ano 
anterior a 6 de Outubro de 1909 e foi construído de raiz com o objectivo de 
possibilitar um ensino inovador (Calado, 2010, p. 112). Trabalhará aí com 
Acácio Guimarães com quem colabora. 

Podemos concluir que tinha quase com certeza uma ligação pessoal 
com um familiar de Sobral Cid, originário provavelmente de Lamego onde esta 
família teve as suas raízes. Trata-se de algo importante para concluir que teve 
influência na decisão deste professor de Medicina quando em Setembro de 
1914 legislou no sentido de criar os Trabalhos Individuais Educativos. É onde 
se entroncam duas influências, a de José Júlio Rodrigues com a sua defesa do 
ensino experimental e a dos trabalhos manuais educativos, que se 
transformam em 1914 nos Trabalhos Individuais Educativos. 

Em Maio de 1912, tentando já o mercado brasileiro, que é também o 
seu objectivo do seu livro A Química prática dos Liceus, diz explicitamente que 
foi feito para a iniciação química dos estudantes portugueses e brasileiros. 
Reforça esta ligação quando 1913 escreve Elementos de Física, provavelmente 
destinado pelos seus editores a servir os alunos dos dois lados do Atlântico. 
Sublinhará por essa razão na terceira página que “com resumidas explanações 
matemáticas, ao corrente sob o ponto de vista elementar dos mais recentes 
progressos da ciência; servindo para os exames de admissão às seguintes 
Escolas Brasileiras: Escola Politécnica e Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, Escola Politécnica de S. Paulo, Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e 
para os primeiros cursos de Física dos Liceus Portugueses”. 
No prefácio, escreverá por isso: 

                                                                 
1 O Districto de Leiria, ano XXIX, nº. 1491, Sábado 22 de Outubro de 1910, p.1, colunas 
5 e 6. 
2 O Radical, Leiria, 24 de Agosto de 1911, ano I, n.º 31, p. 3, coluna 5. 
3 Diário do Governo, ano 1910, n.º 21, Sábado, 29 de Outubro de 1910, pág. 205, 
coluna 2. 
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Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, Politécnica de S. Paulo, Faculdade Livre de 
Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro. Tocando em 
todos os pontos da ciência moderna embora sob uma 
forma leve, sem se prender em desenvolvimentos 
matemáticos que sua índole de simplicidade não 
comportava e estando de acordo com o ensino 
professado nos Liceus Portugueses nos primeiros 
anos de estudo desta ciência, este livro procura ser 
um manual claro, assimilável e exacto, que possa 
servir de prelúdio e iniciação a um estudo mais 
profundo, mais rigoroso e mais elevado, dos assuntos 
que nele se tratam. 

Lisboa, Maio de 1913”  

Seguem-se 411 páginas e 358 gravuras em dois livros, o primeiro 
sobre generalidades – primeiras definições e noções gerais da mecânica 
abstracta em 5 capítulos e o segundo sobre modalidades da vibração 
repartidas também por 5 capítulos.  

Vai estar no Brasil de 1913 a 1920. Num primeiro momento será em 
1914 director com Oliveira Lima e fundador da primeira Escola de Altos 
Estudos do Brasil (Rodrigues, 1930, pág. 253). Nela, em 1917, como professor 
extraordinário de Filosofia de Arte, sendo director o Conde Afonso Celso, fez o 
seminário "Filosofia da Arte" entre Agosto e Setembro (Guimarães, 1999, p. 
95).  

Em 1920 é reintegrado no professorado português como professor 
efectivo do Liceu Nacional Mousinho da Silveira. Pouco tempo se demora aí 
pois logo em 1921 é nomeado em comissão pelo governo português para 
estudo do ensino brasileiro, primário, médio, técnico, profissional e superior.  

Em 1921 é professor contratado do curso de Química Industrial da 
Escola de Engenharia de Pernambuco no Recife, onde dirige uma cadeira. 
Aqui, já antes em 1919, após determinação do governo estadual de que os 
(poucos) veículos públicos empregassem álcool de cana de açucar, sendo este 
da presidência do paraíbano Epitácio Pessoa (1919 – 1922), ele e o professor 
Aníbal R. Mattos desenvolveram e testaram uma mistura a base de álcool e 
éter que batizaram de Motogás. 1

                                                                 
1 Extraído de http://engenhariadesuperficies.wordpress.com/tag/historia/, acesso em 
5 de Junho de 2010. 

  Foi aí Presidente interino do Gabinete 
Português de Leitura, Fundador e Director da Universidade Livre, onde 
professaram Gilberto Freire entre outros. Nestas duas estadas teve como 
amigos e companheiros culturais e cívicos alguns dos nomes maiores da 
cultura e da política brasileira como o Conde Afonso Celso, Rodrigo Octávio, 
Basílio de Magalhães, Silva Ramos, Landelino Câmara, D. Luiz de Castro, Conde 
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de Nova Gôa, Lucílio Varejão, Araújo Filho, Aníbal Fernandes, Luiz Delgado, 
Walfrido de Andrade. Também dedicará um texto a Álvaro Costa Lins. No 
Recife, fará alocuções por ocasião da morte de Sacadura Cabral e em prol de 
um monumento a este como forma de ligar Portugal e o Brasil. Também por 
ocasião dos 73 anos do Gabinete Português de Leitura falará de novo 
(Rodrigues, 1930). 

No Recife, onde esteve por uma segunda vez de 1921 a 1928 vai 
trabalhar na sua faculdade livre de Engenharia, que tinha sido criado à revelia 
dos que queriam manter nesta cidade um padrão de cultura que não 
colocasse em risco uma determinada estrutura económica e social. De facto, a 
década de 20 no Recife foi uma década de revolução política que permitiu, 
apesar da derrota da classe operária por oportunismo de falsos líderes, 
sustentar uma mudança do paradigma tecnológico que foi transformando a 
cidade do Recife e o Estado de Pernambuco que foi em muitos aspectos o 
fulcro da modernidade brasileira. Foi neste contexto social que se fez notar na 
Escola Livre de Engenharia como professor de Química José Júlio Rodrigues, 
contribuindo com certeza para o reconhecimento desta Escola Superior pelo 
Governo Federal (Joaquim Cardoso, 1985, p. 145). De facto, Sousa Barros 
refere: 

“Assim, na Década 20, a Escola de Engenharia já 
possuía uma tradição e era um dos pontos altos da 
diversificação do ensino superior. 
Junto à Escola de Engenharia fundou-se, em 1920, um 
Curso de Química. Pelo menos dois grandes 
professores havia na ocasião: o português José Júlio 
Rodrigues e o alemão Justus Max Liebig. O primeiro 
chegou ao Recife graças a um convénio entre o 
governo de Pernambuco e o Ministério da Agricultura 
e foi, de facto, o responsável pela primitiva 
organização do curso e um divulgador da importância 
da química no desenvolvimento da indústria. Para 
José Césio Regueira Costa, que foi seu aluno, “era um 
tipo excêntrico na paisagem humana recifense, com 
as suas roupas de corte europeu, o seu sotaque, o 
seu monóculo”. O alemão Liebig, que, por sinal, tinha 
nome idêntico ao de um grande químico da mesma 
nacionalidade, ensinava química analítica e 
quantitativa. A este curso deram esses dois 
professores estrangeiros notável prestígio e muito 
contribuíram para que o mesmo se transformasse, 
logo a seguir, na Escola de Química, de onde sairiam 
anos depois tantos nomes de valor, como Oswaldo 
Lima e José Leite Lopes, por exemplo” (pp. 198-199). 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 324 - 

  Aí, reconhecido como químico e homem de estudos gerais passava o 
seu tempo no Gabinete Português de Leitura (Barros, 1895, p. 217 e 
seguintes). Regressa a Portugal em 1929 e nesse ano é nomeado professor do 
liceu Central Alves Martins, Viseu, Liceu Central André de Gouveia, Évora e 
finalmente fica no Liceu Central de Faro, João de Deus, sendo nomeado Vice-
Reitor deste Liceu no ano seguinte. 

Nomeado Reitor do Liceu de Faro, a sua acção é pautada pela análise 
rigorosa das suas falhas organizativas, que apresenta ao Ministro da Instrução. 
É o que tenta colmatar através de obras para aumentar o conforto dos alunos 
num “Liceu com as maiores deficiências de acomodação, instalado em edifício 
mesquinho, jovem ruína aleijada de nascença, desastre escolar e 
arquitectural, que, embora ainda de tenra idade, nenhumas condições possui 
para o fim a que o destinaram” (Rodrigues, 1933, p. 5). Queixa-se também da 
falta de higiene e da falta do gabinete de química. Atento como sempre às 
novas tecnologias educativas, pede apoio à Junta Administrativa do 
Empréstimo para o Ensino Secundário e ao psicopedólogo Dr. Faria de 
Vasconcelos a quem submeteu um plano de instalação médico-escolar, 
obtendo um projecto definitivo. Instala também um posto meteorológico com 
o apoio da Marinha, que lhe cedeu cartas meteorológicas para afixar no átrio 
do liceu, em quadro próprio, dados de observação muito exactos e completos. 
Instala ainda a Associação Académica dando novo ambiente à vida dos alunos. 
Estamos de novo num processo de instalação de uma gestão eficaz, que já 
tinha feito funcionar em Leiria, embora então com mais apoio local e central. 
Aponta como razões para não fazer mais ter sido “distraído por vários 
entraves que surgiram na minha acção de Reitor e que me obrigaram a desviar 
toda a minha atenção para sectores bem inesperados”, dizendo: 

“Bom é, entretanto, afirmar-se que a acção de 
qualquer Reitor só pode frutificar-se e desenvolver-se 
amplamente, fora de quaisquer preocupações 
funestas de coleguismo e compadrio, o que não é 
possível quando o chefe do estabelecimento 
pertence ao quadro do Liceu que dirige. Reitor sem 
braços livres terá a sua obra sempre votada à 
esterilidade” (AAVV, 1933, p. 10).   

Na verdade, saiu derrotado deste seu propósito de mudar as 
condições pedagógicas do Liceu de Faro. E afastou-se, explicando porquê ao 
escrever em 1933 uma carta a Eduardo Antonino Pestana que classifica de 
vilão, penitenciando-se da sua ingenuidade, que o fez acreditar neste colega. 
Dirá: 

 “Prevendo que o sr. cairá em escrúpulos de 
consciência, em resultado da minha despedida do 
professorado e da minha retirada definitiva para o 
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estrangeiro, julgo-me obrigado de tão amargas 
preocupações com os esclarecimentos seguintes:” 

Farto de situações de oportunismo, regressa ao Brasil, sendo professor 
inscrito na Directoria Geral da Educação do Ministério da Educação Nacional 
do Brasil para o ensino das ciências físicas e naturais. Mas nesta terceira 
estada só esteve dois anos pois em 1936 é nomeado professor do Liceu 
Alexandre Herculano, em 1937 é professor do Liceu Gonçalo Velho de Viana 
do Castelo. Volta em Fevereiro de 1940 ao Porto para ser de ciências no Liceu 
Rodrigues de Freitas, terminando aí em 1944 a sua carreira.  

A METODOLOGIA DA SIMPLICIDADE 

Em Setembro de 1912, na pequena nota biográfica contida no volume 
1 de A Química Prática dos Liceus, p. 1, informa que é professor efectivo de 
química dos Liceus de Lisboa e director da instalação química do Liceu 
Camões. Antes, em 1911, começa a publicar livros didácticos, começando por 
um Tratado Elementar de Física, destinado ao 4º e 5º ano dos liceus 
portugueses e dos ginásios brasileiros. Neles está bem patente a vontade de 
mostrar que está bem dentro dos problemas pedagógicos brasileiros. 

É natural que vá para o Brasil em 1913. Tinha andado a preparar-se. 
Ainda sem expressar explicitamente a metodologia dos Trabalhos Individuais 
Educativos, publica em 1911 o Tratado Elementar de Física já ilustrado com 
482 gravuras espalhadas por 612 páginas, onde tudo é explicado para ligar às 
diversas inovações científicas e estar em dia com todos os progressos da 
ciência e ainda preparar os alunos para os Trabalhos Individuais Educativos. 
Tenta aí desbloquear a prática educativa, permitindo a experimentação 
científica nos nossos liceus, seguindo a metodologia da simplificação que tinha 
visto aplicar em Bruxelas pelo Professor Francotte (Rodrigues, 1909, p. 37). 

Neste tratado, muito atento, descreve as descobertas de Santos 
Dumont: 

“O brasileiro Santos-Dumont porém, fez 
modernamente experiências brilhantíssimas, em que 
pela primeira vez, seguiu em balão cilindro-cónico, 
trajectórias determinadas, contornando a torre Eiffel, 
e ganhando o prémio instituído por mr. Henry 
Deutsch. A ele cabe a honra de ter tornado um facto 
positivo e realizado a direcção dos balões. O seu êxito 
como o de outros experimentadores modernos, deve-
se sobretudo à entrada nos usos correntes da 
indústria do motor explosivo (adoptado nos 
automóveis) de peso mínimo e de grande potência 
(motor de petróleo vaporizado misturado com ar)” 
(Rodrigues, 1911, pp. 221-222).   
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Mostrando como liga bem a ciência com a arte, escreve: “Em pintura, 
as regras de emprego das cores complementares são conhecidas de todos os 
coloristas” (Rodrigues, 1911, p. 390).   

Mostrando conhecer bem como se processa a fabricação de 
fotografias e de filmes escreve com segurança e detalhe de modo elementar 
sobre estes temas, assim como já tinha explicado os fenómenos ópticos 
(Rodrigues, 1911, pp. 424-431). Mostra como absorveu as explicações técnicas 
do pai que, nos anos 1870, foi um técnico inovador e pioneiro na secção 
fotográfica da Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos (Rodrigues, 1878). 

Demonstra deste modo como a física se liga não só aos fenómenos 
actuais mas também foi construída como conhecimento ao longo dos séculos, 
processo histórico que explicita ao mesmo tempo que explica as diversas 
aplicações e experiências associadas. 

No Curso Elementar de Química Geral para o qual tinha previsto 3 
volumes, encontramos no único volume que conhecemos, um prefácio de 
introdução teórica ao estudo da química sob um ponto de vista elementar o 
seguinte: 

“A química descritiva é um repositório de factos em 
que se apoiam as leis ou enunciados gerais. A ordem 
de criação e factura de uma ciência é a ascensão 
desses factos acumulados a esses princípios 
abstractos. 
A ordem didáctica, difere, porém, da ordem histórica 
e cronológica. No sentido, convém que o exposto das 
teorias proceda em grande parte o estudo minucioso 
dos fenómenos. 
A minha experiência profissional diz-me que para a 
retentiva do estudante há tudo a ganhar em 
condensar-lhe num campo resumido os mais 
importantes dados teóricos. 
Nesta ordem de ideias e como prefácio ao meu curso 
completo elementar de Química Geral, aqui 
compendio num rápido escorço e de acordo com os 
modernos pontos de vista da ciência, quanto é 
necessário que o estudante de um curso médio 
conheça de filosofia e generalidade química. 
Duas qualidades busquei neste meu intuito teórico: 
ser completo, simples e conciso. 

Lisboa – Liceu Camões, 5 de Dezembro de 1912” 

Este livro tem bem menos gravuras que o primeiro, apostando nas 
fórmulas químicas, em que é abundante. Existem muitos cálculos e o seu nível 
teórico é elevado, afastando-se da forma da experimentação destinada a 
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alunos do ensino liceal. Associadas a esta preocupação com a metodologia 
estão as regras ou melhor dizendo os mandamentos do trabalho que 
preconiza e que são estes: 

“1) Em princípio desconfiar de tudo. Não tocar em 
aparelhos desconhecidos ou manipular reagentes de 
cujas qualidades se não esteja absolutamente ciente. 
2) Não se encostar ao mobiliário de laboratório. 
3) Não se respirar qualquer vapor ou gás, produzido 
em experiências. 
4) Nunca aquecer bruscamente qualquer corpo sólido 
ou líquido. 
5) Nunca perder de vista um aparelho em marcha 
mas não aproximar muito dele os olhos. 
6) Usar uma blusa de trabalho que encubra o corpo 
todo. 
7) Verificar sempre cuidadosamente se o arejamento 
do laboratório é deficiente. 
8) Ter o máximo cuidado com as torneiras de gás no 
laboratório. 
9) Trabalhar quanto possível com pequenas 
quantidades de reagentes. 
10) Ser sereno, frio, prudente e conversar pouco 
durante os trabalhos de química.” 

Dando o exemplo, faz-se fotografar envergando uma blusa de 
trabalho no Liceu Camões, que publica na página 65 do primeiro volume do 
livro A Química prática dos Liceus. 

Voltará ao tema segurança no segundo volume (págs. 190-193) para 
indicar as três razões gerais porque ocorrem os desastres e as doze regras a 
cumprir pelo professor para os evitar: 

 “Regras de trabalhos aplicáveis às experiências 
antecedentes 
Deve haver o maior cuidado na regulamentação dos 
trabalhos práticos da química nos liceus ou nos 
ginásios: 
Os desastres em regra provêm: 
1º - Incompleto conhecimento que o aluno possui da 
experiência ou experiências que vai executar. 
2º - Da falta de prática do uso dos reagentes e 
portanto do desconhecimento de algumas 
características destes. 
3º - Da distracção ou falta de precisão. 
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Para evitar estes casos de desastre que podem, como 
se compreende, trazer consequências gravíssimas, 
convém que o professor siga no seu trabalho de 
laboratório as seguintes regras: 
 1ª – Escrever no quadro negro do laboratório, de 
forma bem legível, a série de experiências que devem 
executar-se.   
 2ª – Desenhar todos os aparelhos (em esquemas) 
que os alunos devem montar. 
3ª – Fazer uma curta e nítida prelecção sobre os 
reagentes que se vão empregar nessas manipulações, 
frisando as suas características mais importantes. 
4ª – Dividir os alunos em grupos e não confiar nunca, 
sobretudo nos primeiros trabalhos, um aparelho a um 
único aluno, mas pelo menos a dois (por) quem se 
dividirão os trabalhos. 
5ª – Assinalar à entrada do laboratório o lugar de 
trabalho de cada grupo, mandando previamente 
colocar nesse lugar pelo ajudante ou preparador, 
todo o material de vidro, cortiça ou borracha e 
reagentes necessários para a factura das 
experiências.  
6ª - Indicar em cada grupo de alunos a que seja 
confiado um aparelho, qual a missão que cada um 
tem de preencher. Assim, por exemplo, no aparelho 
do cloro, confiar-se-á a experiência a três alunos. Um 
carregará o balão produtor e vigiará a marcha da 
reacção e o movimento do líquido no tubo de 
segurança. Outro receberá o gás nas provetas 
respectivas. Outro servirá de ajudante aos dois, 
dando-lhes os reagentes precisos, trazendo-lhes os 
frascos, etc. Cada um cumprirá só a missão de que foi 
incumbido. 
7ª – Obrigar cada aluno a escrever, uma vez as suas 
experiências findas, no quadro negro do laboratório 
as equações referentes a todos os fenómenos que 
presenciou. A prática desacompanhada de teoria é 
absolutamente estéril. 
8ª – Obrigar os alunos a inscreverem durante a 
própria sessão de experiências os resultados destas 
nos seus cadernos de prática, desenhando nestes os 
competentes aparelhos esquemáticos, etc.  
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9ª – Nomear para cada sessão de entre os alunos um 
ou dois monitores gerais do laboratório que vigiem os 
alunos por turnos, não para efeito de denúncia ou de 
polícia, mas para o efeito científico da marcha de 
trabalho, notando as alturas em que cada grupo se 
acha e auxiliando o professor na condução dos 
trabalhos. 
10ª – De oito em oito dias, o máximo, exigir a 
apresentações de todos os cadernos de prática, 
obrigando-os a estar perfeitamente em dia. 
11ª – No laboratório exigir silêncio e evitar vivacidade 
de movimentos, não permitindo que os alunos se 
apoiem às mesas ou se afastem do seu aparelho em 
marcha.  
12ª – Findos os trabalhos exigir que cada grupo de 
alunos arrume todo o material de que se serviu, a não 
ser em casos especiais em que os frascos contenham 
resíduos tóxicos ou deletérios que se deixam num 
local apropriado ou sob as hottes, para o servente 
lavar.” 

Este processo pedagógico que combina a realização de experiências 
em grupo, mediadas pelo professor, procura que o aluno aumente a sua 
capacidade cognitiva e comportamental dentro do que Vygotsky designa por 
“Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), ou seja como a distância entre o 
nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um 
problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através de resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com outro companheiro”1

                                                                 
1 In http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desenvolvimento_proximal, acesso em 12 
de Outubro de 2010. 

, que se integra no que agora 
designamos aprendizagem cooperativa (Fontes e Freixo, 2004). Contudo, o 
objectivo de José Júlio Rodrigues é levar o aluno a autonomizar-se em relação 
ao professor, organizando ele próprio um processo cognitivo assente na 
descoberta individual, apagando-se o professor para que ele aprenda num 
processo individual. Não estavam ainda previstas as interacções em grupos 
mediados por uma tecnologia informática, onde as interligações sociais, 
potenciam o trabalho cooperativo na produção científica, estendendo a “Zona 
de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Aí, mostrou como a interacção entre 
alunos, professores e investigadores eram fundamentais para fazer avançar os 
processos educativos. 
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EPÍLOGO  

No seu último trabalho, publicado em 1948, ano da sua morte, vemos 
como estava bem ligado à Cultura Brasileira, fazendo a ponte entre Portugal e 
o Brasil, cujas culturas conhece bem. Nota-se nos Comentários em 1948 como 
se relaciona com muitas figuras destacadas da cultura brasileira e como 
introduz na cultura local os portugueses em passagem. Nos comentários 
chega a corrigir afirmações dos conferencistas pois está bem dentro dos 
problemas da língua portuguesa e até das dificuldades em fazer um acordo 
ortográfico, e trabalhando em articulação perfeita com Pedro Calmon, este 
elogia-o: 

“O professor Rodrigues é um dos amigos mais 
prestimosos no Liceu Literário Português. Inclui-se 
entre os paladinos do luso-brasileirismo. É veterano 
da boa campanha de compreensão espiritual das 
duas pátrias, devoto dessa cruzada de inteligência, 
destacado pioneiro das suas realizações práticas. 
Moço ainda, no Porto e no Rio de Janeiro distinguiu-
se pelo ardor combativo, em defesa do intercâmbio 
para que afinal se transformasse em instrumento 
mágico de união, em força intelectual posta a serviço 
da raça, em vínculo d’ oiro, ligando Portugal, que 
rejuvenesce, ao Brasil tão necessitado da tradição 
que lhe dá a consciência das suas origens e da sua 
integridade” (Rodrigues, 1948, p. 117).       

Na verdade, José Júlio Bettencourt Rodrigues sabia bem como o meio 
social nos condiciona. 
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Ao iniciar-se o período regencial em 1831, o ensino de química no 
Brasil era extremamente deficiente, muito embora fosse reconhecida sua 
importância na medicina, na engenharia e na indústria. Em que pese a 
existência de livros franceses na Academia Real Militar do Rio de Janeiro que 
abordavam a moderna teoria da combustão de Lavoisier, por exemplo, o tema 
era pouco explorado nos textos brasileiros publicados no período regencial, 
existindo até alguns que a questionavam 

Por outro lado, a utilização de equações químicas para o estudo das 
relações quantitativas nas reações químicas, mais conhecido como cálculos 
estequiométricos, ainda pouco usada na Europa da época, era desconhecida 
no Brasil. Apenas na década seguinte disseminou-se na Europa o seu 
emprego. No Brasil, a sua introdução em 1846 deveu-se ao engenheiro 
químico Pedro de Alcantara Lisboa (1821-1885), graduado na França pela 
École Centrale des Arts et Manufactures em 1845, que realizou no Museu 
Nacional, pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, diversas palestras 
sobre estequiometria, inclusive de reações de combustão, todas publicadas 
em O Auxiliador da Indústria Nacional. Em 1848 foi editado o seu livro Lições 
de Chimica Professadas por J.Dumas na Escola Central das Artes e 
Manufaturas de Paris no Anno Lectivo de 1846-1847, que foi o primeiro livro 
editado no Brasil a conter equações químicas. Dada a larga faixa de seus 
assinantes de O Auxiliador da Indústria Nacional em muitas províncias do 
Brasil, o assunto passou a ser conhecido em grande parte do território 
nacional. 
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No final do século XIX alguns vinhos portugueses tiveram sua entrada 

vetada no Brasil. Análises realizadas pelos químicos do Laboratório Nacional 
de Análises, órgão do Ministério da Fazenda, apontavam altos teores de ácido 
salicílico em vinhos da região do Porto, eram considerados como vinhos 
adulterados, logo impróprios para consumo. Uma comissão de comerciantes 
do Porto decidiu contratar o químico português Antonio Joaquim Ferreira da 
Silva (1853-1923) para contestar as análises realizadas pelo laboratório 
brasileiro, dirigido por José Borges Ribeiro da Costa Filho (1840-1910). Este 
trabalho tem como objetivo apresentar uma nova versão sobre a disputa que 
ficou conhecida como a “Questão dos Vinhos Portugueses no Brasil”. 
 

Tanto no campo científico quanto no campo das relações de 
classe inexistem instâncias que legitimam as instâncias de 
legitimidade; as reivindicações de legitimidade tiram sua 
própria legitimidade da força relativa dos grupos cujos 
interesses elas exprimem: à medida que a própria definição 
dos critérios de julgamento e dos princípios de 
hierarquização está em jogo na luta, ninguém é bom juiz, 
porque não há juiz que não seja ao mesmo tempo parte 
interessada (BOURDIEU, 1983, p. 155) 

INTRODUÇÃO 

 No final do século XIX alguns vinhos portugueses tiveram sua entrada 
vetada no Brasil. Análises realizadas pelos químicos do Laboratório Nacional 
de Análises, órgão do Ministério da Fazenda, apontavam teores de ácido 
salicílico em vinhos oriundos da região do Porto, considerando-os impróprios 
para consumo. Uma comissão de comerciantes decidiu contratar o químico 
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português Antonio Joaquim Ferreira da Silva (1853-1923) para contestar as 
análises realizadas pelo laboratório brasileiro, dirigido por José Borges Ribeiro 
da Costa Filho (1840-1910).  

Este trabalho teve como objetivo retratar a controvérsia sobre o 
tema que ficou conhecido como a “Questão dos Vinhos Portugueses no 
Brasil”. O processo foi discutido tomando por base as postulações de Pierre 
Bourdieu (1983) em relação ao campo científico, ou seja, sua conformação 
como campo de luta concorrencial pelo monopólio da autoridade científica.  

Pretendeu-se mostrar que as posições em jogo, nessa controvérsia, 
refletiam um contexto mais amplo que sob o manto da argumentação 
científica os combatentes de ambos os grupos tinham fortes interesses 
profissionais, econômicos e políticos a zelar. Por fim, a análise também se 
voltou para os registros históricos da controvérsia. 

GENERALIDADES 

 O consumo de vinho desde o século XVI, no Brasil, sempre esteve 
vinculado aos setores da elite, e de um ou outro bebedor minoritário. Eram 
consumidos – os importados de Portugal, especialmente das ilhas portuguesas 
– basicamente nos engenhos, e apreciados também por seu atribuído valor 
terapêutico. No período colonial, a bebida usual era mesmo a cachaça, 
oferecida aos escravos e usada para incentivar o trabalho, como fortificante e 
mesmo sob a forma de prêmio em ocasiões tidas como meritórias (CASCUDO, 
1983, vol. I: 220).  

Câmara Cascudo (1983, vol. II: 798) afirma que o “vinho é bebida de 
cidade, bebida de festa, bebida de rico”. Repetiu-se assim, no Brasil, uma 
dicotomia já cristalizada em outros termos no período medieval, quando os 
vinhos leves eram bebidos pelos mais pobres, enquanto os vinhos de maior 
teor alcoólico tinham alcançado maior status e eram consumidos pelos ricos 
(SOUZA, 2004).  
 O vinho do Porto constitui, sem dúvida, um dos mais importantes 
produtos da história econômica portuguesa desde o século XVIII. O mercado 
brasileiro foi valorizado desde então, como se pode apreender da leitura do 
alvará de instituição da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro (1756) que estipulava “uma reserva de 10.000 pipas de ‘vinho bom’, 
expressamente destinada ao seu [Brasil] regular abastecimento”1

                                                                 
1 A constituição de grandes estoques de vinho português no mercado brasileiro foi 
sempre fundamental para a manutenção do mercado vinícola com Portugal. No século 
XIX a concorrência de vinhos espanhóis e franceses foi fomentada pelo fato do 
mercado português não conseguir garantir o abastecimento em qualidade e 
quantidade, ano a ano, ao mercado brasileiro (CARDOSO, 2000). 

 (CARDOSO, 
2003 apud MELO, 2006, 1062).  
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No século XIX, o mercado brasileiro absorveu uma fatia da 
exportação idêntica à do britânico, tradicionalmente preferencial. Esse 
crescimento foi analisado por Melo (2006) que apresentou uma série de 
explicações, entre as quais: a existência de clientes enriquecidos e a vaga de 
emigrantes recentes com forte ligação afetiva aos produtos portugueses. 
Estava emergente o mercado da saudade. 
 A proibição da importação de algumas marcas de vinho da região do 
Douro no final do século XIX e início do século XX, afetou o comércio entre os 
dois países. Antonio Joaquim Ferreira da Silva e José Borges Ribeiro da Costa 
Filho envolveram-se numa disputa através de uma série de publicações, com 
réplicas e tréplicas sobre os métodos de análise utilizados para a dosagem do 
ácido salicílico em vinhos portugueses, no período de 1900 a 1903. Durante 
mais de dois anos eles se digladiaram em intermináveis discussões sobre o 
tema através de publicações e de correspondências, avançando e recuando 
em suas posições. Estas divergências foram muito mais pelo poderio da 
autoridade científica dos defensores de cada opinião, nos diversos momentos, 
do que pelo surgimento de novas evidências que parecessem jogar por terra 
as opiniões adversárias.  

Outros cientistas envolveram-se na polêmica que ocorreu em 
associações científicas como a Academia Nacional de Medicina (1829 - ), o 
Chemisches Institut (Berlim), Academie des Sciences (Paris) e instituições de 
ensino como a Escola Politécnica do Rio de Janeiro (1810 - ). A divulgação foi 
ampla, através dos relatórios do laboratório brasileiro publicados no Diário 
Oficial e por Ferreira da Silva em diversos artigos sob a forma de opúsculos, 
além das publicações em periódicos brasileiros (O Paiz, Jornal do Commercio, 
Tribuna, Brazil Médico, Revista de Medicina), portugueses (Commercio do 
Porto, Boletim da Associação Central de Agricultura Portuguesa, Instituto, 
Archivo Rural, Agricultura Contemporanea, Portugal Agrícola) e franceses 
(Comptes Rendus, Bulletin de la Société Chimique de France, Revue 
Internationale des Fasifications). Mais de vinte e cinco artigos foram 
publicados durante o período estudado e referências à “questão dos vinhos 
portugueses no Brasil” também foram encontradas em livros estrangeiros e 
em correspondências. 
 Não foi objetivo deste trabalho dar razão a um ou outro personagem, 
mas apenas se fazer uma reflexão sobre a disputa científica então formalizada 
e em adição comentar a existência de alguns documentos que não foram 
divulgados. Pode-se apreender através da leitura dos documentos e artigos 
que essa disputa traduziu-se sociologicamente no status dos grupos nelas 
envolvidos, em termos de competência técnica e de autoridade científica. 
 As disputas pela hegemonia de um pensamento sobre outro, ou 
melhor, de uma episteme sobre outra, podem tornar-se fundamentalistas. 
Uma questão se faz necessária: Será que as comunidades científicas crêem, 
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ainda, que exista uma verdade única possível a ser alcançada com o progresso 
da ciência, um pensamento típico do século XIX?  

Parece mais razoável que as disputas das comunidades científicas 
estejam ligadas a interesses, como o da vaidade e de vantagens pecuniárias, 
diretas e inseridas no modelo econômico. (FLECK, 1936/1986) 

Pode-se pensar que qualquer verdade é contextualizada e transitória, 
e que rupturas epistêmicas não substituem, simplesmente, o modo de pensar 
(LIMA, CAPONI, MINELLA, 2010). 
 Bourdieu propõe pensar a ciência a partir do conceito de “campo 
científico” compreendido como:  

(...) um sistema de relações objetivas entre as posições 
adquiridas, pelas lutas anteriores, e o lugar (quer dizer, o 
espaço de jogo) de uma luta de concorrência que tem por 
objetivo específico o monopólio da autoridade científica 
inseparavelmente definida como capacidade e como poder 
social, ou, se preferirmos, o monopólio da competência 
científica, entendida no sentido de capacidade de falar e de 
agir legitimamente (quer dizer, de maneira autorizada e com 
autoridade) em matéria de ciência, que é socialmente 
reconhecida (BOURDIEU, 1975, p. 91-92). 

 O mesmo autor enfatiza que as disputas científicas são 
necessariamente marcadas por uma ambiguidade estrutural: o fato de serem, 
inseparavelmente, “epistemológicas” e “políticas”. Em outras palavras, 
enquanto contraposição política, as lutas no campo realizam-se sob a forma 
de disputas epistemológicas – quem faz a melhor ciência, ou seja, quem 
oferece as contribuições mais relevantes e rigorosas, chegando próximo da 
“verdade”. Ao mesmo tempo, envolve necessariamente uma dimensão 
política – o acúmulo de capital simbólico que confere mais poder para definir, 
a partir de uma posição mais privilegiada, o que é a boa ciência (BOURDIEU, 
1975, 2004). 

O USO DO ÁCIDO SALICÍLICO COMO CONSERVANTE 

 Em 1835 o químico alemão Carl Jacob Löwig (1803-1890) isolou o 
ácido salicílico, que ele chamou de “Spirsäure”, a partir de uma mistura de 
produtos obtidos da hidrólise alcalina de salicilaldeído. 

O farmacêutico italiano Raffaele Piria (1814-1865), em 1838, 
hidrolisou a salicina, extraída das cascas do salgueiro (Salix Alba), para 
produzir glicose e álcool salicílico. Ele ainda oxidou o álcool em ácido salicílico, 
estabelecendo a conexão entre essa substância e o princípio ativo da casca do 
salgueiro.  
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Em 1874, Adolph Wilhelm Hermann Kolbe (1818-1894) realizou a 
síntese do ácido salicílico a partir do fenol, apurando suas propriedades anti-
sépticas e anti-fermentescíveis. No mesmo ano, F. Von Heider, aluno de Kolbe, 
abriu na Alemanha, em Dresden a primeira usina de síntese de derivados 
salicílicos, ampliando a utilização do ácido salicílico em aplicações terapêuticas 
e antissépticas. Kolbe, em memória publicada em 1874, reportou os primeiros 
ensaios da atividade antisséptica do ácido salicílico.  
 Dez anos mais tarde, Rudolf Schmidt (1830-1898) modificou o 
processo industrial que passaria a se denominar “Método Kolbe-Schmidt”. 
(Figura 1) 

 
      Ácido salicílico 
Figura 1- Método Kolbe-Schmidt para produção industrial de ácido salicílico. 
 
 Em livro de autoria de Schlumberger (1880), químico e membro da 
Sociedade Francesa de Higiene, encontrou-se um capítulo intitulado 
“Conservação do vinho por ácido salicílico e oenosalicílico”. Na obra, o autor 
recomendava a adição de 8 a 10 gramas de ácido salicílico por hectolitro (100 
litros) justificando que seria para “proteger os vinhos que tenham atingindo 
seu pleno desenvolvimento contra a formação e a influência dos germes da 
levedura (...) não é a cura de um vinho doente, mas sim a sua preservação” 
(SCHUMBERGER, 1880, 40). Complementava com a informação que o ácido 
salicílico é inofensivo á saúde “como se pode ler no Moniteur Scientifique du 
Docteur Quenesville1

                                                                 
1 Gustave Agustin Quenesville (1811-1899), professor na Faculdade de Farmácia de 
Paris, inicia em 1840 a publicação do periódico “Quenesville Revue Scientifique”, a 
publicação se tornará bimestral com o nome de “Le moniteur Scientifique du docteur 
Quesneville – Journal des sciences pures et appliquées” (1857-1899). 

”. 
É importante destacar que o autor era dono da “Maison 

Schlumberger et Cerckel” que comercializava produtos salicinados em Paris. 
 A França foi o primeiro país a condenar o uso de conservantes 
alimentares. No caso do ácido salicílico, a condenação deu-se em 1886 através 
do parecer de uma comissão da Academia de Medicina de Paris presidida por 
Pierre Eugène Marcellin Berthelot (1827-1907). O parecer condenava o uso do 
ácido salicílico ou salicilatos pela possibilidade de produzirem graves 
perturbações gástricas em idosos e em pessoas que sofrem de doenças de 
fígado ou em outros órgãos do aparelho digestório (ACADEMIE DE MÉDECINE, 
1886). 
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 A condenação do uso do ácido salicílico como conservante no Brasil 
deu-se em 18961

 Os serviços de análises prestados pelo Laboratório são passíveis de 
serem conhecidos através da leitura dos relatórios anuais dos ministérios aos 
quais esteve vinculado. Eram realizadas análises por ordem de vários órgãos 
governamentais como a Inspetoria Geral de Higiene, a Inspetoria da 

: “São considerados como nocivos à saúde pública e 
condenados os vinhos e bem assim todos os gêneros alimentícios que 
contiverem: ácido bórico ou salicílico (...)”. 
 Atualmente, apesar de seu poder antisséptico notável e de sua 
relativa inocuidade, o ácido salicílico não é utilizado para a conservação de 
alimentos, salvo na Alemanha onde se pode adicionar legalmente na cerveja 
em baixas doses (3 a 4 gramas por hectolitro) (LÉVESQUE, LAFONT, 2000). 

OS PARTICIPANTES E SEUS VÍNCULOS 

José Borges Ribeiro da Costa Filho (1840-1910) iniciou seus estudos 
na Escola Central, formando-se em medicina e farmácia, em 1875, pela 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1883 foi contratado pela citada 
Faculdade como preparador de Química Médica e Mineralogia, no mesmo ano 
tomou posse como inspetor no recém-criado Laboratório de Higiene da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi designado em 1889 para o cargo 
de diretor do Laboratório Nacional de Análises. Dentre suas publicações 
destaca-se "Apontamentos para a análise de vinhos”, separata da Revista dos 
Cursos Práticos e Teóricos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1885). 
 O Laboratório Nacional de Análises, regulamentado em 1889, teve 
sua origem no Laboratório de Higiene da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, criado no início da década de 1880, resultante das reformas do ensino 
médico e inspirado no modelo germânico de instituições de ensino e pesquisa. 
O principal objetivo do Laboratório era servir à instrução prática dos alunos da 
cadeira de Higiene, mas realizava também análises de gêneros alimentícios, 
exame químico de bebidas e verificação de drogas e substâncias medicinais. 

O quadro pessoal era restrito e Borges da Costa foi então nomeado 
inspetor. No ano seguinte, o laboratório passou a ser responsável pelas 
análises da Junta de Higiene. Anos mais tarde, o serviço de análises e exames 
foi separado do Laboratório de Higiene, passando a ser feito pelo Laboratório 
do Estado, criado pelo Decreto nº 10231 de 13 de abril de 1889. Passou a 
denominar-se Laboratório Nacional de Análises, funcionando na Alfândega do 
Rio de Janeiro, vinculado primeiramente ao Ministério do Interior e depois ao 
Ministério da Fazenda. 

                                                                 
1 Art. 40, Lei nº 428 de 10 de dezembro de 1896. Antes desta Lei, a adição de ácido 
salicílico já havia sido condenada por uma Resolução da Inspetoria Geral de Higiene, 
aprovada pelo Ministério do Império em 5 de novembro de 1886. 
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Alfândega, a Intendência Municipal e alguns particulares. Segundo o diretor 
Borges da Costa: 

Tem esse estabelecimento demonstrado sua grande 
utilidade chamando a atenção das autoridades competentes 
e do povo para a existência de grande número de 
substâncias nocivas nos gêneros alimentícios, tais como 
ácido salicílico e materiais corantes de anilina, em grande 
escala adicionada a vinhos, cervejas, etc. (RELATÓRIO, 1891) 

 Antonio Joaquim Ferreira da Silva (1853-1923) iniciou seus estudos 
no Porto, na Academia Polytechnica. Em 1876, obteve o grau de Bacharel em 
Filosofia Natural pela Universidade de Coimbra. No ano seguinte fez concurso 
para o cargo de lente substituto da Cadeira de Química na Academia 
Polytechnica, passando a lente proprietário em 1880. Em 1885 foi criada a 
cadeira de Química Orgânica e Analítica, que Ferreira da Silva regeu até seu 
falecimento (CABRAL, 1998). 
 Ferreira da Silva foi também responsável pela organização, na cidade 
do Porto, de um Laboratório Químico Municipal (1884), à imagem do seu 
congênere parisiense (ALEGRE, 2005). 

O laboratório era destinado à vigilância da higiene e saúde públicas, 
por meio de análises da qualidade da água e de produtos alimentícios (leite, 
vinho...) ao qual se viria a juntar um Posto Fotométrico (1889), para avaliar a 
qualidade do gás de iluminação. A partir de 1907, o Laboratório viu-se 
ameaçado de extinção por acusações a procedimentos de Ferreira da Silva, 
num processo judicial que duraria dez anos e terminaria com a sua 
reabilitação pública. O Laboratório foi extinto em 1911 para abertura de uma 
avenida. 
 Ferreira da Silva fundou, em 1905, juntamente com Alberto d’Aguiar 
(1867-1948) e José Pereira Salgado (1873-1946), a “Revista de Chimica Pura e 
Applicada”, com redação e administração funcionando na sede do Laboratório 
Municipal. Foi o primeiro periódico dedicado a Química em Portugal. A Revista 
foi publicada ininterruptamente até 1914. A partir de 1912, e após a fundação 
da Sociedade Chimica Portuguesa (28 de dezembro de 1911), a revista tornou-
se o Boletim da sociedade passando a ser editada em Lisboa. 

A CONDENAÇÃO DOS VINHOS PORTUGUESES NO BRASIL 

 Em julho de 1900, uma comissão de comerciantes do Porto procurou 
Ferreira da Silva com a finalidade de um esclarecimento sobre o fato de alguns 
vinhos produzidos na região estarem sendo impedidos de comercialização no 
Brasil. O Laboratório Nacional de Análises do Brasil, dirigido por Borges da 
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Costa, alegava a presença de ácido salicílico em amostras desses vinhos. Este 
foi o ponto inicial da chamada “Questão dos Vinhos Portugueses no Brasil”1

Dada a limitação do texto não será possível relatar todo o conjunto 
de artigos e escritos sobre o tema. Escolheu-se então fazer uma breve 

. 
 Ferreira da Silva reuniu a vasta documentação sobre o caso no livro 
“A suposta salicilagem dos Vinhos Portugueses no Brasil (1900-1902) – 
memórias, notas e documentos”, que foi impresso pela Universidade de 
Coimbra em 1919. Nesse livro, de 548 páginas, o químico português teve o 
cuidado de expor a documentação de todos os envolvidos na questão, entre 
os quais, as dele próprio, as de Borges da Costa e as de Henry Pellet. As notas 
e memórias copiladas foram divulgadas em opúsculos e em diversas 
publicações periódicas de Portugal, do Brasil e de outros países. 
 Embora a “questão” tenha como data inicial o ano de 1900, o próprio 
Ferreira da Silva escreveu em seu trabalho que a “salicilagem dos vinhos deve 
ter começado entre nós por 1884-1885” (FERREIRA DA SILVA, 1919, 1). 

A prática foi combatida nesse período em Portugal, em especial na 
cidade do Porto, por José Frutuoso Aires de Gouveia Osório (1827-1887) e 
pelo viticultor Visconde de Vilar d’Allen (1828-1907) através de artigos 
publicados nas revistas Saúde Pública (1884) e Agricultor Português (1885). O 
ácido salicílico era empregado para a conservação dos vinhos, diminuindo a 
quantidade de álcool necessária para tal durante a viagem. 
 Vinhos portugueses já haviam sido condenados por conterem ácido 
salicílico em 1886, pelo Laboratório de Higiene, órgão da Inspetoria Geral de 
Higiene, já então sob a direção de Borges da Costa. Um novo exame dos 
vinhos foi realizado em 24 de janeiro de 1888 no referido Laboratório sob a 
observação de vários químicos do Rio. A análise mostrou que os vinhos 
continham vestígios de ácido salicílico que não se revelavam no processo de 
Yvon, mas se manifestavam no processo Pellet-Grobert, adotado pelo 
Laboratório oficial. Devido à pequena quantidade de ácido salicílico, os vinhos 
foram liberados para consumo, sendo firmado um acordo aprazado por um 
ano, que findaria em 14 de janeiro de 1889. Os vinhos que manifestassem 
qualquer teor, por mais insignificante que fosse de ácido salicílico seriam 
condenados. 
 Desde o final do século XIX, as análises dos vinhos salicinados 
baseavam-se no aparecimento da cor violácea pela reação do cloreto de ferro 
(III) com solutos de ácido salicílico. Os métodos mais utilizados eram: o de Paul 
Yvon (1877); o de Henri Jean Baptiste Pellet e J. de Grobert (1881) e o método 
oficial alemão (1884). 

                                                                 
1 O termo “questão” era largamente praticado naquela época, traduzindo seu amplo 
emprego na Europa, onde havia se dado a “Questão do Oriente”, por exemplo. No 
Brasil também se abusou dessa terminologia. Além das famosas “Questão Religiosa” e 
“Questão Militar”, os periódicos comentaram, dentre outras, a “Questão sanitária” ou 
mesmo a “Questão dos vinhos do Porto” tratada neste trabalho. 
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caracterização das posições em pauta, priorizando alguns documentos que 
não foram apresentados na íntegra nas discussões entre Borges da Costa e 
Ferreira da Silva. 
 Os argumentos foram se modificando ao longo da polemica. 
Inicialmente questionou-se o método Pellet-Grobert: pela sua sensibilidade e 
possíveis alterações nos resultados pela utilização nas análises de volumes 
superiores a 50 cc. Os outros dois métodos: Yvon e o oficial alemão não 
apresentavam coloração quando a quantidade de ácido salicílico fosse inferior 
a 0,005 g/l. Os baixos teores de ácido salicílico, de acordo com Ferreira da 
Silva, não caracterizariam a falsificação dos vinhos. Para ele, o método 
condenava vinhos que possuíam ácido salicílico “natural”1

 O que se observa durante todo o período da questão é a busca de 
aliados com alto grau de autoridade científica. Ferreira da Silva conseguiu o 
apoio do próprio Henry Pellet

 ou que sofreram 
alteração acidental, pelo emprego de vasilhames “insuficientemente lavados”. 
Solicitava que o Laboratório Nacional de Análises utilizasse outros métodos 
para comprovação dos resultados. 

Borges da Costa rebatia, alegava estar cumprindo a legislação 
brasileira, pois a mesma condenava qualquer teor de ácido salicílico nos 
alimentos, demonstrava que o laboratório utilizava outros métodos de análise 
e ironizava o argumento do ácido salicílico natural. 

2 (1903) e do químico Charles Berthaud3 
enquanto Borges da Costa buscou apoio de professores brasileiros, da 
Academia Nacional de Medicina e do farmacêutico Orlando da Fonseca 
Rangel4

 Em primeiro de setembro de 1900, o Laboratório Nacional de 
Análises realizou uma análise pública dos vinhos condenados na presença de 
professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica 

. 

                                                                 
1 Ferreira da Silva baseava-se nos trabalhos de L. Medicus (1890) e R. Hefelmann (1897) 
que investigaram a existência do ácido salicílico natural existente no suco de alguns 
frutos. 
2 Em 1903, Henry Pellet publicou o livro “L’acide salicylique – propriétés, recherches et 
dosages – de la présence normale de l’acide salycilique dans le règne végétal – la 
question des vins portugais”, onde reafirma as considerações de Ferreira da Silva sobre 
a sensibilidade de seu método e conclama a revisão na regulamentação dos países 
(França e Brasil) das dosagens permitidas. 
3 Charles Berthaud, químico francês, contratado pela Empresa União Industrial dos 
Estados do Brasil para dirigir os serviços de captação e análise das fontes de águas 
minerais da cidade de Cambuquira (Minas Gerais). Fixou residência na cidade, 
montando em sua casa um laboratório de análises e produção de medicamentos. 
Berthaud envolveu-se na polêmica, defendendo os argumentos de Ferreira da Silva 
através de uma série de artigos publicados em periódicos brasileiros. 
4 Orlando Rangel publicou artigos defendendo a posição de Borges da Costa nos 
periódicos Revista de Medicina e Brazil Médico. 
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e de outras instituições.1

 Ainda no mesmo mês, foi solicitada a uma comissão de professores 
da Escola Politécnica do Rio de Janeiro que procedesse de forma 
independente a análise dos vinhos condenados. A comissão realizou seus 
trabalhos no Laboratório de Química Geral da referida escola, sob a 
coordenação do Dr. Henrique L. de Souza Lopes 

 Todos os participantes das análises verificaram a 
presença do ácido salicílico nos vinhos e consideraram o método Pellet-
Grobert adequado para a análise. 

2

 Mesmo após a liberação da comercialização dos vinhos por parte do 
governo brasileiro, e após 9 meses de silêncio entre as partes, a questão 
voltou à tona através da publicação de dois artigos assinados por José Carlos 
Rodrigues (1844-1923), diretor e principal redator do Jornal do Commercio

. A comissão concluiu que os 
vinhos analisados continham ácido salicílico em pequena quantidade. Como 
não foi possível determinar a origem do ácido, concluíram que os vinhos não 
poderiam ser considerados como tendo sido salicinados propositalmente 
(RELATÓRIO, 1900). 
 Como estratégia de convencimento, Borges da Costa através do 
Ofício nº 221 dirigido ao Ministro da Fazenda e publicado no Diário Oficial de 3 
de agosto de 1901, divulgou as análises dos vinhos condenados. O documento 
era assinado por todos os técnicos envolvidos nas análises. Agindo dessa 
forma parecia querer diluir a disputa, saindo do campo pessoal e envolvendo 
todos os membros do Laboratório Nacional de Análises. 

3

                                                                 
1 Participaram da análise: Agostinho José de Souza Lima, Benjamin Antonio da Rocha 
Faria, Antonio Maria Teixeira, Augusto Cesar Diogo e Orlando da Fonseca Rangel. 
2 Fizeram parte da comissão: Luiz de Carvalho e Mello, Paiva Coelho, Octavio Severo, 
Henrique Morize e Augusto Cesar Diogo 
3 Os artigos foram publicados em 2 de maio de 1902 “Vinhos portugueses e o nosso 
laboratório de análises” e em 19 de maio de 1902 “Ainda o laboratório nacional de 
análises”. 

. 
Nos artigos, o autor relatava o que chamou de “duelo scientifico” entre Borges 
da Costa e Ferreira da Silva. Argumentava também que o Laboratório Nacional 
prejudicava o comércio e que não era de sua alçada “dar espetáculo de alta 
sciência”. 
 O jornal enviou amostras dos vinhos condenados para serem 
analisados no Laboratório Municipal de Paris, sob a direção de Charles Girard 
e no Instituto Químico Agronômico de Berlim (Chemisches Institut). Os 
resultados das análises realizadas nesses laboratórios consideraram os vinhos 
isentos de ácido salicílico. As análises foram traduzidas e publicadas no 
referido periódico. Borges da Costa mais uma vez refutou os resultados. Para 
ele nenhuma das três amostras analisadas representava os mesmos vinhos 
pelas discrepâncias nos valores das análises de álcool, extrato de tártaro e 
cinzas. 
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 Para Rodrigues, Borges da Costa “não tendo realmente a quem 
responder, senão ao Ministério [da Fazenda], ao qual são totalmente alheias 
as questões relativas à saúde pública, constituiu-se num ditador”. Sugeria que 
o Congresso nomeasse uma comissão de sindicância para examinar o assunto, 
devido aos prejuízos causados ao comércio do Rio de Janeiro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No contexto, aqui apenas delineado, distingue-se no lado de Ferreira 
da Silva, o apoio de autoridades europeias, inclusive de um dos autores do 
método posto em dúvida e, no lado de Borges da Costa, a adesão de químicos 
e farmacêuticos brasileiros com a chancela da Academia Nacional de 
Medicina. 
 A “questão” teria consequências extracampo, transbordando de um 
foro puramente acadêmico para o econômico e até mesmo de relações 
internacionais. Dos 64 vinhos procedentes do Porto analisados em junho de 
1900, quatro foram condenados. Os comerciantes portugueses e brasileiros 
envolvidos alegavam prejuízos para as “rendas do Tesouro Nacional e para o 
comércio de uma nação amiga” (DIÁRIO OFICIAL, 1900). 
 Os vinhos foram liberados para comercialização no Brasil em 1901. 
Pelo que se pode constatar foi uma solução muito mais política e econômica 
do que técnica.  
 Ferreira da Silva (1919) encerrou a “questão” com a refutação do que 
disse ser o “último ofício” de Borges da Costa datado de 16 de maio de 1902. 
O químico brasileiro ainda iria publicar dois ofícios sobre a polêmica: em 28 de 
agosto de 1902 e em 01 de outubro de 1903. Na leitura desses pode-se aferir 
que ele mantinha a posição do laboratório pela condenação dos vinhos e 
ainda refutava as considerações do químico português. 

Estes métodos de análise estão ultrapassados. Em 1956 foi 
preconizado um método fundamentado na volatilidade do ácido salicílico e na 
fluorescência violácea do seu sal de magnésia. Eliminadas as possíveis 
interferências (sais alcalinos de muitos ácidos carboxílicos, fenóis, etc.), esta 
reação tem um limite de identificação de 5 g de ácido salicílico. A mesma 
reação permite efetuar o doseamento fluorimétrico do ácido salicílico. 
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This paper explores the presence of Darwin’s evolutionary 

theory in the context of two Portuguese higher education institutions, 
focusing on the second half of the nineteenth century. Even though 
Júlio Henriques’s dissertation Are species transmutable? (1865) is 
considered the first Portuguese academic work to explicitly defend 
Darwin’s theory, it was not an isolated effort. The allegiance to 
Darwin’s theory extended to Henriques’s colleague Albino Giraldes, 
and when both became full professors at the University of Coimbra 
around 1873, it is likely that they have taught it in their classes. In the 
same year, José Vicente Barbosa du Bocage was already discussing 
Darwin’s theory in his zoology classes at the Polytechnic School of 
Lisbon, despite maintaining a functionalist approach to the study of the 
animal kingdom. Recent researches are thus showing that the 
acceptance of Darwinian views in Portugal was more widespread than 
previously thought, especially in the Polytechnic School of Lisbon. 
Fernando Matoso Santos and Eduardo Burnay, who had studied 
philosophy and medicine at the University of Coimbra and succeeded 
Barbosa du Bocage as zoology professors, defended Darwinism as early 
as 1880. Matoso Santos, in particular, reorganized the curriculum of 
zoology from an evolutionary perspective in 1881, and this orientation 
persisted in the following decades. Such lack of resistance to Darwinian 
views from the Portuguese scientific elite constituted an exception in 
the European context and seems to have stemmed from strong 
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Positivist and materialist conceptions connected to anticlerical and 
Republican tendencies present in the Portuguese academic elites. 

 
Ao longo das últimas décadas, a publicação de diversos trabalhos de 

índole histórica sobre a estrutura e a recepção da teoria evolucionista de 
Darwin tem permitido reavaliar o seu impacte em diferentes contextos 
científicos, sociais e culturais1

1. A obra The Reception of Charles Darwin in 
Europe constitui uma das contribuições mais significativas neste domínio2

2

Os estudos relativos à recepção de teorias transformistas e 
evolucionistas em Portugal foram essencialmente realizados pelos 
investigadores Ana Leonor Pereira e Carlos Almaça. Pereira analisou autores 
portugueses da segunda metade do século XIX e início do século XX que 
discutiram aspectos destas teorias no corpo dos seus próprios sistemas 
filosóficos, históricos ou sociais3

. Os 
seus dois volumes reúnem estudos sobre a recepção da teoria evolucionista 
de Darwin em cerca de vinte países europeus, onde se incluem aqueles que 
ocupavam, durante o século XIX, um lugar de destaque enquanto centros de 
produção de conhecimento científico, bem como outros mais periféricos a 
este nível. A ausência de Portugal nesta listagem pode ser considerada 
sinónima de um desconhecimento completo das teorias transformistas e 
evolucionistas no país, nomeadamente a teoria proposta por Darwin. Porém, 
estudos realizados por investigadores portugueses já mostraram que 
inúmeras personalidades portuguesas oitocentistas conheciam estas teorias. 

3. Ainda que o significado social e cultural das 
teorias mencionadas tenha sido analisado por diversos autores, é discutível 
que, de acordo com aquilo que Pereira afirma, tenham existido dificuldades na 
aceitação destas teorias num contexto científico. Na verdade, os estudos de 
Almaça mostram o contrário, ao evidenciarem que diversos naturalistas 
portugueses do século XIX e XX, não só se encontravam a par de teorias 
transformistas e evolucionistas, como ainda aceitaram os seus argumentos4

4

                                                                 
1 Para uma revisão da literatura mais recente, consultar o prefácio da obra: BOWLER, 
Peter J. 2009. Evolution: the history of an idea. Berkeley. University of California Press. 
2 ENGELS, Eve-Marie, GLICK, Thomas F. (ed.) 2008. The Reception of Charles Darwin in 
Europe. London. Continuum. 
3 Neste contexto, a obra de referência da autora é: PEREIRA, Ana Leonor. 2001. Darwin 
em Portugal. Filosofia. História. Engenharia Social – (1865-1914). Coimbra. Livraria 
Almedina. 
4 ALMAÇA, Carlos. 1993. Bosquejo histórico da zoologia em Portugal. Lisboa. Edição do 
Museu Bocage; ALMAÇA, Carlos. 1993. Evolutionism in Portugal. Lisboa. Edição do 
Museu Bocage; ALMAÇA, Carlos. 1997. Early evolutionism in Portugal. Lisboa. Edição 
do Museu Bocage; ALMAÇA, Carlos. 1999. O Darwinismo na Universidade portuguesa 
(1865-1890). Lisboa. Edição do Museu Bocage. 

. 
A abordagem historiográfica de Almaça, contudo, não permite compreender 
qual a importância destas teorias para a comunidade científica portuguesa, 
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pois o seu pendor predominantemente internalista incide apenas sobre 
determinadas investigações de alguns naturalistas portugueses, não 
procurando enquadrá-las no contexto científico internacional. Estas limitações 
só poderão ser superadas através de uma análise contextualista5

1

Barbosa du Bocage nasceu em 1823, no Funchal. De 1839 a 1846, 
estudou Filosofia e Medicina na Universidade de Coimbra. Após a conclusão 
do curso, exerceu medicina em Lisboa durante um breve período de tempo, 
tendo concorrido, logo em 1848, para o lugar de lente substituto da cadeira de 
zoologia da Escola Politécnica de Lisboa6

. Neste 
sentido, o presente artigo irá mostrar que várias personalidades portuguesas 
articularam, dentro de um contexto científico, diferentes aspectos das teorias 
transformistas e evolucionistas de naturalistas alemães, franceses e ingleses 
da época. As características do ensino científico em Portugal são 
particularmente ilustrativas da atenção dada às teorias mencionadas, tendo-
se escolhido como casos de estudo três personalidades portuguesas cuja 
formação académica esteve ligada à Universidade de Coimbra, e que 
ocuparam posteriormente o cargo de lente de zoologia da Escola Politécnica 
de Lisboa: José Vicente Barbosa du Bocage, Fernando Matoso Santos e 
Eduardo Burnay. Através da análise das suas concepções científicas, será 
possível compreender que a importância conferida às teorias transformistas e 
evolucionistas foi, pelo menos, tão importante ao nível do ensino científico 
português como nos contextos social e cultural. 

BARBOSA DU BOCAGE: O NATURALISMO NA LINHA DE CUVIER 

2. Esta instituição fora criada em 
1837, no contexto de uma ampla reforma do ensino levada a cabo por Passos 
Manuel, com o intuito de fornecer os conhecimentos científicos e técnicos 
necessários ao desenvolvimento industrial e económico de Portugal3

                                                                 
1 As características de uma abordagem historiográfica contextualista encontram-se 
expostas, por exemplo, em: BRUSH, Stephen G. Suggestions for the Study of Science in 
GAVROGLU, Kostas, RENN, Jürgen (ed.). 2007. Positioning the History of Science. 
Dordrecht. Springer. 
2 Relação e indice alfabetico dos estudantes matriculados na Universidade de Coimbra 
no Anno Lectivo de 1839 para 1840. 1839. Coimbra. Imprensa da Universidade; Relação 
e indice alfabético dos estudantes matriculados na Universidade de Coimbra no Anno 
Lectivo de 1845 para 1846. 1845. Coimbra. Imprensa da Universidade; FILOMENA 
MÓNICA, Maria (coord.). 2004. Dicionário Biográfico Parlamentar 1834-1910. Vol.I (A-
C). Lisboa. Instituto de Ciências Sociais; Arquivo Histórico do Museu de Ciência da 
Universidade de Lisboa (AHMCUL). Caixa 1582. 
3 CARVALHO, Rómulo de. 2008. História do Ensino em Portugal. Lisboa. Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

. Apesar 
de esta Escola ministrar, sobretudo, a instrução preparatória a futuros 
militares e engenheiros, possuía cadeiras de zoologia, botânica e química, que 
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serviam os cursos da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e Escola de Farmácia 
anexa8

1

Barbosa du Bocage venceu o concurso mencionado9

. 
2, sendo 

promovido a lente proprietário da cadeira em 18513. Ao longo dos trinta anos 
de regência da cadeira de zoologia, Barbosa du Bocage desenvolveu uma 
actividade notável como naturalista, tendo estudado e enriquecido as 
colecções da Secção Zoológica do Museu de História Natural da Escola 
Politécnica com milhares de espécimes11

4. Os seus trabalhos foram publicados 
em revistas prestigiadas, como a Proceedings of the Zoological Society of 
London, sendo o seu valor reconhecido internacionalmente5

Nas aulas de zoologia, Barbosa du Bocage deu destaque ao estudo da 
taxonomia animal, o que reflectia os seus interesses de investigação. Os 
sistemas fisiológicos eram abordados segundo uma perspectiva funcionalista, 
uma orientação semelhante à da maioria dos naturalistas franceses, e a 
classificação zoológica adoptada seguia o esquema em embranchements 
proposto por Georges Cuvier

. 

6. Constata-se, portanto, que a já reconhecida 
influência cultural de França em Portugal também se fez sentir ao nível 
científico7

                                                                 
1 CARVALHO, Rómulo de. 2008, op. cit.; AHMCUL. Caixa 1588. 
2 AHMCUL. Livro de actas das sessões do Conselho da Escola Politécnica de Lisboa. Acta 
da sessão de 21 de Junho de 1848. 
3 FILOMENA MÓNICA, Maria (coord.). 2004, op. cit. 
4 AHMCUL. BARBOSA DU BOCAGE, José Vicente. 1860. Relatório sobre o estado actual 
do Gabinete de Zoologia e do Museu de Lisboa – Secção Zoológica; OSÓRIO, Baltasar. 
1915. Elogio historico do illustre naturalista e professor J. V. Barboza du Bocage. Lisboa. 
Imprensa Libanio da Silva. 
5 De acordo com Baltasar Osório, um dos lentes da cadeira de zoologia que 
conheceram Barbosa du Bocage de perto, um colega seu dissera-lhe em tempos que 
“nos paizes extrangeiros, por quem lhe perguntavam, o portuguez que era conhecido 
no mundo scientifico, era Barboza du Bocage.” Consultar: OSÓRIO, Baltasar. 1915, op. 
cit. Para avaliar a dimensão das investigações realizadas por Barbosa du Bocage, 
consultar a lista presente em: Revista TriploV de Artes, Religiões e Ciências. Disponível 
em: http://www.triplov.com/biblos/bocage.htm. Último acesso: 30 de Setembro de 
2011.  
6 Comparem-se os programas da cadeira regida por Barbosa du Bocage (8.ª cadeira) 
presentes em: Programma das Cadeiras da Escola Polytechnica no Anno Lectivo de 
1856-1857. 1857. Lisboa. Imprensa Nacional; Programmas das Cadeiras da Escola 
Polytechnica: Anno Lectivo de 1860-1861. 1861. Lisboa. Imprensa Nacional; 
Programmas das Cadeiras da Escola Polytechnica: Anno Lectivo de 1864-1865. 1864. 
Lisboa. Imprensa Nacional; Programmas das Cadeiras da Escola Polytechnica: Anno 
Lectivo de 1872-1873. 1873. Lisboa. Imprensa Nacional. Para uma exposição do sistema 
taxonómico de Cuvier, ver, por exemplo: BOWLER, Peter J. 2009, op. cit. 
7 Para compreender a dimensão desta influência cultural, consultar, por exemplo: 
OLIVEIRA 

. A aceitação do esquema de Cuvier espelha o prestígio alcançado 
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por este naturalista em França, o mais importante centro de conhecimento 
em história natural da primeira metade do século XIX1

As razões para a limitada importância concedida por Barbosa du 
Bocage às teorias zoológicas são esclarecidas pelas observações que um seu 
colega, Baltasar Osório, teceu a seu respeito. Não obstante os méritos 
científicos e as qualidades de carácter de Barbosa du Bocage, Osório 
considerava que este “era pouco propenso a generalisações e á creação de 
theorias”, pois “desadorava as afirmações indecisas, a que faltasse uma base 
segura e firme, [e] a que se podia objectar com razões sobejas e que não teem 
a seu favor incontestaveis argumentos.”

. Nos programas da 
cadeira de zoologia, contudo, são escassas as referências a teorias explicativas 
da diversidade animal. Só no programa referente ao ano lectivo de 1872/1873 
surgia uma referência explícita à discussão das “hypotheses das creações 
successivas e da transformação das especies”, bem como da “theoria de 
Darwin”. Numa primeira análise, poderá parecer estranho que, dado o mérito 
científico de Barbosa du Bocage, este desconhecesse a existência, ou a 
relevância, de teorias transformistas e evolucionistas contemporâneas até 
1872. 

2
 A afirmação não era inocente da 

parte de Osório, pois a sua opinião era diametralmente oposta à de Barbosa 
du Bocage17

3. De facto, o desagrado demonstrado por este último 
relativamente a teorias de índole especulativa está presente desde muito 
cedo. Na dissertação que apresentou a concurso em 1848, Barbosa du Bocage 
refutou a anatomia transcendental defendida por Étienne Geoffroy de Saint-
Hilaire e Carl Gustav Carus18

4, tendo considerado que as suas concepções “não 
assenta[va]m em bases seguras”, pois estas não se encontravam “dentro dos 
limites da observação escrupulosa dos factos.”5

                                                                                                                                              
MARQUES, A. H. de (coord.). 2002. Portugal e a Instauração do Liberalismo. Lisboa. 
Presença.  
1 FARBER, Paul Lawrence. 2000. Finding Order in Nature: the naturalist tradition from 
Linnaeus to E. O. Wilson. Baltimore (MA). The Johns Hopkins University Press; FOX, 
Robert, WEISZ, George (ed.). 1980. The organization of science and technology in 
France 1808-1914. Cambridge (MA). Maison des Sciences de l’Homme e Cambridge 
University Press; PIÑERO, José María López. 1992. La Anatomía Comparada Antes Y 
Después del Darwinismo. Madrid. Ediciones AKAL.  
2 OSÓRIO, Baltasar. 1915, op. cit. 
3 Como o próprio Baltasar Osório notou, “as theorias são nas sciencias a pedra de 
toque para os factos”. Consultar: OSÓRIO, Baltasar. 1890. Estudo dos escorpionideos no 
ponto de vista das leis e theorias zoologicas. Lisboa. Typographia da Academia Real das 
Sciencias. 
4 Para uma exposição das principais características da anatomia transcendental, 
consultar: CUNNINGHAM, Andrew, JARDINE, Nicholas (eds.). 1990. Romanticism and 
the sciences. Cambridge (MA). Cambridge University Press. 

 A ausência referida na 

5 AHMCUL. Caixa 1585. BARBOSA DU BOCAGE, José Vicente. 1848. Desenvolvimento 
progressivo do systema osseo em um e o mesmo organismo: importancia de algumas 
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exposição de teorias zoológicas deveu-se, portanto, aos moldes em que 
Barbosa du Bocage concebia a investigação científica, que, aliás, eram 
semelhantes aos defendidos por Cuvier1

Apesar da sua orientação científica, Barbosa du Bocage leccionou 
diferentes teorias explicativas da diversidade animal, incluindo a teoria de 
Darwin, desde, pelo menos, o ano lectivo de 1872/1873

. 

2. Estas davam início 
ao estudo da taxonomia zoológica, o que leva a crer que Barbosa du Bocage 
reconhecesse a sua importância para a organização de um método natural de 
classificação. Uma incorporação aparentemente tardia como esta reflecte, 
contudo, o contexto científico internacional. Por volta de 1870, a evolução 
biológica tornara-se aceite pela generalidade dos naturalistas, embora a 
importância relativa dos factores evolutivos fizesse divergir opiniões3. Barbosa 
du Bocage ensinou a teoria de Darwin até à data da sua jubilação, em 18814

O sucessor de Barbosa du Bocage na regência da cadeira de zoologia, 
Fernando Matoso Santos, alterou substancialmente o currículo desta cadeira. 
À semelhança do seu antecessor, Matoso Santos formou-se em Filosofia e 
Medicina na Universidade de Coimbra, e entre a conclusão do curso, em 1875, 
e a sua admissão ao lugar de lente na Escola Politécnica de Lisboa, em 1880, 
exerceu medicina no distrito de Santarém

, o 
que mostra que a terá exposto, pelo menos, durante nove anos. 

FERNANDO MATOSO SANTOS E EDUARDO BURNAY: O EVOLUCIONISMO NA 
LINHA DE HAECKEL 

5

As normas do concurso de 1880 estipulavam como necessária a 
apresentação de uma dissertação sobre um tema à escolha do concorrente, 
de entre as questões mais actuais e relevantes no âmbito das anatomia e 
fisiologia comparadas ou da zoologia

. 

6. Neste sentido, é, pois, significativo que 
Matoso Santos tenha defendido a teoria evolucionista de Darwin26

7

                                                                                                                                              
formações esqueléticas morbidas para a historia das partes primarias do esqueleto 
osseo. 
1 FARBER, Paul Lawrence. 2000, op. cit.; PIÑERO, José María López, op. cit. 
2 Consultar o programa respectivo em: Programmas das Cadeiras da Escola 
Polytechnica: Anno Lectivo de 1872-1873. 1873. Lisboa. Imprensa Nacional. 
3 BOWLER, Peter J. 2009, op. cit.; FARBER, Paul Lawrence. 2000, op. cit. 
4 AHMCUL. Caixa 1679. 
5 Annuario da Universidade de Coimbra – Anno Lectivo de 1874 a 1875. 1874. Coimbra. 
Imprensa da Universidade; FILOMENA MÓNICA, Maria (coord.). 2004, op. cit. 
6 AHMCUL. Caixa 1793. 
7 MATOSO SANTOS, Fernando. 1880. Valor da actual classificação zoologica – sua 
significação. Coimbra. Imprensa Académica. 

. No seu 
entender, esta teoria era importante porque fornecia a chave para a 
elaboração de um sistema taxonómico verdadeiramente natural, um dos 
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principais objectivos dos naturalistas da época27
1. Este sistema deveria, nas 

palavras de Matoso Santos, “ser a expressão das afinidades genealogicas das 
fórmas animaes, [um] resumo da historia das transformações successivas, que 
(...) produziram as [formas] actualmente existentes.” Porém, apesar de 
Matoso Santos conhecer os pontos essenciais da teoria de Darwin, e de ter 
reservado a este naturalista um lugar de destaque28

2, ele complementou a sua 
teoria evolucionista com as perspectivas de outros autores. Considerando que 
Darwin não dera o devido valor ao papel do meio como agente modificador 
das espécies, Matoso Santos defendeu, apoiando-se nas ideias de Claude 
Bernard, que a alteração dos “meios interiores nutritivos” também poderia 
resultar na alteração da “expressão organica final”. Assim, considerava 
necessário ter em conta não só a influência dos factores bióticos, aqueles a 
que Darwin deu maior importância, mas ainda a dos factores abióticos, como 
o clima ou o tipo de nutrição29

3. Matoso Santos também estava, portanto, a 
par do conhecimento da época no campo da fisiologia francesa4

A referência central para Matoso Santos, porém, era Ernst Haeckel. 
Para além do papel central atribuído ao evolucionismo e da importância, já 
mencionada, das  influências do meio, a ênfase dada aos estudos 
embriológicos e à taxonomia de protozoários e invertebrados, a presença de 
um forte materialismo anti-religioso, e a adopção das categorias propostas 
para a distinção de diferentes níveis de complexidade estrutural dos seres 
vivos, revelavam uma grande proximidade às principais concepções científicas 

. 

                                                                 
1 FARBER, Paul Lawrence. 2000, op. cit. 
2 Matoso Santos considerou que Darwin era aquele “a quem pertencerá sempre a 
gloria de ter sido o primeiro a indicar o caminho a seguir na indagação d’esta parte tão 
importante do problema das origens.” Consultar: MATOSO SANTOS, Fernando. 1880, 
op. cit. 
3 Como nota Loison, a noção de “meio” possuía significados diferentes para Darwin e 
Bernard. Quando Darwin avaliou a influência do meio, referiu-se, sobretudo, à sua 
dimensão ecológica, ou seja, à influência de outros seres vivos; Bernard, por outro 
lado, utilizou o termo para designar as propriedades físicas e químicas que agem sobre 
a fisiologia de um organismo. Estas acepções reflectiam, portanto, a área de 
especialidade de cada investigador. Consultar: LOISON, Laurent. 2008. Les notions de 
plasticité et d'hérédité chez les néolamarckiens français (1879-1946): éléments pour 
une histoire du transformisme en France. Nantes. Université de Nantes. 
4 Apesar de, em 1880, as universidades alemãs serem os mais avançados centros 
científicos europeus, devido a uma forte aposta estatal na reforma do ensino superior 
desde o início do século XIX, os métodos inovadores e rigorosos dos trabalhos de 
fisiologia experimental de Bernard garantiram-lhe um grande prestígio no seio da 
comunidade científica. Consultar: FARBER, Paul Lawrence. 2000, op. cit.; GUERRINI, 
Anita. 2003. Experimenting with humans and animals: from Galen to human rights. 
Baltimore. Johns Hopkins University Press. 
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de Haeckel1. Este naturalista alemão foi um dos mais acérrimos defensores  do 
evolucionismo, publicando inclusivamente obras de divulgação científica que 
tiveram um grande sucesso em vários países2. Para Haeckel, o estudo da 
embriologia e anatomia animais poderia contribuir de uma forma 
determinante para esclarecer as ligações evolutivas entre as espécies cujas 
evidências paleontológicas eram escassas, caso de grande parte dos grupos de 
invertebrados. É neste sentido, e não como uma mera actualização da teoria 
dos tipos ideais característica da anatomia transcendental alemã, que a lei da 
recapitulação defendida por Haeckel ganha um verdadeiro significado3

Uma proximidade tão evidente às concepções científicas de Haeckel 
pode justificar-se por duas razões. Por um lado, é possível que Matoso Santos 
se tivesse sentido atraído por estas concepções devido ao seu pendor 
materialista. Haeckel desenvolveu um sistema filosófico, o “Monismo”, que, 
apesar de não advogar uma visão puramente materialista do universo, parece 
aceitá-la. Este sistema foi, aliás, extensivamente utilizado como a base de um 
forte movimento anticlerical

. À 
semelhança das concepções já apresentadas, Matoso Santos também aceitou 
a noção de recapitulação. 

4, o que também pode ter contribuído para que 
Matoso Santos a aceitasse. Matoso Santos partilha ainda do experimentalismo 
e determinismo defendidos por Claude Bernard5, considerando que “as 
theorias scientificas devem basear-se em factos positivos e em asserções 
demonstraveis, e não em principios do dominio da fé.”6

                                                                 
1 Para uma excelente síntese do pensamento e motivações de Haeckel, consultar: HEIE, 
Nolan. 2004. Ernst Haeckel and the Morphology of Ethics. Journal of the Canadian 
Historical Association. 15: 1-27. 
2 FARBER, Paul Lawrence. 2000, op. cit. 
3 Como o historiador Sander Gliboff notou, a historiografia sobre Haeckel não tem 
conseguido compreender esta noção, sobrevalorizando a ligação entre o naturalista e a 
tradição dos Naturphilosophen germânicos. Para uma análise crítica da historiografia 
sobre Haeckel e um estudo mais cuidado da recepção da teoria evolucionista de 
Darwin nos Estados Germânicos, consultar: GLIBOFF, Sander. 2008. H. G. Bronn, Ernst 
Haeckel, and the Origins of German Darwinism: A Study in Translation and 
Transformation. Cambridge (MA). The Massachusetts Institute of Technology Press. 
4 HEIE, Nolan. 2008. Ernst Haeckel and the redemption of nature. Kingston. Queen’s 
University. 
5 FARBER, Paul Lawrence. 2000, op. cit.; GUERRINI, Anita. 2003, op. cit.; LOISON, 
Laurent. 2008, op. cit. 
6 Outros excertos da dissertação são igualmente sugestivos pelos próprios termos que 
Matoso Santos empregou: “a logica fria e implacavel dos factos obriga a deduzir...”, ou 
“se os factos da paleontologia não são satisfatoriamente explicados pela hypothese da 
creação, não a sustentam de certo as consequencias logica e desapaixonadamente 
deduzidas do estudo da organisação e estructura dos animaes hoje existentes.” Veja-
se: MATOSO SANTOS, Fernando. 1880, op. cit. 

 Esta citação mostra 
ainda a adesão à filosofia positivista de Comte, o que corrobora o seu pendor 
materialista. Apesar de este sistema não ser subscrito na sua totalidade por 
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Matoso Santos, ele era considerado tão fundamental para a formação de um 
bom cientista que as suas concepções eram leccionadas logo nas primeiras 
lições, nomeadamente a lei dos três estados1

Por outro lado, a aceitação das ideias de Haeckel também se pode ter 
devido ao seu carácter original e integrador. Para Haeckel, a importância da 
teoria evolucionista de Darwin residia na sua capacidade para explicar o 
aparecimento de toda a vida na terra, sem que fosse necessário considerar a 
intervenção de forças sobrenaturais. Haeckel representou a história evolutiva 
dos organismos vivos através de diagramas ramificados, semelhantes à 
estrutura do tronco de uma árvore. Porém, ao contrário do que defendiam 
anatomistas e embriologistas na linha de Cuvier e von Baer, Haeckel 
considerou que todos os seres vivos tinham uma origem comum

. 

2. A segunda 
parte da dissertação de Matoso Santos destinou-se exactamente a explicar 
quais as relações evolutivas entre os diferentes grupos de animais, 
culminando com a apresentação de uma árvore filogenética que espelhava as 
concepções de Haeckel. É essa a razão que levou Matoso Santos a superar, 
como o próprio afirmou, as posições antagónicas de Cuvier e Geoffroy Saint-
Hilaire: apesar de ter aceitado que Vertebrados, Moluscos e Artrópodes 
apresentavam diferenças anatómicas fundamentais, não se subordinando a 
um plano estrutural único, ele considerou que existia uma unidade entre eles, 
e que esta radicava na sua origem monofilética. Matoso Santos não foi, 
contudo, o único partidário das concepções de Haeckel a concorrer para a 
Escola Politécnica de Lisboa. Ainda em 1880, Eduardo Burnay apresentou uma 
dissertação a concurso na qual era explícita a sua proximidade às ideias de 
Haeckel. Burnay também estudou, desde 18713

                                                                 
1 Como é patente nos apontamentos de zoologia de um aluno, Matoso Santos não 
concordava com aquilo a que chamava “positivismo absoluto”, ou a utilização exclusiva 
de observações para a construção de teorias científicas, pois, segundo o próprio, “as 
hypotheses são uteis e pela imaginação se tem feito algumas descobertas.” Propor 
hipóteses para explicar um dado fenómeno insuficientemente esclarecido era, segundo 
Matoso Santos, uma metodologia pouco positiva, mas necessária, até que as ciências 
se tornassem mais positivas e pudessem, por este motivo, fornecer uma explicação 
mais rigorosa para o fenómeno em questão. Consultar: AHMCUL. MORAES, Cabral de. 
1888. Apontamentos da 8.ª cadeira. 
2 BOWLER, Peter J. 1996. Life’s splendid drama: evolutionary biology and the 
reconstruction of life’s ancestry, 1860-1940. Chicago (IL). The University of Chicago 
Press; FARBER, Paul Lawrence. 2000, op. cit.; GLIBOFF, Sander. 2008, op. cit. 
3 Annuario da Universidade de Coimbra no Anno Lectivo de 1871 a 1872. 1871. 
Coimbra. Imprensa da Universidade. 

, Filosofia e Medicina na 
Universidade de Coimbra, e, enquanto frequentava o último ano do curso de 
Medicina, concorreu ao lugar de lente substituto da cadeira de zoologia da 
Escola Politécnica de Lisboa com uma dissertação na área da antropologia. 
Nela, Burnay defendeu que os dados sobre a estrutura de crânios humanos 
deviam ser considerados um critério importante para distinguir as várias raças 
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humanas1. A comparação desta dissertação com a de Matoso Santos revela 
que Haeckel e Comte eram duas das referências mais importantes para ambos 
os autores. Na verdade, as concepções evolucionistas eram tão fundamentais 
para Burnay que este, ao contrário de Matoso Santos, não se ocupou 
propriamente da sua defesa, tendo-as utilizado, sobretudo, como ponto de 
partida para a sua argumentação. De resto, a adesão ao positivismo, a ênfase 
num materialismo antireligioso, a defesa da lei da recapitulação, a ideia da 
existência de uma complexificação dos seres vivos ao longo da evolução2, 
entre outras, mostram, claramente, a adesão de Burnay ao evolucionismo de 
Haeckel. A influência de Haeckel é ainda mais clara numa publicação posterior. 
Não tendo vencido o concurso de 1880, Burnay concorreu novamente em 
18823. Na dissertação que teve de apresentar desta vez, abordou um tema 
central para Haeckel: qual a forma do ancestral comum aos diferentes tipos 
animais. Neste contexto, uma das duas teorias extensamente discutidas é a 
teoria da “gastraea” de Haeckel4

Matoso Santos foi o vencedor do concurso de 1880, ficando 
encarregado da regência da cadeira de zoologia. Uma tão expressiva 
proximidade ao evolucionismo dificilmente poderia deixar de se manifestar 
nos conteúdos leccionados. De facto, a estrutura anteriormente seguida por 
Barbosa du Bocage foi completamente alterada. Matoso Santos reorganizou 
todos os conteúdos segundo uma perspectiva evolucionista, explicando a 
biologia dos vários grupos de organismos de acordo com a filogenia exposta 
na sua dissertação. Os princípios evolutivos eram, aliás, discutidos desde a 
primeira lição

.  

5. Porém, as principais referências de Matoso Santos não se 
restringiram a Haeckel e Comte. As concepções científicas de Edmond Perrier 
também foram relevantes neste contexto. A obra mais importante deste 
naturalista francês, Les colonies animales et la formation des organismes6

                                                                 
1 BURNAY, Eduardo. 1880. Da craneologia como base de classificação antropologica. 
Coimbra. Imprensa da Universidade. 
2 Apesar de Haeckel ter rejeitado explicações teleológicas baseadas em crenças ou 
dogmas, a sua filosofia monista aceitava, à semelhança do sistema de Herbert Spencer, 
que a evolução era um princípio fundamental do universo, e que, de um modo geral, 
era possível identificar não só uma complexificação progressiva dos seres vivos ao 
longo do processo evolutivo, mas também uma complexificação da sua organização em 
sociedade. Consultar: HEIE, Nolan. 2004, op. cit. 
3 AHMCUL. Caixa 1793. 
4 BURNAY, Eduardo. 1883. Gastrula e planula (as theorias phylogeneticas de Haeckel e 
de Ray-Lankester). Lisboa. Typographia da Academia Real das Sciencias. Para uma 
discussão da teoria da “gastraea” de Haeckel, consultar: BOWLER, Peter J. 1996, op. cit. 
5 AHMCUL. MORAES, Cabral de. 1888. Apontamentos da 8.ª cadeira. 
6 PERRIER, Edmond. 1881. Les colonies animales et la formation des organimes. Paris. 
G. Masson. 

, 
complementou as orientações evolucionistas de Matoso Santos. Neste livro, 
Perrier expôs uma teoria que explicava o aparecimento dos organismos 
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multicelulares. Segundo Perrier, os processos de multiplicação celular por 
divisão binária característicos de alguns organismos unicelulares, ao terem 
garantido a proximidade entre células, teriam possibilitado o estabelecimento 
de associações entre estas. As associações, ou colónias, ao terem 
desenvolvido um elevado grau de dependência funcional entre si, tornaram-se 
permanentes, levando à formação de indivíduos multicelulares1. A 
importância concedida a esta teoria tornava-se bem evidente desde as 
primeiras lições, pois Matoso Santos afirmava que “a associação para a lucta e 
a influencia do meio são os principios que dominam a Zoologia d’hoje”, e que 
o seu objectivo era “provar a these que é o assumpto deste curso: que a 
associação p[ara] a lucta é a condição de todo o desenvolvimento organico”2

Como se depreende da exposição apresentada, a teoria de Perrier 
não era uma teoria fixista. Porém, ela também não era propriamente uma 
articulação da teoria de Darwin. Perrier defendeu o transformismo desde 
1879, e, na verdade, ele é reconhecido como um dos fundadores da corrente 
neo-lamarckista em França

. 

3. A influência de Cuvier e seus discípulos entre os 
naturalistas franceses, bem como o desenvolvimento de uma atitude 
positivista no campo da fisiologia, dificultaram a aceitação de teorias 
transformistas em França até ao final do século XIX. Só após a derrota sofrida 
por este país na guerra franco-prussiana, em 1871, se verificou uma maior 
abertura às concepções científicas alemãs, nomeadamente as propostas de 
Haeckel. O seu sistema monista, em particular, foi uma referência importante 
para os neo-lamarckistas franceses, e sobretudo para Perrier4. Antes do final 
da década de 70 do século XIX, quando as ideias transformistas defendidas por 
diferentes naturalistas franceses começavam a apresentar uma certa 
coerência conceptual5, já fora publicada a tradução francesa de uma das obras 
de Haeckel destinadas à divulgação das suas concepções evolucionistas6

                                                                 
1 PERRIER, Edmond. 1881, op. cit. 
2 Para cada citação, vejam-se, respectivamente, a 1.ª lição e a 7ª lição presentes em: 
AHMCUL. MORAES, Cabral de. 1888. Apontamentos da 8.ª cadeira. 
3 Esta é a opinião de Laurent Loison, o autor do mais moderno estudo sobre a corrente 
neolamarckista francesa, que consistiu o objecto da sua dissertação de doutoramento. 
Veja-se: LOISON, Laurent. 2008, op. cit. O resultado das suas investigações também foi 
publicado em livro. Consultar: LOISON, Laurent. 2010. Qu’est-ce que le 
néolamarckisme? Les biologistes français et la question de l’évolution des espèces. 
Paris. Vuibert. 
4 LOISON, Laurent. 2008, op. cit. 
5 Seguiu-se aqui a periodização proposta por Loison. Consultar: LOISON, Laurent. 2008, 
op. cit. 
6 Tratava-se da tradução da obra Natürliche Schöpfungs-Geschichte, de 1868. A versão 
francesa, publicada em 1874, intitulava-se Histoire de la création des êtres organisés 
d’après les lois naturelles. Consultar: HEIE, Nolan. 2004, op. cit. 

. Na 
dissertação que Matoso Santos publicou em 1880, foram expostos diversos 
assuntos que seguiam a estrutura da obra mencionada, nomeadamente em 
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relação aos níveis de organização biológica, e aos tipos de adaptação e de 
transmissão hereditária1. Dada a influência exercida pela cultura francesa em 
Portugal, as ideias de Haeckel terão chegado até Matoso Santos muito 
provavelmente por esta via. Por outro lado, é interessante notar que, apesar 
do contacto com a teoria colonial de Perrier ter levado Matoso Santos a dar 
uma maior ênfase ao papel do meio na evolução orgânica, este não anulou a 
importância concedida às concepções evolucionistas de Haeckel. À 
semelhança deste naturalista, Matoso Santos integrou ideias de diferentes 
proveniências. Nas suas aulas, quando empregava a expressão “luta para a 
existência”, referia-se mais frequentemente à luta que cada indivíduo trava 
com um meio em constante mudança do que à competição com outros 
organismos, embora também considerasse esta última2. A atenção dada à 
relação indivíduo-meio é característica da corrente neo-lamarckista francesa 
e, à semelhança do que esta defendia, Matoso Santos aceitava o mecanicismo 
fisiológico de Bernard como explicação para o desenvolvimento ou atrofia de 
órgãos, que se constituiria posteriormente numa adaptação3

A integração das concepções apresentadas, aparentemente 
incompatíveis, pode ser compreendida pela análise das características das 
teorias transformistas e evolucionistas contemporâneas de Matoso Santos. 
Por um lado, estas não eram mutuamente exclusivas, partilhando mesmo 
algumas concepções. Em On the origin of species, Darwin aceitou 
explicitamente a influência do meio no desenvolvimento dos órgãos de um 
indivíduo, bem como a herança de características adquiridas. O que demarcou 
Darwin dos seus predecessores foi a atribuição de um papel central a um novo 
mecanismo evolutivo, a selecção natural

. 

4. Por outro lado, os neo-lamarckistas 
franceses consideravam que as suas concepções eram o complemento 
essencial à teoria de Darwin5. De facto, uma das maiores limitações desta 
teoria residia na ausência de um mecanismo explicativo da variabilidade 
intraespecífica, que, aliás, só começaria a ser compreendido em meados do 
século XX6

                                                                 
1 MATOSO SANTOS, Fernando. 1880, op. cit. 
2 AHMCUL. MORAES, Cabral de. 1888. Apontamentos da 8.ª cadeira. 
3 LOISON, Laurent. 2008, op. cit. 
4 DARWIN, Charles. 1859. On the origin of species by means of natural selection, or the 
preservation of favoured races in the struggle for life. London. John Murray. 
5 LOISON, Laurent. 2008, op. cit. 
6 MORANGE, Michel. 2010. What history tells us. XXII. The French neo-Lamarckians. 
Journal of Biosciences. 35: 515-517. 

. As tendências deterministas e mecanicistas dos neo-lamarckistas 
franceses, e, em particular, de Perrier, contribuíram muito significativamente 
para que o estudo das causas da variabilidade ocupasse um lugar central, já 
que, em última análise, era a sua existência que possibilitava a evolução das 
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espécies1. Neste contexto, o mecanicismo de Bernard fornecia a explicação 
mais adequada no entender dos neo-lamarckistas franceses, dada a sua 
proximidade a concepções positivistas2

Desde o início da regência de Matoso Santos, em 1881, e apesar de 
ter sofrido algumas alterações, o programa da cadeira de zoologia manteve o 
seu forte pendor evolucionista

. 

3. Em 1911, por ocasião da mudança de 
estatuto da Escola Politécnica de Lisboa para Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, as aulas de zoologia foram reorganizadas4

Como se mostrou, leccionaram-se teorias transformistas e 
evolucionistas na Escola Politécnica de Lisboa desde, pelo menos, 1872. Os 
lentes da cadeira de zoologia encontravam-se a par das teorias científicas 
defendidas por investigadores estrangeiros. No total, estas teorias foram 
leccionadas durante mais de cinquenta anos. Apesar de se restringirem à 
Escola Politécnica de Lisboa, os dados apresentados ganham um novo 
significado quando enquadrados no contexto de outras instituições 
portuguesas de ensino superior. Júlio Henriques, enquanto aluno da 
Universidade de Coimbra, terá sido um dos primeiros naturalistas portugueses 
a aderir à teoria evolucionista de Darwin, em 1865

. Apesar 
disso, Matoso Santos continuou como professor, tendo leccionado teorias 
transformistas e evolucionistas durante mais de trinta anos. 

UMA REAPRECIAÇÃO DO IMPACTE DAS TEORIAS EVOLUCIONISTAS 
NO CONTEXTO DA COMUNIDADE CIENTÍFICA PORTUGUESA 

5. De acordo com o que foi 
possível averiguar através de uma conferência publicada em 1878, Albino 
Giraldes também aderiu ao evolucionismo6

                                                                 
1 BLANCKAERT, Claude. 1979. Edmond Perrier et l’étiologie du polyzoïsme organique. 
Revue de Synthèse. 95-96: 353-376. 
2 LOISON, Laurent. 2008, op. cit. 
3 Annuario da Escola Polytechnica – anno lectivo de 1909-1910. 1909. Lisboa. Imprensa 
Nacional. 
4 Relatório da Faculdade de Sciências a apresentar ao Senado da Universidade – anos 
létivos 1911-1912 e 1912-1913. Lisboa. Imprensa de Manuel Lucas Torres. São também 
evidentes algumas mudanças nos currículos. Consultar: Programas e horários – ano 
lectivo de 1916-1917. 1916. Lisboa. Tipografia Casa Portugueza. 
5 HENRIQUES, Júlio. 1865. As especies são mudaveis? Coimbra. Imprensa da 
Universidade; HENRIQUES, Júlio. 1866. Antiguidade do homem. Coimbra. Imprensa da 
Universidade. 
6 GIRALDES, Albino. 1878. Questões de Philosophia Natural – II. O Darwinismo ou a 
origem das especies. Coimbra. Imprensa da Universidade. 

. A comparação entre as ideias 
defendidas pelos dois naturalistas mencionados mostra que ambos eram 
partidários de ideias defendidas por Darwin. Giraldes, em particular, 
reconhecia o papel da selecção sexual e partilhava também concepções 
defendidas por Haeckel, o que leva a crer que conhecesse as obras The 
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Descent of Man e Natürliche Schöpfungs-Geschichte. Este facto é significativo 
porque Henriques e Giraldes regeram, respectivamente, as cátedras de 
botânica e zoologia da Universidade de Coimbra durante um longo período de 
tempo, sendo provável que tenham leccionado teorias evolucionistas, dada a 
sua adesão a estas1. Ambos foram professores de Burnay2, e, apesar de ainda 
não regerem as cadeiras mencionadas quando Matoso Santos as frequentou, 
Henriques era já substituto ordinário de botânica3. Por outro lado, é possível 
que o regente da cadeira de zoologia frequentada por Matoso Santos, 
Joaquim Augusto Simões de Carvalho, conhecesse as teorias transformistas e 
evolucionistas que lhe eram contemporâneas, pois, em 1872, afirmou que elas 
se contavam entre as temáticas mais importantes no âmbito da zoologia4. 
Manuel Paulino de Oliveira, o substituto ordinário de zoologia nesse ano68

5, 
também já demonstrara interesse por esta temática desde, pelo menos, 
18616. Na verdade, o interesse pelo transformismo esteve presente na 
Universidade de Coimbra, no mínimo, desde 18567

                                                                 
1 Giraldes foi promovido a lente catedrático da cadeira de zoologia em 1871, cargo que 
ocupou até à sua morte, em 1888. Henriques foi promovido para o cargo congénere na 
área de botânica em 1873, ocupando-o até à data da sua jubilação, em 1918. 
Consultar: Annuario da Universidade de Coimbra no Anno Lectivo de 1872 a 1875[sic]. 
1872. Coimbra. Imprensa da Universidade; Annuario da Universidade de Coimbra no 
Anno Lectivo de 1873 a 1874. 1873. Coimbra. Imprensa da Universidade; Annuario da 
Universidade de Coimbra – Anno Lectivo de 1888 a 1889. 1889. Coimbra. Imprensa da 
Universidade; Anuário da Universidade de Coimbra – Ano lectivo de 1917- 1918. 1818. 
Coimbra. Imprensa da Universidade. 
2 Annuario da Universidade de Coimbra no Anno Lectivo de 1873 a 1874. 1873. 
Coimbra. Imprensa da Universidade; Annuario da Universidade de Coimbra – Anno 
Lectivo de 1874 a 1875. 1874. Coimbra. Imprensa da Universidade. 
3 Annuario da Universidade de Coimbra no Anno Lectivo de 1868 para 1869. 1868. 
Coimbra. Imprensa da Universidade. 
4 Na passagem referida, Simões de Carvalho considera que “a permanencia e 
transformação das especies” eram “questões capitaes de zoologia”. Consultar: SIMÕES 
DE CARVALHO, Joaquim Augusto. 1872. Memoria Historica da Faculdade de 
Philosophia. Coimbra. Imprensa da Universidade. 
5 Consultar a nota 66. 
6 O título da dissertação inaugural de Paulino de Oliveira apresentada à Universidade 
de Coimbra é suficientemente explícito: Haverá um ou mais centros de creação 
vegetal? Consultar: SIMÕES DE CARVALHO, Joaquim Augusto. 1872, op. cit. 
7 O título da dissertação inaugural de Jacinto António de Sousa apresentada à 
Universidade de Coimbra também é suficientemente explícito: As differenças que se 
notam entre as espécies organisadas d’uma epocha geologica e as de outra epocha 
immediata serão devidas a uma transformação, por effeito da acção continuada das 
causas naturaes, ou devemos attribuir a substituição de novas especies a um acto 
especial d’uma nova creação? Consultar: SIMÕES DE CARVALHO, Joaquim Augusto. 
1872, op. cit. 

. 
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Os dados apresentados mostram, portanto, que a discussão de 
teorias transformistas e evolucionistas foi, pelo menos, tão relevante no 
âmbito da comunidade científica portuguesa como nos contextos social e 
cultural. Note-se ainda que o interesse, e possivelmente a adesão, de 
naturalistas portugueses oitocentistas a estas teorias pode não se ter 
restringido a Lisboa e a Coimbra. Outro naturalista de relevo, Augusto Nobre, 
desenvolveu estudos zoológicos no Laboratório de Altos Estudos, dirigido por 
Perrier, sendo possível que tenha sido exposto às suas teorias 
neolamarckistas. Este facto justifica a realização de investigações futuras que 
permitam avaliar qual a posição de Nobre em relação às teorias explicativas 
da diversidade animal. 

Nobre foi ainda docente na Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto, pelo que será igualmente importante avaliar se o programa das 
disciplinas por si regidas foi estruturado de acordo com concepções 
transformistas e/ou evolucionistas1

Para além da análise dos conteúdos leccionados nas aulas de 
zoologia, o impacte de teorias transformistas e evolucionistas só poderá ser 
totalmente esclarecido através de estudos futuros que revelem as orientações 
das investigações realizadas pelos naturalistas portugueses. Apesar de estas 
investigações não parecerem ter sido significativamente influenciadas pelas 
teorias acima mencionadas, consistindo, quase totalmente, na descrição e na 
classificação de espécies

. 

2

                                                                 
1 MACHADO, António. 1946. Dr. Augusto Pereira Nobre. Anais da Faculdade de Ciências 
do Porto. 31: 209-219. 
2 PEREIRA, Ana Leonor. 2001, op. cit. 

, só será possível determinar quais as suas 
orientações após a realização de estudos mais aprofundados.  
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“Da fundura do tempo ucrónico, sem duração nem forma, 

Rebenta tempo real, tempo de coisas,  
E assim a Idade se forma na informação e na contagem. 

Do humilde dia astral, já suado no hominídeo 
Erguido da brutalidade e do espanto ainda bronco, 

O tempo universal encorpa como um tronco. 
(…). 

Um começo de vida em bando arborícola e alcateia: 
O lobo vindo a cão, o homúnculo a hominídeo, 

Plantígrado esboçando a estação vertical”. 

Vitorino Nemésio. 1972. “A Idade do Mundo”, Limite de Idade. Lisboa: Editorial 
Estúdios Cor, pp. 18-19. – Livro de poemas dedicado a Aurélio Quintanilha. 

 
“Não há talvez, no campo da Biologia, questão mais cheia de encantos e 

atractivos espirituais que esta do estabelecimento das relações filéticas entre os 
diferentes grupos de seres vivos”. 

 Aurélio Quintanilha. 1926. Contribuição ao Estudo dos Synchytrium 
(Dissertação para Doutoramento na Faculdade de Sciências da Universidade de 

Coimbra). Coimbra: Imprensa da Universidade, p. 86. 
 
A presente comunicação tem por objectivo principal fornecer uma 

leitura compreensiva de uma das dimensões do pioneirismo científico-
pedagógico de Aurélio Pereira da Silva Quintanilha (1892-1987) na 
Universidade de Coimbra entre 1919 e 1935. Com efeito, a nossa exposição 
assenta sobre dois eixos fundamentais: (1) a produção científica de Aurélio 
Quintanilha durante a sua passagem pela Universidade de Coimbra; e (2) a 
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orientação científico-pedagógica que Aurélio Quintanilha recomendava para o 
ensino em Portugal. Por motivos de economia de espaço, e tendo em conta 
que, quer o papel de Aurélio Quintanilha na História da Genética em Portugal, 
quer as suas propostas científico-pedagógicas, se encontram já estudados1

A nossa análise da influência do evolucionismo sobre a produção 
científica de Aurélio Quintanilha cinge-se a alguns dos trabalhos de sua autoria 
publicados entre 1921 e 1935, incluindo um trabalho de cariz científico-
pedagógico. Antes de iniciarmos a análise, importa introduzir um breve 
esboço biográfico de um dos mais influentes cientistas portugueses do século 
XX, que obteve o merecido reconhecimento internacional por parte da 
comunidade científica da época pelas suas importantes investigações ao nível 
da genética e da citologia

, 
optámos por direccionar o escopo da nossa comunicação para um tema que, 
tanto quanto nos foi possível averiguar, se encontrava ainda por estudar: a 
influência do evolucionismo sobre a produção científica de Aurélio 
Quintanilha.  

2. Aurélio Quintanilha nasceu no dia 24 de Abril de 
1892 na Ilha Terceira (Açores). Após uma passagem por Coimbra, onde 
concluiu os preparatórios para Medicina (1912), mudou-se para Lisboa. Na 
capital, frequentou a Faculdade de Medicina, antes de resolver mudar de 
curso e se licenciar em Ciências Histórico-Naturais pela Faculdade de Ciências. 
No ano em que concluiu a licenciatura (1919), Aurélio Quintanilha, 
respondendo favoravelmente ao convite que lhe fora endereçado por Luís 
Wittnich Carrisso (1886-1937), regressa a Coimbra para leccionar e conduzir as 
suas investigações no Instituto Botânico. Em Coimbra, concorreu também à 
Escola Norma Superior, tendo realizado exame de Estado em 1921 – 
apresentando a dissertação Educação de hoje, educação de Amanhã3

                                                                 
1 Vide, por exemplo: Archer, Luís. 1986. Contribuição para a História da Genética em 
Portugal. História e Desenvolvimento da Ciência em Portugal. Lisboa: Academia das 
Ciências de Lisboa, pp. 1027-1067; Quintanilha, Aurélio. 1975. História da Genética em 
Portugal. Brotéria – Série de Ciências Naturais XLIV –(LXXI), 3-4: 189-208; Gomes, 
Amélia Filomena de Castro. 2005. A educação libertária segundo Aurélio Quintanilha. – 
Dissertação de mestrado apresentada à Universidade do Minho. 
2 Embora ainda não tenha sido publicada nenhuma biografia de Aurélio Quintanilha, a 
sua vida encontra-se bem documentada em vários trabalhos. Vide, entre outros: 
Fernandes, Abílio. 1988. Lembrando o Prof. Doutor Aurélio Quintanilha. Brotéria 
Genética IX – (LXXXIV), 3: 135-150; Serra, José Antunes. 1988. Professor Aurélio 
Quintanilha – Impressões e recordações pessoais de homenagem. Brotéria Genética IX 
– (LXXXIV), 3: 9-17; Neves, Maria Luísa. 1992. Homenagem a Aurélio Quintanilha. 
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa; Machado, António de Barros. 1993. Aurélio 
Quintanilha. Algumas Recordações do Mestre, do Cidadão e do Amigo. Brotéria 
Genética XIV – (LXXXIX), 1-2: 33-41. 
3 Quintanilha, Aurélio. 1921. Educação de hoje, Educação de amanhã (Dissertação para 
o Exame de Estado da Escola Normal Superior de Coimbra). Coimbra. Edição do A. 

. No ano 
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de 1926, doutorou-se com a tese Contribuição ao Estudo dos Synchytrium1 e 
concorreu para Professor Catedrático com a tese O Problema das Plantas 
Carnívoras …2. Entre 1928 e 1930, trabalhou no Pflanzenphysiologisches 
Institut (Berlim) sob a direcção do micologista Hans Kniep (1881-1930), e, 
entre 1930 e 1931, estagiou no Kaiser Wilhelm Institut für Biologie, sob a 
direcção do zoólogo Max Hartmann (1876-1962). Regressado a Coimbra, em 
Maio de 1935, Aurélio Quintanilha seria aposentado compulsivamente do 
lugar de Professor Catedrático, por motivos de ordem político-ideológica. Em 
Janeiro de 1936, beneficiando de uma bolsa de estudo atribuída pelo governo 
da Grã-Bretanha, Aurélio Quintanilha partiu para França, prosseguindo a sua 
carreira científica no Museu de História Natural de Paris. Após uma passagem 
pela Estação Agronómica Nacional (1941-1943), foi nomeado Director do 
Centro de Investigação Científica Algodoeira em Moçambique em 1943. Na 
antiga colónia portuguesa, foi várias vezes convidado para dar algumas lições 
na Universidade de Lourenço Marques. Após o 25 de Abril de 1974, Aurélio 
Quintanilha regressou a Portugal para dar a sua última lição na Universidade 
de Coimbra3

Na dissertação que apresentou no âmbito do exame de Estado da 
Escola Normal Superior de Coimbra, em 1921, Aurélio Quintanilha apresentou 
um conjunto de medidas que, na sua opinião, contribuiriam para melhorar e 
alargar as competências do ensino liceal em Portugal, como, por exemplo: um 
ensino mais centrado nos interesses dos alunos; a aposta em aulas práticas; a 
implementação do ensino profissional; a introdução de educação cívica e 
moral. No caso concreto do ensino da biologia, Aurélio Quintanilha defendia 
que os alunos deveriam ter um contacto directo com diferentes seres vivos, 
com o intuito de “Criar o gôsto pela observação da vida dos animais, base 
indispensável para o despertar da curiosidade científica, do desejo de saber 
como é, e porque é (…)”

 e em 1982 fixou-se definitivamente no nosso país. Aurélio 
Quintanilha faleceu no dia 27 de Junho de 1987 com noventa e cinco anos de 
idade. 

4

                                                                 
1 Quintanilha, Aurélio. 1926. Contribuição ao Estudo dos Synchytrium (Dissertação para 
Doutoramento na Faculdade de Sciências da Universidade de Coimbra). Coimbra: 
Imprensa da Universidade. 
2 Quintanilha, Aurélio. 1926. O Problema das Plantas Carnívoras. Estudo Citofisiológico 
da Digestão no «Drosophyllum Lusitanicum (Dissertação para Concurso ao Magistério 
da Faculdade de Sciências). Coimbra: Imprensa da Universidade. 
3 A sessão foi promovida por Abílio Fernandes (1906-1994), antigo aluno e discípulo de 
Aurélio Quintanilha na Universidade de Coimbra. Vide: Quintanilha, Aurélio. 1975. 
Quatro gerações de cientistas na história do Instituto Botânico de Coimbra. Anuário da 
Sociedade Broteriana XLI: 27-44. 
4 Quintanilha, Aurélio. 1921.  Educação de hoje, Educação de amanhã (Dissertação para 
o Exame de Estado da Escola Normal Superior de Coimbra). Coimbra. Edição do A., p. 7 
(Sublinhado do Autor). 

. Além disso, e com enorme relevo para o nosso 
objecto de estudo, Aurélio Quintanilha recomendava a utilização das relações 
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de parentesco entre espécies (com um antepassado comum relativamente 
recente) como um instrumento pedagógico. Por exemplo, “Se o curso assistiu, 
ansioso, ás peripécias da caçada de um ratito, por um gato de poucos mêses, 
graciosíssimo de maneiras e atitudes, que excelente ocasião para lhe falar da 
vida dos grandes felinos!”1. Aurélio Quintanilha sugeria que o professor 
aproveitasse essa oportunidade para, através de uma história sobre um tigre, 
transmitir informações aos alunos sobre a biologia desse “rial primo”2

Aurélio Quintanilha reservou um lugar de relevo para os problemas 
filogenéticos na sua dissertação de doutoramento de 1926. Logo na 
“Introdução”, o cientista português sublinhou a importância dos estudos 
comparativos e a centralidade das questões do foro evolucionista: “(…) a 
simples verificação da existência de determinados caracteres morfológicos em 
uma dada espécie, é sempre insuficiente para a interpretação do significado 
de tais caracteres. De modo que não há outro remédio senão comparar a 
espécie que estudamos com outras, primeiro do mesmo género, depois da 
mesma família e assim sucessivamente, se quisermos fazer uma idea tão 
exacta quanto possível do valor morfológico a atribuir a cada um dos 
caracteres observados. Insensìvelmente começam a estabelecer-se as 
homologias e, sem a gente dar por isso, lá estamos caídos no magno problema 
filogenético”

 do gato. 

3. No entanto, os estudos comparativos, por si só, revelavam-se 
insuficientes porque “(…) o exame dos caracteres morfológicos não é 
suficiente para a destrinça das espécies”4. Por outro lado, uma correcta 
classificação dos Synchytrium teria de dar “(...) uma idea justa do grau de 
parentesco entre os quatro géneros (…)”5 que formavam o grupo. De acordo 
com Aurélio Quintanilha, tal classificação poderia vir a ser possível com o 
avanço dos estudos de citologia: “Quanto aos caracteres tirados da evolução 
citológica destas formas, êsses sim, que nos haviam de fornecer directrizes 
seguras para um agrupamento racional e scientífico das espécies de 
Synchytrium. Infelizmente, porém, pouquíssimas têm sido cuidadosamente 
estudadas sob êsse ponto de vista”6

                                                                 
1 Idem, ibidem, p. 13. 
2 Idem, ibidem, p. 14. 
3 Quintanilha, Aurélio. 1926. Contribuição ao Estudo dos Synchytrium (Dissertação para 
Doutoramento na Faculdade de Sciências da Universidade de Coimbra). Coimbra: 
Imprensa da Universidade, p. 3. 
4 Idem, ibidem, p. 64. 
5 Idem, ibidem, p. 72. 
6 Idem, ibidem, p. 76. 

. Neste sentido, o autor sublinhou a 
necessidade de se efectuarem os referidos estudos, enfatizando, 
simultaneamente, as potencialidades de uma das suas áreas de formação 
preferenciais (a citologia) para o aperfeiçoamento do processo de classificação 
das espécies: “Emquanto se não fizer para a maioria das espécies o que vimos 
fazendo com o nosso S. papillatum, a resolução do problema filogenético há-
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de necessàriamente ser tentada às apalpadelas, como se andássemos jogando 
a «cabra cega». A-pesar-de reduzidas e manifestamente insuficientes, têm 
sido as investigações citológicas e o conhecimento, delas resultante, da 
evolução nuclear, que têm permitido (…) estabelecer pontos de contacto e 
graus de parentesco para fora das fronteiras do género”1

Admitida esta hipótese, como a mais lógica dentro do estado actual 
dos nossos conhecimentos, a existência de sucessivas gerações de soros 
esporângios, no decurso de um mesmo período vegetativo, não pode ser 
considerada carácter de primacial importância filogenética. A existência ou a 
ausência dêste tipo de órgãos de multiplicação indicar-nos-há o grau de 
adaptação às condições de vida das plantas permanentemente emersas e a 

. 
Ao longo da sua dissertação, Aurélio Quintanilha foi abordando com 

frequência a questão filogenética. Na passagem que se segue, o cientista 
português sublinhou a importância do seu trabalho de investigação para a 
questão da filogenia dos Synchytrium: 

“Sem entrarmos, por agora, na discussão do problema das relações 
do género Synchytrium com os outros seres vegetais ou animais, recordemos 
desde já que tôdas as soluções até hoje propostas admitem a proveniência 
necessária destas formas de outras de vida aquática, saprófitas ou parasitas. 
Os Synchytrium podem pois ser considerados como parasitas primitivos de 
plantas aquáticas que gradual e progressivamente se foram adaptando, com 
os seus hospedeiros, a uma vida anfíbia, com períodos de emersão cada vez 
mais largos, até que lhes foi possível viver sôbre plantas essencialmente 
terrestres, nunca imersas e apenas de longe em longe banhadas pela água das 
chuvas ou neves. Assim, a existência de gerações sucessivas de soros 
esporângios, formas essencialmente de multiplicação, entre dois períodos de 
repouso, é uma característica da vida aquática, que se mantém nos parasitas 
de hospedeiros sujeitos a longos períodos de imersão (S. taraxaci p. ex.) e 
desapareceu por completo nas formas mais perfeitamente adaptadas à vida 
terrestre. 

O nosso S. papillatum fornece um argumento valioso em auxílio desta 
tese. Vivendo, entre nós, sôbre um hospedeiro normalmente emerso e que 
dispõe apenas, nos seus orgãos aéreos, da água das precipitações 
atmosféricas, as suas formações de germinação imediata encontram-se em 
manifesto declínio, pois aparecem em percentagem insignificante 
relativamente às formas de repouso, mesmo na época do ano mais favorável 
para o seu desenvolvimento. Se atendermos a que tal facto se não dá, por 
exemplo, no S. taraxaci e no S. endobioticum, aonde os soros de esporângios 
são abundantíssimos, pelo menos durante tôda a primavera; se atendermos 
ainda a que no S. decipiens nem sequer se conhecem esporos de resistência, 
tendo-se encontrado apenas até hoje soros de esporângios, a nossa doutrina 
aparece assente em muito fortes probabilidades de verossimilhança. 

                                                                 
1 Idem, ibidem, p. 77. 
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antiguidade relativa da fase de transição da vida aquática para a vida 
terrestre”1

Embora em “(…) discordância com opiniões expostas por 
investigadores que do género se têm ocupado”

. 

2, Aurélio Quintanilha incluía a 
espécie S. endobioticum nos Synchytrium. O autor justifica a sua decisão com 
motivos do foro filogenético: “Alem de que o seu ciclo evolutivo se adapta 
inteiramente (…) ao conceito histórico do género, a sua colocação junto das 
outras espécies de Synchytrium vem preencher uma vaga e facilitar a 
compreensão das afinidades e relações de parentesco dêste grupo de 
fungos”3. Uma vez mais em discordância com outros estudiosos do género, 
Quintanilha reservava “ (…) um lugar àparte, fora da linha de derivação 
filogenética das formas superiores do género”4 à espécie S. fulgens, devido à 
excepcionalidade do seu modo de germinação; e coloca “(…) o S. Wurthii nos 
Mesochytrium, como forma de transição para os Pycnochytrium”5. Ainda 
sobre as formas de transição, um tema clássico do evolucionismo, Aurélio 
Quintanilha informa-nos que “Como tipos de transição entre as formas 
inferiores e superiores do grupo [dos Synchytrium] aparecem-nos o S. 
stellariae e o S. succisae (Mesochytrium), com caracteres mixtos entre os 
Eusynchytrium e os Pycnochytrium6. Um dos caracteres que distinguia as 
formas superiores das formas inferiores era a formação exógena dos soros das 
primeiras. No entanto, Aurélio Quintanilha, sublinhando agora a importância 
da adaptação ao meio, informa-nos que: “(…) a formação exógena dos soros 
não é apenas um carácter de maior complexidade morfológica. A aquisição 
dêste processo representa, em nossa opinião, uma vantagem para a 
disseminação da espécie, que fàcilmente se pode relacionar com a adaptação 
à vida terrestre”7

No sub-capítulo “Distribuïção geográfica e lugar de origem”, Aurélio 
Quintanilha avança com questões de teor evolucionista: “¿Que planta deve 
ser considerada como hospedeiro primitivo do S. papillatum? ¿Qual o lugar de 
origem do fungo e como se explica a sua actual distribuïção geográfica?”

. 

8

                                                                 
1 Idem, ibidem, pp. 77-78 (Ênfase do Autor). 
2 Idem, ibidem, p. 82. 
3 Idem, ibidem, pp. 83-84 (Ênfase do Autor). 
4 Idem, ibidem, p. 84. 
5 Idem, ibidem, p. 84. 
6 Idem, ibidem, p. 80. 
7 Idem, ibidem, p. 79. Aurélio Quintanilha aborda outras questões relacionadas com a 
adaptação ao meio ao longo da sua tese de doutoramento. Vide, por exemplo: Idem, 
ibidem, pp. 63, 66-67, 79, 85.  
8 Idem, ibidem, p. 68. 

. 
Mas é no último capítulo, intitulado “Posição e afinidades dos Synchytrium”, 
que o autor se ocupa, quase exclusivamente, de questões do foro 
evolucionista. O capítulo abre com algumas considerações elucidativas da 
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influência que o evolucionismo exerceu sobre o trabalho científico de Aurélio 
Quintanilha:   

“Não é nossa intenção tratar aqui desenvolvidamente 
o problema, extraordinariamente complexo, das 
relações do género Synchytrium com os outros 
organismos animais ou vegetais. 
Para empresa de tamanha responsabilidade nos 
faltam, antes de mais nada, competência e 
autoridade, qualidades estas que só se conquistam ao 
cabo de longos anos de investigações especializadas e 
pelo conhecimento directo da maioria dos grupos 
com os quais se podem presumir relações filéticas. 
Consideramos porém indispensável, como remate 
lógico dêste trabalho, expor a traços largos o que se 
pensa da posição e afinidades dos Synchytrium e em 
que é que as nossas investigações podem contribuir 
para [o] esclarecimento do problema”1

Um contributo que se afigurava ainda mais urgente, pois, como o 
próprio Aurélio Quintanilha nos informa, no caso dos fungos “(…) o problema 
das origens e relações se apresenta particularmente complicado”

.  

2. Depois de 
realizar uma exposição sobre algumas das principais perspectivas 
evolucionistas sobre os Synchytrium, Aurélio Quintanilha apresenta a sua 
própria perspectiva “(…) sôbre a posição e afinidades dos Synchytrium”3

“Os que aceitam como boa a doutrina de que os 
Archimycetes devem ser considerados como formas 
de regressão dos Phycomycetes superiores, derivam 
estes, por sua vez, de diferentes grupos de algas 
verdes (…). A-pesar-do diplanetismo dos zoósporos 
dos Phycomycetes (…) e das diferenças, por vezes 
consideráveis, que se encontram quando se cortejam 
os vários orgãos dêstes grupos de plantas, ficam 
ainda, entre os respectivos ciclos evolutivos, 
tamanhas analogias, que é dificil admitir que umas e 
outras se tenham originado e evoluído 
independentemente, que tais semelhanças sejam o 

. A 
passagem que se segue revela-nos um naturalista versado na linguagem 
evolucionista e profundamente conhecedor da discussão em torno da história 
evolutiva dos Synchytrium: 

                                                                 
1 Idem, ibidem, p. 86. 
2 Idem, ibidem, p. 86. 
3 Idem, ibidem, p. 95. 
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resultado fortuito de uma simples evolução paralela 
em análogas condições mesológicas. (…). 

Todavia, mesmo que tenhamos de admitir a doutrina da filiação, total 
ou parcial, dos Phycomycetes superiores, nos grupos mais altamente 
diferenciados de Clorofíceas, ou nas Conjugadas, isso não implica de nenhum 
modo concordância com a segunda parte da hipótese. Os Archymycetes não 
podem ter derivado, por regressão, dos Oomycetes e Zygomycetes (…). Ou o 
grupo dos Phycomycetes deve ser encarado como um todo homogéneo, 
monofilético, que, partindo de organismos inferiores, evoluíu pelos 
Archimycetes até aos Oomycetes e Zygomycetes; ou devemos considerá-lo 
como um agregado heterogéneo, polifilético, de dois ou mais grupos 
diferentes, cada um dêles com a sua linhagem independente. (…). 

Nós vamos mesmo mais longe, e afirmamos que o trabalho de Griggs 
nos conduz necessariamente a rejeitar, por impossível, a idea de uma 
aproximação filética entre os Archimycetes e as Protococcaceae. (…). 

A hipótese de derivação dos Archimycetes (pelos Synchytrium) e das 
Protococcaceae (pelas Phyllobiae) a partir de antepassados próximos comuns, 
deve também ser posta de parte. 

A idea da aproximação dos Esporozoários, lançada, ao que parece, 
por Haeckel (…), parece-nos, pelo contrário, assente em bases mais seguras, 
ainda que não conheçamos directamente os trabalhos modernos sôbre a 
citologia dêstes micro-organismos”1

Com efeito, Aurélio Quintanilha afirma que: “Não concluímos (…) pela 
derivação dos Synchytrium a partir de qualquer das ordens de Esporozoários, 
mas sim pela existência de um tronco comum aos dois grandes grupos de 
micro-organismos”

. 

2. Significativamente, o cientista português chama a nossa 
atenção para a circunstância de o seu trabalho de investigação ter vindo a 
lançar luz sobre a história evolutiva dos Synchytrium: “As nossas investigações 
sôbre a citologia dos Synchytrium e, particularmente, a descoberta de uma 
divisão nuclear de tipo mixto, partilhando ao mesmo tempo dos caracteres da 
mitose e da amitose (…) provam (…) a existência de um parentesco muito 
estreito entre as Synchytriaceae e as Plasmodiophoreae – precisamente o 
grupo de Monadineae que daquelas parecia mais afastado”3

                                                                 
1 Idem, ibidem, pp. 96-97. 
2 Idem, ibidem, p. 98. 
3 Idem, ibidem, p. 99. 

. Aurélio 
Quintanilha substancia as conclusões apresentadas: 

“(…) conhecemos perfeitamente a citologia das Plasmodiophoreae, 
não só pela leitura dos mais importantes trabalhos originais que têm 
aparecido, mas ainda pelas nossas próprias investigações sôbre a 
Plasmodiophora brassicae Wor. 
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 Podemos assim afirmar que entre o ciclo evolutivo das 
Plasmodiophoreae e o dos Synchytrium existem importantes pontos de 
contacto; e as divergências que se encontram podem atribuir-se, ou a um 
conhecimento imperfeito de todo o ciclo evolutivo (particularmente no que 
respeita aos Synchytrium), ou a adaptações secundárias a diferentes 
condições mesológicas1

De resto, a conclusão da sua dissertação de doutoramento sublinha, 
de forma inequívoca, a centralidade atribuída a questões do foro 
evolucionista: “Em conclusão: Os Synchytrium constituem um género tão 
isolado no seio dos Archimycetes, que devemos considerá-los como 
representantes únicos da família das Synchytriaceae. O seu ciclo evolutivo e as 
minúcias de ordem citológica que o acompanham permitem a aproximação do 
género, por um lado, dos Esporozoários e, por outro, das Plasmodiophoreae; e 
dão foros de verossimilhança à hipótese da existência de um tronco comum 
de micro-organismos flagelados, parasitas de vida aquática, de onde teriam 
derivado em séries divergentes os Esporozoários, as Plasmodiophoreae e os 
Archimycetes”

. 

2

Para Darwin, que estudou quási tôdas as plantas hoje consideradas 
como insectívoras, a nutrição carnívora era um facto incontestável. Se não 
tôdas, pelo menos a maioria, segregavam fermentos digestivos do tipo da 
pepsina, que, em meio ácido, dissolviam as substâncias albuminóides, 

. 
 Em 1926, Aurélio Quintanilha apresentou a sua dissertação O 

Problema das Plantas Carnívoras … no âmbito do concurso a Professor 
Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Na “Breve 
introdução histórica” dos estudos sobre as plantas carnívoras, Quintanilha 
informa-nos que: 

“Até 1875, data em que Darwin publica a primeira edição das 
«Insectivorous Plants», nada mais aparece digno de menção especial. Os 
poucos trabalhos publicados são observações fragmentárias, sem pontos de 
vista de conjunto, e vêm a lume em pequenas revistas e jornais de reduzida 
tiragem; de modo que não conseguem chamar a atenção do grande público, 
nem mesmo a dos meios scientíficos. 

Assim, a obra magistral de Darwin deve ser considerada como o 
ponto de partida do estudo metódico e scientífico da carnivoria. Concebida 
em largos moldes, por um altíssimo espírito, amplamente culto, fruto de 
pacientes e demoradas observações, a obra do grande naturalista inglês 
carreou tal número de conhecimentos novos e maravilhosos, teve tamanha 
repercussão nos meios cultos, que por êsse mundo fora tôdas as atenções 
convergem sôbre êste novo e inesperado aspecto do problema da nutrição, 
em que os papéis aparecem, como que por milagre, invertidos, e uma pléiade 
brilhante de investigadores se lança no caminho desvendado pelo Mestre.  

                                                                 
1 Idem, ibidem, p. 100. 
2 Idem, ibidem, pp. 102-103. 
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levando-as a um estado em que podiam ser absorvidas pela planta. Estudou 
muito pormenorizadamente a mobilidade dos aparelhos de captura de várias 
insectívoras, determinando com grande precisão o grau de extrema 
sensibilidade de alguns, tanto a excitações de ordem química como de ordem 
meramente mecânica. Ligou uma atenção muito particular aos fenómenos 
celulares que acompanham a digestão e a absorção pelas glândulas digestivas, 
tendo criado o têrmo «agregação» para designar o estado das células 
glandulares, ou do pedúnculo dos tentáculos, após determinadas excitações 
ou depois da absorção de certas substâncias”1

As referências à “obra magistral de Darwin” de 1875 sucedem-se ao 
longo da exposição

. 

2, com Aurélio Quintanilha a lembrar que “O estudo 
citológico das glândulas das plantas carnívoras tem sido abordado, a partir da 
publicação do trabalho de Darwin em 1875, por naturalistas da categoria de 
De Vries, Goebel, Huie e França, para não citar senão os mais eminentes”3

Se o Drosophyllum digere os albuminóides e absorve os produtos da 
digestão ¿que papel representam neste fenómeno os seus dois tipos de 
glândulas?”

. De 
resto, uma das problemáticas centrais do trabalho de Aurélio Quintanilha foi 
identificada pela primeira vez pelo próprio “Mestre”, Charles Darwin: 

“Um outro problema porém fica de pé, aguardando uma solução 
definitiva, a-pesar-de Darwin o ter entrevisto (…). 

4

A importância da obra de 1875 de Charles Darwin e a admiração que 
Aurélio Quintanilha manifesta pelo “grande naturalista inglês” são aspectos 
relevantes do seu trabalho. Igualmente relevante é a explicação para o 
surgimento da “carnivoria” avançada por Aurélio Quintanilha, mostrando uma 
vez mais a sua familiaridade com a linguagem evolucionista: “A carnivoria 
aparece pois com o aspecto de uma adaptação primitiva, anterior à 
diferenciação dos caracteres florais que determinaram a formação dos 
géneros. Nascida de uma necessidade comum a tôda uma família, implantou-
se aproveitando configurações as mais variadas do aparelho vegetativo, que 
se acentuaram depois, no decurso da evolução, em direcções diferentes ab 
initio

. 

5

                                                                 
1 Quintanilha, Aurélio. 1926. O Problema das Plantas Carnívoras. Estudo Citofisiológico 
da Digestão no «Drosophyllum Lusitanicum (Dissertação para Concurso ao Magistério 
da Faculdade de Sciências). Coimbra: Imprensa da Universidade, pp. 4-5. 
2 Idem, ibidem, pp. 18, 20, 24-25. Na secção da bibliografia surge a obra de 1875 no 
original inglês: “Darwin, C. 1875. «Insectivorous Plants,» London, 1875” (p. 70). 
3 Idem, ibidem, p. 33. 
4 Idem, ibidem, pp. 25-26. 
5 Idem, ibidem, p. 15. 

. O autor apresentou mesmo um esboço faseado da evolução das 
plantas carnívoras: “Devemos, por isso, considerar a carnivoria acidental como 
uma primeira étape na adaptação das plantas holofíticas a êste tipo particular 
de nutrição. A segunda étape seria representada pelas carnívoras sem 
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fermentos digestivos. A terceira, pelas carnívoras que digerem sem 
intervenção de organismos estranhos, por meio de fermentos que elas 
próprias elaboram”1

Tal como para as plantas carnívoras em 1926, também em 1932-33,
. 

2 
Aurélio Quintanilha avança com um esboço da história evolutiva dos 
Basidiomicetos: “À partir de formes primitives, avec huit noyaux dans la 
baside et huit spores, les Basidiomycètes auraient ainsi évolué, vers les formes 
actuelles, par réduction successive du nombre de spores et, puis, du nombre 
de noyaux formés dans la baside (…). Si le nombre des noyaux formés est 
supérieur a celui des spores, et si la détermination du sexe est génotypique, il 
faut toujours s’attendre à la possibilité de recontrer des formes 
homothalliques, par suppression de la phase haploïde, conséquence de la 
migration dans la spore jeune de deux noyaux de sexes différents”3. No 
decurso do mesmo trabalho, Aurélio Quintanilha, analisando 
comparativamente as teorias de determinação sexual de Richard B. 
Goldschmidt (1878-1958) e de Carl Correns (1864-1933), sublinha a 
importância destas serem consistentes com os nossos conhecimentos 
filogenéticos: “La façon dont Goldschmidt se sert pour faire ses formules a 
l’avantage, sur celle de Correns, d’être plus simple, plus homogène, puisqu’on 
peut l’appliquer, dans sa forme fondamentale, à tous les groupes d’animaux et 
de plantes étudiés sous ce point de vue (…), et celle encore de permettre de 
mieux comprendre l’évolution phylogénétique des différents groupes d’êtres 
vivants pour ce qui concerne le développement de la sexualité”4. No mesmo 
sentido, o cientista português, analisando agora as diferentes teorias sobre a 
determinação sexual ao nível do género Coprinus, sublinha que: “Pour des 
espèces du même genre nous aurions donc deux types de détermination du 
sexe tout-à-fait différents et on n’aurait pu expliquer les rélations 
phylogénétiques évidents entre ces mêmes espèces”5

“Nous savons cependant que chez les Champignons 
ces organes sexuels tendent à disparaître, par 
évolution regressive, et que plusieurs espèces 
actuelles, dépourvues de ces organes, sont 

. 
Concluímos a nossa apresentação com a inclusão de uma passagem 

de um outro artigo da autoria de Aurélio Quintanilha, que demonstra uma vez 
mais a influência do evolucionismo sobre a sua produção científica, bem como 
o seu excelente domínio da linguagem evolucionista: 

                                                                 
1 Idem, ibidem, p. 21. 
2 Quintanilha, Aurélio. 1932-33. Le problème de la sexualité chez les Basidiomycètes. 
Recherches sur le genre «Coprinus». Boletim da Sociedade Broteriana VIII, 2º série: 3-
99.  
3 Idem, ibidem, pp. 16-17. 
4 Idem, ibidem, p. 72. 
5 Idem, ibidem, p. 80. 
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certainement les descendantes d’autres espèces qui 
en étaient pourvues. C’est le cas de plusieurs 
Ascomycètes et trés probablement aussi des 
Basidiomycètes. 

Alors les formes homothalliques de Basidiomycètes 
(type Coprinus sterquilinus) seraient les 
représentantes actuelles des ancêtres monoïques 
(type Pyronema confluens), dépourvus de facteurs de 
stérilité. Les organes sexuels mâles et femelles 
auraient disparu par évolution regressive et la 
fécondation se trouveraient ici reduite à un 
phénomène de somatogamie. Les formes 
hétérothalliques bipolaires (type Coprinus comatus) 
auraient leurs correspondantes dans les formes 
monoïques d’Ascomycètes avec une paire de facteurs 
de stérilité (type Pleurage anserine). L’hétérothallie 
bipolaire se serait ainsi dévelopée progressivement à 
partir de formes primitives homothalliques. Ces 
formes primitives possèderaient les potences des 
deux sexes et pourraient ainsi produire des organes 
mâles et femelles, autofertiles. La disparition des 
organes sexuels par évolution régressive aurait été ici 
accompagnée de l’introduction d’une paire de 
facteurs de stérilité (Aa)1

                                                                 
1 Quintanilha, Aurélio. 1935. Cytologie et génétique de la sexualité chez les 
Hyménomycètes. Boletim da Sociedade Broteriana X, 2ª série: 289-332, pp. 322-323. 
 

. 
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No início do Estado Novo, reflectiu-se acerca da investigação 

científica a lançar nos territórios de além-mar, enquanto elemento 
imprescindível do desenvolvimento e afirmação do país perante si e perante 
os outros. Entre os críticos mais contundentes e esclarecidos, contavam-se 
investigadores e professores universitários de renome nacional e 
internacional, mormente de Coimbra. Foi o caso do geólogo Anselmo Ferraz 
de Carvalho (1878-1955) e sobretudo do botânico de Coimbra, Luís Wittnich 
Carrisso (1886-1937), ao alertar para a insuficiência de meios essenciais ao seu 
êxito. Principalmente quando o seio universitário não dispunha, por maioria 
de razões, de uma desejável experiência colonial. Juntava, contudo, a sua voz 
à dos convictos na finalidade económica do conhecimento científico dessas 
geografias tropicais, designadamente na matéria que lhe era mais próxima, a 
exploração agrícola, ampliando-lhe os resultados, não tanto do ponto de vista 
meramente científico e paisagístico, quanto do económico. Havia, por 
conseguinte, que orientar cientificamente a valorização desses territórios, 
como testemunhou em conferência proferida no âmbito da 1.ª Exposição 
Colonial (Porto, 1934), sugestivamente intitulada Ocupação científica das 
colónias portuguesas. O seu empenho nesta matéria mereceu-lhe um lugar no 
Conselho do Império Colonial, confirmando-se assim o prestígio que granjeava 
junto dos meios académicos e corredores políticos. É pois o seu contributo 
para a agenda colonial portuguesa, por intermédio da investigação científica, 
que constitui o fundamento da nossa comunicação. 

 
 
 
 

“Tenho-me na conta de um homem de acção, 
e tenho a vaidade de me julgar capaz de realizar, 
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dentro da modéstia das minhas possibilidades, 
uma obra determinada. 

Sou homem de trabalho, que ao trabalho 
vai buscar as maiores consolações da vida.” 

(Carrisso, 1928b, p. 11) 

 

LUIZ W. CARRISSO: UM HOMEM DE CIÊNCIA, PARA A CIÊNCIA 

Enquanto Luiz Wittnich Carrisso (1886-1937) se embrenhava no 
universo das plantas, timbrando o seu nome na História da Botânica, Portugal 
transcorria diversos agendamentos políticos. O declínio monárquico, a 
implantação republicana, o envolvimento na 1.ª Grande Guerra, a ditadura 
militar e o Estado Novo, foram e eram momentos vividos em profundidade, 
partilhando, opondo e conturbando sentimentos, mesmo os mais efusivos, 
frustrantes, optimistas ou renegados. Turbilhão de pensamentos e de sentires 
que em pouco beliscou a produção científica. A não ser nos que feneceram. A 
não ser nos que, desiludidos com práticas contraditórias de ideários 
proclamados, se afastaram, encerrando-se em si ao desesperançarem-se com 
o cenário envolvente. Muitos outros, porém, firmaram ânimos, vontades e 
propósitos em nome de algo que norteasse suas existências, insuflando-as de 
coerência, do que substanciasse seus dias, preenchendo as horas que 
passavam velozes. Demasiado céleres para quem fazia da ciência, do 
conhecimento, do escrutínio da natureza, o seu próprio ser, a sua vida, o seu 
quotidiano. 

L. W. Carrisso foi um destes casos; de alguém firme nos seus 
desideratos; convicto do papel inestimável da ciência na afirmação nacional e 
no desenvolvimento económico e cultural do seu país. Discípulo e continuador 
do grande promotor do ensino e do estudo botânico em Portugal, Júlio 
Augusto Henriques (1838-1928), cedo revelou a excelência do seu trabalho. 
Empenhado, tenaz e visionário, abraçou um dos maiores projectos da sua 
vida: elevar a ciência botânica em Portugal a parâmetros internacionais. 
Tarefa árdua, espinhosa e, por vezes, decepcionante. Mas o professor de 
Coimbra não esmorecia. Antes se agigantava na vontade de ir mais além, de 
fazer mais e melhor. Mormente no que respeitava ao Instituto de Botânica da 
Universidade de Coimbra (IBUC), que dirigiu e beneficiou profusamente até 
falecer (1937), em solo estranho, porém entranhado, porquanto estimado na 
sua demanda permanente pela inovação e realce. Enquanto isso, reflectia, 
traçava objectivos científicos, concebia programas de trabalhos, associando 
com maior convicção ciência e política no que aquela podia e devia contribuir 
para o bem-estar dos povos, crescimento dos países e destaque no xadrez 
internacional. Por isso também assumiu múltiplas responsabilidades, entre as 
quais a presidência da municipalidade de Coimbra (1935), a representação dos 
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municípios na Câmara Corporativa e o lugar no Conselho do Império Colonial 
(1934-1937), esse autêntico fomentador da investigação científica em África. 
Enquanto isso, reforçava a primazia do seu labor ao representar a 
Universidade de Coimbra (UC) e o país em conferências internacionais, ao 
mesmo tempo que se transfigurava no pilar da Sociedade Broteriana. 

CIÊNCIA E POLÍTICA COLONIAL 

Transformando-se num pedagogo estimado por quem mergulhava nos 
mistérios da vida através da botânica, L. W. Carrisso deixou um amplo lastro 
sustentador do seu pensamento e planos futuros (dos quais o plano de 
Ocupação Científica do Ultramar Português, de 1945), batalhando por dotar o 
IBUC de equipamento actualizado e especialistas de renome. Somente assim a 
botânica frutificaria, formando escola a manter, expandir e melhorar por 
gerações vindouras. Divisando novos rumos para a ciência cultivada, 
glorificando-a e garantindo a sua perpetuação na figura de seus discípulos, L. 
W. Carrisso reconheceu o enorme e quase inesgotável potencial das colónias 
portuguesas. Vislumbre retirado de outras potências colonizadoras, onde há 
muito investigadores e centros de investigação se votavam ao escrutínio dos 
territórios de além-mar para valorizar seus países no teatro das rivalidades 
mundiais. 

Comungando do ideário nacionalista imperante em finais dos anos 20, 
L. W. Carrisso defendia, com convicção, a necessidade de promover o 
conhecimento científico das colónias para glória de Portugal. Havia por 
conseguinte que aliar produção científica e agenda política. Botânico 
conceituado no mundo académico nacional e internacional, figura 
proeminente da sua geração, investigador, docente, dirigente universitário e 
figura política, L. W. Carrisso deixou-se fascinar pela diversificada, numerosa e 
(ainda muito) desconhecida flora africana. Sobretudo dos territórios 
administrados por Lisboa. Situação incómoda comparada à firmada por outros 
colonizadores europeus. Sobretudo ao deterem menores geografias e sóbrio 
histórico imperial. Tal não os obstava porém de organizar missões científicas 
contempladas com recursos humanos e materiais basilares ao inventário do 
copioso repositório natural de além-mar. Experiência cumulada desde finais 
de oitocentos, quando a insaciável industrialização exigia novos mercados, 
nova mão-de-obra e novas matérias-primas. O método secular de exploração 
desses recantos mundiais era no entanto ultrapassado agora por uma 
contemporaneidade acorrentada a novos ditames económicos e financeiros. 
Urgia por isso repensar as colónias. Reflecti-las, exigia contudo conhecer em 
profundidade suas características e valências humanas, biológicas e 
geológicas. 

Não era a primeira vez que Portugal (re)pensava o seu vasto império. 
Antes de vozes, como a de L. W. Carrisso, se erguerem em corredores 
decisivos do país, já um escol de individualidades gradas da política e da 
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intelectualidade nacionais se faziam escutar. Algumas, viram suas medidas 
implementadas. Outras, perdidas por entre espirais de ideias, bradaram-nas 
em periódicos e monografias. Lidas por poucos e atendidos por menos, 
lançaram ideias estruturantes de uma realidade antevista (mesmo que de 
forma monolítica), insistindo na renovação de atitude face aos territórios para 
lá do equador. Os meados do século XIX trouxeram por fim uma ocupação 
gradual do interior das colónias. Em especial de Angola, por intermédio de 
campanhas militares, expedições políticas e científicas. Sobressaiu nas últimas 
o médico e naturalista austríaco Frederico Welwitsch (1806-1872), contratado 
para o estudo fitográfico do território (1853 e 1861), ocupando o lugar de 
conservador do Jardim Botânico da Ajuda (1840 e 1861). Apesar deste 
primeiro grande esforço, a verdade é que, mais de meio século depois, “em 
Angola como nas outras colónias, a investigação scientifica portuguesa não se 
afirmou como devia.” (Carrisso, 1928b, p. 19. Nosso itálico).   

Havia razões para temer o pior. A perda de geografias clamadas 
portuguesas podia tornar-se real. Foi então vital impedi-la. Fundada a 
Sociedade de Geografia de Lisboa (1875), fomentou-se uma nova política 
ultramarina de inspiração regeneradora. Criou-se a Comissão Central 
Permanente de Geografia (CCPG) (1876), adstrita ao Ministério dos Negócios 
da Marinha e Ultramar. Os resultados desejados não foram contudo atingidos. 
As razões foram várias, destacando-se a fragilidade da estratégia traçada 
perante a complexidade do desafio a vencer. Mais grave, era a impreparação 
do país para acolher o programa de João de Andrade Corvo (1824-1890) 
substanciado na recolha e estudo de materiais passíveis de revelar a 
totalidade dessas regiões tão longínquas, secundando congéneres 
estrangeiras. Como em relação a outros aspectos da vida portuguesa, 
ironizava-se reiteradamente a ausência de uma vontade intrínseca, real, de 
proceder de acordo com as necessidades assomadas e o xadrez político 
europeu onde nos movíamos. Como se bastasse participar modestamente em 
exposições universais organizadas por uma burguesia ascendente. Ilusão pura. 

Os escolhos e imperfeições encontrados nesta demanda não anularam 
o facto de, possivelmente pela primeira vez de modo tão eloquente, se 
entrecruzar ciência e política com o objectivo primeiro de desenvolver 
Portugal. Houve, é certo, ensaios anteriores. Testemunham-no as viagens 
filosóficas da Academia Real das Ciências de Lisboa (ARCL) (1779). Mas, 
embora modelares, foram na sua maioria intermitentes e estéreis, ao não 
integrarem um projecto super estrutural. A. Corvo planeou então o seu ideário 
para os territórios ultramarinos, de modo a enfrentar com lucidez a poderosa 
Inglaterra. Instava por isso conhecer de modo abrangente esses remotos 
termos para melhor os administrar e fruir economicamente, compondo um 
verdadeiro programa de investigação científica sustido pelos melhores 
recursos humanos e materiais disponíveis. Mesmo que estrangeiros. Esforço 
inglório. As críticas foram arrasadoras. Antes de mais, denunciava-se a 
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inexistência de esclarecimento público sobre os objectivos e procederes da 
nova actuação. Havia que mudar ideias e mentalidades, adaptando-as à 
política internacional esteada num impetuoso desenrolar económico, 
financeiro e social de uma Europa à mercê da voragem industrial. Neste 
vórtice quase imperceptível, os interesses coloniais conquistavam relevância 
capital, nomeadamente para um país como Portugal. 

Não surpreende por conseguinte que a CCPG cedesse a outro 
organismo onde a Geografia (física e política) alicerçou o conhecimento 
humano, social, natural e exacto dos trópicos colonizados por Lisboa. Elo de 
ligação entre diferentes (mas complementares) áreas de saber, a Geografia 
interconectou vontades políticas e curiosidades científicas, dela nascendo a 
Comissão Central de Geografia (CCG), num ano (1880) de particular fervor 
nacionalista com a evocação camoniana. Englobada na Sociedade de 
Geografia de Lisboa (SGL), a CCG (re)definiu fronteiras ultramarinas para 
consolidar a posição portuguesa em África. Procedeu mais tarde a trabalhos 
de triangulação acompanhados de debates enérgicos sobre metodologia de 
campo. Em especial, quando não era sempre fácil encontrar e manter o 
equilíbrio entre pensamento político (SGL) e decisão política colonial 
(Governo). Permutaram-se em todo o caso opiniões, conceitos e meios 
indispensáveis de acção, (re)utilizando-se saberes e recursos. Tudo num 
ambiente de discussão saudável e profícua.  

Mas o lento adormecimento da CCG era inegável. Apesar de fornecer 
ao Ministério do Ultramar os especialistas indispensáveis, a SGL não conseguia 
assegurar os meios próprios de actuação. Em particular num momento em 
que o Governo traçava e assumia o plano de Ocupação do Ultramar, 
estruturado por investigadores ao serviço de entidades públicas. Decisão 
tanto mais importante quando, nas palavras do próprio L. W. Carrisso, 
“mesmo mutilado, o Império Colonial português ainda constitue um conjunto 
grandioso. Não será de-certo por falta de espaço que nós deixaremos de 
cumprir a nossa missão histórica” (Carrisso, 1928b, p. 19). Neste entretanto, a 
SGL afastava-se das teses expansionistas para enlaçar a investigação científica 
tropical. Surgiu assim a Comissão de Cartografia (CC) (1883). O cumprimento 
da sua missão foi no entanto delongado por dificuldades financeiras e 
contrariedades políticas. Apesar disso, o Atlas Geral das Colónias foi realizado 
a partir de missões científicas enviadas especialmente para o efeito. A 
começar por Angola, recuperando-se o Mapa Cor-de-Rosa através De Angola à 
Contra Costa. Vivia-se uma conjuntura internacional pontuada de múltiplas e 
sobejas pretensões fronteiriças minimizadas por Ernesto de Vasconcelos 
(1852-1930). Perspectivando garantir os direitos de Portugal, a sua posição foi 
reforçada por um grupo de especialistas, quadros ministeriais e demais 
funcionários administrativos. Viram-se ademais apoiados por documentos 
basilares às suas competências, o Questionário para as Autoridades 
Administrativas e as Instruções para o Traçado de Itinerários. O seu conteúdo 
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exprime o muito a percorrer até apreender de forma total os territórios de 
além-mar. Estavam bem cientes de como o progresso económico fundeado na 
emigração metropolitana e num sistema administrativo racional dependia do 
conhecimento profundo do terreno. 

Havia pois que cartografar para ocupar; ocupar para explorar. Havia 
sobretudo que proceder a uma concertada e sistemática exploração científica 
e administração política das colónias. Tudo em uníssono. Tudo em nome da 
perpetuação do ideário imperial. Tudo pela sobrevivência do próprio país. Por 
isso também a CC foi abrangida pela agenda republicana, não obstante as 
problemáticas aduzidas por algo (supostamente) incompatível à sua filosofia. 
Passou então a órgão consultivo da 6.ª Repartição da Secretaria das Colónias, 
confirmado pelo governo sidoniano, após a 1.ª Grande Guerra, até à reforma 
do Ministério das Colónias (MC) (1919), altura em que foi transferida para a 
Direcção dos Serviços Diplomáticos, Geográficos e de Marinha. Mudança 
elucidativa do seu novo rumo, recentrado na demarcação das fronteiras 
coloniais. Assumia-se assim o interesse político da investigação científica 
associada. Em concreto, num contexto internacional adverso à República 
portuguesa. Foi de novo a SGL a coadjuvar, sugerindo a aliança entre ciência, 
economia, administração e política colonial, constituindo para o efeito a 
Comissão Especial de Estudo dos Problemas Coloniais, subdividida em 
subcomissões científicas. Entretanto, a reestruturação da administração 
central ultramarina (1920) inscreveu a CC na repartição dos Estudos 
Geográficos (EG) da Direcção Técnica do Fomento pertencente à Direcção-
geral dos Serviços Centrais da Secretaria do MC. Mantinha porém a 
composição e atribuições anteriores (1893 e 1902), acrescidas (1924) dos 
recursos dos EG e saberes universitários. 

Decidindo-se politicamente, discutia-se, ponderava-se e concebia-se a 
investigação científica nas colónias, como indissociável do desenvolvimento e 
afirmação do país. Agendaram-se conferências e imprimiram-se inúmeros 
opúsculos desaprovando a apatia de governos sucessivos nesta área. Fazia 
parte dos críticos mais doutos e incisivos o geólogo da UC, Anselmo Ferraz de 
Carvalho (1878-1955). Era impensável para este professor que a organização 
das missões ignorasse os recursos humanos e materiais existentes nas 
universidades, porquanto fundamentais ao sucesso dos trabalhos definidos. 
Evitar-se-ia assim o contínuo adiamento do seu início. Outros o secundaram 
nestas duras censuras. Foi o caso do Engenheiro Silvicultor Raul Guardado, ao 
insistir na importância e urgência de montar uma missão de reconhecimento 
(= ciência) e exploração (= economia) das florestas moçambicanas. O 
veterinário Cristiano Sheppard Cruz (1892-1951) foi mais longe na clareza de 
pensamento. Elevando o seu saber, recordou a premência de transmudar a 
ciência experimental em ciência de aplicação norteada pela política (neste 
caso) colonial. Não obstante concordar com estas duas posições 
complementares, o botânico de Coimbra Luís W. Carrisso alertava para uma 
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série de óbices à sua concretização. Entre eles, a insuficiência de meios. 
Nomeadamente nas próprias universidades, francamente deficitárias em 
prática e conhecimento colonial. Na verdade, eram quase inexistentes. 
Defendia no entanto o intuito económico do conhecimento científico das 
colónias. Em especial da matéria que lhe era mais próxima, a exploração 
agrícola. No seu entender, havia que ampliar resultados económicos, a par dos 
científicos e paisagísticos, orientando cientificamente a valorização desses 
territórios para cimentar o projecto político do Estado Novo que parecia 
acolher sem reservas. 

Não estranha este envolvimento de docentes universitários. Em 
especial de Coimbra. Elementos vivos de especializações (uma das cruzadas de 
L. W. Carrisso) e conhecimentos holísticos, os seus laboratórios, salas, 
bibliotecas, arquivos e museus sustentavam, como noutros estados, o 
quotidiano nacional, nas suas múltiplas abrangências. Além do mais, as 
Universidades de Lisboa e do Porto eram muito recentes, pese embora a 
excelência do quadro docente, conteúdos programáticos, projectos de 
investigação e ensaios impressos. Mas Coimbra continuava a desfrutar de 
longa tradição, herdando os primeiros grandes ensaios tutelados pelas novas 
linhas oitocentistas de pensamento e abordagem, que nela se cimentaram 
após eclosão europeia. Fora a única esfera universitária portuguesa até ao 
definhar monárquico, nela laborando especialistas nacionais conjuntamente a 
estrangeiros contratados pelo merecimento do trabalho cumulado, a romper 
fronteiras entre nós. Aparte experiências internas decorridas no âmbito da 
ARCL, entre finais de setecentos e inícios de oitocentos, quase ninguém se 
aventurou por terras de além-mar com propósitos meramente científicos, 
objectivando embora incrementos económicos e dividendos financeiros. 
Excepção feita ao IBUC. 

Mercê da amizade, transformada em auxílio, do antigo discípulo de L. 
W. Carrisso, A. Torres Garcia, então Secretário Provincial da Agricultura em 
Angola, o IBUC realizou, em 1927 (Carrisso, 1928a; Carrisso, 1932b), uma 
expedição de reconhecimento botânico a Angola (Cabinda, Lunda, Benguela, 
Huila e Moçâmedes). Proximidade pessoal justificativa da opção por este 
território, ao invés de Moçambique, um dos poucos redutos africanos cuja 
flora era desconhecida quase na totalidade. O Com.dte João Belo (1876-1928), 
Ministro das Colónias, e o Alto-Comissário em Angola, Coronel A. Vicente 
Ferreira facilitaram os transportes. O Ministro das Finanças, General J. Sinel de 
Cordes (1867-1930), subsidiou equipamento e material científico (Carrisso, 
1932a, p. 3). Compunham a missão apenas L. W. Carrisso e Francisco de 
Ascenção Mendonça (1889-1992), 1.º Assistente do IBUC, certamente por 
dificuldades orçamentais. Decorrida entre 1 de Junho (embarque em Lisboa) e 
13 de Dezembro (desembarque na capital portuguesa), a missão cruzou-se, 
em Huambo, com a Geológica, numa comprovação dos ensaios realizados 
neste sentido muito antes da criação do organismo estatal que haveria de 
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tutelá-los (vide infra). Mais do que isso, este encontro demonstrava como o 
reconhecimento dos solos se encontrava mais adiantado na árdua, porém 
estimulante, tarefa de esquadrinhar as colónias. Preferência explicável pela 
necessidade de retirar rápidos proventos das suas entranhas, para com eles 
alimentar uma economia sequiosa de minérios, aferindo-se em simultâneo 
locais de edificação de infra-estruturas vitais à sobrevivência da política 
colonial portuguesa. Convicção antiga, como reconhecia L. W. Carrisso: “Todos 
os esforços dos Govêrnos serão inúteis e estéreis, enquanto Portugal não tiver 
à sua disposição homens capazes de investigar devidamente o estado das 
nossas colónias, de avaliar as suas tendências, de conceber, elaborar e traçar o 
plano da sua organização administrativa…” (Júlio Máximo de Oliveira, 
Visconde de Vila Maior apud Carrisso, 1934b, p. 15). 

 “Cheio de entusiasmo e de fé…que somos capazes de nos ocupar 
daquilo que nos pertence, e de o valorizar para o progresso da Humanidade” 
(Carrisso, 1929-1930, p. 312), L. W. Carrisso organizou, dois anos depois 
(1929), uma excursão académica a Angola, anunciada na SGL em Maio do ano 
anterior. A designação escolhida não deixa de ser interessante. Curiosa, por 
conferir um estatuto mais informal aos propósitos da viagem, assim como ao 
ambiente pretendido. Descontraído, mas não alheado. Possivelmente 
inspirada em modelos estrangeiros, esta experiência afastava-se das visitas 
domingueiras de acentuado pendor tardo romântico, em busca de resquícios 
de uma ancestralidade gloriosa. Tratava-se de um recurso bem conhecido 
além-fronteiras, onde as necessidades de afirmação identitária suscitavam 
eventos similares e a formação de sociedades específicas. As exigências 
académicas obrigaram no entanto à sua reapreciação, surgindo as excursões, 
muitas vezes designadas pela especialidade científica contemplada. Pensadas, 
organizadas e lideradas por docentes universitários, o leque de membros 
nelas integrados era assaz mais restrito. O primeiro objectivo não era divulgar 
conhecimentos. O intuito primacial era analisar, discutir e apreender aspectos 
menos abarcados em auditórios tradicionais. L. W. Carrisso teria bom 
conhecimento desta realidade. Saberia quão útil era. Sobretudo para rasgar 
horizontes, trazendo a Academia para o campo, nele colhendo, em directo e 
em primeira mão, a essência da própria humanidade inscrita numa natureza 
que a nutria. Dispondo de recursos seculares para pesquisar o seu território, 
Portugal precisava de alargar horizontes quanto ao além-mar. Podia ser 
auspicioso de algo a estender no espaço e no tempo. Desconhecemos se não o 
fez por prescindível, por desmotivação ou por inoportunidade. Sabemos, isso 
sim, que terá bastado para alertar autoridades para a relevância e urgência do 
(re)conhecimento intenso das colónias. A começar por Angola. 

A excursão formou-se por colaboradores do IBUC, professores e alunos 
das universidades e escolas superiores portuguesas (Carrisso, 1934a, p. 6), 
num total de 22 pessoas. Retornados ao continente europeu, “seriam os 
melhores propagandistas do nosso Império Colonial” (Carrisso apud 1939, p. 
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1 “De regresso votámo-nos todos à propaganda: dezenas de conferências por esse país 
em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Aveiro, Viseu, Évora e Leiria; artigos de jornal e de 
revista; e em palestras e nas simples conversas, todos nós deixávamos transbordar o 
entusiasmo de que nos sentíamos possuídos e julgo que o soubemos transmitir. Tenho 
abundantes provas do que afirmo e suponho que ao despontar da mentalidade 
colonial, a que se está assistindo, não foi indiferente a propaganda e o êxito da Missão 
Académica de Angola” (1939, p. 26). 

. Primeira do género realizada entre nós, teve “funda repercussão…na 
consciência nacional” (Carrisso, 1934a, p. 6). A novidade aportada justificou 
em pleno a conferência preferida pouco depois na Sala dos Capelos da UC, 
espaço simbólico da sapiência e excelência científica nacional. Mereceu de 
igual modo idealizar um Congresso-excursão de Geografia Botânica (ou de 
Fitogeografia) para o mesmo território em 1931, não concretizada por 
insuficiência financeira. 

Nesta, como noutras ocasiões, L. W. Carrisso reflectiu acerca da 
posição de Portugal nas colónias e perante as colónias. O contexto 
internacional não era propício à desatenção metropolitana para com os 
territórios de além-mar. Ao contrário, a pressão internacional exercia-se no 
sentido oposto, demandando, através da Sociedade das Nações (com relatório 
de 1925 demolidor de Portugal em Angola), um empenho redobrado da 
Europa em relação às suas colónias, sob pena de ser ostracizado por uma 
comunidade cada vez mais exigente. A avidez das economias do pós-guerra e 
do crash norte-americano exigia novos mercados, matérias-primas e mão-de-
obra. África podia ser a solução. Mais do que isso, podia metamorfosear-se de 
modo oficioso num palco privilegiado de concorrências ocidentais. 
Reavivaram-se então críticas e sofreguidões imperiais de oitocentos sobre as 
colónias africanas portuguesas. A nota era porém agora mais acentuada. Não 
bastava ocupar. Havia que desenvolver. A ocupação só fazia sentido se 
conduzisse ao crescimento dos territórios colonizados. Crescimento 
económico, financeiro e cultural. Portugal pouco fizera neste domínio. A 
ocupação fora sempre superficial. Nada comparada à experiência de outros 
países. Em especial da Inglaterra, ao interiorizar a vantagem de incrementar, 
em todas as linhas, os territórios administrados. Somente assim se ocupava o 
todo. Lisboa confrontava-se pois com uma “moralidade” ditada por forças 
internacionais, descrita pelo próprio L. W. Carrisso: 

sei de sobejo que, nos termos actuais daquilo a que 
poderemos chamar «a moral internacional» só teem 
direito a terem colónias as nações que provem, pela 
sua actividade colonial, ser capazes de as valorizarem 
e utilizarem para o bem comum da Humanidade 
(Carrisso, 1934a, p. 9. Nosso itálico) 
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Portugal tinha de actuar com rapidez se pretendia manter-se como 
império. Havia pois que colonizar (= civilizando), desenvolvendo e valorizando 
as comunidades humanas, rentabilizando recursos naturais. Para L. W. 
Carrisso, colonizar equivalia a (re)construir com as disponibilidades das 
colónias. Incluindo as comunidades locais. Mas, como homem de ciência, de 
iniciativa e conhecedor das linhas de investigação firmadas além-fronteiras, L. 
W. Carrisso amparava-se numa imagem em revisão por demais comunidades 
científicas. Comungava no entanto de ideias estribadas numa determinada 
literatura portuguesa. Não surpreende assim que afirmasse serem os 
indígenas “homens como nós, que é necessário elevar a um mais alto nível 
material, moral e social, arrancando-os à fatalidade de uma evolução, que por 
ser lenta ou degradante, os afastou de nós.” (Carrisso, 1934a, p. 12. Nosso 
itálico). Defensando a teoria evolucionista não linear, criticava deste modo a 
certeza da hierarquia biológica do ser humano. Mas não deixava o tom de 
saliente paternalismo. Mais do que isso, insistia na ordenação civilizacional e, 
acima de tudo, na obrigação (moral) dos povos culturais em elevar os povos 
naturais. Era um dever moral. Mais do que moral, histórico. Além disso, 
contraditava com asserto a negação da premência civilizadora dos autóctones 
por serem (assim se entendia) incapazes de se aperfeiçoarem, reprovando em 
simultâneo o cruzamento racial e defendendo o seu isolamento em áreas 
predeterminadas. Ao contrário, L. W. Carrisso entendia que “colonizar é uma 
obra social, cujo primeiro objectivo é a elevação do indígena” (Carrisso, 1934a, 
p. 14); numa evidência da missão cristã do colonizador, forçado a ascendê-lo 
para uniformidade processual.  

L. W. CARRISSO E A OCUPAÇÃO CIENTÍFICA DAS COLÓNIAS 
PORTUGUESAS 

Dedicada à Mocidade Portuguesa, a prelecção de L. W. Carrisso na sala 
dos Capelos da UC (2 de Março de 1928), intitulou-se significativamente O 
problema colonial perante a nação. Enaltecendo os feitos marítimos dos 
antepassados portugueses, assinalou a ausência de base científica do processo 
colonizador. Em especial, quanto a um plano acautelado e metódico. Para o 
autor, essa vacuidade patenteava falhas estruturantes do ser, estar e fazer 
português. Faltava-nos a característica que “tanto invejamos aos outros povos 
que actualmente desempenham na vida mundial um papel análogo, mas 
talvez mais restrito, do que aquele que há quatro séculos nos pertenceu.” 
(Carrisso, 1928b, p. 9). Defeito a debelar, sob pena do xadrez político mundial 
nos pulverizar. Era pois o momento de alterar este quadro. Até porque “A 
nossa verdadeira História está hoje a fazer-se, e essa obra, de transcendente 
interesse patriótico, honra sobremaneira os seus autores” (Carrisso, 1928b, p. 
9. Nosso itálico); de harmonia com a agenda ideológica vigente entre nós. 

Nesta sua lição de sapiência, o celebrado botânico enfatizou a urgência 
de validar e sustentar cientificamente a economia colonial. Também nisto 
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secundava seu mentor, J. Henriques, introdutor da dimensão ultramarina no 
Jardim Botânico da UC. Mas, com que objectivo? Antes de mais, para 
rentabilizá-las. Assim procediam outras metrópoles desde finais do século 
precedente. Atitude premente face às críticas internas ao projecto colonial, 
“um cancro que roe a economia nacional, um sorvedouro de vidas e dinheiro” 
(Carrisso, 1934a, p. 11). 

Em suma, as colónias portuguesas não rendiam. Antes pelo contrário. 
Longe de esmorecer e aderir a esse coro definhado, L. W. Carrisso destacava 
sucessos. Entre eles, o comércio da borracha indígena. Embora delicado, era 
assunto fácil de resolver. Bastava abordá-lo de forma científica. A sua ruína 
resultara dos valores praticados por outros mercados, “onde a cultura das 
plantas borrachíferas e a preparação da matéria prima era feita segundo 
processos scientificos”” (Carrisso, 1928b, p. 23). Havia que fazer algo. Em 
especial, quando a terra constituía “fonte única que é de uma vida económica 
sã e perdurável” (Carrisso, 1928b, p. 24). Mais do que isso, “a tão decantada 
riqueza de Angola não é um mito, é um facto.” (Carrisso, 1928b, p. 25); ao 
reunir “um complexo de qualidades que a torna talvez a região mais 
interessante da África, para além do equador” (Carrisso, 1928b, p. 25). O 
potencial de Angola era inequívoco e precisava de ser explorado quanto antes. 
Sobretudo agora que os meios e as vias de comunicação uniam com maior 
celeridade as suas localidades principais, minimizando o estilhaçar de 
eventuais focos de instabilidade política e social. Registava-se também uma 
melhoria substancial da generalidade das condições sanitárias, assim como a 
disponibilidade de uma imensa massa trabalhadora local. Até porque, como 
afirmou Maximino Correia (1893-1969), em edição evocativa de L. W. Carrisso, 
“O estudo científico, metódico, sob tôdas as modalidades da flora, da fauna, 
da geologia, da antropologia, da etnografia, etc., tem tanta importância como 
a ocupação militar e administrativa.” (1939, p. 19. Nossos itálicos). 

Mas, “Para resolvermos o problema colonial, para continuarmos essa 
expansão da nossa raça que constitui o objectivo histórico da Nacionalidade” 
(Carrisso, 1928b, p. 30. Nosso itálico), era necessário dispor de recursos 
materiais e humanos com preparação moral e técnica. Além de frisar o 
propósito (ultra) nacionalista do projecto colonial, o professor de Coimbra 
salientava algo de suma importância para o país, porquanto alicerçador: a 
união entre programa político e educação. Situação arrastada e debatida 
desde a centúria anterior, com a implantação dos regimes liberal e 
republicano, na esteira das reformas pombalinas. O assunto era reforçado 
agora com a premência de manter as colónias, tornando-as, mais do que auto-
suficientes, rentáveis à metrópole. Mas, como proceder quando reinava o 
desconhecimento (quase) absoluto sobre esses territórios? Como actuar, 
quando os temas inerentes não ingressavam no ensino, em especial superior, 
de si carente de alguma qualidade genérica, mormente quanto à investigação? 
Questões inadiáveis quando a educação era vital ao desenvolvimento do país 
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e suporte do ideário dominante. A inconsciência deste facto tornara a vida 
política e social do país demasiado atribulada, aumentando de modo 
exponencial a revolta social (filha da desordem dos espíritos), o desrespeito e 
a privação de civismo. 

A BOTÂNICA NO PROCESSO COLONIAL 

Louvando o labor de predecessores, como J. Barbosa du Bocage (1823-
1907), Conde de Ficalho (1837-1903), J. Henriques e F. Welwitsch (1806-1872), 
prosseguido, entre outros, por J. Gossweiller (1873-1952), A. Exell (1901-1993) 
e F. de Ascensão Mendonça, L. W. Carrisso lamentava que as colecções 
botânicas recolhidas em colónias portuguesas fossem estudadas por 
estrangeiros e no estrangeiro. Em especial no Museu Britânico. Não existiam 
naturalistas nacionais com conhecimento directo dessas realidades, por 
ausência de recursos monetários para o efeito; por carência de colectores 
seguidores de José de Anchieta (1832-1897); por impreparação dos institutos 
e gabinetes. Exceptuando a geologia, apoiada nos últimos anos pela 
importância económica aduzida, a ciência colonial portuguesa quási emudeceu 
(Carrisso, 1934b, p. 12). Entretanto, as colónias portuguesas eram 
calcorreadas por expedições estrangeiras, recolhendo cuidadosamente aquilo 
que desprezamos (Carrisso, 1934b, p. 13); acedendo-se aos seus resultados 
com extrema dificuldade, pela pobreza dos nossos laboratórios e bibliotecas 
(Carrisso, 1934b, p. 14). Várias foram as causas da falta de formação de 
nacionais nestas especialidades. Em 1934, por exemplo, não tínhamos um 
único naturalista zoólogo nas colónias. O mesmo sucedia no domínio das 
ciências humanas e sociais. Na antropologia e na etnologia, não estamos 
melhor, antes pelo contrário (Carrisso, 1934b, p. 19). 

O interesse científico e institucional por estas paragens era quase 
quimérico. O país parecia divorciar-se do além-mar ao não divisar-lhe mais-
valias individuais e colectivas. Inércia quebrada por um testemunho privado: a 
Companhia dos Diamantes de Angola (1917), “sempre pronta a auxiliar com a 
maior generosidade os empreendimentos científicos” (Carrisso, 1934b, p. 20). 
Razão bastante para que o director do IBUC sugerisse recorrer-se aos seus 
préstimos para ultrapassar um torpor nacional, quase endémico, justificando a 
escolha da Lunda como palco privilegiado de suas prospecções botânicas, 
constatando uma proveitosa prática colonial estruturada na ciência. 

Era sobretudo necessário continuar a cruzada iniciada pessoalmente 
anos antes, divulgando com amplitude a importância dos territórios 
colonizados para o bem-estar do próprio continente português. Fê-lo 
inúmeras vezes. Uma delas, em plena 1.ª Exposição Colonial Portuguesa 
(1934), primeiro certame do género realizado com sucesso no país, num 
momento em que “em matéria de investigação científica colonial estamos 
numa fase de grande atrazo, senão de decadência.” (Carrisso, 1934b, p. 21). 
Conferenciou então (UC, 12 de Setembro) acerca da Ocupação científica das 
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colónias portuguesas. O que há feito. O que há a fazer. Aplaudindo a Exposição 
enquanto expressão de como a “Nação se interessa pelo seu Império” 
(Carrisso, 1934b, p. 7), exaltava a política do Estado Novo, num momento em 
que o país reagia perante “um chefe, que, com prudência mas com 
inquebrantável energia, o tem guiado no seu ressurgimento” (Carrisso, 1934b, 
p. 8. Nossos itálicos); equiparando-o ao plano italiano. Desse renascimento, L. 
W. Carrisso destacava a ideia colonial, por constituir a base essencial da 
nacionalidade (Carrisso, 1934b, p. 8); alicerce e esteio da sua independência. 
Até porque “Esse movimento de expansão europeia, que trouxe às raças 
brancas a hegemonia do mundo, fomos nós que o iniciamos” (Carrisso, 1934a, 
p. 10), numa defensa do (presumido) ascendente ocidental. Sustentava por 
isso a colonização efectiva, sendo que, 

Colonizar, nas condições actuais da vida mundial, é 
uma operação extremamente complexa e delicada. É 
uma operação – digamos o termo próprio – científica, 
e que tem de ser conduzida cientificamente, com 
tôdas as cautelas…O conhecimento perfeito do meio 
onde a operação se realiza é a base indispensável. A 
colonização sendo, em última análise, a instalação do 
colono nas colónias, é, fundamentalmente, um 
problema de ecologia humana (Carrisso, 1934b, p. 9. 
Nossos itálicos) 

 De contrário, multiplicar-se-iam projectos fracassados e 
investimentos inutilizados por falta de rigor e desmedidos empirismos. 
Panorama agravado com o desprendimento da maioria da intelectualidade 
nacional, circunscrevendo-se os trabalhos realizados a poucas iniciativas 
particulares ocorridas em décadas prévias. 

Se a Exposição portuense revelava o muito a fazer, ela denunciava o 
muito a concretizar. Principalmente quanto à investigação científica colonial. 
Mesmo no ensino universitário. Procedia-se como se “em Portugal, na terceira 
potência colonial do Mundo, como se as colónias não existissem.” (Carrisso, 
1934b, p. 21. Nosso itálico). Não que o ensino colonial não competisse às 
universidades. Pelo contrário, ele devia inscrever-se nos seus programas. Para 
isso, havia que despertar o corpo docente para a sua relevância, numa altura 
em que a única monografia completa disponível sobre as colónias, em 
concreto Angola, fora redigida e impressa em alemão, por alemães. Dava-se, é 
certo, à estampa o Boletim Geral das Colónias, representando um esforço 
louvável de difusão de conhecimentos. Mas, os números saídos a lume, 
“respeitante a uma colónia, é uma colecção de artigos sem qualquer 
subordinação a um plano de conjunto, e cada monografia, encarada por si, 
revela vastas lacunas.” (Carrisso, 1934b, p. 21). Longe de inculpar o Estado por 
este satus quo, A. W. Carrisso interrogava como se permitira destruir 
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colecções e reduzir drásticamente orçamentos vitais à prossecução de 
trabalhos iniciados em oitocentos. Pior. O Estado nunca solicitou a 
colaboração de universitários na obra colonial, não a estimulou e não a 
facilitou, num país onde os cientistas nem sempre dispunham das condição 
essenciais ao desenrolar dos seus trabalhos. Mais do que isso, 

Em Portugal a investigação científica não é, apesar dos 
progressos ultimamente feitos, ainda bem 
compreendida. Tudo o que seja trabalho 
desinteressado é tomado, não como um motivo de 
admiração, respeito e digno de estimulo, mas apenas 
como uma excentricidade a que se vota a maior 
indiferença. A pequena produção científica 
portuguesa – a que existe – é circunscrita aos 
institutos universitários ou adstritos ao ensino. A 
iniciativa particular não existe e os legados 
particulares são tão raros que não podem 
praticamente contar. É o Estado que tem de manter 
não só as necessidades do ensino – essas 
evidentemente – mas ainda de subsidiar as iniciativas 
que aqui e ali esporadicamente se revelam (1939, p. 
19. Nossos itálicos) 

Portugal não detinha uma cultura científica muito desenvolvida, nem 
protagonistas habilitados a incentivá-la e a nutri-la. Que decisão tomar? Qual 
a solução? Antes de mais, uma gestão fundamentada e coesa da produção 
científica. De que modo? Convocando professores universitários e o país a 
colaborarem na grande obra da expansão colonial portuguesa, a partir da 
metrópole, por inviabilidade de erguer bases científicas nas colónias pelo 
dispêndio, inconveniência e (quase) impossibilidade de concretizar um plano 
desta natureza e envergadura. Com efeito, “Não é fácil reunir, de um 
momento para o outro, todos os elementos que uma tal base 
necessariamente exige, tais como bibliotecas e material de comparação.” 
(Carrisso, 1934b, p. 22). Os apoios já existiam na metrópole. Em concreto, no 
meio universitário, onde se recrutariam os investigadores, cabendo-lhes 
assegurar o ensino colonial superior. Mas, como estruturar estas 
investigações? Para L. W. Carrisso, a resposta era simples: em missões 
temporárias. Organizadas e orientadas por um organismo estatal a criar em 
sintonia com os directores de instituições científicas continentais, deveriam 
observar e recolher material científico para ulterior estudo e publicação nas 
bases metropolitanas. Bases que, secundado o geólogo Fernando Mouta (? -
1898), ganhariam a forma de um instituto de investigação científica colonial 
(IICC) tutelado pelo MC. Com o tempo, obter-se-ia um corpo de investigadores 
coloniais colocados perante “um vasto campo de trabalho, que lhes permitiria 
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ganhar a vida sendo úteis ao seu País.” (Carrisso, 1934b, p. 23). 
Especializando-se, cumpria-lhes, entre outros aspectos e envoltos no 
prevalecente espírito científico essencialista, funcionalista, triunfalista e 
universalista, recolher exemplares científicos, realizar levantamentos 
topográficos, proceder a registos fotográficos. 

Beneficiavam a ciência, as colónias e a metrópole. Enquanto isso, 
renovava-se a imagem de Portugal no adverso cenário internacional. Como? 
Fundando um museu colonial, o coroamento deste plano, para o qual havia 
que coligir material e formar pessoal, inovando preexistências acanhadas 
quando cotejadas a exemplos estrangeiros: “continuaremos nós a contemplar 
as glórias do passado sem repararmos nas exigências do tempo presente?” 
(Carrisso, 1934b, p. 23). Por tudo isto, a exposição colonial do Porto devia 
rasgar uma nova era no olhar metropolitano sobre os territórios de além-mar, 
confiando-se aos cientistas “a missão de desbravarem o caminho, conduzindo 
a Nação aos seus altos destinos.” (Carrisso, 1934b, p. 23. Nosso itálico); numa 
aliança inequívoca entre produção científica e agendamento político. A 
demora do país era no entanto substancial nesta matéria, assim como o 
trabalho a executar. Tarefa, para a qual o país não estava preparado, 
desencorajando os mais optimistas. 

DESENLACE 

Volvidos sete anos sobre a Missão Botânica a Angola (1927), L. W. 
Carrisso ultrapassou indiferenças e alcançou uma verba especial do MC para a 
“expedição científica mais importante de todos os tempos aos nossos 
domínios ultramarinos” (1939, p. 28), a botânica a Angola, cujos propósitos 
divulgou largamente. 

Os consecutivos brados e reptos de L. W. Carrisso não cairiam no vazio 
por completo. O seu esboço tomou forma. A administração ultramarina (1936) 
foi remodelada pelo Estado Novo compelido a transformar a mística imperial 
num usuário nacional, significativamente em plena comemoração do décimo 
aniversário da Revolução Nacional e necessidade de autonomizar financeira e 
economicamente os territórios ultramarinos, de modo a equilibrar o 
orçamento metropolitano. A 7 de Janeiro de 1936, criou-se, não o IICC, como 
ambicionara, mas a Junta das Missões Geográficas e Investigações Coloniais 
(JMGIC), testemunhando a intervenção estatal em assuntos científicos. 
Estendendo o papel da CC, o novo organismo devia sistematizar o 
conhecimento científico das colónias, a par do já longo reconhecimento 
geográfico, coadjuvada pelos serviços geográficos, geológicos e cadastrais do 
Fomento Colonial. Separava-se, em definitivo, investigação e administração. 
Presidida pelo antigo colaborador da CC, Alm.te Carlos Gago Coutinho (1869-
1959), a JMGIC coordenava a investigação no ultramar, norteando o estudo 
dos materiais recolhidos pelas missões, enquanto se procurava cimentar a 
ideia de um império, uma só nação, por dela depender o Acto Colonial (1930). 
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Estavam lançadas deste modo as bases do plano de Ocupação científica do 
Ultramar português (1941), reiterando os óbices assinalados por L. W. 
Carrisso: improviso, escassez de missões, desconexão entre ciência pura e 
ciência aplicada; falta de interdisciplinaridade. Urgia, pois, abrir um novo ciclo 
neste domínio, garantida que estava a ocupação territorial. Havia que iniciar a 
colonização intensiva apoiada num profundo conhecimento científico dos 
solos, das floras, das faunas, das gentes, começando pelas colónias de maiores 
dimensões e potencial holístico. 

A 6 de Junho 1937, o coração atraiçoou-o em pleno deserto do Namibe 
(Moçâmedes), na sua terceira expedição a este país, porém na 1.ª Missão 
Botânica a Angola da JMGIC, que idealizara e montara. Integraram-na, sua 
mulher, Ana Maria Carrisso, o naturalista F. de A. Mendonça e o auxiliar de 
naturalista Francisco de Sousa, do IBUC, assim como Jara de Carvalho, 
licenciado em ciências biológicas. Participaram ainda, por Angola, o técnico 
agrícola J. Gossweiler, e o botânico de Kew, A. Exell e mulher, a convite de L. 
W. Carrisso. Conseguiu ainda a colaboração de técnicos e amadores, alguns 
seus antigos alunos (como A. Rocha da Torre e Maria Sofia Pomba Guerra), 
para organizar colecções a enviar ao IBUC com regularidade: “A investigação 
científica nas colónias portuguesas, a ocupação científica das nossas colónias, 
como dizia, foi o seu último e mais acarinhado sonho. Procurando realizá-lo, 
perdeu a vida…” (1939, p. 15). Não sem antes combater com ferocidade uma 
certa fatalidade timbrada no ser português: 

Revolto-me contra o espírito, infelizmente tão vulgar, de cómodo 
pessimismo, que, de cabeça baixa, aceita a derrota antes da luta, 
admitindo a priori que a raça, já exausta, sofre de irremediável 
dessoramento (Carrisso, 1928b, p. 12) 

Deixava assim a paixão de uma vida: o estudo da flora africana, na sua 
vertente de Geografia Botânica, como elucida o Conspectus Flora Angolensis 
(1937), cuja publicação iniciou. 

Lisboa, Verão de 2011 
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No final do Renascimento, a Universidade de Coimbra (UC) 
enfrentava uma crise que se prolongou até à Reforma Pombalina de 1772. As 
áreas das Ciências Físicas, Naturais e Médicas eram as disciplinas mais 
afectadas: não existiam laboratórios; nem colecções de minerais, animais, 
herbário ou um local onde os alunos pudessem estudar as plantas vivas. Os 
livros estavam desactualizados e os métodos de ensino eram bastante 
antiquados. Foi nesse contexto que o Marquês de Pombal implementou a 
chamada Reforma Pombalina e nomeou os italianos Dalla-Bella e Domenico 
Vandelli para os lugares de professor de Física e de Química e História Natural, 
respectivamente. O grande interesse de Vandelli pela Botânica justifica ter-lhe 
sido entregue a tarefa de delinear o Jardim Botânico de Coimbra2

                                                                 
1 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 

. Conseguiu 
também obter subsídios e bolsas para os alunos mais interessados realizarem 
herborizações pelo país (ex: Serra da Estrela, Serra do Gerês, etc.) e 
entusiasmou os alunos brasileiros a organizarem colecções no seu país 
(Fernandes, 1991).  

2 Como inscrito nos Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772 (volume 3, página 
266): “ No lugar, que se achar mais proprio, e competente nas vizinhanças da 
Universidade, se estabelecerá logo o dito Jardim: Para que nelle se cultive todo o 
genero de Plantas; e particularmente aquellas, das quaes se conhecer, ou esperar 
algum prestimo na Medicina, e nas outras Artes; havendo o cuidado, e providencia 
necessaria, para se ajuntarem as Plantas dos meus Dominios Ultramarinos, os quaes 
tem riquezas immensas no que pertence ao Reino Vegetal.” 
(https://bdigital.sib.uc.pt/bg1/UCBG-R-44-3_3/UCBG-R-44-3_3_item1/index.html) 

https://bdigital.sib.uc.pt/bg1/UCBG-R-44-3_3/UCBG-R-44-3_3_item1/index.html�
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Vandelli preparou alguns dos seus alunos com intuito de participarem 
nas chamadas “Viagens Philosophicas”. Entre eles destacaram-se Alexandre 
Rodrigues Ferreira na expedição ao Brasil (1783-1792), Manuel Galvão da Silva 
na expedição a Goa e Moçambique (1783-1793), Joaquim José da Silva na 
expedição a Angola (1783-1808) e João da Silva Feijó na expedição a Cabo 
Verde (1783-1797); todos eles fizeram colheitas e organizaram importantes 
colecções naturais (Simon, 1983). Estas expedições foram uma iniciativa 
pioneira no contributo da UC para o conhecimento científico dos territórios 
ultramarinos, tal como recomendavam os estatutos da UC (ver nota 2).  

O sucessor de Vandelli – Félix de Avellar Brotero – nomeado em 1791 
para o lugar de professor da recém-criada cadeira de Botânica e Agricultura e 
autor da Flora Lusitanica (1804) estudou também espécies oriundas dos 
territórios ultramarinos, nomeadamente do Brasil. A título de exemplo, 
descreveu um género novo, Araujia, com a espécie A. sericifera e espécies 
novas dos géneros Passiflora, Callicocca e Erythrina (Fernandes, 1982; 1993). 

Após a jubilação de Brotero em 1811, e devido às invasões francesas 
e à guerra civil entre liberais e absolutistas que conduziram o país a uma débil 
situação económica, a investigação na área da Botânica sofreu uma redução 
acentuada, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhos sobre os 
territórios africanos.  

Em 1866, Júlio Henriques foi nomeado lente substituto extraordinário 
da Faculdade de Filosofia da UC (Fernandes, 1991). Este professor que 
adoptava nas suas aulas livros modernos e mais adequados aos cursos, foi 
também a primeira pessoa em Portugal a divulgar os trabalhos de Charles 
Darwin, nomeadamente na sua dissertação do Acto de Conclusões Magnas, 
em 1865, intitulada As espécies são mudáveis?. Nesta dissertação de título 
sugestivo manifesta o seu apoio à teoria da selecção natural sendo, por isso, 
considerado como o primeiro darwinista a manifestar as suas opiniões entre a 
conservadora comunidade académica portuguesa (Pereira et al., 2007).  

Foi com Júlio Henriques, quase cem anos após as “Viagens 
Philosophicas”, que o interesse científico pelo estudo dos territórios 
portugueses ultramarinos, nomeadamente africanos, ressurgiu.  

Esta comunicação tem como objectivo divulgar o contributo de Júlio 
Henriques para o progresso da agricultura tropical e para o conhecimento da 
diversidade vegetal dos territórios africanos, através da análise dos seus 
trabalhos sobre estes dois temas. 

O PROGRESSO DA AGRICULTURA TROPICAL 

A forte incidência da malária tanto em Portugal continental como nos 
territórios ultramarinos, na década de 60 do século XIX esteve na origem da 
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decisão de introduzir a cultura da quina1

                                                                 
1 Quina – designação global para as árvores do género Cinchona (C. calisaya, C. 
succiruba, C. cordifolia, C. micrantha, C. officinalis, C. lancifolia, C. macrophylla, C. 
pitagensis e C. ledgeriana), oriundas das altas montanhas dos Andes, da Bolívia, do 
Peru, do Equador, da Colômbia e da Venezuela e de cuja casca se extrai o quinino, 
composto utilizado no combate à malária (Fernandes, 1982; 1991). 

 em Angola, Cabo Verde, 
Moçambique e S. Tomé (Fernandes, 1982). Para isso, Júlio Henriques 
investigou qual das espécies produziria casca com maiores níveis de quinino e 
qual o território mais adequado à cultura destas plantas (Fernandes, 1991). 
Para tal, solicitou a diversas instituições, principalmente ao Jardim Botânico de 
Büitenzorg em Java, sementes de diferentes espécies do género Cinchona que 
semeava e mantinha nas estufas do Jardim Botânico de Coimbra. Com a 
colaboração dos Serviços de Agricultura, dos Governadores e de fazendeiros 
de várias províncias africanas, foram seleccionados locais e realizados diversos 
ensaios (Fernandes, 1982). Depois dos ensaios e da análise da quantidade de 
quinino produzida, a ilha de S. Tomé foi considerada a região mais propícia a 
essa cultura (Paiva, 2005). Alguns anos após o inicio da cultura da quina em S. 
Tomé, já se produzia quinino em quantidade suficiente, não só para satisfazer 
as necessidades dos territórios portugueses, mas também para ser exportado 
(Fernandes, 1982). 

Esta história de sucesso constitui apenas um exemplo do enorme 
interesse que Júlio Henriques sempre manifestou, desde o início das suas 
funções na direcção do Jardim Botânico em 1874, pelo desenvolvimento 
agrícola dos territórios ultramarinos. À semelhança do processo empreendido 
com as plantas da quina, Júlio Henriques obtinha sementes e plantas de 
espécies com interesse económico junto de entidades diversas (jardins 
botânicos de diversos países, hortos, etc.) que cultivava no Jardim Botânico. 
Após a selecção do território africano com o clima mais próximo ao da região 
de origem das espécies, remetia as plantas para os territórios seleccionados. 
Geralmente as remessas eram feitas para os Governadores das diversas 
províncias africanas que tomavam a seu cargo a distribuição das plantas (e/ou 
sementes) pelos agricultores e fazendeiros da região. Os documentos 
epistolares do Professor Júlio Henriques demonstram a existência de uma 
frequente troca de informações no decorrer dos ensaios: os agricultores e os 
governadores remetiam para Coimbra dados (por vezes sob a forma de 
relatórios muito detalhados) e amostras das plantas ou dos materiais obtidos 
(ex: cascas de quina, borracha, fibras, etc.); na sequência da análise dos 
materiais recebidos, Júlio Henriques enviava instruções detalhadas sobre a 
melhor forma de cultivo das plantas e os métodos mais adequados para a 
exploração dos seus produtos. De forma simples e precisa, Júlio Henriques 
respondia às dúvidas que os agricultores colocavam e opinava acerca das 
culturas que eles se propunham ensaiar. 
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O interesse e o empenho de Júlio Henriques nas questões 
relacionadas com o desenvolvimento agrícola tropical traduzem-se nas 
inúmeras obras escreveu, assim como no seu espólio epistolar. Estes trabalhos 
aparecem sob a forma de artigos ou livros de divulgação para agricultores, 
com instruções acerca de uma cultura em particular ou sobre diversas culturas 
com interesse económico, ou como artigos de âmbito mais geral, onde 
compara o desenvolvimento da agricultura tropical em Portugal com países 
como a Inglaterra, França, Holanda ou Alemanha. 

Como referido, a quina foi uma das culturas às quais Júlio Henriques 
dedicou maior atenção e os diversos trabalhos publicados visavam apoiar os 
agricultores que apostavam na cultura destas plantas. São exemplos disso, o 
livro “Instruções praticas para a cultura das plantas que dão a quina”, 
publicado pela Imprensa da UC em 1880, o artigo “A cultura das plantas que 
dão a quina nas possessões portuguezas”, publicado na revista O Instituto em 
1876 e os artigos “A cultura das quinas na Africa Portugueza” (1878), “A 
sementeira da Cinchona” (1880) e “A propósito da cultura das plantas que dão 
a quina” (1882), publicados no Jornal de Horticultura Prática. 

As plantas produtoras de borracha e de gutta-percha1

A questão da agricultura tropical foi abordada, de forma abrangente, 
em diversas publicações: no livro “Instruções praticas para culturas coloniaes” 
publicado pela Imprensa da UC em 1884, na memória “Agricultura colonial. 
Meios de a fazer progredir” apresentada ao Congresso Colonial Nacional em 
1901 e posteriormente publicada pela Sociedade de Geografia de Lisboa, no 
artigo “O ensino da agricultura tropical”, publicado na revista Portugal 

 mereceram 
também o interesse de Júlio Henriques, como se pode verificar através do 
livro “Plantas da borracha e da gutta-percha” publicado pela Imprensa da UC 
em 1901 e dos artigos “Das plantas productoras da borracha” publicado na 
revista Portugal em África em 1896, “Cacaoeiro e maniçoba” (1905) e 
“Maniçobas” (1908) publicados na Revista Portugueza Colonial e Maritima e 
na memória apresentada ao Congresso Colonial Nacional e posteriormente 
publicada como separata do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa em 
1902, “Estudo comparado das especies vegetaes productoras de borracha”. 
Por sua vez, a cultura das espécies produtoras do anil foi abordada nos artigos 
“Instrucções sobre a cultura das especies aniliferas em Angola” publicado na 
revista As Colonias Portuguezas em 1889 e “Cultura das plantas do anil e 
processos de preparação d’esta materia corante” publicado na revista 
Portugal em África em 1897. A cultura das plantas que dão a coca foi 
abordada no artigo “Da coca e da sua cultura” publicado na revista As 
Colonias Portuguezas em 1890.  

                                                                 
1 Substância semelhante à borracha, resultante da coagulação do látex de algumas 
árvores da família das Sapotáceas. Não apresenta a propriedade elástica da borracha 
(Henriques, 1901c)). 
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Agricola em 1905 e nos artigos publicados sucessivamente, entre os volumes 1 
(1898) e 8 (1901), na Revista Portugueza Colonial e Maritima, que foram 
posteriormente compilados e publicados no livro “Agricultura Colonial”, que 
constitui separata da mesma revista. Nesta última obra, Júlio Henriques 
apresenta 95 culturas com elevadas probabilidades de sucesso em África. A 
parte I do livro aborda questões como o clima, a terra cultivável, as praticas 
agrícolas, a vida da planta e as florestas e a parte II descreve as “plantas 
próprias para culturas nas regiões tropicais”. As culturas estão agrupadas em: 
1) plantas alimentares (a) pelos frutos, b) pelos tubérculos, c) pelas sementes 
e d) pelas folhas e caule); 2) plantas oleaginosas; 3) plantas medicinais; 4) 
plantas de especiarias; 5) plantas tintoriais; 6) plantas aromáticas; 7) plantas 
produtoras de taninos; 8) plantas produtoras de materiais têxteis; 9) plantas 
produtoras de madeira; 10) plantas narcóticas; 11) plantas de cautchuc; 12) 
plantas da gutta-percha; 13) plantas para forragem (teosinté); 14) bambus e 
15) sabonetes ou saboeiros. Algumas culturas são descritas em grande 
pormenor, como a quina, o chá, o cacau, o café, a cana-de-açúcar, o tabaco, a 
borracha, as palmeiras e as baunilhas, enquanto de outras apresenta apenas 
uma breve descrição.  

CONHECIMENTO DA DIVERSIDADE VEGETAL TROPICAL 

Através dos contactos estabelecidos com os governantes e 
fazendeiros, nomeadamente em S. Tomé1 aquando dos ensaios da cultura da 
quina, Júlio Henriques criou laços de amizade que contribuíram para o seu 
interesse em estudar a flora espontânea daquela ilha e dos restantes 
territórios africanos. E se, inicialmente, recebia apenas material enviado pelos 
fazendeiros, algum tempo depois, a “rede” que havia estabelecido com os 
fazendeiros e governadores-gerais estendeu-se a farmacêuticos, médicos, 
oficiais do exército, padres e outros indivíduos que se encontravam a cumprir 
comissões nas mais diversas regiões ultramarinas (especialmente em África), 
alguns deles membros da Sociedade Broteriana2

                                                                 
1 Muitos dos fazendeiros de S. Tomé com quem Júlio Henriques mantinha contacto, 
quando em Portugal, faziam questão de se deslocar a Coimbra para o visitar e de lhe 
descrever a exuberante vegetação daquela ilha (Fernandes, 1982). 

.  

2 A Sociedade Broteriana foi fundada por Júlio Henriques em 1879 e foi assim 
denominada “em honra do notável naturalista” Félix de Avellar Brotero, como ele 
próprio refere no volume 1 do Boletim da Sociedade Broteriana (1880). À semelhança 
das Sociedades Botânicas de outros países teve como objectivo estudar a flora 
portuguesa, promovendo a formação de herbários locais, cujos exemplares seriam 
determinados no Herbário da UC onde existiam os meios necessários à correcta 
determinação dos espécimes (livros, Herbário de Willkomm, etc.). Esta sociedade tinha 
como membros todos aqueles que desejavam contribuir para um melhor 
conhecimento da flora de Portugal continental e ultramarino, entre eles, professores 
do ensino superior, secundário e primário, alunos dos cursos de botânica, párocos de 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 395 - 

O professor Júlio Henriques foi, juntamente com o Governador da 
Ilha de S. Tomé, Custódio de Borja, o grande impulsionador da Exploração 
Botânica da ilha de S. Tomé1 realizada em 1885 pelo jardineiro-chefe do 
Jardim Botânico de Coimbra, Adolpho Frederico Moller, com o objectivo de 
efectuar herborizações naquela ilha (Carrisso e Quintanilha, 1929-30; Carrisso, 
1934). Moller desempenhou a sua tarefa com muita eficiência e êxito e, para 
além de ter colhido espécimes de plantas de todos os grupos vegetais em S. 
Tomé, preparou ainda um colector, Francisco Dias Quintas, que deu 
continuidade a este trabalho em S. Tomé e na ilha do Príncipe2

                                                                                                                                              
cidades e aldeias, oficiais do exército, horticultores, botânicos amadores, etc. 
(Quintanilha, 1975). Como se pode verificar pelas palavras do próprio Júlio Henriques 
no Boletim da Sociedade Broteriana (volume 1, página 3): “Em todas as nações cultas o 
estudo da flora occupa a attenção de muitos naturalistas, e póde dizer-se que em todas 
ha numero consideravel de obras descritivas de incontestavel valor. Portugal tem feito 
excepção a essa regra. Além dos trabalhos do dr. Brotero pouco mais há. O nosso paiz 
tem sido explorado botanicamente mais por extrangeiros do que por nacionaes. (…) 
Muitas difficuldades porém se oppõem ao desenvolvimento dos trabalhos botanicos, 
que exigem meios pecuniarios, educação especial e elementos variados para estudo. 
Parte d’essas difficuldades podem ser vencidas vantajosamente por meio da 
associação, e por isso tentei em 1879 a formação d’uma sociedade, cujos membros se 
auxiliassem mutuamente trocando entre si os productos das suas herborisações e 
dando para o herbário da universidade um certo numero de plantas em paga do 
trabalho que ahi poderia ser feito para a exacta determinação das especies e 
distribuição dos exemplares colhidos pelos socios.". Aos sócios que viviam no 
continente juntaram-se outros residentes nas ilhas e nos territórios ultramarinos e 
começaram a chegar a Coimbra espécimes de herbário das mais variadas regiões do 
globo. Desta forma, o Herbário Português, constituído pelos espécimes de Portugal 
continental e territórios ultramarinos, aumentou progressivamente. À medida que os 
exemplares de plantas iam chegando e aumentando em número, Júlio Henriques e o 
seu naturalista, Joaquim de Mariz, verificaram a existência de muitas novidades para a 
flora de Portugal continental e ultramarino. Foi nesse contexto que Júlio Henriques 
fundou o Boletim da Sociedade Broteriana, publicação anual, aberta à colaboração dos 
sócios e de botânicos portugueses e estrangeiros, onde eram dadas a conhecer essas 
novidades. Até à data da sua jubilação publicaram-se 28 volumes desta revista, 
correspondendo à 1ª série desta publicação. A esta, seguiu-se uma 2ª série, 
inicialmente sob a direcção de Luís Carrisso e Aurélio Quintanilha, que perdura até aos 
dias de hoje. Luís Carrisso fundou ainda, em 1930, as Memórias da Sociedade 
Broteriana e, em 1935, o Anuário da Sociedade Broteriana. 
1 Para mais informações acerca da Exploração Botânica de S. Tomé por A. Moller, 
consultar: Henriques, Júlio Augusto. 1886. Exploração Botanica de S. Thomé. Boletim 
da Sociedade de Geographia de Lisboa, 1: 6-9., e as publicações analisadas nesta 
comunicação. 
2 E posteriormente em Moçambique onde chegou a ocupar o lugar de colector no 
distrito de Lourenço Marques (Fernandes, 1993). 

 após o seu 
regresso a Coimbra (Carrisso, 1934). Os estudos realizados sobre o material 
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colhido por Moller e, posteriormente, por Quintas permitiram realizar 
enormes progressos no conhecimento da flora de S. Tomé (Carrisso, 1934). Em 
1903, tendo já completado 65 anos e, apesar de todas as dificuldades 
inerentes às viagens naquela época, Júlio Henriques deslocou-se a S. Tomé 
para colher mais exemplares para herbário, observar o habitat e estudar a 
distribuição das plantas espontâneas e cultivadas da ilha (Coutinho, 1929-30). 
Depois do regresso a Coimbra intensificou as suas pesquisas sobre a ilha de S. 
Tomé resultando na monografia “A Ilha de S. Tomé sob o ponto de vista 
histórico-natural e agrícola”, publicada em 1917, no volume 27 do Boletim da 
Sociedade Broteriana. 

Para além das colheitas realizadas na Ilha de S. Tomé, chegava 
também a Coimbra, remetido por diversos colectores, material proveniente de 
outros territórios africanos: de Angola (José d’Anchieta, Capello e Ivens, 
Francisco Newton, Reverendo Antunes e Dekindt, Sisenando Marques, John 
Gossweiler, Jacinto A. de Sousa, D. Maria Chaves, etc.), de Cabo Verde (João 
Cardoso Júnior1, A. Barjona), de Moçambique (em particular as colheitas 
realizadas pelo médico e Director dos Serviços de saúde de Moçambique, Dr. 
Manuel Rodrigues Pereira de Carvalho, mas também por Francisco Quintas, 
por Rodrigues Braga e pelo Bispo de Moçambique, D. António Barroso) e da 
Guiné (Jacinto A. de Sousa, Manuel Rodrigues de Carvalho) 2

                                                                 
1 Para mais informações sobre este colector, ver: Pereira, Joaquim Tomaz Miguel. 
1985. Notas Bio-Bibliográficas sobre alguns colectores do antigo Ultramar Português. 
Anuário da Sociedade Broteriana, 51: 85-114. 
2 Para que este material chegasse nas melhores condições possíveis, J. Henriques, 
publicou no volume 6 (1888) do Boletim da Sociedade Broteriana, o artigo “Processo de 
preparação de plantas nas regiões equatoriais” com o objectivo de auxiliar os 
exploradores na difícil tarefa de preparar bem as plantas nas regiões quentes e 
húmidas. 

 (Carrisso, 1934). 
Júlio Henriques recebeu também espécimes provenientes de Macau, Timor e 
Índia. 

Estudar todo este material que chegava a Coimbra era tarefa que só 
poderia ser empreendida se ali existisse um grupo de taxonomistas a trabalhar 
sob a orientação de Júlio Henriques, à semelhança do que acontecia em Kew, 
Berlim ou Paris. Infelizmente, a situação em Coimbra era bastante diferente. 
Júlio Henriques dispunha de apenas um naturalista, Joaquim de Mariz, que 
estava totalmente absorvido com o estudo da flora de Portugal, onde ainda 
havia muito trabalho a fazer (Fernandes, 1982). Júlio Henriques ultrapassou 
esta limitação recorrendo a especialistas, principalmente estrangeiros, aos 
quais enviava colecções dos diversos grupos vegetais para que estes as 
estudassem e determinassem. Este objectivo foi alcançado e Júlio Henriques 
foi publicando no Boletim da Sociedade Broteriana os catálogos com as 
determinações dessas colecções, onde iam surgindo géneros, espécies e 
variedades novas para a Ciência (Carrisso, 1934).  
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O contributo de Júlio Henriques para o conhecimento da diversidade 
vegetal tropical é claramente visível através dos inúmeros trabalhos que 
publicou sobre a flora dos diferentes territórios africanos no Boletim da 
Sociedade Broteriana (1ª série, 1880-1920). O estudo destas publicações e da 
sua relevância para o conhecimento da diversidade vegetal destas regiões é 
analisada de seguida.  

Embora a maioria dos trabalhos vise o estudo da flora de 
determinado território em particular, existem alguns que estudam plantas 
colhidas em diversas regiões. Há artigos que estudam material colhido por um 
determinado colector (contendo plantas colhidas em várias regiões), outros 
são referentes a determinado grupo vegetal específico ou o catálogo engloba 
colheitas realizadas por vários colectores (em diferentes regiões). 

No volume 3 (1884) está publicado o catálogo das “Plantas colhidas 
por F. Newton na Africa occidental” que é composto por 124 espécies de 
plantas colhidas por Francisco Newton em diversas regiões da costa ocidental 
de África e determinadas por Júlio Henriques com o auxílio de especialistas 
estrangeiros, entre os quais, Winter, Nylander, Nordsted, Flahault, Wittrock, 
Hackel, Baker e Ridley. Por sua vez, no volume 16 (1899) encontra-se o 
trabalho “Subsidios para o conhecimento da flora da Africa occidental. 
Catalogo das plantas colhidas por Agostinho Sizenando Marques, subchefe da 
expedição portugueza às terras de Muata-Iamvo” que é composto por um 
catálogo de 221 espécies resultante da expedição comercial à região de 
Muata-Iamvo (África austro-central) da qual Agostinho Sisenando Marques foi 
encarregado. Júlio Henriques foi auxiliado pelos botânicos alemães Engler, 
Schumann, Gilg, Gürke e Pax na identificação das espécies africanas. 

Nos volumes 10 (1892) e 13 (1896) encontram-se os trabalhos 
“Compostas da Africa portugueza I e II”, da autoria de Hoffmann, onde são 
descritas 165 espécies colhidas em várias regiões de África, por Welwitsch, 
Cappelo e Ivens, Anchieta, F. Newton, João Cardoso Júnior, Sisenando 
Marques, Manuel Rodrigues de Carvalho, F. Quintas, Braga, pelo Reverendo 
Antunes e pelo Prelado de Moçambique. A primeira parte apresenta a 
descrição de 57 espécies e a segunda de 108 espécies de compostas africanas. 
O trabalho “Lichenes africani a cl. J. A. Cardoso ins. S. Nicolai et S. Jacobi, F. 
Quintas Lourenço Marques et in agro Moçambicensi determinatione R. R. 
Emeriae Episcopi lecti” foi publicado no volume 12 (1894) e é composto por 
um catálogo de 36 espécies de líquenes determinadas por Nylander, 
resultantes das colheitas de Cardoso Júnior em Cabo Verde e do bispo de 
Emeria e F. Quintas em Moçambique. Por sua vez, no volume 21 (1904/1905), 
Saccardo apresenta o trabalho “Fungi aliquot africani lecti a cl. A. Moller, I. 
Newton et A. Sarmento” onde descreve 40 espécies de fungos colhidas, entre 
outros, por Moller (S. Tomé), Isaac Newton (Guiné) e A. Sarmento 
(Moçambique). 
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Nos volumes 3 (1884) e 4 (1886) foram publicados o artigo 
“Explorações botanicas nas possessões portuguezas” que descreve as 
explorações botânicas de F. Newton, M. Rodrigues de Carvalho, Cardoso 
Júnior, Capello e Ivens, J. Gomes da Silva, A. Moller e F. Quintas e o artigo 
“Explorações botanicas na Africa” que faz referência à travessia do continente 
africano realizada por Capello e Ivens, à exploração realizada por F. Newton na 
África ocidental, às explorações botânicas de José d’Anchieta na região de 
Benguela e às colheitas realizadas pelo médico Manuel Rodrigues Pereira de 
Carvalho em Moçambique. 

Foram ainda publicados os seguintes catálogos: “Contribuição para o 
estudo da flora d’algumas possessões portuguezas. Plantas colhidas na Africa 
occidental por F. Newton, Capello e Ivens, M. R. Pereira de Carvalho e J. 
Cardoso” (volume 4, 1886), trabalho composto por 148 espécies colhidas por 
F. Newton, Capello e Ivens, Rodrigues Pereira de Carvalho e Cardoso Júnior e 
determinadas com o auxílio de Ridley e Hoffmann; “Contribuições para o 
estudo da flora da costa occidental d’Africa” (volume 5, 1887), composto por 
85 espécies colhidas por D. Maria José Chaves em Boma e F. Newton em S. 
Tomé, Príncipe e Ajudá e determinadas por Júlio Henriques com a colaboração 
de Nylander, Stephani, Hackel, Ridley e Baker; “Contribuições para o 
conhecimento da flora d’Africa. Catalogo de plantas da Africa Portugueza 
colhidas por M. R. de Carvalho (Zambezia); J. Cardoso (Cabo Verde); F. Newton 
(Ajudá e Angola); F. Quintas (Principe); J. Anchietta (Quindumbo); D. Maria J. 
Chaves (Congo); padre J. M. Antunes (Huilla)” (volume 7, 1889), catálogo 
constituído por 141 plantas colhidas por M. R. de Carvalho na Zambézia 
(Moçambique), por Cardoso Júnior em Cabo Verde, por F. Quintas no Príncipe, 
por D. Maria Chaves no Congo, por F. Newton em Ajudá e Angola, por J. 
d’Anchieta no Quindumbo (Angola) e pelo padre J. M. Antunes na Huíla 
(Angola) e determinadas com o auxílio de Hoffmann, Cogniaux e Rolfe; 
“Catalogo de Plantas da África Portugueza colhidas por Capello e Ivens 
(Angola); F. Quintas (Ilha do Principe e S. Thomé)” (volume 9, 1891), que 
contém 40 espécies de plantas colhidas em Angola por Capello e Ivens e nas 
ilhas de S. Tomé e do Príncipe por F. Quintas, determinadas por Hoffmann e 
Rolfe e ainda o trabalho “Contribuição para a flora africana. Catálogo de 
plantas africanas” (volume 17, 1900) composto pelo catálogo das 
criptogâmicas vasculares, monocotiledóneas e algumas dicotiledóneas de 
diversas localidades, tanto da costa oriental como da ocidental da África 
tropical, colhidas por Capello e Ivens (travessia do continente africano), J. A. 
de Sousa (costa ocidental), F. Newton, D. Maria Chaves, Paulo Amado, pelos 
Reverendos Antunes e Dekindt e Anchieta (Angola), F. Quintas e Rodrigues 
Braga (Moçambique). Os botânicos de Berlim, sob a direcção de Engler, 
colaboraram com Júlio Henriques na identificação destas 437 espécies. 

A ilha de S. Tomé foi a região acerca da qual Júlio Henriques mais 
trabalhos publicou. Nos volumes 4 (1886), 5 (1887) e 10 (1892) foram 
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sucessivamente publicados catálogos da flora de S. Tomé, resultantes das 
colheitas de A. Moller e F. Quintas. Júlio Henriques contou com o auxílio de 
diversos especialistas como Baker, Müller, Stephani, Winter, Nylander, 
Agardht, Nordstedt, Hauck, Flahault, Ridley, Oliver, Engler, Hoffmann, 
Schumann, C. de Candolle, Cogniaux, Planchon, Lindau e Pax, entre outros, no 
estudo destas plantas. O catálogo “Contribuições para o estudo da flora 
d’Africa. Flora de S. Thomé. Catalogo das plantas cryptogamicas” é composto 
por 361 espécies de criptogâmicas; por sua vez o trabalho “Contribuições para 
o estudo da flora d’Africa. Catalogo da flora da Ilha de S. Thomé” estuda as 92 
espécies gimnospérmicas e monocotiledóneas e 353 espécies de 
dicotiledóneas são estudadas no catalogo “Contribuição para o estudo da flora 
d’Africa. Catalogo da flora da Ilha de S. Thomé”.  

Além destes catálogos, diversos outros trabalhos foram publicados no 
Boletim, nomeadamente estudos sobre fungos. No volume 7 (1889), Saccardo 
e Berlese publicaram o catálogo “Mycetes aliquot guineenses a clar. Moller et 
F. Newton lecti in ins. S. Thomae et Principis” com a descrição de 24 espécies 
de fungos colhidas por A. Moller e F. Newton em S. Tomé e no Príncipe. Ainda 
no volume 7, Bresadola e Roumeguère publicaram o trabalho “Nouvelles 
contributions à la Flore mycologique dês Iles Saint-Thomé et du Prince 
recueillies par MM Ad. F. Moller, F. Quintas et F. Newton” onde descrevem 82 
espécies de fungos colhidos por Moller, F. Quintas e F. Newton nas ilhas de S. 
Tomé e do Príncipe. No volume 9 (1891), J. Bresadola, publicou o trabalho 
“Contributions à la Flore Mycologique de l’Ile de S. Thomé” onde descreve 26 
espécies de fungos colhidos por A. Moller na ilha de S. Tomé e no volume 11 
(1893), P. A. Saccardo, publicou o trabalho “Sistens aliquot fungillos lusitanicos 
e guineenses”, apêndice do artigo “Florula Mycologica Lusitanica sistens 
contributionem decimam ad eamdem floram nec non conspectum fungorum 
omnim in lusitania hucusque observatorum”, onde descreve 14 espécies de 
fungos, 8 delas provenientes de S. Tomé. 

Por sua vez, no volume 7 (1889), Augusto Nobre publicou o estudo 
“Recherches histologiques sur le Podocarpus Mannii” sobre o Podocarpus 
Mannii, uma conífera da ilha de S. Tomé, com base em material colhido por 
Moller perto da Lagoa Amélia, a 1400 m de altitude. No volume 8 (1890) foi 
publicado o artigo “Musci novi Insularum Guineensium” de V. F. Brotherus 
com a descrição de 27 espécies novas de musgos colhidos por F. Quintas nas 
ilhas de S. Tomé e do Príncipe. Ainda no volume 24 (1908/1909) foi publicado 
o trabalho “Plantae Insulae St. Thomae” onde são descritas três espécies da 
ilha de S. Tomé, duas por Veríssimo de Almeida e Sousa da Câmara e uma por 
A. Cogniaux. 

A monografia “A Ilha de S. Tomé sob o ponto de vista histórico-natural 
e agrícola”, publicada no volume 27 (1917), apresenta um estudo muito 
detalhado sobre a ilha de S. Tomé com base nos dados que Júlio Henriques 
recolheu quando a visitou em 1903, nos trabalhos publicados nos volumes 
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anteriores do Boletim e num grande volume de publicações de outros autores 
sobre diversos aspectos desta ilha. Este trabalho divide-se nos seguintes 
capítulos: 1) Resumo histórico da ilha, 2) Posição geográfica e orográfica, 3) 
Estrutura geológica, 4) As rochas de S. Tomé1

                                                                 
1 Capítulo da autoria do professor de Geologia da UC Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho. 

, 5) Clima, 6) A Fauna, 7) A Flora, 
8) A Agricultura, 9) A Floresta e 10) Um problema (relacionado com um 
achado arqueológico). Na parte final desta extensa obra encontra-se o 
“Catalogo das espécies de animais e plantas até hoje encontradas na ilha de S. 
Tomé”, sendo a parte relativa à fauna baseada em publicações de autores 
estrangeiros e nacionais e a parte relativa à flora uma revisão, com correcções 
e algumas adições, ao que já havia sido publicado nos volumes anteriores do 
Boletim. Para a determinação das espécies vegetais de S. Tomé, Júlio 
Henriques, contou com a colaboração de inúmeros botânicos estrangeiros 
(Winter, Bresadola, Roumeguère, Berlese, Nylander, Nordstedt, Hariot, 
Stephani, Muller, Hackel, C. de Candolle, Cogniaux, os botânicos do Jardim 
Botânico de Berlim, dos Jardins de Kew e do Museu de História Natural de 
Paris) e portugueses (Veríssimo de Almeida e M. Sousa da Câmara). 

Embora S. Tomé tenha sido a ilha que despertou maior interesse a 
Júlio Henriques, a flora dos outros territórios africanos também foi estudada 
como se pode ver pela análise dos seguintes trabalhos. A flora de Angola foi 
estudada por Cogniaux, Rolfe, Schumann e Baker, no volume 11 (1893), 
resultando no trabalho “Plantae africanae novae” que descreve 12 espécies 
colhidas em Angola por Sisenando Marques e por Welwitsch. A flora de Cabo 
Verde foi estudada no catálogo “Contribuição para o estudo da flora d’Africa. 
Enumeração de plantas colhidas nas Ilhas de Cabo Verde por J. A. Cardoso 
Junior” (volume 13, 1896), catálogo que dá a conhecer o notável trabalho 
realizado por Cardoso Júnior nas diversas ilhas deste arquipélago. Júlio 
Henriques contou com o auxílio de Christy, Bolle, Brotherus, Nylander e 
Askenasy na determinação das espécies. Este trabalho divide-se em 2 partes: a 
primeira composta por um catálogo de 204 espécies e a segunda com a 
descrição de 153 espécies de algas, com o título de “Énumération des Algues 
des iles du Cap Vert”. O artigo de Hackel “Espécie nova da flora das Ilhas de 
Cabo Verde: Chloris nigra, Hackel” (volume 21, 1904/1905) apresenta a 
descrição de Chloris nigra Hackel., uma espécie nova de gramínea encontrada 
nas ilhas de Cabo Verde. Relativamente a Moçambique, foi publicado no 
volume 6 (1888) o trabalho “Apontamentos sobre a flora da Zambezia. 
Exploração do medico M. Rodrigues de Carvalho” onde é feita uma breve 
descrição acerca da viagem à Zambézia inferior realizada por M. Rodrigues de 
Carvalho e se apresenta o catálogo das criptogâmicas e monocotiledóneas, 
composto por 70 espécies. No estudo das espécies deste catálogo, Júlio 
Henriques contou com o auxílio de Stephani, Baker, Hackel e Ridley. 
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Através da análise do seu espólio epistolar verifica-se que Júlio 
Henriques esteve ainda ligado ao processo de contratação do técnico agrícola 
suíço, John Gossweiler, pelo Governo de Angola, em 1903, que, de acordo 
com Fernandes (1993), durante a sua longa permanência ao serviço daquela 
província organizou um extenso herbário com mais de 15 mil números e 
contribuiu para o desenvolvimento agrícola daquela região. 

 CONCLUSÕES 

Apesar do principal interesse de Júlio Henriques ser a botânica pura, 
possuía também muitos conhecimentos sobre agricultura. A sua formação 
académica e científica, aliada ao seu enorme interesse pelo estudo dos 
territórios africanos e à sua disponibilidade para responder às dúvidas 
colocadas pelos agricultores, resultou num valiosíssimo contributo para o 
desenvolvimento agrícola, assim como para o conhecimento da diversidade 
vegetal daquelas regiões (onde foram descobertas inúmeras espécies vegetais 
novas para a ciência), como se demonstra no presente trabalho.  

Se por um lado, os trabalhos sobre agricultura tropical foram 
publicados em inúmeras revistas (alguns sob a forma de separata) e em livros, 
os trabalhos sobre a diversidade vegetal dos territórios africanos foram 
exclusivamente publicados no Boletim da Sociedade Broteriana (1ª série, 
1880-1920). Este facto pode ser interpretado com base no público-alvo das 
obras de Júlio Henriques. Os estudos sobre a diversidade vegetal, de carácter 
puramente científico, interessavam principalmente aos especialistas da 
botânica, daí terem sido publicados na revista fundada por Júlio Henriques 
com o objectivo de divulgar os trabalhos realizados pelos membros da 
Sociedade Broteriana. Por sua vez, os trabalhos sobre agricultura tropical 
eram dirigidos a um público vasto, composto por fazendeiros, agricultores, 
agrónomos, governadores e outras pessoas com interesse pela prática 
agrícola, tendo sido publicados em diversas revistas e jornais e, 
especialmente, sob a forma de pequenos livros de bolso. Estas obras 
encontram-se escritas numa linguagem simples e acessível, complementadas 
com ilustrações e esquemas, de modo a transmitir instruções precisas acerca 
das melhores técnicas para o cultivo das várias espécies de plantas e dos 
diferentes métodos de colheita e extracção dos respectivos produtos, a 
qualquer pessoa com interesse nesta área. 

Após a morte de Júlio Henriques, os trabalhos sobre os territórios 
africanos prosseguiram em Coimbra com o seu sucessor Luís Carrisso, cujo 
interesse se centrou particularmente em Angola1 e, posteriormente, com 
Abílio Fernandes1

                                                                 
1 Carrisso realizou três explorações botânicas a Angola: 1) em 1927 acompanhado pelo 
naturalista do Instituto Botânico, Francisco de Ascensão Mendonça, 2) a Missão 
Académica de 1929, da qual fizeram parte alunos, professores e assistentes de várias 

.  
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No século XIX, o continente africano foi objecto de um crescente 

interesse por parte das potências europeias, que se traduziu na realização de 
inúmeras explorações de cariz científico que precederam a ocupação colonial. 
Exploradores e missionários fizeram de África um lugar de eleição, aplicando-
se ali os mais recentes conhecimentos científicos que permitiram o 
reconhecimento e mapeamento precisos do território. 

Em Portugal, a Sociedade de Geografia (1875) incentivou estas 
explorações e a Comissão Portuguesa de Cartografia – CFC (1883) deu-lhes o 
enquadramento político e institucional necessário ao seu reconhecimento, 
garantindo-lhe ambas a qualidade científica dos trabalhos efectuados no 
terreno pelas diferentes equipas que integravam membros de ambas as 
instituições.  

Definido o campo de acção da CPC e a prioridade dada à elaboração 
de um Atlas de todos os territórios coloniais, os trabalhos iniciaram-se em 
Moçambique em 1884 cruzando-se, logo na década seguinte, com a 
necessidade de proceder igualmente aos trabalhos e negociações para a 
delimitação de fronteiras nos territórios do Sul. 

Neste contexto, esta apresentação pretende por um lado, evidenciar 
a importância da produção cartográfica da CPC no que se refere à história da 
cartografia e às novas técnicas e métodos utilizados no século XIX, e sublinhar 
a sua relevância enquanto documento escrito. E, por outro, articulando as 
informações destes mapas com a documentação do Arquivo de Fronteiras, 
pretende-se demonstrar a sua importância actual, seja porque estes mapas 
foram a base para a cartografia moderna seja porque mapas e documentos, 
ainda hoje são solicitados pelo governo de Moçambique para reconstruir suas 
fronteiras actuais. 

 

NOTA PRÉVIA 
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No século XIX, o continente africano foi objecto de um crescente 
interesse por parte das potências europeias, que se traduziu na realização de 
inúmeras explorações de cariz científico que precederam a ocupação colonial. 
Exploradores e missionários fizeram de África um lugar de eleição, aplicando-
se ali os mais recentes conhecimentos científicos que permitiram o 
reconhecimento e mapeamento precisos do território. 

Em Portugal, a Sociedade de Geografia (1875) incentivou estas 
explorações e a Comissão de Cartografia (1883-1936) deu-lhes o 
enquadramento político e institucional necessário ao seu reconhecimento, 
garantindo-lhe ambas a qualidade científica dos trabalhos efectuados no 
terreno pelas diferentes equipas que, não raro, integravam membros de 
ambas as instituições.  

O reconhecimento da importância e da necessidade da exploração 
científica e geográfica dos territórios coloniais bem como o desenvolvimento 
de estudos sobre estes mesmos territórios distinguiram, desde logo, a 
actuação da Sociedade e dos seus membros, animando as inúmeras sessões e 
debates em torno da política científica e da questão colonial que marcaram a 
viragem do século XIX. Homens como Luciano Cordeiro, Serpa Pinto, Joaquim 
José Machado ou Gago Coutinho são nomes sonantes neste contexto e, no 
caso específico destes dois últimos, constituem ainda exemplo da relação 
privilegiada que a Sociedade de Geografia manteve com outras instituições 
oficiais, mais ou menos pontuais no tempo, como sejam a Comissão de 
Cartografia ou as imediatamente posteriores Comissões de Delimitação de 
Fronteiras dos territórios coloniais que, no terreno, implementavam muitos 
dos propósitos consignados nos objectivos da Sociedade. 

No caso do território de Moçambique, esta relação marcou 
particularmente as acções empreendidas no último quartel do século XIX, 
tornando impossível falar da Comissão de Cartografia sem considerar a sua 
ligação à Sociedade de Geografia. Daí que a apresentação dos trabalhos da 
Comissão em Moçambique carecesse de algumas palavras que reforçassem 
não só a importância deste elo, como a pertença a um ideário filosófico e 
científico que simultaneamente as define, caracteriza e aproxima. 

Assim, considerando o trabalho da Comissão de Cartografia e 
independentemente das questões específicas da geografia e da cartografia, 
importa avaliar, do ponto de vista histórico, a sua actividade e produção 
cartográfica desenvolvidas em Moçambique nos finais do século XIX, 
evidenciando a sua importância tanto na perspectiva da história da cartografia 
e do próprio desenvolvimento técnico e científico que a mesma encerra 
quanto na de documento fundamental para perceber aspectos específicos da 
história de Moçambique e da costa Oriental de África. Independente da 
análise de outra documentação da época, o estudo desta documentação 
permite uma melhor compreensão tanto dos processos de alteração política 
ocorrentes na região, quanto dos próprios processos de evolução e alteração 
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física e ambiental, que ao longo dos séculos têm vindo a afectar seriamente 
toda aquela costa, com implicações actuais por vezes dramáticas, como seja, 
por exemplo, o desaparecimento/destruição dos mangais, na zona da Beira, 
entre a foz do Pungué e a do rio Savane, no actual distrito do Dondo1, ou o 
avançado estado de erosão da Ilha de Chiloane2

A escolha deste tema decorre seja de um conjunto de trabalhos 
levados a cabo no âmbito de projectos do IICT já terminados

.    

3 e que tiveram 
por base a inventariação, organização, digitalização e estudo de 
documentação sobre Moçambique, incluindo a que integra parte dos arquivos 
da antiga Comissão de Cartografia, seja de estudos que agora se desenvolvem 
no IICT, no quadro de dois outros projectos, recentemente financiados pela 
FCT no âmbito da História da Ciência. Um mais vocacionado para a acção da 
Comissão de Cartografia no seu tempo4 e outro, de natureza mais geral, 
centrado nas Missões Científicas Portuguesas dos séculos XVIII, XIX e XX5

                                                                 
1 http: // cidadedabeira.tripod.com/Noticias/n1.htm   

 e 
que pretende proceder ao resgate da informação histórica respeitante a 
recursos naturais, biodiversidade e saberes e práticas tradicionais no sentido 
de demonstrar a importância e o contributo actual deste tipo de informação, 
designadamente ao nível da possibilidade da sua contribuição para minimizar 
ou solucionar problemas actuais. 

OS ARQUIVOS DA COMISSÃO DE CARTOGRAFIA NO IICT 

O acervo da Comissão de Cartografia é partilhado por várias 
instituições nacionais de entre as quais, o Instituto de Investigação Científica 
Tropical, de que é herdeiro institucional, a Sociedade de Geografia de Lisboa e 
a Biblioteca Nacional; sendo que uma boa parte das cartas utilizadas, 
produzidas ou publicadas pela Comissão tem vindo a ser organizada, estudada 
e disponibilizada. A maioria delas foi já digitalizada e algumas estão mesmo 
acessíveis a consulta nos sites das instituições acima referidas.  

2 http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/ 2.06.2009 
3 Terras de Sofala: Persistências e mudança. Contribuições para a História da Costa Sul 
Oriental de África nos séculos XVI-XVIII. Projecto orientado pelo Prof. Artur Teodoro de 
Matos e que serviu de base à tese de doutoramento, com o mesmo nome, 
apresentada em 2004, à FCSH da Universidade Nova de Lisboa, pela autora do presente 
artigo (publicação no prelo a ser editada pela Fundação Gulbenkian), e Cartografia 
Política e Territórios Coloniais. Comissão de Cartografia (1883-1936): Um registo 
patrimonial para a compreensão dos problemas actuais. Projecto do IICT (2003-2006), 
coordenado por Maria Emília Madeira Santos. 
4 Meio Século de Ciência Colonial: Olhares Cruzados sobre o Arquivo e a Actividade 
Científica da Comissão de Cartografia (1883-1936). Proj. FCT HC/0067/2009. Projecto 
do AHU (IICT) coordenado por Ana Cannas. 
5 Proj. FCT HC/0075/2009. Projecto do IICT coordenado por Ana Cristina Roque. 

http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/�
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Contudo, este acervo dispõe de muita documentação que não foi 
ainda inventariada nem estudada, designadamente a que no IICT se encontra 
dispersa pelas várias unidades desta instituição1

Dos territórios que integraram o Império Português Moçambique foi 
aquele que, desde o início do século XVI, despertou desde logo particular 
atenção, sendo alvo de sucessivas expedições de reconhecimento, em 
particular da faixa litoral

. Entre cartografia, fotografia, 
documentação escrita e equipamentos utilizados, contam-se milhares de 
documentos e materiais que não foram ainda trabalhados, designadamente os 
que testemunham as ligações entre a Comissão de Cartografia e as Comissões 
de Delimitação de Fronteiras, cuja documentação integra o chamado Arquivo 
de Fronteiras, e que, no seu conjunto, podem não só contribuir para uma 
abordagem multidisciplinar às áreas nas quais a Comissão desenvolveu os seus 
trabalhos entre 1883 e 1936, como constituem uma peça fundamental para a 
História da Cartografia e para a História da investigação e da ciência nas 
regiões tropicais. Neste contexto, a cartografia enquanto documento histórico 
assume particular relevância. 

Para o período de vigência da Comissão, só a cartoteca da Comissão 
existente no ex Centro de Cartografia do Departamento de Ciências Humanas 
do IICT, inclui 481 cartas de Moçambique, na sua maioria produzidos pela 
própria Comissão ou sob sua chancela, de par com outras cartas que, não 
sendo de sua produção, foram no entanto utilizadas nos vários trabalhos 
desenvolvidos em Moçambique.  

O LUGAR DE MOÇAMBIQUE NA CARTOGRAFIA PORTUGUESA 
ANTERIOR AO SÉCULO XIX 

2

                                                                 
1 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Centro de Documentação (CDI), Departamento 
de Ciências Humanas (DCH) e Programa de Desenvolvimento Global (GeoDES) 
2 A expedição de Cid Barbudo, em 1505, é a primeira expedição de reconhecimento do 
litoral desta região.  “Regimento de Cid Barbudo (1505)”. Arquivo Nacional – Torre do 
Tombo (ANTT), Leis e Regimentos sem data, M. I. Doc.24. 

. A especificidade da navegação no Oceano Índico e a 
posição estratégica deste território no caminho para a Índia foram factores 
determinantes para a elaboração de uma cartografia que se foi afirmando 
pela precisão possível e o registo detalhado de uma costa aparentemente fácil 
de navegar mas, de facto, traiçoeira e difícil de ultrapassar. Na documentação 
dos séculos XVI e XVII, abundam referências às calmarias que forçavam os 
navios a muitos dias de imobilidade, aos ventos contrários que faziam as 
embarcações recuar num dia o que tinham avançado em dois ou três ou às 
tormentas, que mesmo longe do Cabo que lhes dava o nome, se 
apresentavam como responsáveis dos muitos naufrágios da Carreira da índia. 
De facto, em nenhum outro espaço do então Império Português ocorreram 
tantos naufrágios quanto na costa Sul-Oriental africana.  
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Por sua vez, a própria organização da Carreira da Índia exigia um 
outro tipo de conhecimentos, mais ligado à logística indispensável ao seu 
funcionamento, tornando imprescindível o estabelecimento de um porto de 
escala na costa Oriental africana. Nesse sentido, as descrições detalhadas, as 
notas de viagens passadas de mão em mão ao longo dos séculos e o 
conhecimento e experiência dos que por ali foram ficando, foram 
contribuindo progressivamente para colmatar possíveis lacunas no sentido de 
um mapeamento tanto quanto possível rigoroso e actualizado.  

Ainda que estas considerações possam parecer marginais ao tema 
que aqui se apresenta o facto é que este tipo de reconhecimentos e, 
sobretudo, a tradição da descrição e da elaboração de relatórios 
circunstanciados dando conta das características dos vários pontos da costa, 
possibilitaram a criação de um banco de dados, com informações seculares, 
muitas das quais foram posteriormente incorporadas nas cartas do século XIX, 
permitindo-nos hoje ter uma melhor percepção das alterações a que aquela 
costa tem vindo a ser sujeita. 

Naturalmente que este tipo de registo foi particularmente detalhado 
para as áreas onde a presença portuguesa se tornou efectiva logo no início do 
século XVI (ROQUE, 2011), por contra ponto com outras áreas, de que não se 
conhecem quaisquer registos, seja porque delas não se tinha conhecimento, 
seja porque se encontravam integradas em giros mercantis que se conheciam 
por experiência e não por cartas de itinerário. 

Importa contudo sublinhar que este saber acumulado contribuiu para 
que, a partir 1883, e beneficiando tanto de novos processos técnicos como de 
instrumentos científicos de maior rigor e precisão, a Comissão de Cartografia 
pudesse proceder a um trabalho científico e rigoroso de que resultou a 
cobertura cartográfica de quase todo o território de Moçambique. 

A presença portuguesa no território, sobretudo a partir do último 
quartel do século XVIII, impulsionou viagens de reconhecimento e 
levantamento dos principais recursos e potencialidades da região no sentido 
não só de mapear a costa, mas todo o território que se reclamava sob 
soberania portuguesa. Neste sentido, áreas como o vale do Zambeze, a costa 
de Sofala e a do continente fronteiro à ilha de Moçambique foram 
minuciosamente descritas e cuidadosamente cartografadas de acordo com os 
procedimentos científicos e tecnológicos utilizados e conhecidos até meados 
do século XVII (ANÓNIMO, 1636).   

No entanto, estes mapas, bem como outros produzidos já no século 
XVIII, embora reproduzindo cuidadosamente as áreas sujeitas a 
reconhecimento e exploração, eram falhos de precisão e muito raramente 
representavam de forma correcta as regiões consideradas ou as áreas dita sob 
controlo político português. Na maioria dos casos, as regiões representadas 
não eram mais do que simples esboços de áreas mal conhecidas, ainda que 
frequentadas pelos mercadores Portugueses ou ao seu serviço, integrando um 
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giro mercantil, velho de muitos séculos e partilhado pelos Portugueses desde 
meados do século XVI. Apesar de nelas se poderem reconhecer amigos e 
parceiros de comércio, estas áreas estavam longe de se poderem considerar 
como politicamente controladas pela Coroa Portuguesa e, enquanto tal, não 
podiam reclamar-se sob soberania nacional.   

Na verdade, apesar da realização de algumas viagens portuguesas 
pioneiras no interior – Lacerda e Almeida (1798), J. P. Baptista e Amaro José 
(1802-1811) - e das poucas tentativas de travessia, de costa a costa, do 
continente africano - Serpa Pinto (1877); Hermenegildo Capelo e Roberto 
Ivens (1877) e (1884-85) -, Portugal, em meados do século XIX, permanecia 
acantonado a estabelecimentos costeiros e, embora a sua influência comercial 
se estendesse aos sertões do interior, não é possível falar de submissão e 
ocupação efectiva das terras do sertão antes do início do século XX. Na 
segunda metade do século XIX, mesmo após a tentativa de Portugal 
implementar uma nova forma de organização administrativa do território sob 
seu controle, ainda se desconheciam os limites reais do território, justamente 
porque o interior permanecia inacessível, por conhecer e explorar (LIMA, 
1859:235; FERRERI, 1886:10-11) 

A necessidade de saber exactamente a extensão do que se 
consideravam ser os territórios africanos portugueses bem como a 
importância de um reconhecimento sistemático da terra, gentes, recursos e 
potencialidades, tornou-se então o principal objectivo das novas missões 
científicas do século XIX. E, neste contexto, proceder à compilação de 
informações anteriores e traduzi-las em termos cartográficos foi um dos 
primeiros passos, indispensável à criação de um corpus de informação que 
pudesse apoiar as novas expedições (SÁ DA BANDEIRA, 1795-1876). Por sua 
vez, a existência de uma cartografia do território provaria que os Portugueses 
tinham informações fiáveis porque o conheciam, sendo este conhecimento a 
garantia das suas pretensões de soberania sobre esse mesmo território.   

Simultaneamente, em meados do século XIX, o crescente interesse 
europeu por África e as alterações do mapa africano decorrentes das decisões 
da Conferência de Berlim, criaram condições especiais para se pensarem 
projectos extraordinários, que previam para este continente uma extensão do 
desenvolvimento industrial europeu para apoiar as pretensões do poder 
colonial das potências europeias em África. Redes ferroviárias, cruzando o 
continente de norte a sul e de leste a oeste foram consideradas como eixos 
fundamentais do desenvolvimento tendo em vista reduzir distâncias e facilitar 
a circulação de mercadorias e pessoas. Como a implementação destes 
projectos impunha o reconhecimento detalhado e a cartografia das zonas 
afectadas, o mapeamento científico do continente africano acabou por se 
tornar também um resultado da presença europeia e os seus interesses.   

O conflito europeu sobre a partilha do continente africano introduziu 
assim em África conceitos de espaço, propriedade e poder estranhos aos 
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africanos e sua execução foi, na maioria dos casos, imposta pela força, 
desrespeitando os direitos destes povos. Ao conceito africano de espaço bem 
como ao de relação comunidade - território impôs-se a implementação de um 
modelo ocidental, com base em divisões arbitrárias relacionadas com uma 
nova ordem colonial, moldada pela delimitação e demarcação físicas de 
fronteiras das novas possessões coloniais. Deste modo, nos finais do século 
XIX, a cartografia do continente africano constituiu também um suporte 
indispensável à estruturação de novas unidades políticas estranhas a África e 
aos africanos. 

Porém, e dado que a maioria dos actuais países africanos, herdaram e 
assumiram as suas fronteiras coloniais - resolução da OUA sobre a 
inalienabilidade das fronteiras coloniais, aprovada no Cairo (1964) e ratificado 
em Durban (em 2002) - cartografar África no século XIX, deve também ser 
entendido como o acto de criar e definir a maioria dos países africanos 
actuais.  

Neste contexto, a produção cartográfica do período colonial tornou-
se um instrumento importante para perceber o território e a forma como ele 
foi construído e organizado e, nesse sentido, tem de ser encarado também 
como um corpus documental relevante para uma melhor compreensão da 
história de cada país, da sua evolução e das eventuais mudanças que neles 
ocorreram desde então.  

CONTEXTO E ACTUAÇÃO DA COMISSÃO PORTUGUESA DE 
CARTOGRAFIA NO TERRENO  

Como já anteriormente referido, parte deste trabalho foi levado a 
cabo nos finais do século XIX, quando Portugal se viu na necessidade de 
delimitar os territórios africanos que historicamente reclamava como seus, 
face às pretensões de uma Europa que despertava para a ocupação e partilha 
do continente africano. As decisões tomadas na Conferência de Berlim em 
1885, evidenciavam a fragilidade da presença portuguesa expressa numa 
ocupação dispersa por pequenos núcleos, na sua maioria situados ao longo da 
costa e que muito dificilmente sustentavam as pretensões de soberania da 
coroa portuguesa sobre um imenso território cujos limites, de facto, se 
desconheciam.  

Num ambiente dominado pela pressão de uma Europa em expansão, 
Portugal foi forçado a investir no reconhecimento geográfico, hidrográfico e 
cartográfico das áreas que historicamente reclamavam como suas, bem como 
na sua ocupação territorial efectiva sob pena de não ver aí reconhecida a sua 
soberania. Consequentemente, cartografar o território de Moçambique no 
século XIX foi, não só demarcar as fronteiras de um espaço que se pretendia 
português, como delinear de forma indelével os contornos físicos do país que 
viria a ser Moçambique, independentemente de qualquer outra realidade 
regional que não fosse a dos interesses e presença dos europeus na região.   
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E esta tarefa coube, inevitavelmente, à Comissão de Cartografia cujos 
membros estiveram directamente envolvidos não só nos levantamentos 
cartográficos, como nas próprias comissões especificamente criadas para a 
delimitação dos diferentes troços de fronteira discutidos, milímetro a 
milímetro, com as outras potências europeias com interesses naquela região, 
designadamente a Inglaterra e a Alemanha. 

Na dependência da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e em estreita relação com a Sociedade de Geografia de Lisboa, a 
Comissão de Cartografia foi criada em 1883 com o imediato propósito de 
elaborar e publicar uma colecção de cartas das possessões ultramarinas e 
desenvolver os necessários estudos geográficos a elas associados. Ao longo de 
mais de 50 anos, a Comissão trabalhou em África e no Extremo Oriente, em 
todos os territórios onde os Portugueses marcaram presença desde o século 
XVI e a sua produção constituiu a base para todos os trabalhos de cartografia 
que, até hoje, têm vindo a ser feitos nessas regiões. Por sua vez, ainda que a 
Comissão tivesse sido criada para proceder à cobertura cartográfica dos 
territórios coloniais Portugueses, os seus membros foram frequentemente 
solicitados para participar noutras missões, designadamente as relacionadas 
com a delimitação e demarcação das fronteiras, ficando por isso a Comissão 
directamente envolvida no processo de implementação das fronteiras dos 
actuais países que, nos séculos XIX e XX, constituíam territórios coloniais em 
África e no Oriente.  

Deste modo, a cartografia produzida pela Comissão é não só um 
importante repositório de informação histórica e cartográfica, como também 
um instrumento indispensável para a compreensão global da evolução e das 
alterações sofridas nas áreas então mapeadas, designadamente para gestão 
das suas actuais fronteiras. Nesse sentido, a análise e avaliação do seu 
trabalho deve considerar não só os novos métodos científicos e instrumento 
utilizados com o trabalho de cooperação com outros serviços institucionais e 
comissões oficiais a trabalhar no terreno. 

3.1. Produção de Mapas e trabalho de campo 
Ainda que Moçambique não tivesse sido a primeira opção 

considerada para o arranque dos trabalhos da Comissão de Cartografia, razões 
que não cumpre aqui avaliar acabaram por determinar que a primeira destas 
expedições tivesse sido levada a cabo no Norte de Moçambique, mais 
precisamente entre o lago Niassa e o Arquipélago das Quirimbas. Conhecida 
como Expedição Pinheiro Chagas (1884-86), testemunhando deste modo o 
empenho do então Ministro da Marinha e Ultramar também ele co-fundador 
da SGL, a expedição foi dirigida por Serpa Pinto e Augusto Cardoso e, ainda 
que não tivesse tido então, na opinião pública e nos meios científicos, o 
impacte que tivera a anterior expedição de Serpa Pinto em 1877, o resultado 
não pode considerar-se de somenos importância.  
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Testemunhando, de algum modo, o fim de uma época marcada pelas 
grandes viagens em extensão e as pretensões de soberania sobre um espaço 
Português continuado do Atlântico ao Índico, a expedição de 1884 concretiza 
a necessidade da exploração sistemática de espaços geográficos precisos e 
preconiza a ocupação territorial dos mesmo com base nessa exploração. Neste 
contexto, pode mesmo considerar-se como a primeira de uma série de 
expedições e missões científicas que, abarcando várias vertentes do 
conhecimento do território, marcaram o último do quartel do século XIX; 
sendo que, no que respeita exclusivamente ao Norte de Moçambique, esta 
expedição resulta, de facto, no primeiro reconhecimento sistemático dos 
territórios entre o Ibo e o Lago Nyassa e na consequente representação 
cartográfica dos mesmos (FRIAS, 2010)1

Dada a natureza dos trabalhos da Comissão, tornou-se também e 
desde logo notória a necessidade de colaborar não só com o exército, que de 
certo modo tinha no interior o papel que a Marinha desempenhava no litoral, 

.  
Na sequência destes primeiros trabalhos e com a chancela da 

Comissão de Cartografia surgiram assim, entre 1884 e 1885, os primeiros 
mapas hidrográficos - o Plano do Porto e barra do Rio Inhamissengo (1884) e o 
Plano do Estuário do Rio Pungué (1885) -, e até finais de 1899 foram 
produzidas e editadas, pelo menos 23 cartas, cobrindo as áreas mais 
significativas da costa Centro - Norte de Moçambique. 

 Reflectindo naturalmente os propósitos que norteavam os trabalhos 
da Comissão, as cartas produzidas a partir de 1883 revelam não só a 
incorporação de todo um conhecimento e experiência anteriores aos seus 
trabalhos e o uso dos novos métodos e instrumentos possíveis de aplicar para 
rectificar toda essa informação como também a persistência da estreita 
colaboração com os oficiais da marinha que, no terreno, continuavam a 
assegurar os levantamentos indispensáveis à sua elaboração, como foi, por 
exemplo, o caso dos trabalhos realizados na década anterior por Augusto de 
Castilho (ROQUE e FERRÃO,2006).  

Independentemente das atribuições específicas da Comissão, a 
colaboração directa com a Marinha era inevitável já que esta tinha sido e 
continuava a ser responsável pela maioria dos trabalhos de reconhecimento 
ligados às vias fluviais e à zona costeira. As alterações permanentes do perfil 
da costa, a especificidade do sistema de monções e os ciclos de seca 
alternando com períodos de cheias de dimensões catastróficas obrigavam as 
equipas da marinha a observações continuadas e sistemáticas de forma a 
manter uma informação actualizada, em particular sobre as alterações dos 
portos e barras, sobre a navegabilidade dos rios, ou mesmo sobre o 
desaparecimento de sinais tidos como identificadores de determinados 
pontos.     

                                                                 
1 Tanto a documentação quanto a carta desta expedição, pertencem hoje ao acervo da 
Sociedade de Geografia de Lisboa. 
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como com especialistas nas áreas da geodesia e da geografia, e mesmo na 
área da fotografia, beneficiando neste caso específico da possibilidade de 
trabalhar com a da equipa da Expedição Fotográfica de 1888-1891, chefiada 
por Manuel Romão Pereira, que teve como incumbência a cobertura 
fotográfica do território de Moçambique sob domínio português. Neste 
sentido, o trabalho da Comissão assumiu-se como um trabalho 
verdadeiramente interdisciplinar.  

Esta cooperação passava também pela partilha de equipamentos e 
meios de transporte, pressupondo um trabalho de equipa, articulado não só 
com a disponibilidade dos meios técnicos e humanos, como com as condições 
climáticas que impunham que a maior parte do trabalho de campo fosse 
desenvolvido na estação seca.  

Este entrosamento de saberes, propósitos e objectivos viabilizou o 
conhecimento do território e reflectiu-se na consequente produção 
cartográfica. Neste sentido, a cartografia como ciência, bem como as missões 
desempenhadas tanto pela Comissão de Cartografia como pelas Comissões de 
Delimitação de Fronteiras foram consideradas instrumentos essenciais à 
estruturação e concretização do poder colonial português, sobre um território 
consideravelmente mais vasto do que aquele que Portugal reclamava 
historicamente sob a sua esfera de influência política e comercial. 

Por sua vez, todo este trabalho implicava igualmente o contacto 
directo com as populações, cuja conhecimento e a experiência das áreas onde 
viviam possibilitava o acesso a informações específicas sobre o território e 
que, por permitirem uma melhor compreensão do mesmo, constituíam um 
apoio fundamental ao trabalho científico a desenvolver. Porém, esta 
interacção epistémica implicava, de facto, uma ocupação efectiva do 
território, pelo que, do ponto de vista da cartografia, reconhecimento, 
ocupação territorial e definição de fronteiras, faziam parte de um mesmo 
processo cujo resultado, a curto prazo, foi a definição e aceitação 
internacional da soberania portuguesa sobre uma determinada área 
geográfica e, consequentemente, a criação artificial de um futuro país 
africano. 

Importa ainda referir que, para além da agenda política que 
enquadrava os seus trabalhos e das condicionantes atrás referidas, a Comissão 
teve ainda de enfrentar outro tipo de problemas, mais relacionados com a 
situação de agitação política e social que se vivia em certas áreas – Guerras 
Anglo-Boers; Invasões Zulu, Guerras de Gaza; ataques dos Swazis a Lourenço 
Marques... - e viu muitas vezes o seu trabalho técnico interrompido pelo facto 
dos seus membros serem solicitados para outras acções, principalmente de 
natureza técnica e diplomática, como a arbitragem de alguns conflitos locais, 
pareceres técnicos ou já referida participação nas comissões de delimitação 
de fronteiras que, neste período, trabalharam no Sul, na delimitação do 
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Distrito de Lourenço Marques com o Transval, a Suazilândia e a Maputolândia, 
e no Centro Norte, em Manica, no Barué, no Nyassa, no Chire e no Rovuma. 

Porém, estas contingências, apesar de terem contribuído para 
alguma lentidão na prossecução dos trabalhos não interferiram, de facto, na 
qualidade da actividade da Comissão, sempre pautada pelo registo minucioso 
dos vários elementos que identificam e caracterizam não só a costa de 
Moçambique, como o seu hinterland, com destaque para as principais bacias 
hidrográficas. Entre os aspectos mais significativos que foram registados 
contam-se o do resultado da combinação dos processos de assoreamento dos 
rios e de erosão marítima do litoral centro e o dos primeiros reconhecimentos 
sistemáticos e exaustivos, no Sul de Moçambique, justamente no âmbito dos 
trabalhos das Comissões de Delimitação de Fronteiras. 

Naturalmente, este registo assumiu aspectos muito diversos, 
tornando-se particularmente significativo em áreas como a da bacia 
hidrográfica do Zambeze ou a do Save, onde a rapidez das alterações 
decorrentes destes processos tornava especialmente difícil o manter um 
mapeamento preciso e actualizado (CASTILHO, 1869:197; ENES, 1893:13). 

Um dos exemplos mais significativos neste contexto é o da brevíssima 
vida que teve o primeiro farol da costa de Moçambique, construído 
justamente no Delta do Zambeze, na margem esquerda do estuário do 
Inhamissengo e que, construído entre 1884 e 1885, já tinha desaparecido em 
1893 por ter sido implantado numa área que, nesse espaço de tempo foi 
“corroída pelo mar” (ROQUE e FERRÃO, 2006).  

A possibilidade de proceder a um reconhecimento continuado e 
sistemático da costa e de o confrontar permanente com situações 
semelhantes à que terá ocorrido com o farol do Zambeze, como se verificou 
também com os marcos das fronteiras no Sul de Moçambique, determinaram 
a necessidade de proceder à procura de alternativas tanto para o 
estabelecimento de portos e povoações e assegurar as melhores condições de 
navegação, fluvial e marítima, quanto para a implantação das próprias linhas 
de fronteira. Deste modo, a definição e aceitação de qualquer das linhas de 
fronteira propostas relativamente aos territórios do Transval, da Suazilândia 
ou da Maputolândia, obrigou a reconhecimentos ainda mais exaustivos na 
medida em que se tornava imperioso determinar e escolher a localização dos 
marcos a implantar em áreas que não se encontrassem sujeitas a alterações 
ambientais resultantes de processos semelhantes aos observados na costa e 
nas bocas dos principais rios da região centro. 

Deste modo, até finais do século XIX, e salvo raras excepções, como é 
o caso da costa entre o Cabo S. Sebastião e Moebase que por falta de meios 
financeiros e de equipamentos específico só na segunda metade do século XX 
seria devidamente cartografada (MHM 1940:9-10), toda a costa de 
Moçambique havia sido sujeita a reconhecimentos sistemáticos; sendo que, 
deste reconhecimento, resultou uma cartografia de grande precisão e detalhe, 
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onde não falta a identificação e localização das barras obstruídas ou em 
formação, dos bancos de areia em mutação constante, das áreas 
progressivamente “comidas pelo mar” e de todos os sinais que permitiam a 
identificação da costa e dos grandes rios navegáveis, constituindo aspectos 
fundamentais para a segurança da navegação marítima e fluvial. 

Já no que respeita ao interior, e mais especificamente ao Sul de 
Moçambique, o trabalho desenvolvido no contexto da definição das fronteiras 
resultou no levantamento das bacias hidrográficas dos Rios Limpopo e 
Maputo, de par com a revisão dos estudos sobre o Rio Incomáti e o 
reconhecimento do curso dos Rios Pafuri, Elefantes, Singwedzi e Pongolo, e no 
levantamento de todo o hinterland compreendido entre a fronteira com o 
Transval e Inhambane (MCP 33-3) e desde a Ponta do Ouro à fronteira com a 
Suazilândia e ao actual Krugger Park, na África do Sul, com um registo muito 
preciso sobre a paisagem, a fauna e a flora da região, sobre a distribuição da 
população e as formas tradicionais de gestão aproveitamento do território 
pelas diferentes comunidades (ROQUE, 2009 e 2010b). 

ASPECTOS PARTICULARES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS 
FRONTEIRAS NO SUL DE MOÇAMBIQUE 

Independentemente dos conflitos político-económicos e 
socioculturais resultantes do processo de implementação das fronteiras do Sul 
de Moçambique, e na esteira do que já se referiu sobre o trabalho 
desenvolvido pela Comissão de Cartografia, importa sublinhar que este 
processo, para além de ser um processo de afirmação política inerente à 
implantação do colonialismo português em Moçambique foi, 
simultaneamente, o momento em que, pela primeira vez, houve oportunidade 
de conhecer, cartografar e sistematizar em termos científicos, toda a 
informação que foi possível recolher e validar.  

Tal implica que a análise da documentação que foi então produzida 
pelas Comissões de Delimitação de Fronteiras, em articulação ou não com a 
Comissão de Cartografia, deva ser feita tendo em consideração que, por um 
lado, esta documentação testemunha inequivocamente a ocupação colonial e 
por isso constitui uma peça fundamental da história do colonialismo 
português em Moçambique e, por outro, que esta mesma documentação 
representa para o país que hoje é Moçambique, um corpus documental único 
que, para certas áreas, incluí as primeiras descrições que permitem hoje 
perceber melhor os seus processos históricos de evolução e alteração, 
remetendo-nos por isso para a história local e regional, designadamente para 
a história de Moçambique no contexto da África Austral. 

Obviamente que todos estes aspectos se encontram interligados 
mas, não sendo este o espaço para a sua discussão e considerando a temática 
que aqui é privilegiada, importa sobretudo precisar e realçar o papel destas 
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Comissões em termos de conhecimento e de resultados desse mesmo 
conhecimento. 

O próprio reconhecimento do território resultava de um conjunto de 
factores que, desde logo, ultrapassavam a área restrita de implantação da 
linha de fronteira. Seja porque havia todo um caminho a percorrer e todo um 
conjunto de alternativas que tinham de ser avaliadas até chegar a um acordo 
sobre o traçado definitivo, seja porque as comitivas precisavam definir e 
montar os acampamentos de apoio aos trabalhos técnicos (MCP 30 5:2), uma 
imensa faixa de terreno foi sujeita a um escrutínio sistemático no sentido de 
precisar os melhores acessos, de localizar as fontes de água potável, de 
identificar os recursos silvestres possíveis de constituir complementos 
alimentares, de mapear a distribuição da população garantindo quer o seu 
apoio quer a sua sujeição à soberania portuguesa e informando sobre os seus 
usos, costumes e modos de vida, de registar movimentos de populações, 
identificar áreas despovoadas e em processos avançados de desertificação ou 
áreas onde a violência das cheias periódicas inviabilizaria qualquer 
estabelecimento permanente se não se desenvolvessem sistemas de 
contenção das águas que minimizassem o seu impacto e as consequentes 
situações de destruição.  

Ainda que possa parecer um pouco marginal ao trabalho que deveria 
ser feito, estas Comissões demonstraram particular cuidado na observação da 
paisagem e nos aspectos específicos da flora das várias regiões percorridas, 
referenciando-se pela primeira vez, os principais ecossistemas regionais, com 
destaque especial para as planícies aluviais, as estruturas ribeirinhas, as 
estruturas de Bushveld dos Libombos e as de Schrubveld da Mopane (MCP 33-
3) e os pauis e lagoas sazonais marginais aos Rios Pongolo e Maputo (MCP 30 
5:3). Por sua vez, na costa, as principais referências polarizam-se em torno dos 
mangais, bordejando estuários e deltas, estendendo-se por vezes vários 
quilómetros no hinterland sobretudo nas zonas costeiras da região central, 
ainda que adquira também particular importância a identificação de juncais e 
canaviais, nas margens dos rios e lagoas, sobretudo quando estes poderiam 
interferir, mesmo que pontualmente, com a navegação fluvial.  

Se as linhas de fronteira se definiam muitas vezes em trabalho de 
gabinete depois de acordos onde dominavam as discussões de natureza 
política com base em trabalhos de campo previamente desenvolvidos, a 
delimitação de facto e, sobretudo, a demarcação da fronteira impunha não só 
a presença no terreno de especialistas e equipamento técnico e científico 
necessário à implantação dos marcos de fronteira, como obrigava a alterações 
significativas na paisagem e, consequentemente, no eventual uso, por parte 
das populações locais, das áreas que ficariam afectas à zona de fronteira. 

As consequências deste processo assumiam, no tempo, resultados 
diferentes com impactes mais ou menos directos na paisagem e no quotidiano 
das comunidades locais, sendo que os primeiros e de impacte imediatamente 
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visível correspondiam ao acto de implantação dos marcos de fronteira e a 
todo o trabalho de prévio à sua implantação. Isto, porque ao longo da linha de 
fronteira, para além dos trabalhos topográficos e geodésicos necessários à 
determinação da localização dos vários marcos, cada marco tinha de ser 
colocado de modo a ser sempre visível do anterior e podendo-se dele avistar o 
marco seguinte, o que implicava que toda a área entre os marcos tivesse de 
ser completamente limpa, numa faixa suficientemente ampla que permitisse a 
visibilidade total exigida. Dependendo das condições do terreno, as Comissões 
decidiam, in loco  e caso a caso, a distância que deveria ser considerada entre 
cada marco, que poderia chegar aos 6,5 km, e a largura da faixa de 
desmatagem que poderia, em alguns casos, atingir os 3,5km (MCA 21:7). Este 
procedimento estava longe de se esgotar no acto de demarcação da fronteira. 
A regeneração mais ou menos rápida da vegetação obrigava a uma vigilância e 
actuação constante ao longo de toda a área demarcada para garantir que 
estas condições não sofreriam qualquer alteração (MCA15,16,18 e 21) o que, 
de certo modo, preconizava já um trabalho de gestão da fronteira a ser 
partilhado pelas partes envolvidas. 

Por sua vez, eventualmente mais do que a alteração da paisagem mas 
não tão imediatamente visível, este processo tinha desde logo implicações 
directas no quotidiano das comunidades locais uma vez que a limpeza e 
desmatagem destas áreas tornava impossível o seu aproveitamento por parte 
dessas comunidades, sobretudo em termos da sua utilização para os gados, 
para a recolha de plantas, frutos silvestres e lenhas, e mesmo para a caça.  

Deste modo, o processo de implementação da fronteira obedecia a 
um ritmo próprio e escalonado no tempo cujas consequências, em última 
instância, poderiam pôr em causa os modos de vida das comunidades locais 
ou mesmo obrigar à sua migração forçada, sobretudo quando, posteriormente 
à implantação dos marcos de fronteira se procedeu à instalação de vedações 
metálicas. Contrariamente aos marcos, as vedações passaram a impedir não 
só a livre circulação de pessoas, bens e animais e o livre acesso a recursos 
tradicionalmente utilizados pelas populações no quadro de um sistema de 
complementaridade regional tradicionalmente utilizado na alternância dos 
períodos de seca / chuva, como aconteceu no caso da zona do Krugger Park 
em 1929 (ROQUE, 2009:18), como obrigaram à divisão de comunidades às 
quais a linha de fronteira impôs percursos identitários distintos (MCP 30 1:18), 
porque doravante sujeitos a autoridades coloniais diferentes (ROQUE, 
2010a:10-11) 

Contudo, pese embora estas e outras consequências, do trabalho 
desenvolvido pelas Comissões de Delimitação de Fronteiras persiste hoje um 
corpus documental, cartográfico e fotográfico que informa detalhadamente 
sobre aspectos específicos da história de Moçambique, da história da ciência e 
do conhecimento científico que ali foi aplicado e que não pode nem deve ser 
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negligenciado porque prioritariamente conotado com a implantação do 
sistema colonial Português. 

NOTA FINAL 

Apesar da maioria dos mapas produzidos pela Comissão de 
Cartografia ou pelas Comissões de Delimitação de Fronteiras do Sul de 
Moçambique nos finais do século XIX não apresentarem ainda a precisão dos 
trabalhos relevantes das missões posteriores levados a cabo pelo Almirante 
Gago Coutinho, no âmbito da missão geodésica da África Oriental (1907-
1910), tal não significa que eles sejam menos importantes ou não possam ser 
considerados uma fonte não confiável de informações. Na verdade, de acordo 
com o equipamento técnico e científico então disponível, os recursos 
humanos existentes e sua capacidade de trabalho e movimentação do 
terreno, a documentação produzida constitui, indiscutivelmente, o primeiro 
corpus de informação escrita e cartográfica, actualizada e credível, para a 
região. 

  
Os mapas e a documentação produzida, designadamente os 

relatórios dos trabalhos das Comissões de Delimitação de Fronteiras, 
informam sobre temas tão diversos quanto as características geográficas, 
físicas e hidrográficas da região, os sinais de identificação e reconhecimento 
de diferentes áreas, os obstáculos naturais para a navegação e as condições 
precisas para a segurança da navegação, bem como sobre as zonas costeiras 
afectadas pelos processos erosão marinha e assoreamento, ou sobre a 
vegetação e os ecossistemas costeiros e das áreas interiores. Não menos 
importante é a informação sobre a população, a identificação das unidades 
políticas étnicas locais e a sua forma de organização, a distribuição regional 
das áreas cultivadas com a indicação específica do que foi produzido ou 
produtos florestais e outros recursos naturais, designadamente sobre a fauna 
e aflora 

Para além destes aspectos, esta documentação informa ainda, com 
algum detalhe, sobre os itinerários das expedições militares e o 
reconhecimento do território, sobre a implantação da rede de estradas e 
caminhos-de-ferro e, muito particularmente, sobre as diferentes fases do 
processo de definição, delimitação e demarcação de fronteiras; sendo que 
para este último aspecto, as cadernetas de campo informam especificamente 
sobre a localização geográfica precisa de todos os marcos implantados ao 
longo dos diferentes troços de fronteira. 

Sem que se pretenda uma enumeração exaustiva de todo o tipo de 
informação possível de apurar tanto no acervo cartográfico da Comissão de 
Cartografia quanto nos documentos do Arquivo de Fronteiras, estas 
referências ilustram a importância desta documentação tanto em termos 
técnico-científicos quanto em termos históricos permitindo uma melhor 
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percepção e compreensão de toda vasta área geográfica ao nível da sua 
evolução, persistências e eventuais alterações. 

Da sua análise é possível proceder ao mapeamento de toda a região 
tal como esta se apresentava nos finais do século XIX, com a identificação e 
localização dos recursos silvestres mais significativos e dos ecossistemas 
regionais, reflectindo mudanças já em curso nesse período, mas ainda não 
afectadas pela pressão humana e económica dos meados do século XX, 
permitindo deste modo a recuperação de informação perdida ou não 
conhecida e contribuindo para a constituição de bases de dados que suportem 
projectos actuais de investigação visando o desenvolvimento regional. 

Abordagem semelhante pode ser feita no que respeita à questão das 
fronteiras. Por razões de natureza política ou por causas naturais, muitos dos 
marcos de fronteira desapareceram e torna-se urgente a sua correcta 
recolocação não só para permitir a reconstrução da linha de fronteira em 
conformidade com os acordos que a definiram no século XIX, e que após a 
queda do regime colonial foram assumidos pelos governos dos novos países 
africanos da região, como para assegurar a gestão normal e regular da 
fronteira e garantir a definição e demarcação dos territórios de cada país e, 
consequentemente, evitar quaisquer conflitos políticos. 

Deste modo, cada um dos documentos e cartas dos Arquivos aqui 
referidos encerra um mundo de informações ainda não trabalhadas mas que 
podem dar contribuir para a compreensão de situações actuais e, como tal, 
ajudar na resolução de problemas actuais. Um mundo que, à época, o 
cartógrafo, o topógrafo ou o engenheiro militar organizou de acordo com as 
missões de que ia incumbido e dos objectivos últimos a que cada uma dessas 
missões deveria dar resposta.Porém, apesar dos objectivos específicos para 
que foram desenvolvidos ou de que foram resultado, cada um destes 
documentos incluí, de facto, muita informação que ainda não foi tratada e, 
consequentemente, as respostas que eventualmente neles se possam 
encontrar dependem, em última instância, de nós próprios, dos nossos 
objectivos e em função de situações actuais que procuramos compreender 
numa perspectiva histórica. Neste sentido, cada um dos documentos destes 
Arquivos é uma peça importante da nossa História, da História de 
Moçambique e da África Austral e enquanto tal merece e deve ser 
considerado. 
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Este artigo pretende enfocar o desenvolvimento da Meteorologia na 

cidade do Rio de Janeiro a partir do período colonial até o período Imperial, 
sendo esta cidade a primeira que contribuiu no desenvolvimento da atual 
Meteorologia brasileira. Esta pesquisa se propõe enfocar primeiramente os 
acontecimentos históricos desde 1781, com as campanhas das medições 
meteorológicas realizadas no Rio de Janeiro pelos portugueses a partir da 
primeira missão científica enviada da Europa ao Brasil e foi organizada em 
Lisboa, sob a supervisão de Miguel Antonio Ciera, e coordenada pelos 
Astrônomos Bento Sanches Dorta e Francisco de Oliveira. O objetivo da 
missão consistia inicialmente em realizar estudos para definir os limites entre 
o território espanhol e português estabelecido no Tratado de Santo Ildefonso 
em 1º de outubro de 1777, assinado entre Carlos III da Espanha e Dona Maria I 
de Portugal. Entretanto, os astrônomos se detiveram nas cidades do Rio de 
Janeiro e em São Paulo realizando intensas campanhas de medições de 
parâmetros meteorológicos e astronômicos entre 1781 e 1790. São enfocados 
alguns eventos marcantes, como o temporal que provocou o caos no Rio de 
Janeiro entre os dias 10 e 17 de fevereiro de 1811, com mais de cem mortes; 
este evento trouxe consequências dramáticas com uma enchente devastadora 
que assolou a cidade e que ficou conhecida como as “águas do monte”. 
Finalizando, é abordado todos os acontecimentos que permitiram fortalecer e 
desenvolver a Meteorologia brasileira até o final do período Imperial no Brasil. 
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Em 1908 foi admitido como praticante extraordinário do 

Observatório Meteorológico e Magnético da Universidade de Coimbra (UC) o 
bacharel Egas Fernandes Cardoso e Castro, a quem foi confiada a secção de 
sismologia. Egas de Castro publicou n’O Instituto, em Novembro de 1909, um 
dos primeiros estudos sismológicos do tremor de terra ocorrido em 23 de 
Abril desse ano com epicentro em Benavente. Nesta revista científica e 
literária, publicada pelo Instituto de Coimbra desde 1852 até 1981, saíram 
numerosos estudos nas mais diversas áreas científicas, incluindo a sismologia. 
O sismo de Benavente suscitou vários outros trabalhos em Portugal e 
Espanha. Originou também uma primeira tentativa, que veio a fracassar, de 
organização de um serviço sismológico em Portugal. Gerou ainda um 
intercâmbio com geofísicos espanhóis, tendo alguns deles publicado artigos 
sobre sismologia n’O Instituto. O lente coimbrão Anselmo Ferraz de Carvalho 
publicou em 1925, nessa revista, um estudo sobre tremores de terra ao 
mesmo tempo que apresentava uma comunicação no congresso realizado em 
Coimbra das Associações Portuguesa e Espanhola para o Avanço das Ciências, 
intitulada Colaboração íntima dos serviços sismológicos de Portugal e 

                                                                 
1 Agradecemos à Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FCT) pelo apoio 
financeiro que tornou possível a catalogação da biblioteca e arquivo do Instituto de 
Coimbra, na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra; pela bolsa de estudos 
concedida ao primeiro autor; e também para o financiamento do projecto 
(HC/0119/2009) "História da Ciência da Universidade de Coimbra (1547-1933)”. 
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Espanha. Cientistas dos dois países ibéricos pretendiam, portanto, já nessa 
altura dar passos para o estudo da sismologia à escala internacional. 

INTRODUÇÃO 

O percurso histórico da sismologia está, de forma indelével, ligada a 
Portugal. Com efeito, o fenómeno dos tremores de terra tornou-se um 
importante objecto de estudo a partir do grande sismo de Lisboa de 1755, que 
atingiu de forma dramática a cidade de Lisboa. O governo português da época, 
encabeçado pelo Marquês de Pombal, adoptou uma postura racional perante 
um acontecimento de origem natural e deu de modo brilhante um dos 
primeiros exemplos de resposta do Estado a uma emergência sísmica 
(Almeida, 2009). Ainda tomou a iniciativa de distribuir em larga escala 
questionários sismológicos com o intuito de avaliar os efeitos do terramoto 
nas pessoas, construções e terrenos, ao mesmo tempo que solicitava 
informações sobre outros sismos anteriores (Peixoto et al., 1986, p. 264). O 
sismo de Lisboa desencadeou numerosos estudos, da autoria de portugueses 
e estrangeiros, bem como a elaboração de catálogos de outras catástrofes 
naturais sentidas até à época em todo o globo, de forma a dar conta do que 
então era considerada a “epilepsia da Terra” (Mendonça, 1758).  

O estabelecimento da sismologia como área científica assentou, 
principalmente, em dois factores: 1) no desenvolvimento de um corpo teórico 
que descrevia a natureza ondulatória dos sismos, que passaram a estar 
relacionados com causas, na época de origem desconhecida, radicadas no 
subsolo terrestre, e 2) na invenção de instrumentos de registo da actividade 
sísmica que podiam medir os movimentos do solo. Grandes avanços nesta 
área só vieram, porém, a ocorrer no decorrer do século XIX e nas primeiras 
décadas do século XX. Após terem sido escritas as equações do movimento 
ondulatório em meios praticamente elásticos pelos franceses Augustin-Louis 
Cauchy e Siméon-Denis Poisson entre 1828 e 1831, ficou clara a existência de 
duas ondas sísmicas que se propagavam a velocidades diferentes: foram 
denominadas longitudinais e transversais pelo irlandês Georges Stokes em 
1849. A obtenção de sismogramas ao longo da segunda metade do século XIX, 
tendo por base o aperfeiçoamento do sismógrafo, permitiu novos avanços, 
designadamente os que foram da autoria do geólogo inglês Richard Oldham 
que, a partir da análise de sismogramas do sismo de 1897, na Índia, foi o 
primeiro a identificar correctamente as ondas primárias (P), de compressão e 
longitudinais, as ondas secundárias (S), de deslocação transversal e mais 
lentas que as ondas P, e as ondas de superfície, que se propagam à superfície 
terrestre e que já haviam sido previstas pelo físico inglês Lord Rayleigh em 
1885 (Howell, 1990). A capacidade de interpretação de sismogramas, obtidos 
em diversos sítios do planeta, contribuiu para uma forte expansão da 
sismologia e a sua aplicação ao melhor conhecimento do interior da Terra.  
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A quantificação dos tremores de terra foi também um dos primeiros 
objectivos da sismologia. Os primeiros métodos incidiram na formulação de 
escalas numéricas baseadas numa síntese dos efeitos observados, em 
particular naqueles com maior relevância para a actividade humana. Assim, as 
primeiras escalas, que registavam a intensidade sísmica por comparação com 
os efeitos registados noutros casos, foram sendo aperfeiçoadas de modo a 
reduzir a sua subjectividade. Começaram por obter repercussão internacional 
as escalas de intensidade desenvolvidas, independentemente, pelo italiano 
Michele Stefano de Rossi, em 1874, e pelo suíço François Alphonse Forel, em 
1881. Ambas apresentavam dez níveis que se iniciavam por um tremor muito 
leve, apenas registado por um bom sismógrafo, e que acabavam num grau de 
uma agitação causadora de uma enorme destruição. Os dois investigadores 
publicaram, em 1883, uma escala conjunta à qual foi dado o nome de Rossi-
Forel, que haveria de ser a mais usada para avaliar os sismos nas décadas 
seguintes. O italiano Giuseppe Mercalli introduziu, em 1902, modificações 
nessa escala, mantendo os dez graus mas amplificando a sua descrição. A 
escala que ainda hoje é usada, embora com algumas modificações, às quais foi 
dado o nome de Mercalli, foi proposta por Adolfo Cancani em 1904. Contém 
dois níveis de intensidade a mais que apenas deviam ser aplicados a sismos 
mais sérios, perfazendo um total de doze graus (Ferrari & Guidoboni, 2000; 
Musson, et al., 2010). 

No início do século XX persistia uma grande dificuldade em relacionar 
a intensidade sísmica, obtida através das referidas escalas, com uma grandeza 
física que permitisse obter uma graduação contínua. Contudo, Cancani 
efectuou também a primeira tentativa relativamente bem sucedida de 
relacionar cada grau da escala de Mercalli com valores limites da aceleração 
do movimento sísmico (Castro, 1909, pp. 586-587).1

                                                                 
1 Cancani baseou-se em fórmulas simples e experimentalmente verificadas, que 
avaliavam a aceleração máxima necessária para causar os efeitos sísmicos observados 
em construções. Essas fórmulas tinham sido obtidas por Fusakichi Omori, professor de 
sismologia da Universidade de Tóquio. 

  
A afirmação da sismologia como um ramo das geociências só foi 

possível com o aparecimento de instituições dedicadas ao seu estudo, em 
paralelo com o interesse suscitado principalmente por fenómenos sísmicos 
devastadores. Não é de admirar que o primeiro grupo organizado de 
investigadores nesta área – a Sociedade Sismológica do Japão – tenha surgido 
neste país, logo após o sismo de Yokohama de 1880. Esta sociedade era 
liderada por sismólogos britânicos, nos quais se incluía John Milne. Uma 
segunda associação surgiu em Itália, um país situado numa zona sísmica:  em 
1895, foi fundada a Sociedade Sismológica Italiana (Valone, 1998, pp. 747-
748), à qual pertenceu o físico da Universidade de Coimbra (UC) António dos 
Santos Viegas  (Observações Meteorológicas, Magnéticas e Sismológicas, 
1914, p. VIII). 
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A FUNDAÇÃO DO IC E OS PRIMEIROS SISMÓGRAFOS EM PORTUGAL 

O escritor Joaquim José Moreira de Mendonça publicou em 1758 
uma história dos terramotos com um título extenso, como era uso na época: a 
História Universal dos Terremotos que tem havido no mundo, de que ha 
noticia, desde a sua creaçaõ até o seculo presente: com huma narraçam 
individual do terremoto do primeiro de Novembro de 1755, e noticia 
verdadeira dos seus effeitos em Lisboa, todo Portugal, Algarves, e mais partes 
da Europa, Africa, e América, aonde se estendeu: e huma dissertaçaõ phisica 
sobre as causas geraes dos terremotos, seus effeitos, differenças e 
prognosticos: e as particulares do ultimo. Como o título evidencia, pretendia o 
autor não só descrever o terramoto que havia ocorrido em Lisboa, três anos 
antes, mas também catalogar, com base nos registos existentes, todos os 
sismos sentidos no mundo até 1755 e dissertar sobre a forma como os 
eventos sísmicos eram vistos por estudiosos estrangeiros, incluindo a 
discussão das suas possíveis causas. Trata-se de uma obra seminal na 
sismologia em Portugal, não apenas pelo seu valor descritivo, que esteve na 
base de um estudo sismológico realizado, em 1909, por Luís Pereira de Sousa, 
mas também pela tentativa de dar explicações físicas para um fenómeno cuja 
origem divina ainda era aceite por muitos. 

No seu texto de 1803 intitulado Sobre a causa natural do famoso 
Terramoto de Lisboa no ano de 1755, o filósofo natural Teodoro de Almeida 
(1722-1804), padre da Congregação do Oratório que esteve exilado em 
Espanha e França, descreveu algumas das consequências do abalo telúrico, 
seguidas das reflexões que fundamentavam as explicações científicas da sua 
ocorrência.1

O interesse no estudo dos fenómenos sísmicos não conduziu, no 
imediato, a grande evolução da sua compreensão científica, ficando esta 
dependente da construção de aparelhos que permitissem efectuar registos 
precisos da deslocação do solo, da sua velocidade e/ou aceleração, num dado 
ponto da superfície terrestre – os sismógrafos. Apesar de terem sido 
desenhados e construídos vários instrumentos sísmicos e sismoscópios

 Vários outros autores portugueses da época dissertaram sobre as 
causas deste abalo (nomeadamente os médicos António Ribeiro Sanches e 
José Alvares da Silva), citando alguns as ideias primitivas dos filósofos da 
antiguidade, enquanto outros apelavam à aplicação do moderno método 
baconiano (Carvalho, 1987). 

2

                                                                 
1 Publicado em anexo no livro Lisboa destruida : poema / Theodoro de Almeida. Lisboa: 
Na oficina dos Conselhos de Guerra e do Almirantado. Anno M.DCCC.III. 
2 Instrumentos que detectam os efeitos de tremores de terra, sem terem a capacidade 
de registarem a actividade sísmica 

 
durante o século XVIII, os primeiros sismógrafos dignos desse nome só vieram 
a surgir em meados do século XIX (Ferrari, 1998, pp. 528-530). É também por 
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isso que, em Portugal, o tema da sismologia se foi dissipando, à medida que se 
ia atenuando a memória do drama de 1755. 

O interesse pelas ciências geofísicas acentuou-se, porém, na década 
de 1850, no quadro de um novo ambiente político, marcado por um 
sentimento regenerador da nação. Após as invasões francesas, ocorridas no 
início do século, e de anos de guerra civil, obtiveram-se, a meio do século XIX, 
as condições propícias à concretização de medidas de reacção ao atraso 
científico e tecnológico do reino. Em Lisboa, foi fundado em 1854 um 
Observatório Meteorológico, ao qual foi dado o nome do Infante D. Luís e 
associado à Escola Politécnica, ao passo que em Coimbra se retomavam as 
observações meteorológicas no Gabinete de Física, cujos resultados passaram 
a ser publicados numa revista científica e literária – O Instituto. Esta 
publicação emanava da sociedade académica com o mesmo nome que tinha 
sido criada em Coimbra em 1852. O Instituto de Coimbra (IC) englobou uma 
parte dos associados da Academia Dramática, na sua maioria jovens 
professores da UC, que ao cultivo das Letras e Artes decidiram aliar o estudo e 
a disseminação da Ciência em Portugal, que sabiam estar relacionada com o 
progresso material. Assim, na nova associação, para além de uma classe 
dedicada à Literatura e Belas Artes, outras duas foram devotadas às Ciências 
Morais e Sociais e às Ciências Físico-Matemáticas (Leonardo, 2009). Desde 
logo alguns membros do IC pediram a criação de um observatório 
meteorológico e magnético em Coimbra, semelhante ao lisboeta, um 
desiderato que só seria atingido em 1864, em grande parte pela iniciativa de 
Jacinto António de Sousa, professor de Física da UC e um dos fundadores do 
IC, (Leonardo, 2011).  

Em ambos os observatórios se privilegiaram as observações 
meteorológicas e magnéticas. No entanto, Joaquim Henriques Fradesso da 
Silveira (1825–75), lente de Física da Escola Politécnica de Lisboa e na altura 
director do Observatório Infante D. Luís, fez uma primeira tentativa em 1864 
de instalação de uma estação sismográfica em Lisboa. Neste mesmo ano, 
Fradesso da Silveira endereçou uma carta a Alexis Perrey, sismólogo francês 
que tinha compilado um extenso catálogo de tremores de terra entre 1843-
71, solicitando que lhe fosse indicado um sismógrafo simples para instalar em 
Lisboa. Todavia a resposta de Perrey terá sido desencorajadora, não se 
concretizando a pretendida aquisição (Peixoto et al., 1986, pp. 270-271).  

A existência do IC e, em particular do respectivo periódico que 
reportava a actividade científica e académica na então única universidade 
portuguesa, terá encorajado os seus sócios a envolverem-se em novas áreas 
científicas. António dos Santos Viegas (1835-1814), professor catedrático de 
Física e sucessor de Jacinto de Sousa na direcção do Observatório 
Meteorológico e Magnético (OMM) da UC, que acumulou, entre 1885-86, com 
a presidência de IC e, entre 1890-92 e 1906-7, com a Reitoria da UC, foi um 
dos pioneiros da sismologia portuguesa. Em 1891, ajudou na aquisição de um 
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primeiro sismógrafo para o OMM (um aparelho Angot B, No. 5388, construído 
na casa Breguet), que se manteve em funcionamento até 1914/15 (Custódio 
et al., 2010).   

Nos Açores os estudos sismográficos começaram em 1902, com a 
instalação de sismógrafos em Ponta Delgada e Horta. Dois anos depois foi 
instalado no Observatório Astronómico de Lisboa (Tapada da Ajuda) um 
tromómetro de Bosch que registava movimentos sísmicos. Este último nunca 
funcionou regularmente por falta de pessoal e por dificuldades de instalação 
(Peixoto et al., 1986, p. 271). 

 

Figura 1: Santos Viegas (ao centro) e os seus ajudantes no Observatório Meteorológico 
e Magnético da UC (Observações Meteorológicas, Magnéticas e Sismológicas, 1914). 

A SISMOLOGIA EM COIMBRA E O SISMO DE BENAVENTE DE 1909 

Tendo sido o OMM da UC o precursor nacional dos estudos 
sismográficos, Santos Viegas (Figura 1) cuidou de não descurar a área, 
procurando aperfeiçoar os serviços prestados. O sismógrafo de Angot terá 
funcionado com alguma regularidade, o que se comprova pela aquisição de 
papel fotográfico para o sismógrafo e uma anotação com data de 24 de Abril 
de 1901 que regista um tremor de terra em Lisboa e Algarve (Santos, 1995, p. 
146), apesar de os resultados não terem vindo a lume em qualquer 
publicação. Verificou-se, na transição de século, que a sensibilidade e a 
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velocidade de registo deste aparelho não eram suficientes para sustentar uma 
secção de sismologia, pelo que, em 1900, Santos Viegas promoveu a aquisição 
de um sismógrafo Milne, de pêndulo horizontal, ao Observatório inglês de 
Kew, instrumento que chegou a Portugal no ano seguinte (idem, pp. 147-148). 
Embora as obras de construção de um pavilhão tenham sido logo iniciadas, a 
instalação do novo aparelho, que registava movimentos sísmicos da direcção 
este-oeste (E-W), apenas foi concluída em 1904. 

Como aconteceu com outras instalações científicas nacionais dessa 
época, as limitações derivadas da falta de pessoal técnico para tabular com 
regularidade os registos impediu, nos anos seguintes, a publicação dos 
resultados. Apenas em 1908 se conseguiu obter os serviços de um recém-
graduado na Faculdade de Filosofia da UC, Egas Fernandes Cardoso e Castro 
(1885-?). Este bacharel foi admitido como praticante extraordinário sendo, no 
ano seguinte, encarregado da nova secção de sismologia. Embora não sendo 
remunerado, o trabalho de Egas de Castro permitiu a publicação das 
observações sísmicas de 1909. Estas vieram juntar-se às observações 
meteorológicas e magnéticas que já tinham sido compiladas ao longo das 
quatro décadas anteriores, suscitando a alteração do nome da publicação 
anual do OMM (Observações Meteorológicas, Magnéticas e Sísmicas…, 1910). 
Com a criação da secção de sismologia, ficou completa a investigação na área 
das ciências geofísicas em Coimbra. A participação de Egas de Castro foi 
devidamente destacada por Santos Viegas (idem, p. VIII). 

As observações sísmicas publicadas pelo OMM de 1909 a 1914 
descreviam todos os eventos sísmicos detectados, que foram classificados em: 
tremor domesticus (epicentro a menos de 500 km), vicinus (epicentro de 500 a 
3000 km), remotus (epicentro de 3000 a 10 000 km) e ultimus (epicentro a 
mais de 10 000 km). Para cada sismo, eram indicados os instantes: de início do 
tremor (V1), de início da segunda fase (V2), de início da fase principal (B), de 
máxima amplitude (M) e de fim do tremor (F). Eram registadas também a 
semi-amplitude máxima em milímetros (A) e a inclinação máxima em 
segundos de arco (I) (idem). Esta era uma adaptação do sistema adoptado 
pela Associação Britânica para o Avanço da Ciência. 
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Figura 2: Efeitos do sismo de 23 de Abril de 1909 em Benavente (Miranda, 1931a). 

Por coincidência, foi também em 1909 que ocorreu o sismo mais 
forte sentido na Península Ibérica no século XX. Este abalo veio relançar o 
debate sobre a necessidade de criar um serviço nacional de sismologia. O 
tremor de terra teve o seu epicentro próximo da vila de Benavente (Figura 2), 
mas os seus efeitos devastadores fizeram-se sentir numa vasta região, na 
margem sul do Tejo, cerca de 40 km a montante de Lisboa. Registaram-se 47 
mortos e os danos patrimoniais foram consideráveis: cerca de 40% dos 
edifícios de Benavente ruíram, tendo de ser demolidos e só 20% sofreram 
danos menores (Fonseca, 2010). O sismógrafo de Coimbra foi o único em 
território português a registar este evento,1

“Desde as 13h-55m,4 deste dia o pêndulo mostrou-se 
inquieto até ás 17h-40m,1, hora a que executou uma 
oscillação, partindo de E. para W., com a amplitude 
de 2mm,40 (0",62). Seguidamente registou-se uma 
serie de oscillações, 7 das quaes de amplitude 
superior a 17mm,00 (4",42), produzindo o 
deslocamento da posição d'equilibrio A amplitude das 

 sendo efectuado no dia 23 de 
Abril o seguinte registo: 

                                                                 
1 Há referências à construção de um transformador electro-automático de velocidade 
aplicado a um pêndulo vertical, no Observatório da Marinha, um dispositivo, da autoria 
do vice-almirante Augusto Ramos da Costa, que permitia distinguir as fases de um 
sismograma. Este aparelho estava a funcionar quando se deu o sismo de Abril de 1909, 
tendo sido publicada uma descrição deste macrosismógrafo no Bulletin n.º 5 de la 
Societé Belge de Astronomie, em 1910 (Costa, 1931). 
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oscillações diminuiu gradualmente até atingir 
0mm,70 (0",18) ás 18h-10m,3, em que voltou a 
augmentar, partindo o pêndulo de W. para E., e 
attingindo o valor de 1mm,40 (0",36). Tornou a 
diminuir e parou, ás 18h-55m,4. Tremor domesticus. 
Epicentro em Benavente. Sentido em Coimbra com a 
força VI (Forel-Mercalli)” (Observações 
Meteorológicas, Magnéticas e Sísmicas…, 1910). 

Várias cópias fotográficas do registo deste sismo foram fornecidas a 
entidades nacionais e estrangeiras, das quais destacamos a do sismólogo 
Manuel Sánchez Navarro-Neumann, do observatório espanhol da Cartuja, 
uma das primeiras a ser solicitada. O provimento, dado em 7 de Maio de 1909, 
foi acompanhada de um ofício de Santos Viegas, onde este descrevia alguns 
dos efeitos sentidos em Coimbra e noutras regiões portuguesas, deu conta das 
réplicas registadas e solicitou uma cópia do sismograma obtido na estação da 
Cartuja (Santos, 1995, pp. 151-152). Infelizmente, já não existe o sismograma 
original obtido em Coimbra: perdeu-se, provavelmente, devido a algum 
empréstimo não registado. 

Egas de Castro assumiu o estudo deste tremor de terra com vista a 
calcular a profundidade do hipocentro. Este trabalho foi publicado num artigo  
n’O Instituto, em Novembro de 1909, com o título de Geodynamica tellurica 
(Castro, 1909). O cálculo baseou-se na escala sísmica proposta por Cancani na 
2.ª Conferência Internacional de Sismologia, realizada em Estrasburgo em 
1903, onde Portugal esteve representado (entre 18 países). A referida escala 
possuía doze termos (idênticos aos de Forel-Mercalli), designados por graus 
de “força de Cancani” (G), correspondendo a cada um deles valores limite de 
aceleração (A).1  Se não houvesse perda de energia, poderia supor-se que a 
aceleração sentida num determinado local era directamente proporcional à 
distância desse ponto ao foco do sismo. Dado existir absorção da energia do 
tremor de terra pela crusta terrestre, era possível obter um factor do 
decréscimo da aceleração baseado num coeficiente de absorção. Eram assim 
obtidas as chamadas “equações de Cancani”, que relacionavam os graus de 
força observados com a profundidade do foco e com o coeficiente de 
absorção da crusta terrestre. Este método pressupunha a elaboração de 
mapas com isossistas2

                                                                 
1 A relação entre graus de força (G) e valores de aceleração (A) era obtida com base na 
equação 

, que permitiam obter as distâncias epicentrais 
(distância média de cada isossista ao epicentro). O mais importante era a 
recolha de observações dos efeitos do sismo no maior número possível de 
pontos geográficos, atribuindo a cada um deles um grau de acordo com a 

0,32 3logG A= + . 
2 Curvas que unem locais onde se verificou uma intensidade sísmica idêntica, ou seja 
com o mesmo grau de força (G). 
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escala de Cancani. Não tendo garantido o apoio da Comissão de Estudos 
Sísmicos, recentemente criada, Egas de Castro recorreu à imprensa para 
compilar uma relação de 125 localidades (na sua maioria nacionais, mas 
incluindo algumas espanholas), com as respectivas distâncias a Benavente, 
distribuídas por graus de força entre IX e IV (idem, pp. 591-593). Após calcular 
as respectivas distâncias médias, para cada grau de força (isossista), Egas de 
Castro obteve como resultados uma profundidade focal de 7,5 km, um 
coeficiente de absorção de 0,0041 e a intensidade de 9,83º em Benavente, 
segundo a escala de Cancani (idem, pp. 598-599). Estes resultados foram 
confrontados por Egas de Castro com outros obtidos pelo mesmo método e 
correspondendo a outros nove sismos de intensidade semelhante, ocorridos 
desde 1885. A única conclusão foi a elevada rigidez das camadas inferiores 
nacionais, tendo em conta o elevado valor do coeficiente de absorção. 

Vários outros estudos sobre o sismo de 1909 foram publicados nos 
anos seguintes, principalmente por portugueses e espanhóis (Calderón, 1909; 
Comas Sola, 1909; Cabral, 1909; Bensaude 1910; Navarro-Neumann, 1910; 
Diniz, 1910; Choffat & Bensaude, 1912), destacando-se os que tiveram por 
base registos sismográficos (como o de Navarro-Neumann). Logo após o 
evento, o Ministro das Obras Públicas, Luís de Castro, nomeou duas 
comissões: uma para “o estudo dos methodos de contrução em países sísmicos 
e para a reconstrução das regiões sinistradas” e outra para o estudo científico 
do sismo. A primeira iniciativa desta última comissão, da qual faziam parte 
Alfredo Bensaúde1

Egas de Castro também se tinha disponibilizado para participar na 
investigação de Choffat e Bensaúde. Contudo, em Fevereiro de 1910, foi 
enviado pela Direcção Geral de Instrução Superior um convite aos 
funcionários do OMM de Coimbra, para a ocupação de um lugar de chefe de 
serviço encarregado das observações magnéticas no Observatório de Ponta 

 e Paul Choffat, foi a preparação de um questionário 
minucioso a ser distribuído pela população letrada. Com base nas respostas a 
este questionário, mas também na consulta da imprensa portuguesa e 
espanhola, e comparando os resultados com os estudos de Navarro-Neumann 
e Castro, Bensaúde e Choffat escreveram um extenso trabalho, publicado, em 
1912, em francês, existindo uma tradução para português (Choffat & 
Bensaude, 1912). Léon Paul Choffat (1849-1819) era um geólogo suíço que 
veio a Portugal em 1878 para estudar a estratigrafia e a paleontologia dos 
terrenos jurássicos. Choffat acabou por em Portugal. Para além dos estudos 
geológicos, Choffat já tinha estudado os sismos de 1903 (Choffat, 1904). O 
açoriano Alfredo Bensaúde (1856-1941) foi um professor universitário e 
mineralogista muito reputado, célebre por ter sido o principal fundador e 
também o primeiro director do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, em 
1911.  

                                                                 
1 Este não fez parte da primeira lista, mas entrou para substituir Francisco Ferreira 
Roquete. 
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Delgada dos Açores. A primeira resposta de Egas de Castro, quando Santos 
Viegas lhe falou do convite, foi negativa, por estar à espera de ser 
desbloqueado orçamento para o lugar de encarregado da secção sísmica de 
Coimbra. No entanto, o impasse na aprovação do Orçamento de Estado desse 
ano, devido à crise política que antecedeu a revolução republicana de Outubro 
de 1910, impossibilitava o preenchimento do lugar em Coimbra, vendo-se 
Castro na contingência de contactar o director dos Serviços Meteorológicos 
dos Açores, Afonso Chaves, pedindo-lhe informações (Castro, 1910). Francisco 
Afonso Chaves e Melo (1857-1926), Coronel do Exército, fundador e primeiro 
director do Serviço Meteorológico dos Açores, foi também um reputado 
geofísico, sendo o primeiro representante português na Comissão 
Permanente Internacional de Investigação de Sismos, criada em 1900.1

                                                                 
1 Para além de ter integrado a primeira Comissão Internacional, Portugal foi também 
um dos 18 países signatários da convenção que, em Abril de 1904, instituiu  a 
Associação Sismológica Internacional. 

  
Egas de Castro juntou à missiva que endereçou a Afonso Chaves, em 

4 de Maio de 1910, o seu trabalho publicado n’O Instituto sobre o sismo de 
Benavente, referindo estar a redigir uma análise dos dados microssísmicos do 
mesmo tremor de terra a convite de Choffat e Bensaúde (idem). A partida 
para Ponta Delgada ocorreu em Setembro de 1910, permanecendo Castro nos 
Açores nos anos seguintes. Durante o tempo que passou nos serviços 
açorianos, Castro ter-se-á dedicado exclusivamente às observações 
magnéticas, não voltando a publicar mais nenhum trabalho de sismologia. 
Ocupou um lugar de professor interino no Liceu de Ponta Delgada. No estudo 
de Choffat e Bensaúde, vindo a lume em 1912, pode ler-se numa nota 
adicional: 

“Referiram-se os jornaes á colaboração 
n’este trabalho do Sr. Egas de Castro, do Observatório 
da Universidade de Coimbra. Sobre este assunto 
devemos declarar que effectivamente aquelle senhor 
manifestou a intenção de escrever um capitulo sobre 
as observações registadas nos differentes 
observatórios do globo. Apesar das instancias 
individuais de cada um de nós, não nos chegou até 
agora ás mãos nem o manuscrito nem resposta ás 
nossa cartas” (Choffat & Bensaúde, 1912). 

Castro regressaria ao OMM de Coimbra, em Novembro de 1918, 
como observador-chefe. Menos de um ano depois e por motivos que 
desconhecemos, foi-lhe concedida licença ilimitada por despacho de 11 de 
Outubro de 1919 (Anuário da Universidade de Coimbra, 1919/20, p. 259) 
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Estudos mais recentes sobre o abalo de 1909 estabeleceram o seu 
valor de profundidade focal nos 10 km e um máximo de intensidade de IX, na 
escala modificada de Mercalli (Stich et al., 2005; Teves-Costa et al., 1999). 

PRIMEIRO PROJECTO DE UM SERVIÇO SISMOLÓGICO EM PORTUGAL 

O pânico desencadeado pelo sismo de 23 de Abril de 1909 teve o 
condão de alertar para a necessidade de organizar o serviço sismológico em 
Portugal (Miranda, 1931c). Um movimento que envolveu a imprensa e o 
Parlamento venceu a inércia governamental ao suscitar a formação de um 
comité, composto pelos directores dos observatórios meteorológicos de 
Coimbra, Porto, Lisboa e Açores, com o objectivo de delinear uma proposta 
que materializasse o referido serviço (Simões et al., 2009, p. 34). A insuficiente 
especialização técnica dos directores tornou algo improfícua a discussão, 
optando-se por estabelecer estações sismológicas nos observatórios nacionais 
já existentes, sem recorrer a critérios de localização baseados na sismicidade. 
Santos Viegas, apesar de achar úteis estes estudos, não viu vantagens em criar 
um grande número de estações (Miranda, 1931c).  

Em Janeiro de 1910, realizou-se em Lisboa,  por proposta da Direcção 
Geral de Instrução Pública, uma conferência que juntou os directores dos 
observatórios nacionais e Choffat e Bensaúde, vogais da comissão nomeada 
em 27 de Abril. O objectivo da reunião era concretizar o “plano da 
organização do serviço de observações e estudos sismológicos em Portugal, 
comprehendendo a distribuição dos postos principaes e secundarios, e a 
escolha do typo de instrumentos para uns e outros” (Santos, 1995 p. 158). 
Seriam delegadas no Observatório Infante D. Luís as funções de Estação 
Central de Sismologia, ficando as restantes estações obrigadas a reportar 
qualquer evento registado. No entanto, esta iniciativa não viria a originar 
resultados concretos uma vez que não foram estabelecidas disposições que 
regulassem esta coordenação (Peixoto et al., p. 272). 

Aproveitando a disposição de verbas consignadas pelo Orçamento de 
Estado para este efeito, os vários observatórios envidaram esforços para se 
equiparem de forma a disporem de valências no âmbito da sismologia. Assim, 
Afonso Chaves adquiriu dois sismógrafos de Milne, com registo fotográfico, 
quatro de Bosch e três sismoscópios de Cancani para os serviços açorianos 
(Miranda, 1934, p. 13). Em Lisboa, no Observatório Infante D. Luís, foi, em 
1909, montado um sismógrafo de Mainka que tinha sido oferecido a César 

Augusto de Campos Rodrigues (1836-1919), que era então director do 
Observatório Astronómico da Tapada da Ajuda, seguindo-se a instalação de 
dois sismógrafos de Wiechert. Campos Rodrigues coadjuvou também na 
instalação de um sismógrafo de Agamennone no Observatório da Serra do 
Pilar, no Porto, que seria terminada em 1912 (idem, pp. 10-11).  
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Também em Coimbra, no mesmo ano de 1910, Santos Viegas 
estabeleceu contactos com Wiechert1

Ferraz de Carvalho, professor da Faculdade de Ciências da UC e 
também sócio do IC, deu grande atenção aos trabalhos de sismologia. Com os 
dados produzidos pelos dois sismógrafos (Milne e Wiechert) iniciou-se em 
1915 a publicação pelo observatório conimbricense de um boletim sísmico 
que era permutado com vários observatórios sismológicos estrangeiros, 
iniciando-se uma cooperação internacional nesta área (Carvalho, 1946, p. 7). 
Foi também mantido o intercâmbio dos resultados “do primeiro exame dos 
sismogramas mais interessantes” (análises sísmicas preliminares) com o 
Bureau Central Seismologique e com os serviços afins espanhóis e americanos 
(idem). Contudo, só em 1926 foi completado o equipamento necessário para 
uma estação sísmica de primeira categoria,

 para adquirir o sismógrafo horizontal, 
com uma massa inercial de uma tonelada. Devido à turbulência originada pela 
revolução republicana, verificou-se um atraso na entrega do instrumento, que 
só teve lugar a 19 de Julho de 1911 (Santos, 1995, p. 162). Iniciou-se de 
imediato a construção de um pavilhão para o alojar. Todavia, dificuldades 
técnicas com a instalação do aparelho, que se prolongariam nos anos 
seguintes, retardaram a sua montagem, vindo Santos Viegas a falecer, em 
1914, em idade avançada, sem ver o sismógrafo em funcionamento. Seria o 
seu sucessor como director do OMM, Anselmo Ferraz de Carvalho (1878 – 
1955), a concluir, no final de 1914, a instalação do referido sismógrafo. 

2 projectada por Santos Viegas, 
com a aquisição de um novo sismógrafo de Wiechert, desta vez vertical (Batlló 
et al. 2010). Com Ferraz de Carvalho também se verificou uma alteração da 
simbologia adoptada na publicação anual das observações sismológicas, 
adoptando-se a nomenclatura de fases sísmicas de Mohorovicic3

                                                                 
1 Este contacto com Wiechert foi estabelecido por intermédio de Bernard Tollens, 
químico alemão que tinha exercido funções docentes em Coimbra. 
2 Estação com a capacidade para registar todos os terramotos, próximos e afastados. 
3 Segundo esta nomenclatura, eram registados, com base nos sismogramas,  os 
instantes de detecção: das vibrações longitudinal e transversal, das suas reflexões na 
descontinuidade de Mohorovicic e das ondas longas (de superfície). 

 
(Observações Meteorológicas, Magnéticas e Sísmicas…, 1918).  

O ano de 1925, no decorrer do qual o OMM da UC alterou a sua 
designação para Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra (IGUC), foi 
muito intenso no que respeita à actividade científica em Coimbra. Refira-se a 
inauguração da secção de astrofísica do Observatório Astronómico e a 
realização do Congresso Misto das Associações Portuguesa e Espanhola para o 
Progresso das Ciências. Ferraz de Carvalho, que era também vice-presidente 
do IC, publicou neste ano n’O Instituto um extenso trabalho sobre sismologia, 
Estudo actual dos tremores de terra (Carvalho, 1925), talvez o primeiro 
tratado científico sobre este tema publicado em Portugal.  
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Apesar da inacção, no que respeita à organização nacional dos 
serviços sismológicos, o IGUC esteve sempre activo, tentando alargar a área 
de investigação para além dos registos sismográficos. Um exemplo desta 
determinação foi a distribuição de boletins sísmicos pelos inspectores do 
ensino primário, em 1926, que seriam enviados aos professores, para serem 
preenchidos na eventualidade de um tremor de terra (Miranda, 1931a, p. 52). 
Os dados macrossísmicos dos terramotos posteriores a 1923 foram estudados 
no IGUC, sendo estes resultados publicados por esta instituição em 1930 
(Miranda, 1930). O seu autor, Raúl de Miranda, efectuou uma comunicação 
intitulada Carácter sismico de Portugal Continental no decénio de 1923-1932 
na Assembleia-Geral da União Internacional Geodésica e Geofísica, realizada 
em Lisboa em Setembro de 1933. 

O INTERCÂMBIO LUSO-ESPANHOL NO ÂMBITO DA SISMOLOGIA 

Santos Viegas manteve contactos estreitos com sismólogos 
estrangeiros, em particular com os seus colegas da Sociedade Sismológica 
Italiana, da qual também fazia parte o famoso sismólogo espanhol Manuel 
Maria Sánchez Navarro-Neumann (1867-1941), um padre jesuíta.1

Em 1915, Navarro-Neumann publicou o seu primeiro artigo n’O 
Instituto, onde analisou algumas fórmulas aplicáveis a macrossismos, 
recorrendo a elas em exemplos reais como o sismo de Benavente, com base 
em alguns resultados do estudo de Egas de Castro (Navarro-Neumann, 1915).

 Como 
vimos, logo na época do sismo de 1909 houve intercâmbio de sismogramas 
entre o observatório de Coimbra e observatórios espanhóis, designadamente 
o Observatório da Cartuja, fundado por jesuítas de Granada em 1902, onde 
Navarro-Neumann era responsável pela área de sismologia desde 1905.  

2 
Dois anos depois, a pedido de Francisco Miranda da Costa Lobo (1864-1945), 
presidente do IC, publicou um outro trabalho na revista do IC, correspondente 
à conferência que apresentou no 6.º Congresso de Associação Espanhola para 
o Progresso das Ciências de 1917, realizado em Sevilha (Navarro-Neumann, 
1917).3

                                                                 
1 Biografia e bibliografia de Navarro-Meumann em 

 O estudo de Navarro-Neumann incidiu sobre os efeitos dos 

http://www.ugr.es/~iag/ins/cd/i/sanchznv.pdf (consultado em 27 de Julho de 2011). 
2 Navarro-Neumann também estabeleceu contactos com os jesuítas portugueses. 
Publicou na Broteria (Revista contemporanea de cultura) os seguintes artigos: Os 
terremotos observados sem ó auxilio de instrumentos. (vol. VI, 1907, p. 217-250); O 
recente terremoto de Messina, (vol. VII, 1909, pp. 100-110, fig. 4. (pp. 1-10)); Os 
ultimos descobrimentos em Sismologia, (vol. XII, 1914, pp. 36-53 (pp. 1-17)); O estado 
actual da Sismologia, (XI, 1930, pp. 29-34); Os Jesuítas e a Sismologia. (XXIV, 1937, pp. 
145-151); Jesuitas astronomos, (XXIV, 1937, p. 433-457).  
3 Este congresso teve algum destaque n’O Instituto devido à presença de vários 
portugueses, entre os quais Costa Lobo e Gomes Ferreira, em representação do IC e da 
recentemente criada Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências. 

http://www.ugr.es/~iag/ins/cd/i/sanchznv.pdf�
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terramotos nos edifícios, de acordo com as observações recolhidas em 
diversos sismos, e no funcionamento dos sismógrafos, em especial os 
existentes no Observatório da Cartuja, e respectiva interpretação de 
sismogramas. 

O intercâmbio científico entre Portugal e Espanha concretizou-se 
através da cooperação íntima entre as associações congéneres para o 
progresso das ciências, materializada em congressos conjuntos, o primeiro dos 
quais realizado na cidade do Porto, em 1921. Ressalva-se a comunicação de 
Vicente Inglada Ors (1879-1949), na qual este geofísico e astrónomo espanhol, 
director de sismologia do Observatório de Toledo (de 1910 a 1923), usou um 
novo método para calcular a profundidade do foco sísmico aplicado ao sismo 
de Benavente de 1909, tendo por base o estudo de Choffat e Bensaúde 
(Inglada, 1921). Inglada Ors obteve como valor final a profundidade de 3,25 
km (Carvalho, 1925, p. 105). No referido congresso de Coimbra, em 1925, 
também esteve presente Inglada Ors que, no discurso inaugural da 2.ª Secção 
de Astronomia e Física do Globo, falou do Rápido progresso de las ciências 
telúricas. Também neste congresso, Ferraz de Carvalho apresentou uma 
comunicação onde apelava à Colaboração íntima dos serviços sismológicos de 
Espanha e Portugal, tendo proposto a “transmissão rápida e gratuita de 
telegramas com os dados mais importantes dos sismos registados.”1

                                                                 
1 Trabalhos scientíficos anunciados e na quási totalidade apresentados ao Congresso 
(1925), O Instituto, 71, p. 626. 

 
Inglada Ors, no seu estudo sobre o sismo de Bajo Segura, de 10 de 

Setembro de 1919, utilizou, para o cálculo das coordenadas do foco baseado 
na hora inicial, os sismogramas registados em várias estações próximas na 
península ibérica (Alicante, Almería, Cartuja (Granada), Ebro (Tortosa), Fabra 
(Barcelona), San Fernando, Toledo e Málaga e a de Coimbra. Ambos os países 
integraram a primeira lista mundial de estações sismológicas, compilada pela 
Secção de Sismologia da União Geofísica Americana e publicada em 1921. A 
rede sísmica espanhola era mais extensa, com nove estações, enquanto 
Portugal surgia apenas com três postos: em Coimbra, Lisboa e Ponta Delgada 
(Wood, 1921).  
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Figura 3: Zonas sísmicas da Península Ibérica (Rey Pastor, 1927). 

As principais zonas sísmicas nacionais (e ibéricas) foram sendo 
delineadas, destacando-se o trabalho do já referido geólogo e capitão do 
exército português Francisco Luís Pereira de Sousa (1870-1931), autor do 
trabalho sobre o sismo de 1755 e que caracterizou sismicamente a região de 
Lisboa (Miranda, 1934). No entanto, o desejado serviço sismológico em 
Portugal mantinha-se inactivo. Em Coimbra emergiu então a figura de Raúl 
Fernandes Ramalho de Miranda (1902-1978), assistente da Faculdade de 
Ciências da UC, que publicou em 1931 o livro Tremores de Terra (Miranda, 
1931a), dedicado a Navarro-Neumann1

                                                                 
1 "Ao eminente sismologo espannol e sabio ilustre, D. Manuel María Sánchez Navarro-
Neumann, con o maioir apreço pola sua obra notavel, muito afectuosemen, e affmo. 
Dr. Raul de Miranda, Catedratico de Física del Globo en la Universidad de Coimbra, 
autor de: Tremores de terra". 

. Neste mesmo ano, Miranda fundou 
em Coimbra a primeira revista portuguesa de Geofísica - A Terra, dirigida e 
mantida à sua própria custa. Esta publicação, que se manteve ao longo de sete 
anos, agregou os mais importantes artigos nesta área de investigadores 
portugueses e estrangeiros. Um dos colaboradores desta revista era Alfonso 
Rey Pastor (1890-1959), director da estação sismológica de Toledo e do 
serviço sismológico espanhol, que publicou aí um artigo descrevendo esse 
organismo (Rey Pastor, 1931). Em 1927, Rey Pastor publicou também um livro, 
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onde explanou de forma pormenorizada as características sísmicas da 
Península Ibérica – Figura 3 (Rey Pastor, 1927).1

Após o estabelecimento do Estado Novo, em 1933, a sismologia 
tornou-se um assunto ausente das preocupações políticas. Apenas a estação 
de Coimbra mantinha nesta altura contactos internacionais (Miranda, 1931b). 
Apesar da tentativa de Raúl de Miranda de relançar este tema, sugerindo a 
criação de uma rede nacional de estações sísmicas, oito no território 
continental (para além de Coimbra, Lisboa e Porto, propunha-se a criação de 
estações em Viana do Castelo, Santarém, Setúbal, Évora e Faro, de forma a 
permitir a detecção de tremores débeis e com área de propagação reduzida, 
originados nas diversas zonas sísmicas nacionais), com o IGUC sendo a estação 
central deste serviço (Miranda, 1931b), a actividade portuguesa em sismologia 
entraria em declínio ao longo da década de 1930.

 Miranda daria continuidade 
ao trabalho de Pereira de Sousa e de Choffat, quer na catalogação dos sismos 
portugueses quer no estudo da sismicidade das regiões portuguesas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

2 Situação similar sucedeu 
em Espanha, onde se desencadeou a guerra civil de 1936 a 1939.3

Apesar da fundação em Coimbra, em 1933, da Sociedade de 
Meteorologia e Geofísica de Portugal, que tinha Anselmo de Carvalho como 
presidente honorário, nenhuma das comunicações efectuadas no âmbito 
desta associação (durante os curtos anos da sua actividade) incidiu 
especificamente na sismologia. Em 1946, com a criação do Serviço 
Meteorológico Nacional (SMN), o IGUC foi integrado neste organismo, 
perdendo a sua autonomia, o que justificou o pedido de exoneração do 
director Anselmo de Carvalho. Este último havia sucedido, em 1945, como 
presidente do IC a Costa Lobo. O SMN pouco ou nada trouxe de novo no que 
respeita à organização da sismologia em território nacional,

  

4

Um último artigo sobre sismologia foi publicado n’O Instituto, em 
1953, por altura da comemoração do centenário da sociedade científica e 

 sendo apenas 
retomados os estudos macrossismicos, abandonados de 1930 até 1940. 

                                                                 
1 No IV Congresso [da] Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, celebrado 
na cidade do Porto de 18 a 24 de Junho de 1942 juntamente com o XVII Congresso da 
Associação Espanhola para o Progresso das Ciências / Associação Portuguesa para o 
Progresso das Ciências, Rey Pastor apresentou o trabalho intitulado Contribución de la 
sismologia a los estudios geográficos : la region sudeste de la Peninsula Ibérica. 
2 Inclusivamente, verifica-se que o número de artigos sobre sismologia publicados na 
revista A Terra reduz-se, significativamente, até 1935, deixando de existir nos últimos 
volumes deste periódico. 
3 O declino da sismologia foi geral na Europa, da segunda metade dos anos vinte até a 
segunda grande guerra. 
4 No decreto-lei 35836, de 29 de Agosto de 1946, que criou este serviço, não surge uma 
única referência à sismologia. 
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literária coimbrã sob cuja égide era editada a revista. O seu autor foi António 
Romañá Pujó (1900-81), director do observatório espanhol do Ebro, jesuíta 
como Navarro-Neumann, que ensaiou uma explicação para a frequência dos 
terramotos (Romana, 1951).  

O estudo de Egas de Castro, de 1909, e a memória de Anselmo de 
Carvalho, de 1925, publicados n’O Instituto, são marcos na história da 
sismologia em Portugal. A relevância do estudo de Egas de Castro é 
reconhecida por Navarro-Neumann no seu primeiro artigo, na mesma revista, 
de 1915. Embora os artigos de Navarro-Neumann, Inglada Ors e Romaña Pujó, 
que aqui referimos, não tenham a mesma relevância histórica para a 
sismologia espanhola, eles expressam a vontade dos seus autores de darem a 
conhecer as suas investigações no país vizinho e demonstram a existência de 
intercâmbio científico entre os dois países ibéricos nesta área da geofísica. 
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A Universidade de Coimbra foi pioneira em Portugal, na área da 
Sismologia. No início da década de 1890, iniciaram-se as observações sísmicas 
no então Observatório Meteorológico e Magnético da Universidade de 
Coimbra (OMMUC; mais tarde designado Instituto Geofísico da Universidade 
de Coimbra, IGUC), com a aquisição e a instalação, em 1891, de um 
sismógrafo de Angot. A partir de 1903, o movimento do solo passou a ser 
registado de forma contínua, com a instalação de gerações sucessivas de 
sismógrafos. No entanto, esta vanguarda nos estudos de Sismologia em 
Portugal não seria possível, sem o interesse e a dedicação dados por homens 
de ciência que cruzaram a História da Universidade de Coimbra. Um desses 
homens foi Raúl Fernandes Ramalho de Miranda (1902-1978), Assistente de 
Geografia Física e de Física do Globo (1926-1949). No período entre 1930 e 
1958, Raúl de Miranda publicou várias obras de vulto sobre a sismicidade de 
Portugal Continental e dos Territórios Ultramarinos de Cabo verde (1944-
1945), Angola (1946, 1956, 1957) e Moçambique (1946, 1948, 1956). Foi ainda 
Director e Editor da revista A terra: Revista de Sismologia e Geofísica (1931-
1938). O objectivo deste trabalho é o de dar a conhecer a vida e obra de Raúl 
de Miranda, com destaque para a sua investigação na Universidade de 
Coimbra na primeira metade do Século XX e o seu indelével contributo na área 
da Sismologia em Portugal. 
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A meio do século XIX, a conservação da energia destrona 

definitivamente o calórico. Em França serão então ensinadas a teoria 
ondulatória do calor e a teoria cinética dos gases, esta última desenvolvida 
fora da França. A teoria ondulatória, tendo permitido harmonizar a luz e o 
calor, foi adoptada pelos físicos da tradição laplaciana da Física molecular. 
Sendo, à época, os cursos de Física franceses seguidos entre nós estudamos 
comparativamente a recepção das referidas teorias no ensino superior 
parisiense e conimbricense. 
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A questão conceitual sobre matéria e polaridade, convertibilidade, 

“estados ou lugares de força” inerentes à matéria levaram Michael Faraday 
(1791-1867) a construir técnicas, métodos e conceitos, modelos: o 
monitoramento da matéria magnética utilizando substâncias examinadoras 
(substâncias sensores). Os estudos preliminares foram divulgados em 1845, 
quando ele pesquisava as “anomalias de polaridade” dos cristais de bismuto 
observados a partir da obra Antonii Brugmans Magnetismus, seu, De 
affinitatibus magneticis observationes academicae. Originaram-se, nesses 
estudos, a prática do monitoramento e controle, a princípio, de algumas 
substâncias, que se comportavam em relação às demais substâncias 
magnéticas, anômalas quanto à polaridade, e reconhecidamente não 
portadoras de características magnéticas. As mesmas se comportavam 
contrariamente quando submetidas a campos magnéticos, sob as mesmas 
condições das substâncias ditas magnéticas, deslocavam-se de lugares de 
forte ação para lugares de fraca ação magnética. Em 1850, Michael Faraday 
concluiria os estudos sobre a condição magnética de diversas substâncias. 
Catalogou uma larga classe delas; classificando-as como magnéticas, 
paramagnéticas e diamagnéticas (a divisão do sistema magnético). Essas 
alusões encontram-se nos seus diários de laboratório e na obra Experimental 
Researches in Electricity referenciadas pela variação da taxa de 
susceptibilidade magnética. A principal estratégia alimentava a narrativa dessa 
investigação: o monitoramento e sensoriamento de substâncias utilizadas 
como padrão cujos resultados compuseram uma indispensável formulação 
conceptual do sistema magnético. Deixando um legado importantíssimo para 
a formação conceitual de novos paradigmas da ciência magnética no século 
XX. 
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Nesta pesquisa foram analisados os escritos de Michael Faraday 

(1791-1867) em seu diário, intitulado Faraday’s Diary: Being the Various 
Philosophical Notes of Experimental Investigation , organizado por T. Martin  e 
publicado pela G. Bell and Sons de 1933. Esses manuscritos encontram-se na 
Royal Institution of Great Britain, também na versão impressa sobre os 
estudos da matéria elétrica e magnética.  

Além disso, analisou-se o Experimental Researches in Electricity. O 
qual (manuscrito) contém os relatos dos experimentos e reflexões registradas 
por Faraday e apresentadas à Royal Society para posterior publicação. 
Identificam-se, nesses documentos, os primeiros experimentos e idéias sobre 
a teoria de campo, linhas de força física e a unicidade das forças da Natureza. 
Apresentados e  interligados  às relações gerais das discussões conceituais 
sobre as razões que levaram Faraday a desenvolver um método mais refinado, 
nos estudos do magnetismo. Trabalhos esses feitos pelo estudioso britânico, 
na Royal Institution of Great Britain (RI) no que diz respeito à concepção da 
matéria magnética e os sensores ou substâncias examinadoras - instrumentos 
testes.  

São trabalhos experimentais intrínsecos extrema valia na construção 
da teoria de campo e matéria eletromagnética. Bem como, responsáveis pela 
consolidação de que passamos a evocar a denominação de uma arquitetura 
metodológica foi edificada para o estudo da matéria magnética.  

A questão conceitual sobre matéria e polaridade, convertibilidade, 
“estados ou lugares de força” inerentes à matéria levaram Faraday a construir 
modelos de monitoramento da matéria diamagnética utilizando substâncias 
examinadoras (substâncias sensores). Derivam dos estudos preliminares 
divulgados em 1845, quando ele pesquisava as “anomalias de polaridade” dos 
cristais de bismuto observados a partir da obra Antonii Brugmans 
Magnetismus, seu, De affinitatibus magneticis observationes academicae.  

Originaram-se, desses estudos, a prática do monitoramento e 
controle, a princípio, de algumas substâncias, que se comportavam em relação 
às demais substâncias magnéticas, anômalas quanto à polaridade, e 
reconhecidamente não portadoras de características magnéticas. As mesmas 
se comportavam contrariamente quando submetidas a campos magnéticos, 
sob as mesmas condições das substâncias ditas magnéticas, deslocavam-se de 
lugares de forte ação para lugares de fraca ação magnética.  

Em 1850, concluiria Michael Faraday os estudos sobre a condição 
magnética dessas diversas substâncias pesquisadas. Catalogou, inclusive, uma 
larga classe delas; classificando-as como magnéticas, paramagnéticas e 
diamagnéticas (a divisão do sistema magnético). Essas alusões encontram-se 
nos seus diários de laboratório e na obra Experimental Researches in 
Electricity referenciadas pela variação da taxa de susceptibilidade magnética. 
A principal estratégia alimentava a narrativa dessa investigação: o 
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monitoramento e sensoriamento de substâncias utilizadas como padrão cujos 
resultados compuseram uma indispensável formulação conceptual do sistema 
magnético. Deixando um legado importantíssimo para a formação conceitual 
de novos paradigmas da ciência magnética no século XX. 

O ESTUDO DO MAGNETISMO E O USO DE SUBSTÂNCIAS 
EXAMINADORAS: O MONITARAMENTO DA MATÉRIA MAGNÉTICA 

O fenômeno diamagnético e os efeitos observados do magnetismo e 
a luz, e as configurações das interações magnéticas nas linhas de força, 
levaram M. Faraday à verificação de suas hipóteses, referentes às similitudes 
entre a luz e os efeitos das forças elétricas e magnéticas sobre ela. O princípio 
da unicidade e origem comum da eletricidade e magnetismo, o 
eletromagnetismo. Conforme Faraday (1845):  

[...] Então, fica estabelecido, penso que pela primeira 
vez, uma verdadeira relação e dependência direta 
entre luz e forças magnéticas e elétricas; e      um 
grande acréscimo aos fatos e considerações que 
tendem a provar que todas as forças naturais são 
interligadas e tem uma origem comum. [...]. 1

[...] Ocorreu ter descoberto uma relação direta entre o 
magnetismo e a luz, e, também, eletricidade & luz - o 
campo que isso abre é tão vasto, rico, que naturalmente 
desejo primeiro examiná-lo. [...] De fato, não tenho 
tempo para dizer-lhe o que isso é [...] Quando eu 
conseguir algum tempo direi bem mais. [...]. 

 

Entretanto, em carta a Christian Frederick Schoenbein (1799-1868), 
datada de maio de 1844, Faraday comentou, ao retomar suas atividades, após 
um período de afastamento por motivo de saúde (esgotamento físico e 
mental), que o mais importante trabalho, dentre aqueles, que estava 
desenvolvendo, eram os estudos sobre a polarização da luz e, sobre a ação do 
magnetismo e eletricidade sobre a luz. Nessa mesma carta insinua sobre sua 
nova descoberta. Assim, escreveu Faraday sobre esse momento:  

5

                                                                 
1  Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity,  pp. 603-604 
5 James Hamilton, Faraday: The Life, p.327. 

 

Em 1845, Faraday conseguiu executar as propostas de 1844. 
Provocando um forte impacto na teoria da matéria magnética, 
principalmente, quanto às características a que o conceito ficou conjugado. 
Ficou evidenciado que as forças magnéticas não eram unidades específicas 
dos metais ferro, níquel, cobalto e seus compostos.       
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Em 30 de agosto de 1845, Michael Faraday registrou em seu diário a 
realização de diversos experimentos nesse contexto. Seu enfoque principal foi 
sobre a polarização da luz de uma lâmpada de Argand, colocada 
diagonalmente a uma célula cilíndrica de vidro, incidindo sobre o elemento 
refletor. 3

Num desses experimentos, Faraday usou uma solução de sulfato de 
sódio, trespassado por um raio de luz polarizado e interceptado por um 
prisma de Nicol, colocado no final do aparato. Observou que as correntes 
elétricas e as linhas de força magnéticas, unidas, polarizaram a luz por reflexão 
em um plano vertical, pelo caminho diagonal de um feixe incidente sobre uma 
superfície refletora, conforme o esboço da figura 1. 

    

6  

                              
Figura 1. Esboço retirado do Faraday’s Diary de 30 de agosto de 1845, sobre um dos 
primeiros experimentos da polarização da luz através de uma célula de vidro contendo 
sulfato de sódio. 

A luz polarizada, orientada para se propagar nas vizinhanças, era 
refletida sobre uma célula cilíndrica de vidro que continha, no seu interior, 
uma solução de sulfato de sódio. O mesmo experimento foi realizado 
utilizando-se turmalina no final da célula, em substituição ao prisma de Nicol, 
usado no experimento da figura 1.  Assim, o exame do raio e do efeito na 
célula, que continha sulfato de sódio.  Faraday, em seu diário de laboratório, 
finalizava que em tal experimento não houve interferência de correntes 
elétricas no raio polarizado. 5

Com base nessas observações preliminares, dos estudos sobre as 
relações entre o magnetismo e a luz, Michael Faraday sustentava que a 
polaridade independia das resistências dielétricas. Assim, para ele, a 
polaridade vinculava-se às forças dos magnetos, transmitidas através das 
linhas de força afirmava que 

 

6

                                                                 
3 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. V, p. 256, parágrafo 7440. 
6 Ibid., p. 256, parágrafo 7440-7449. 
5  Ibid., vol. V, p. 257, parágrafos 7441-7444. 
6 J.B. A. dos Reis, A teoria magnética de Michael Faraday: experimentos e idéias sobre o 
diamagnetismo, pp. 67-68. 

 :  
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[...] uma nova condição (i.e., nova para o nosso 
conhecimento) tem sido aplicada sobre a matéria, 
submetendo-a às ações das forças magnéticas e 
elétricas (2227); [...] manifestada pelos poderes da 
ação a qual a matéria obteve sobre a luz. O 
fenômeno, agora, era descrito totalmente diferente 
na sua natureza e provava, além da condição 
magnética das substâncias referidas e conhecidas por 
nós, várias outras, incluindo um vasto número de 
corpos metálicos e opacos, [...] talvez todos, exceto 
os metais magnéticos e seus compostos: e eles 
também, através dessas condições, apresentam-nos 
os significados do empreendimento e a correlação do 
fenômeno magnético, e talvez a construção de uma 
teoria da ação geral magnética, baseada em 
princípios fundamentalmente simples. [...]. 7

Em 13 de setembro de 1845, refez os experimentos de 5 de 
setembro, que constituíram as bases de uma seqüência de investigações, 
consideradas bem sucedidas.  Começava explorando a posição dos 
eletromagnetos, cujo objetivo era manter o controle sobre as condições do  
experimento.  A figura 2 ilustra esse experimento. 

 

8 

                                                 
Figura 2 - As posições dos eletromagnetos usados por Faraday para explorar as 
relações entre o magnetismo e a luz em 13 de setembro de 1845, do Faraday’s Diary. 

 
Inicialmente, utilizou vidros flint de cristais de rocha e de calcário, 

mas não obteve sucesso. Então, experimentou uma barra de vidro de 
borossilicato de chumbo. Esse vidro, conforme escreveu Faraday, era 
“resultado de um de meus antigos experimentos com vidros ópticos” 9

                                                                 
7 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity,  p. 607,  parágrafo 2243.    
8 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. V, p. 256, parágrafos 7498-7499. 
9 Ibid., p. 264, parágrafo 7505. 

, 
colocado nas posições 1 e 3, conforme indicado pelas linhas pontilhadas. 
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Todavia, nenhum efeito foi observado. Mas, ao colocar a barra de vidro na 
posição 4, o estado de polarização da luz havia sido alterado, após ter passado 
através do vidro inserto nas linhas de força magnética:   

[...] um raio de luz emitido por uma lâmpada de 
Argand, foi polarizado num plano horizontal pela 
reflexão de uma superfície de vidro, e, o raio 
polarizado passou através de um prisma de Nicol, 
girando sobre um eixo horizontal, sendo então 
facilmente analisado pelo prisma. Entre o espelho 
polarizado e o prisma foram arranjados dois 
poderosos eletromagnetos, um magneto com 
formado de ferradura, e o outro um magneto 
cilíndrico colocado paralelo aos pólos contrários, de 
tal forma que os raios passariam próximos a eles, [...] 
na direção sempre o mais próximo  possível das linhas 
de força (2149). Depois disso, qualquer substância 
transparente colocada entre os pólos reversos de um 
magneto passaria através deles, tanto o raio 
polarizado quanto as linhas magnéticas, ao mesmo 
tempo e na mesma direção. [...]. 10

Figura 3 - Esboço original de Faraday e representa o experimento descrito na última 
citação. Figura do Faraday’s Diary p. 264 parágrafos 7504-7505. 

 

  

A Figura 3 ilustra o mesmo experimento efetuado por M. Faraday, em 
13 de setembro de 1845, conforme as etapas explanadas no seu diário de 
laboratório. Segundo Faraday, 11

 [...] Uma barra de vidro pesado (7485), o qual media 2 
polegadas por 1,8 polegadas, e 0,5 polegada de espessura, foi 
colocada na frente de um eletromagneto (entre os pólos Norte e 

 

                                                                 
10 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 595-596, parágrafo 2150. 
11  Ibid., parágrafos  380, 394, 412, 416  e  parágrafos 283, 257, 1110 e 1115. 
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Sul paralelos entre si). Nesse caso, o vidro foi o borossilicato de 
chumbo, bem polido em suas arestas, e não houve efeito em 
relação ao curso do raio de luz polarizado, quando o mesmo 
passava entre os mesmos pólos magnéticos, (Norte e Norte) ou 
pólos contrários (Norte e Sul) - nem quando os mesmos pólos 
foram colocados paralelos, qualquer corrente constante ou 
intermitente - MAS. Quando pólos contrários foram colocados 
do mesmo lado em paralelo, houve um efeito produzido no raio 
polarizado e, portanto, a força magnética e a luz provaram ter 
relações entre si. Esse fato, muito provavelmente, provará a 
extrema fertilidade e o importante valor de ambos, na 
investigação das condições das forças da Natureza. [...]. 12

A ilustração da figura 4, que foi elaborada por Geoffrey Cantor, indica 
o caminho percorrido pelo raio polarizado dentro do corpo polarizador e 
submetido a um campo de força. Essa ilustração demonstrava que as linhas de 
força física, ou melhor, o campo de força magnético girava o plano de 
polarização da luz. 

  

13

 [...] Minha visão de polaridade está fundamentada na 
característica tomada por ela mesma em direção às 
forças, [...] quando um condutor elétrico se move 
numa mesma direção, perto ou entre corpos, age 
magneticamente sobre si mesmo ou entre eles. Há 
uma corrente constante produzida, a polaridade 
magnética é a mesma; se o movimento ou a corrente 
forem invertidas, a polaridade magnética é 
direcionada. A direção é, na verdade, ou para o 
exterior ou para o interior dos corpos magnéticos, 
sempre que a corrente é produzida, e depende do 
desconhecido, mas, essencial caráter dual ou 

 
A rotação do raio de luz era alterada somente se a polaridade do 

eletromagneto fosse mudada e, nesse caso, o poder da rotação do plano da 
luz polarizada seria diretamente proporcional à intensidade da força 
magnética.  

Michael Faraday argumentava que essa alteração não estava 
relacionada à polaridade dos magnetos nem a ação dos dielétricos, mas às 
linhas de força e as diversas peculiaridades do raio de luz, que definiam os 
principais aspectos desse efeito.  

                                                                 
12 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. V, p. 264, parágrafo 7504 de 13 de Setembro 
de 1845. Vide, Anexo II, onde esse registro se encontra reproduzido.  
13 Geoffrey Cantor et alii, op.cit., p. 77. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 454 - 

antitético natural das forças a qual chamamos 
magnetismo. [...]. 14 

 
 

 
 

Figura 4 - O “Efeito Faraday”, como é atualmente conhecido, ou ação magneto-óptica, 
um  efeito  do magnetismo  sobre  os  raios  sobre  o  plano  de  polarização da luz. 
Quando esses atravessavam os vidros de borossilicato de chumbo de alta densidade, o 
magnetismo afetava os raios do plano polarizado da luz, fazendo com que girassem em 
torno do próprio eixo.  

Dessa forma, as considerações de Faraday, sobre tais experimentos, 
sugeriram um efeito magnético de adição, através de uma força específica 
induzida pelo magnetismo, para a direita ou para a esquerda. Tais aspectos; 
reforçavam suas convicções, de que havia uma relação direta e dependente 
entre a luz e as forças magnéticas e elétricas, as quais estavam ligadas a uma 
origem comum, conforme já citamos. 15

Argumentava, então, que as características magnéticas e suas 
particularidades, acerca da condutividade dos corpos magnéticos eram 
identificadas a partir da organização molecular desses corpos. Para Faraday, as 
forças elétricas e magnéticas não só exerceriam forças de polarização, mas 
também de despolarização da luz. Sem dúvida, esses argumentos continham 
uma influência especial que deveria ocorrer, também, sobre as demais formas 
de força, tais como os agentes radiantes, ou seja, o calor e a força química. 

 

16

Em outro experimento, datado de setembro de 1845, Faraday 
analisou, mais detalhadamente, a ação dos campos magnéticos e das linhas de 
força sobre a luz polarizada. Observou que havia uma pequena modificação na 
cor, ou seja, decréscimos e acréscimos na freqüência da luz, devido a 
concentração das linhas de força pela justaposição. Explicava um dado 

 

                                                                 
14 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity,  pp. 740-741, parágrafos 
3307,3308 e 3309.  
15 Ibid., p. 603, parágrafo 2221. Vide também, J. B. A . dos Reis, op.cit., p.69 
16 Ibid., p. 514-515, parágrafos 1617-1620..  
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acréscimo da luminosidade que surgia nas linhas de força física, vizinhas aos 
pólos opostos de magnetos paralelos, conforme os esboços da figura 5(a) e 
5(b).  

                
                       (a)                                                       (b) 

Figuras 5(a) e 5(b)  encontram-se no Faraday’s Diary volume V parágrafos 7585 e 7582. 
Experimentos realizados entre 13 de setembro 1845 e 18 de setembro de 1845, na 
seqüência de outros experimentos anteriores e correlatos.  

Michael Faraday assegurava que os experimentos relativos ao efeito 
de posicionamento de vidros, com alto índice de refração, cujos efeitos foram 
muito bons anteriormente, necessitavam de explicações estruturais. 
Principalmente, para justificar a fraca imagem exibida no experimento, em 
função da troca das lentes (de aumento), usadas na condução do raio de luz 
polarizado.  

Portanto, conforme a figura 5(a), Faraday fez um feixe de luz 
polarizada atravessar as vizinhanças de dois magnetos paralelos em relação 
aos pólos demarcados. Referido experimento foi feito da posição “o” para “f” 
(de baixo para cima). Na seqüência, o raio projetava na posição “a” uma 
imagem escura. Quando passou pelo ponto “b”, a imagem retomou as 
características naturais, mas, em “c” a imagem ficou brilhante, em “d” natural 
e em “e” , novamente, escureceu.  

Essa explicação encontra-se na figura 5(b). Conforme o próprio 
Faraday, a polaridade das linhas de força do magneto se concentrava, 
justamente, na posição onde o raio de luz polarizado brilhou. Essa conexão 
justificava as mudanças na direção das forças magnéticas reversas, 
encontrando-se em ponto circular polarizado pelos vidros nas diferentes 
posições.  

O discurso, aqui apresentado, mostra a importância da exploração 
dos significados físicos através da representação pela observação, junto ao 
tratamento visual do estudioso britânico. Técnicas especificamente 
elaboradas, para a investigação, criaram uma série de modelos, que 
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compuseram uma indispensável formulação conceitual da matéria 
eletromagnética.  

A intensificação dessa prática, observada nos estudos entre 1861 e 
1862, período das últimas investigações de Michael Faraday sobre esse tema, 
ocorreu quando passou a se dedicar, com mais freqüência, à exploração das 
relações e características inerentes entre o magnetismo e a luz.  

Sendo assim, tudo isso proporcionou, principalmente, a reavaliação 
dos próprios conceitos elaborados por ele mesmo, através do exercício 
experimental em relação ao eletromagnetismo, anterior a 1850. Trata-se de 
uma re-elaboração conceitual, como parte integrante de um constante 
aperfeiçoamento de idéias, através de uma nova proposta metodológica de 
procedimentos.  

Características inerentes ao pensamento de Faraday também se 
manifestaram em seus estudos sobre a polarização da luz. As variantes e os 
efeitos observados, em seus estudos da polarização da luz, evidenciaram uma 
prática e procedimentos metodológicos diferenciados, no que tange aos 
diferentes métodos e diferentes práticas para averiguar resultados e 
elaboração conceitual, dos principais aspectos conceituais anteriores de sua 
teoria de unicidade entre as matérias elétricas e magnéticas.  

Algumas evidências se revelaram nessa fase. Primeiro, a luz era 
afetada pelas forças magnéticas e produzia efeitos magnéticos sobre um 
magneto-cristal, um efeito magneto óptico. Segundo, observou a evidência de 
que vidros e cristais, de alto índice de refração, afetavam as ações das forças 
magnéticas e vice-versa.  

Essas constatações afiançaram ao estudioso britânico, com mais 
intensidade, os fenômenos causados por magnetos-cristais (forças 
magnetocristálicas). Estudos esses que determinariam a necessidade de 
intensas e diversificadas investigações, para melhor definir os resultados 
obtidos nos experimentos com a luz e toda a matéria magnética, ou seja, com 
os cristais magnéticos, para e diamagnéticos usando “substâncias 
examinadoras”. 

Em fevereiro de 1857, Michael Faraday voltou a se opor, refutando os 
princípios das bases da lei do inverso do quadrado da distância, os quais já 
foram abordados no capítulo I. Essas discordâncias se encontram no ensaio 
“On the Convertion of Force”, onde relata a execução de uma nova série de 
experimentos.  Inicialmente, a idéia da condução e propagação das matérias 
elétricas e magnéticas com fluxo, tornar-se-ia necessária ser retificar as 
formulações desse princípio 17

                                                                 
17  Michael Faraday, Faraday’s Diary., vol. IV, p. 264, parágrafo 7505. Vide também, 
Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, parágrafos  380, 394, 412, 416 
e parágrafos 283, 257, 1110 e 1115. 

, fundamentado pela mensuração das forças, 
quando se propagavam de um ponto ao outro em tempo progressivo.  
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Faraday não se convenceu da idéia conceitual de uma ação 
instantânea, não intermediada. Tal atitude emergia de suas crenças. Dessa 
forma, seus argumentos fortaleceram o conceito das linhas de forças ou a 
condução por indução. Além disso, sustentava a idéia da natureza polar de 
todas as forças, exceto, a gravidade. Por outro lado, admitia a hipótese da 
indestrutibilidade ou conservação das forças.  

Ainda que, para ele, as quantidades definidas e mensuradas, quanto à 
relação com a lei do quadrado da distância eram incompatíveis com relação à 
condição da condução da matéria eletromagnética no espaço. Aonde, 
naturalmente, ocorriam, de maneira progressiva, as interações das forças 
físicas nas linhas de indução. 18

Faraday em momento algum acreditou que houvesse separação, 
quanto ao tratamento das características da condutividade da matéria 
eletromagnética e dos processos químicos. Defendia não a unicidade, ou 
origem comuns, bem como a idéia de campo como uma região perturbada 
pela interação de forças, perpendiculares em cada ponto das linhas de 
indução. Desse modo, caracterizava a condutividade e fortalecia a concepção 
dinâmica do  conceito de campo magnético.  

   

19

As reflexões sobre a idéia de matéria, bem como da unicidade das 
forças da natureza, levaram-no  a elaborar os conceitos da teoria de campo. 
Também, confirmou a unificação das forças naturais das matérias elétrica e 
magnética convertidas na entidade física, ou seja, o eletromagnetismo. Por 
outro lado, seus argumentos, acerca desses aspectos, constituíram-se de 
procedimentos formais pertinentes ao processo teórico-experimental, em 
conformidade com a idéia de que a natureza das coisas seria governada por 
leis divinas. 

   
Alegava que as estruturas químicas justificavam o fato das correntes 

elétricas agirem transversalmente (em razão dos arranjos moleculares), 
devido aos poderes de origem química. Tais constatações possibilitavam a 
formalização da idéia da condução eletromagnética através das linhas de 
força, como um fluxo vibracional. Nesse sentido, o eletromagnetismo de 
Michael Faraday compunha-se melhor como um modelo ondulatório.  

20

As bases conceituais, aqui expostas, são derivadas dos resultados 
obtidos pelos vários experimentos faradianas, a respeito da construção da 
teoria geral da matéria eletromagnética. Por isso, a metodologia arquitetônica 
de Michael Faraday fortaleceu as diversas considerações acerca da utilidade 

 

                                                                 
18 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 837-838,  parágrafos 
3323-3325. 
19 Geoffrey N. Cantor, “Reading the Book of  Nature; The Relation Between Faraday’s 
Religion and his Science”, in: David Gooding & Frank A. J. L. James, Faraday 
Rediscovered: Essays on the Life and Work of Michael Faraday, 1791-1867, p.70. 
20 Peter Day, (org), The Philosopher’s Tree: Michael Faraday’s Life and work in his own 
Words, p. 191. 
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de um recurso analítico, evidenciado pela formulação de argumentos sobre a 
formação conceitual da matéria, através da conservação das forças de origem 
física. 21

Dessa maneira, reforçava a concepção de que as forças polares 
conservavam a quantidade de ação. O estudioso britânico admitia ser uma 
condição espacial para a condução da matéria ordinária, em razão de uma 
reação ou resistência à matéria, sem a qual as forças não poderiam existir 
como relações ponderáveis de polaridade. 

 
Argumentou Faraday, inclusive, ser impossível haver uma ação que 

provenha do espaço sem que haja, em oposição, uma força elétrica, 
magnética ou química de igual intensidade. Assim, conforme o estudioso 
britânico, a eletricidade induzia o magnetismo através de quantidades 
absolutas de cargas, ou seja, quantidades absolutas de eletricidade associadas 
às partículas ou átomos da matéria.  

22

Esses aspectos indicam, necessariamente, inserções mais profundas 
na teoria de campo de força física, demonstrando, inclusive, que naquela 
época, a eletricidade e o magnetismo se auto-sustentavam. Nesse caso, os 
campos eletromagnéticos sofriam distúrbios e variavam pela ação da 
condução de corpos materiais, através das linhas de força, estabelecendo as 
correntes elétricas. 

 

23  Pode-se juntar à questão dos campos elétricos e 
magnéticos, o efeito de suas variações que produziam vibrações através do 
espaço, sob a forma de luz. 24

                                                                 
21 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 758-759. Michael 
Faraday, “On Lines of Magnetic Forces; their Definite Character; and their Distribution 
within a Magnet and through the Space”,  
22 Geoffrey Cantor et alii, op.cit., pp. 87-89. 
23 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 528, parágrafos 1709-
1710. 
24 Ibid., pp.830-831. 

 
Esses procedimentos viabilizaram o relato, claro e objetivo, da 

construção filosófica, de forma consistente, acessível e simples, levaram 
Faraday a analisar as especificidades e as complexidades nos diversos 
resultados experimentais do eletromagnetismo.  

A metodologia, aqui discutida, expressava e sustentava, de forma 
adequada, os pressupostos formais que eram exigidos para conceituar as 
investigações experimentais, de natureza eletromagnética, como expressão 
científica.   

O pesquisador britânico consubstanciava, através desse novo 
discurso, um eixo processual diferenciador, construído por procedimentos 
inovadores. Sendo assim, as representações teórico-experimentais continham, 
explicitamente, a linguagem da mediação. Essa linguagem estava ligada a uma 
estratégia, que fomentava as formulações pertinentes às hipóteses estruturais 
das configurações eletromagnéticas, refletidas nas linhas de força física.  
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O discurso, aqui apresentado, mostra-nos a importância da 
exploração dos significados físicos, através de modelos geométricos, bem 
como as elaborações mentais do estudioso britânico. Técnicas 
especificamente elaboradas, através de uma série didática de modelos visuais, 
que compuseram a indispensável formulação conceitual da matéria 
eletromagnética. Em referido conceito, estavam suas principais características 
e variações, mensuradas em relação às variáveis, pressão, coesão, densidade e 
temperatura.  

Os procedimentos e métodos adotados conferiram nos estudos do 
estudioso da (RI) experimentos e estruturas cuja metodologia, modelagens e 
conceitos refletiam os aspectos pontuais e específicos configurados nas linhas 
de força magnética.  

Essas generalizações metodológicas, além do uso das analogias dos 
processos mentais, constituíram-se como agentes de vital importância para a 
divulgação das novas proposições, argumentos e das idéias nos estudos do 
eletromagnetismo da (RI) do século XIX. Principalmente, quanto ao aspecto 
didático da aprendizagem e divulgação da ciência para jovens e adultos, 
através de palestras (lectures) e de uma série de ensaios experimentais 
proferidos por Michael Faraday nesses encontros. 

Na sequência conceitual dos trabalhos sobre a discussão conceitual 
de polaridade em Michael Faraday, tornava-se susceptível aos mais diversos 
tipos de julgamentos para alguns de seus contemporâneos. Argumentavam 
eles que o significado do termo polaridade tornava-se cada vez mais incerto. 
Wilhelm Weber, William Thomson (Lord Kelvin), Auguste De la Rive, Carlo 
Matteucci e Carlo Mossoti, entre outros, fundamentavam-se nos pressupostos 
de polaridade relativo ao magnetismo, enquanto interação de correntes 
elétricas, quando as mesmas apresentavam experimentalmente; 
magnetização de atração e repulsão. Isso constituía para Ampère a 
polaridade, mas tais conceitos eram inadequados para Faraday, no que se 
referiam ao construto teórico e prático da concepção de polaridade.  

William Thomson discordava quanto à visão da polaridade magnética, 
defendida por Faraday. Thomson,argumentava que dois corpos não 
apresentavam condições antitéticas, em fenômenos semelhantes que, 
necessariamente, fossem o reverso de um em relação ao outro. O que, dessa 
maneira, fazia com que não se pudesse denominá-los de um “estado polar”. 

O debate alcançava a questão do preenchimento material do espaço, 
continuamente, pelas forças. Notadamente, o fato de que as linhas de força 
magnética se propagavam transversalmente no espaço, de forma natural, 
defendido pelo estudioso britânico nos idos de 1850. 25 Dessa forma, um mero 
espaço não poderia haver interação dele sobre a matéria, logo o 
comportamento era independente. 26

                                                                 
25 Ibid., p. 685, parágrafo 2787. 
26 Ibid., p. 686,  parágrafo 2789. 
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Michael Faraday a respeito às idéias de Wilhelm Weber, nesse tema, 
mostrava as razões e semelhanças com a hipótese de Ampère, por ele já 
discutida. Pois, a idéia de eletricidade “indefinida” entre as partículas, embora 
associada e inseparável da massa do corpo, sob indução, não possuía clareza 
conceitual.  Entretanto, o estudioso britânico, argumentava sobre a hipótese 
veiculada nas academias de ciência daquela época, que as linhas físicas, 
justificavam esse tipo de polaridade, a qual, ele, denominava de polaridade 
comum. Porque, a verdadeira polaridade era algo bem mais distinto, 
necessário de mais investigação. 27

Faraday opunha-se à idéia de uma fonte de ação polar induzida, 
agindo através de uma espécie de fluido magnético. 

 
Na verdade, os contemporâneos de M. Faraday não concordavam 

que dois corpos, sob o poder de um eletromagneto, poderiam, por suas ações 
mútuas e pelas suas peculiaridades apresentar polaridades reversas, as quais 
se delineavam nas substâncias magnéticas, para e diamagnéticas.  

28 Argumentando que, 
nesse conteúdo teórico, avaliar a polaridade, de um modo geral, não dependia 
só do magneto ou do eletromagneto dominante, mas também das 
circunvizinhanças. Outros estudiosos também concordavam com isso, ou seja, 
da importância do espaço em torno do corpo (substância magnética) quando 
submetida  à ação de um campo magnético. 29

Propunha que a distinção de uma verdadeira polaridade dependia da 
curvatura das linhas, devido a uma melhor ou pior condução da força gerada 
pelos eletromagnetos, em relação às substâncias presentes no fenômeno. Tais 
substâncias eram provenientes de resíduos de susceptibilidade magnética 
intrínsecas. 

 

30

Algumas substâncias paramagnéticas, como o oxigênio, ao serem 
introduzidas num campo magnético uniforme e, originalmente, num bom 
vácuo, provocavam certa concentração nas linhas de força, fluindo através de 
campos de força magnética. 

 

31

Dessa maneira, o espaço ocupado pelo material transmitia mais 
energia magnética. Outras substâncias, como o bismuto, concentravam-se 
transversalmente nas linhas desses campos de força, expulsando as linhas de 
força de "poderes" iguais de seu interior. Dessa forma, conduzia baixa energia 
à substância diamagnética. 

 

32

Para Faraday, a influência dos corpos magnéticos, para e 
diamagnéticos, vistos como condutores, alteravam as configurações das linhas 

 

                                                                 
27 Ibid., pp. 832-833, parágrafos 3307-3309. 
28  Ibid., p. 599, parágrafo 2183. 
29 Ibid.,  p. 776, parágrafo 3165-3166. 
30 Ibid.,  p. 679, parágrafo 2752. 
31 Ibid.,  p. 682, parágrafo 2770. 
32 Ibid.,  p. 837, parágrafo 3320-3321. 
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magnéticas e a energia do campo. Quando ocorria a mudança da posição do 
corpo, no campo de força, variava de intensidade. 33

De tais pressupostos, confirmava-se que os efeitos magnéticos 
aconteciam em proporção direta à intensidade da força magnética, como 
identificado pela intensificação visual das linhas de força. Esse conceito que 
Faraday denomina de ação concentrada, e, que correspondia a um aumento 
na densidade das linhas de força física, diminuindo o raio de propagação. 

 

34

[...] As importantes diferenças, no grau de 
susceptibilidade magnética, são condições às quais os 
gases empregam ou podem assumir, por esse motivo 
eles não apresentam mudanças de volume sob a ação 
de magnetos. [...]. 

 
Justificava, também, os mesmos efeitos magnéticos indesejáveis, além das 
variantes geradas pela susceptibilidade  magnética  dos  corpos   interagindo   
com    o   próprio   campo magnético. Conforme a argumentação de Faraday:  

35

 A busca de um modelo de unificação das forças da natureza 
norteava os estudos de Michael Faraday. Pois, para ele, a prioridade das várias 
formas, sob as quais as forças da matéria se manifestavam, tinha uma origem 
comum. Assim sendo, todas as forças interagiam na matéria. Isso dependia 
das relações mútuas de convertibilidade, como se estivessem dentro uma da 
outra, possuindo “poderes” equivalentes nas ações dos fenômenos físicos. 

 

36

Esses quatro conceitos juntos reforçaram a teoria eletromagnética 
geral de Faraday, desenvolvida progressivamente e impulsionada pelos 
estudos do efeito diamagnético. Isso proporcionou a formulação de um 
modelo particular sobre a condutividade magnética das diversas substâncias 

 
Com base nas estruturas teórico-experimentais, analisadas e 

relatadas anteriormente, sugere-se que a teoria fundamental do 
eletromagnetismo de Michael Faraday, tenha se estruturado a partir de 
quatro pilares. Seus fundamentos básicos seriam as linhas de força (um 
conceito relacionado às idéias de campo); a conversibilidade por indução 
(magnetismo em eletricidade); a convertibilidade relacionada às altas 
temperaturas (magnetismo em diamagnetismo), e o questionamento sobre 
matéria e polaridade, em relação às estruturas moleculares e às suas 
interações distintas.  

                                                                 
33 Ibid.,  p. 598-602 parágrafos 2806-2831. 
34 D. Gooding, op.cit., p. 53. 
35 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity., p. 587 parágrafo 2752, série 
XXV de 1850. Ver também sobre os distúrbios em campos magnéticos causados pela 
condução de corpos diamagnéticos e paramagnéticos, página 598 parágrafos 2806, 
página 602 parágrafo 2831 do ERE. 
36 David Gooding, Empiricism in Pratice: Teleology, Economy, and Observation in 
Faraday’s Physics, p. 63. 
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nas linhas de força. Na verdade, tratava-se de uma susceptibilidade magnética 
específica de cada estrutura material. 37

Michael Faraday mostrou que o primeiro efeito observado com o 
borossilicato de chumbo foi, também, exibido com outros materiais. Assim, a 
direção da rotação do plano de polarização dependia, sobretudo, da direção 
do campo magnético. Isso, na verdade, é o Efeito Faraday. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As construções teóricas e experimentais, de Michael Faraday, 
nortearam-se pela busca de um modelo de unificação das forças da natureza. 
Sob as diversas formas, as forças da matéria elétrica e magnética, 
manifestavam-se a partir de uma origem comum. Pois bem, a unicidade de 
todas as forças, incluindo a luz e as demais forças da natureza, dependia, 
conforme Faraday, das relações mútuas da conversibilidade governadas pelos 
“poderes”, que preenchiam os espaços como se fossem unos, contínuos, 
físicos.   

Tais considerações estruturaram uma metodologia baseada na 
construção mental e pelo aperfeiçoamento, na busca do conhecimento das 
relações intrínsecas entre as forças que regem a Natureza. A indução e a 
teoria de campo, a progressividade, gravidade, coesão e a polaridade das 
interações conversíveis e da ação química, interligam-se na síntese do 
eletromagnetismo de Michael Faraday, como uma unidade padrão. 

 Retomando o tema da magnetização da luz, em 5 de 
novembro de 1845, Faraday enviou um ensaio para a Royal Society, intitulado 
“On the magnetization of Light and the Ilumination of Magnetic lines of 
Force”. Nele, confirmava sua opinião, de longos anos, sobre a origem comum 
das forças da Natureza, a conversibilidade e a equivalência de poderes ou 
capacidades dessas forças. 

38
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Anselmo Ferraz de Carvalho foi Professor da Universidade de Coimbra 
de 1902 a 1948 e um dos mestres mais notáveis que moldaram as primeiras 
décadas da sua Faculdade de Ciências, após as reformas da República. Dedicou-
se, durante quase meio século, ao ensino e estudo das ciências geológicas num 
tempo em que, segundo o próprio, era reconhecida a importância da Geofísica 
no desenvolvimento da Geologia moderna. Em 1914, substituiu Santos Viegas 
na Direcção do Observatório Meteorológico e Magnético da Universidade de 
Coimbra, mais tarde Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra, aí deixando 
o seu cunho iniludível. O objectivo principal do presente trabalho consistiu em 
compreender o alcance da acção de Ferraz de Carvalho, enquanto Director 
daquele Instituto, representada, especialmente, nos seus trabalhos e numa 
perspectiva abrangente do seu tempo. Através deste conhecimento foi possível 
acompanhar o desenvolvimento do próprio Instituto Geofísico, entre 1914 e 
1946, ano em que todo o pessoal técnico foi transferido para o Serviço 
Meteorológico Nacional. Para desenvolver este estudo foram analisadas fontes, 
especialmente as numerosas publicações de Ferraz de Carvalho e, em particular, 
aquelas relativas às suas actividades enquanto Director do Instituto Geofísico e 
investigador em Geologia e Geofísica. O estudo teve, também, em consideração 
o conhecimento científico da época, em especial, no âmbito dos domínios mais 
trabalhados no Instituto: o magnetismo terrestre, a meteorologia e a sismologia. 
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O presente trabalho trata das implicações epistemológicas e 

científicas da síntese do éter etílico por Williamson. O artigo Results of a 
Research on Aetherification apareceu em 1850 e nos revela como Williamson 
chegou à conclusão sobre qual era a fórmula correspondente ao álcool e a 
correspondente ao éter. Williamson elaborou um método para substituir 
hidrogênio por etila no álcool e obteve éter. Havia, então, duas possibilidades 
para a fórmula do álcool: aquela obtida com a teoria unitária de Laurent e 
aquela obtida com a teoria dos radicais de Liebig. Segundo Benfey (1975), esse 
artigo descreve o que se pode denominar de um experimento crucial, pois 
permitiu apontar qual era a teoria correta. As investigações sobre os éteres 
conduziram Williamson à proposição do “tipo água” e à prova experimental de 
que água era H2O e não HO, o que implicava a adoção de fórmulas de dois 
volumes, o reconhecimento da hipótese de Avogadro e o uso do peso 16 e 
não 8 para o oxigênio. A maioria das fórmulas moleculares deveria ser, 
portanto, dividida por dois. A síntese serviu de modelo para outras durante os 
anos 1850 e forneceu evidências adicionais à adoção da reforma de Gerhardt-
Laurent dos pesos atômicos e fórmulas moleculares e à consolidação dos 
pesos atômicos sugeridos por Cannizzaro no congresso de 1860. O artigo de 
1850 influenciou o pensamento de químicos e físicos sobre o grau e o tipo de 
movimento dos átomos na molécula, bem como sobre o movimento da 
molécula como um todo. 
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Nos dias de hoje, são muito comuns manifestações negativas em 

relação ao termo “químico” ou “química”quer seja em sua forma de 
substantivo ou de adjetivo. Em termos de senso comum, isso fica bem 
evidente em frases tais como: “é melhor para a saude ingerir alimentos sem 
química” ou “os elementos químicos são muito perigosos”, isso sem falar da 
expressão “dependente químico” em referência aos drogaditos, cuja 
enfermidade, pelo que os estudos revelam, é bem mais ligada a fatores, 
biológicos, fisiológicos e psicológicos, entre outros, do que a fatores químicos. 

Tais frases e expressões tem sido tão utilizadas que, certamente com 
a intenção de combate-las, o vídeo brasileiro institucional de divulgação da 
química em seu ano internacional, chama a atenção para talvez a única 
expressão positiva relecionada à química que vem circulando ultimamente: 
quando duas pessoas se atraem afetivamente, diz-se que “ocorreu uma 
química” entre elas. 

Entretanto, essa visão da química predominantemente negativa não 
se manifesta somente no âmbito do senso comum e da linguagem informal. 
Nota-se que pessoas educadas e que passaram por cursos de química no 
Ensino Médio em escolas brasileiras, também compartilham dessa visão. Essas 
mesmas idéias também são frequentemente expressas por muitos estudantes 
do ensino médio. 

Diante dessa situação cabe perguntar sobre as origens dessa visão 
negativa da química e uma forma de procurar respostas a essa questão pode 
ser orientada por estudos em história da ciência. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar algumas 
transformações nas imagens da química manifestadas pelo público educado, 
ao longo do século XX. Para isso, partiu-se da análise de textos referentes a 
conhecimentos químicos que circularam entre o final do século XIX e o início 
do século XX em diversos tipos de publicações, tais como livros didáticos, 
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jornais, periódicos científicos. Dedicou-se especial atenção aos textos 
franceses, considerando que àquela época a França era referência cultural 
entre os brasileiros educados. Também foram analisados alguns artigos 
publicados no periódico brasileiro O Patriota, para se verificar os temas neles 
tratados, bem como as visões de química que puderam transparecer nesses 
materiais. 

Ao mesmo tempo, foram realizadas entrevistas com adultos que 
completaram pelo menos o ensino médio, e que, portanto, tiveram alguma 
instrução em química, as quais revelaram idéias que o público educado 
manifesta atualmente sobre a química e seu papel na sociedade. 

Para finalizar apresentam-se algumas considerações que procuram 
contribuir para analisar, com base na história da ciência, alguns fatores que 
podem ter contribuido para a difusão de determinadas imagens da química. 

A VISÃO DA QUÍMICA ENTRE O FINAL DO SÉCULO XIX E O INÍCIO DO 
SÉCULO XX 

Na segunda metade do século XIX na França observa-se a publicação 
de inúmeros livros didáticos voltados aos cursos superiores como, por 
exemplo, um curso de química prático, que aborda os “fundamentos sobre as 
teorias modernas” para os estudantes de Medicina. Em outros livros os 
elementos da química são assuntos de inúmeras páginas explicados através de 
teoria e prática. Alguns trazem manipulações, que na verdade são 
experimentos envolvendo técnicas de separação de misturas, como a 
destilação e filtração, além da descrição das aparelhagens como guia de 
laboratório1

Estes livros trazem, além das manipulações químicas, também “fatos 
novos” e ao manuseá-los encontramos conceitos, reações químicas e tabelas 
analíticas de diversos grupos de ácidos e bases, pesos atômicos dos elementos 
químicos conhecidos na época, bem como símbolos, fórmulas e combinações. 
Entre os exemplos encontrados temos os ácidos oxigenados e não oxigenados, 
ternários e binários, contendo o nome e sua fórmula, como é o caso do ácido 
acético, ternário e cuja fórmula aparece C2H4O2 ou os exemplos de ácidos 
binários, ácido clorídrico HCl e ácido sulfídrico H2S. De modo geral Química era 
descrita através de classificações. Assim, encontramos diversas tabelas 
voltadas a relacionar os elementos químicos, seus pesos atômicos, as possíveis 

. 

                                                                 
1 Sobre os manuais práticos publicados no século XIX, vide M. H. R. Beltran. 
“Divulgação de conhecimentos sobre as artes e as ciências: os manuais práticos”. In: 
Beltran M.H.R. e Goldfarb, J.L. Ambiente, natureza e cultura na perspectiva da história 
e da epistemologia da ciência: ciências naturais e suas interfaces. XIV Reunião da Rede 
de Intercâmbios para História e Epistemologia das Ciências Químicas e Biológicas. 
Anais. São Paulo : CESIMA/Editora Livraria da Física, 2004. p. 140-146. 
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combinações entre eles e alguns conceitos importantes para compreender o 
que se estudava nos cursos.1

Assim, por exemplo, um dos livros aqui analisados apresenta, já de 
início, a idéia de “molécula como a menor quantidade de um corpo simples ou 
composto que possa existir no estado livre. Em outras palavras, que se pode 
obter por uma divisão física”. Em seguida aparece o estudo do calor 
específico, do volume atômico e das combinações de algumas substâncias.

 

2

Nessa época os químicos conheciam 60 “corpos” diferentes, que até 
aquele momento, início de 1867, não se decompunham. Eles são, nos livros 
didáticos, chamados de simples e, conforme o texto, podiam formam uma 
infinita variedade de compostos químicos.

 

3

Já no Brasil do início do século XIX, observam-se algumas publicações 
referentes a experiências bem sucedidas, trazendo também referências a 
trabalhos realizados na Europa. Assim, por exemplo, no relevante periódico O 
Patriota aparece relato referente a um aparato para produzir “galvanismo” 
por meio de fogo, que conduziria aos mesmos efeitos analisados por Volta, 
publicado no artigo “Extracto de duas Cartas de M. Scheweiger a F. C. 
Delamethrie, sobre o galvanismo. Do Jornal de Physica”.

 
Um outro aspecto interessante refere-se à preocupação, manifestada 

em alguns desses livros, de apresentar um curso prático e passar aos 
interessados o estudo de química com detalhes. Dessa forma, são encontradas 
muitas descrições sobre reações químicas tais com: a formação de sulfato de 
cobre pela ação de ácido sulfúrico sobre cobre, descrevendo de forma 
detalhada todo o processo de obtenção. 

Observam-se também nos livros, bem como em revistas, publicados 
no decorrer do século XIX, a divulgação de várias análises usando o “método 
elétrico” ou eletrólise, o qual, como é sabido, possibilitou isolar novos 
elementos químicos. Aparecem inúmeras teorias e experimentos, e conforme 
aumenta o interesse em conhecer a composição da matéria, surgem novas 
substâncias e novas aplicações. 

4

Um outro artigo, intitulado “Noções sobre a cultura, e fabrico do anil, 
e Análise desta matéria colorante, e do Pastel, publicadas por B***” e que 
ocupa várias páginas desse periódico, descreve a técnica de fabricação do anil. 
Nele, o autor chama a atenção dos leitores sobre a necessidade de “renascer 
plantações e fabricar o corante para sustentar a concorrência do mercado no 

 

                                                                 
1 É interessante notar que tais classificações comparecem até hoje em muitos dos 
livros didáticos atuais. 
2 Odling. Cours de Chimie Pratique (anlytique, toxocologique, animale), à l’usage des 
étudiants em médecine, 2-3. 
3 Ibid., 1. 
4 Scheweiger, “Extracto de duas Cartas de M. Scheweiger a F. C. Delamethrie, sobre o 
galvanismo. Do Jornal de Physica”, 8. 
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Brasil”, e indica o momento favorável de colheita, como mostra a citação que 
se segue: 

“Para se obter esta materia colorante, corta-se a planta, quando está 
madura. O corte prematuro, ou tardio, causa pouco produto. O momento 
favorável he o em que a planta está carregada de flores, e algumas já em 
fructo... . O signal, que guia aos Indios, he o amarelecer das folhas inferiores, 
que cahem...”1

É interessante ressaltar que esses artigos publicados no famoso 
periódico brasileiro chamam a atenção para a necessidade de ampliar o 
campo de estudos relacionados a ciência e técnicas em nosso país. 

 
Outro artigo envolvendo muitas páginas explica a técnica de extração 

do óleo de mamona, intitulado “Methodo imaginado e praticado no 
Laboratorio Chimico do Excellentissimo Antonio de Araujo de Azevedo, nesta 
Cidade do Rio de Janeiro, para a extração do Oleo de Mamona (Ricinus 
Communis, Lin)”, um material que era considerado muito útil em medicina e 
uso doméstico. O cientista critica o método de torrefação que produz um 
péssimo cheiro, provocando a impureza do óleo e alterando a qualidade do 
produto. Dessa forma elabora um método que consiste em pisar na mamona 
descascada, o que resultaria em um líquido que deveria ser aquecido e 
fermentado. O material obtido por esse processo, quando a mamona é 
colhida em tempo conveniente e no estado de maturação adequado, era 
aprovado pelos médicos da cidade. 

Porém, no início do século XX as realizações do casal Curie nos 
estudos sobre a matéria, atraiu a atenção dos jornais com suas importantes 
novidades. De fato, há muitas publicações focalizando os trabalhos em 
laboratório da cientista Mme Curie referentes ao estudo da Radioatividade. 
Nessas publicações também surgem comentários sobre a posição ocupada por 
ela como professora no ensino superior, ressaltando a presença de estudantes 
de ambos os sexos nos cursos.2

Assim, por exemplo, o artigo “Les 7 Merveilles du monde 650.000 
francs do prix. Nº 15 Radium (Bon à detacher)”, publicado no jornal Le Matin 
relatava a descoberta do Rádio pelo casal Curie em 1898, marcando para a 
ciência francesa uma etapa gloriosa. O artigo refere-se também ao trabalho de 
Henri Becquerel que demonstrou que o urânio emite raios invisíveis, capazes 
de impressionar uma placa fotográfica no escuro. Por fim conclui que as 
consequências dessa maravilhosa descoberta pareciam incalculáveis para a 
ciência, a higiene, a terapêutica e a agricultura. 

 

Outro artigo intitulado “Les Merveilles de La Science”, declara que 
uma química nova nasceu com a descoberta do rádio, realizando o sonho dos 
alquimistas da idade média e dos cientistas modernos, pois demonstrou que a 

                                                                 
1 “Noções sobre a cultura, e fabrico do anil, e Análise desta matéria colorante, e do 
Pastel, publicadas por B***”, 21. 
2 Orsay, “Madame Curie: La veuve du grand savant parla hier en Sorbonne, 1. 
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matéria é uma, e que os elementos simples, como o argônio, nitrogênio, ferro, 
manganês ou ouro tem uma mesma origem, ou que todos derivam do mesmo 
elemento primordial ou da mesma força, do éter ou do elétron. Ainda neste 
mesmo artigo, há citação de William Ramsay, com comentários referentes ao 
trabalho de transformação dos corpos ditos simples em outros elementos. 
Entretnto, seria o Rádio com sua emanação, sua formidável energia a ser 
considerado com o poder de modificar a constituição misteriosa dos átomos e 
a “transmutar” os elementos simples em outros elementos, em outros corpos 
igualmente simples. 

No final de 1919, uma outra publicação chama novamente a atenção 
para a transmutação dos corpos realizada por Ernest Rutherford, “Une 
Immense Découverte. Pour la première fois, la transmutation des corps vient 
d’être realisée. La Pierre Philosophale est trouvée”, escrito por Charles 
Nordmann. Com a descoberta do rádio muda a noção sobre a natureza dos 
átomos das substâncias químicas. De acordo com o artigo, sabe-se que o 
Rádio provém de outro metal chamado Urânio, após o seu átomo receber 
explosões com emissões de “projéteis”, ele se transforma em chumbo, sendo 
uma transmutação espontânea, sem ação do homem. 

O estudo do novo elemento descoberto, o Rádio, cresce no começo 
do século e observam-se inúmeras pesquisas referentes ao tratamento do 
câncer. Nos Estados Unidos realizam os primeiros testes, aplicando o rádio em 
câncer e constatam a necessidade de importar minérios produtores de rádio. 
Há relatos de experiências na Académie des Sciences, do uso do rádio para o 
tratamento da raiva Assim, em “Le Radium et La Rage”, publicado a 10 de 
junho de 1905, o Prof. Guido Tizzoni comunicou à Académie des Sciences, 
experiências feitas em animais para a cura da raiva, o método consiste em 
expor periodicamente e durante algumas horas os animais infectados à ação 
dos raios de rádio. 

Uma assembléia composta por cientistas eminentes de importantes 
associações e instituições, como Académie des Sciences, Académie de 
Médicien, Institut Pasteur e Faculté de Medecine, relata trabalhos, publicados 
de forma sucinta no jornal Le Matin, referentes a radioterapia para o 
tratamento de câncer, método utilizado no ataque de cânceres superficiais da 
pele, tumores profundos e cânceres inoperáveis. Relatou-se que, com esse 
tratamento, em menos de três semanas, observa-se boa cicatrização. O 
método consiste em aplicar, na região do tumor, uma ampola contendo 5 mm 
de brometo de rádio. Os cientistas citaram também o uso de Raios X no 
tratamento do câncer, mas o consideravam inadequado por produzir sérios 
problemas na pele do paciente em tratamento. 

Porém, em 1909, surgem comentários questionando a existência do 
Rádio: “Le Radium existe-t-il?”. No artigo publicado neste ano, Gustave le Bon, 
cita os corpos descobertos por Mme Curie e comenta que os químicos 
duvidaram da existência do Rádio e que as observações da presença de raios 
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espectrais, peso atômico e a teoria não explicavam a existência deste metal e, 
ainda comenta o interesse político em isolar o Rádio. Este fenômeno 
inteiramente novo caracterizado pelas reações acompanhadas de uma 
liberação de energia intra-atômica, Gustave le Bon chama de “química nova”. 

Mesmo assim, pode-se observar nos textos analisados que, entre o 
final do século XIX e o início do XX um grande otimismo em relação às 
recentes realizações da ciência era manifestado tanto em livros didáticos 
quanto em artigos de jornais franceses. Em especial, as aplicações da 
radioatividade pareciam ilimitadas. 

Assim, por exemplo, mesmo cosméticos a base de rádio eram 
divulgados em propagandas publicadas em josrnais da época, como a 
reproduzida a seguir: 

 

 
 

Propagandas de farmácias que produzem os medicamentos também aparecem em 
várias revistas, apresentando os nomes dos remédios e seus preços. Observam-se 
ainda muitas propagandas de outros remédios com o endereço da farmácia ou o nome 
do médico responsável, é o caso dosdentifrícios (elixir, pó e pasta), como é o caso do 
anúncio reproduzido a seguir. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 474 - 

 
Le Matin (06/11/1906),6. 

 
Propagandas de algumas bebidas fortificantes surgem em meio à 

imagem de garrafas e uvas, como o vinho de “G. Seguin” apresentado como 
um tônico e os aperitivos, na década de 30, que conservariam a força e a 
saúde. 

 
Almanach Pratique illustré du Petit Parisien, 1908, 16. 

Pode-se portanto perceber que a visão positiva da química, 
conhecimento que levava ao preparo de medicamentos para várias moléstias, 
tanto aqueles tradicionais tais como vinhos tonificantes, pastilhas e xaropes, 
quanto os novos remédios à base de materiais radiativos, também era 
transmitida nos anúncios publicados em jornais e revistas de ampla circulação. 
Formava-se assim uma imagem da química bem diferente da que se difunde 
nos dias de hoje, como será visto a seguir. 

IMAGENS DA QUÍMICA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI 

A imagem negativa da química que se tem hoje, pode ser observada 
já há alguns anos numa turma de adolescente com idade média de 17 anos, 
que cursava o então chamado 2º. Grau voltado às humanidades. Tendo, 
portanto seu interesse voltado para as ciências humanas, esses estudantes 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 475 - 

resisitiam às aulas de química. Diante de tal situação o professor lhes propôs 
10 frases para que eles refletissem e dissessem se elas eram verdadeiras ou 
falsas. As frases foram as seguintes: 

1. Os alimentos que não contém nenhum elemento químico são 
mais naturais. 

2. É certa uma lei que proíba o uso de qualquer agrotóxico. 
3. Os venenos naturais são menos tóxicos do que os venenos 

artificiais. 
4. A camada de ozônio é um perigo para a humanidade. 
5. Os “tóxicos” fazem mal pois são substâncias químicas artificiais. 
6. Um alimento que contém substâncias químicas faz mal à saúde. 
7. A “guerra química” é mais nociva do que a “guerra biológica”. 
8. O efeito estufa é um perigo para a humanidade. 
9. Alguns átomos do seu corpo já pertenceram ao corpo de um 

dinossauro. 
10. Se os homens não produzissem substâncias químicas artificiais, 

não haveria poluição. 

A discussão de suas respostas sensibilizou esses estudantes em 
relação  ao seu próprio conhecimento em relação à química, bem como 
propiciou a realização de uma atividade envolvendo um público maior. Essa 
atividade consistiu em realizar entrevistas com pessoas que tivessem passado 
por cursos de ensino médio e que, portanto, tiveram alguma instrução em 
química. As questões abordadas nessa entrevistas foram as mesmas discutidas 
previamente com os estudantes. Apresentam-se a seguir os dados resultantes 
dessas entrevistas. 

1. Os alimentos que não contém nenhum elemento químico são 
mais naturais. 
Certa 78% 
Errada 14% 
Não sei 8% 
 

2. É certa uma lei que proíba o uso de qualquer agrotóxico. 
Certa 83% 
Errada 15% 
Não sei 2% 

 
3. Os venenos naturais são menos tóxicos do que os venenos 

artificiais. 
Certa 68% 
Errada 30% 
Não sei 2% 
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A camada de ozônio é um perigo para a humanidade. 
Certa 57% 
Errada 35% 
Não sei 8% 
 

4. Os “tóxicos” fazem mal, pois são substâncias químicas artificiais. 
Certa 60% 
Errada 30% 
Não sei 10% 
 

5. Um alimento que contém substâncias químicas faz mal à saúde. 
Certa 72% 
Errada 20% 
Não sei 8% 
 

6. A “guerra química” é mais nociva do que a “guerra biológica”. 
Certa 69% 
Errada 30% 
Não sei 1% 
 

7. O efeito estufa é um perigo para a humanidade. 
Certa 65% 
Errada 20% 
Não sei 15% 
 

8. Alguns átomos do seu corpo já pertenceram ao corpo de um 
dinossauro. 
Certa 75% 
Errada 16% 
Não sei 9% 
 

9. Se os homens não produzissem substâncias químicas artificiais, 
não haveria poluição. 
Certa 71% 
Errada 20% 
Não sei 9% 

 
A análise desses dados mostra claramente que mesmo pessoas que 

passaram por cursos formais de química, pelo menos no ensino médio, pouco 
conhecem do envolvimento dessa ciência na produção de materiais 
socialmente importantes, revelando uma visão bastante negativa em relação a 
essa ciência. 
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A proposta dessa atividade foi retomada neste Ano Internacional da 
Química e está em desenvolvimento por estudantes do ensino médio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, em São Paulo. Os resultados levantados até 
o momento mostram que a visão negativa da química permanece neste início 
de século XXI1

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

. 

As análises acima apresentadas indicam mudanças radicais nas 
imagens da química difundidas entre o público não especializada. Se as novas 
e maravilhosas realizações dessa ciência eram proclamadas em veículos de 
divulgação que circulavam entre o final do século XIX e início do XX, o que se 
observa hoje em dia é exatamente o contrário. Atribui-se à química uma 
imagem extremamente negativa o que ao mesmotempo revela o pouco 
conhecimento de química entre o público em geral, e mesmo no público 
educado 

Dessa forma pode-se perceber a relevância de se desenvolver 
estudos e atividades que levem a um melhor esclarecimento do papel do 
conhecimento químico na sociedade, bem como de sua própria natureza. 
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Sob o título de Ciências Naturais, a Sociedade Portuguesa de Ciências 

Naturais, financiada pelo Instituto para a Alta Cultura (IAC), organizou em 
Lisboa o seu I Congresso Nacional (1CNCN), em 1941. Essa iniciativa não foi 
ainda merecedora da atenção da historiografia portuguesa. O 1CNCN 
materializou um esforço de setores da comunidade científica portuguesa para 
consolidar e divulgar publicamente as bases de uma política de 
institucionalização das atividades científicas em curso. Retratou o que havia 
de instituições técnico-científicas em funcionamento em Portugal. 117 
instituições apoiaram o Congresso: liceus, universidades, serviços: geológicos, 
florestais, pecuários; museus; institutos: Bacteriológico, de Malariologia, 
Zootecnia, Oncologia, Arqueologia, criminologia, o Rocha Cabral; estações: 
agronômica, frutícula; juntas nacionais, missões Geográficas e Investigações 
coloniais; sociedades científicas. Presentes ou apoiando o evento estavam 
algumas das principais lideranças da comunidade científica e as gerações de 
pesquisadores que se doutoraram no país ou no exterior apoiados pela Junta 
de Educação Nacional e IAC e que começavam a integrar os novos institutos 
de pesquisa experimental. As decisões finais do Congresso ratificaram quais 
eram as linhas gerais das propostas de macro e micro políticas científicas: a 
intensificação e internacionalização da investigação científica, a ocupação 
científica do Império; a articulação entre a pesquisa pura e aplicada; a 
importância dos congressos e das publicações científicas, além da importância 
da educação e comunicação pública das ciências naturais. Sem se limitar a 
alguns poucos personagens protagônicos, este artigo busca traçar mapas 
simultaneamente densos em detalhes e abrangentes em dimensões, 
considerando indissociáveis as práticas político, científicas, institucionais dos 
atores envolvidos. 
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“Elementos de Geologia” é um manual destinado ao ensino 

secundário, publicado em 1895 por Gonçalves Guimarães, professor da 
Universidade de Coimbra, no contexto de um ensino das ciências geológicas 
que considerava deficiente. Esta obra foi “Approvada com restricções, por 
unanimidade” pela comissão que examinou os manuais de “instrucção 
secundária” apresentados a concurso, o primeiro do género em Portugal. O 
objectivo da comunicação é analisar o enquadramento do referido manual em 
termos científicos e pedagógicos. 

O emprego de terminologia científica em harmonia com a língua 
portuguesa era uma promessa realçada pelo autor já no prefácio da primeira 
edição, assim como a obrigação de fazer referências a Portugal, de ser mais 
completo do que os próprios programas e de usar o método “pouco mais ou 
menos” dos livros modernos de Geologia. 

A propósito de um dos problemas que mais interessava os geólogos 
da altura, que era o da origem das montanhas, Gonçalves Guimarães defende 
no manual “acções lentas” e que “as mesmas causas devem ter actuado em 
todos os tempos geológicos”, revelando a sua faceta uniformitarista, de 
inspiração huttoniana.  

Ao longo do manual é possível encontrar referências a comunicações 
dos Serviços Geológicos portugueses, para além de menções a Paul Choffat e a 
Nery Delgado, geólogos que integravam os referidos Serviços.  

Apesar de Gonçalves Guimarães demonstrar ser conhecedor dos 
autores e das teorias dominantes na época, parece apresentar algumas 
reservas relativamente à teoria da contracção. 

INTRODUÇÃO 
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Os Serviços Geológicos de Portugal foram criados já depois de 
iniciada a segunda metade do século XIX, ocupando-se então com a 
elaboração do mapa geológico, embora a mineralogia e a paleontologia 
fossem também áreas com algum investimento. A necessidade de se 
estabelecerem relações com instituições europeias análogas, no âmbito das 
suas tarefas, levou os geólogos portugueses a viajarem para o estrangeiro e ao 
estabelecimento de uma rede que permitiu a internacionalização da geologia 
portuguesa (Leitão, 2005). 

Os geólogos europeus e americanos estavam na altura 
particularmente interessados na origem das montanhas. Embora com 
diferentes perspectivas, a maioria propunha que a elevação das montanhas 
ocorria por forças compressivas resultantes de uma contracção térmica da 
Terra (Oreskes, 1999). A origem das montanhas como resultado da mobilidade 
horizontal dos continentes, seria uma ideia apresentada e desenvolvida 
apenas alguns anos mais tarde.  

Os manuais escolares eram então, e muito provavelmente, a única 
fonte de informação para os alunos. Amador (2008) analisou os manuais de 
Geologia do século XIX e primeira metade do século XX e classificou o manual 
“Elementos de Geologia” no grupo de livros da autoria de professores 
universitários, onde “as referências à Geologia portuguesa começam a assumir 
um papel destacado” (Amador, 2008; p.12). Também Antunes (1989) analisou 
o manual e conclui da “grafia rebuscada” do autor, reconhecendo porém 
aspectos positivos nas suas obras. 

“Elementos de Geologia” é um manual destinado ao ensino 
secundário, editado em 1895, por António José Gonçalves Guimarães (1850-
1919). Em edições sucessivas, o autor é apresentado na respectiva capa como 
“Doutor em philosophia natural e lente cathedrático de geologia na 
Universidade de Coimbra” (1897), como “Professor ordinário da Faculdade de 
Ciências e director do Gabinete de Mineralogia da Universidade de Coimbra” 
(1914) e como “Lente catedrático da Faculdade de Ciências e director do 
Museu Mineralógico da Universidade de Coimbra” (1917) 1

                                                                 
1 Os manuais de 1914 e 1917 são já editados pela Livraria Cruz, de Braga, que aparece 
indicada como propriedade do autor no manual de 1917, e não pela Imprensa da 
Universidade. 

.  
É neste contexto que se pretende analisar o contributo do manual de 

Gonçalves Guimarães para o ensino (secundário) da Geologia, o professor 
universitário que também vai ser protagonista de uma reforma educativa em 
decurso, ao acumular funções como reitor do Liceu de Coimbra. O manual 
surge no contexto dessa reforma e de um ensino das ciências geológicas 
considerado deficiente ao nível do ensino secundário.  

A REFORMA EDUCATIVA E A ABORDAGEM DIDÁCTICA 
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O ano de 1895 encerra o “primeiro ciclo da história do ensino liceal 
em Portugal”, caracterizado por um ensino por disciplinas independentes 
(Maia, 1942; p.310) e a Reforma entretanto regulamentada procura pôr termo 
a um “estado de lastimável decadência” do Ensino Secundário (Maia, 1942; 
p.310). 

O corpo jurídico da reforma de João Franco-Jaime Moniz compreende 
três diplomas legais. São eles o decreto de 22 de Dezembro de 1894, o 
correspondente regulamento de 14 de Agosto de 1895 e o decreto que 
estabelece os programas, datado de 14 de Setembro de 1895. O curso liceal 
passa a estar dividido em dois ramos (Letras e Ciências). As novas 
necessidades, ditadas pela evolução científica e tecnológica, são a justificação 
para o aumento do curso liceal para sete anos, os primeiros cinco constituindo 
o Curso geral e os dois últimos o Curso complementar (Maia, 1942; Guedes, 
1996). O currículo vai ser organizado “em moldes modernos e científicos”, 
com um “corpo de disciplinas inter-relacionadas e adequadamente 
sequenciado, em conformidade com as capacidades intelectuais do 
educando”, considera Guedes (1996; p.78). Exemplo disso é o estudo da 
Geologia, com “Lições elementaríssimas sobre Geologia” a surgir no 5º ano (V 
classe), e “Mineralogia” e “Geologia” no 7ºano (VII Classe)1

                                                                 
1 Programas a que se refere o decreto de 16 de Setembro de 1895, tendo em vista o 
disposto nos artigos 34º e 35º do decreto de 27 de Dezembro de 1894 e o de 14 de 
Agosto último, para o estudo das diversas disciplinas de instrução secundária. 

. 
Em Setembro de 1902, sete anos após a execução desta reforma 

“imitada da Allemanha”, Gonçalves Guimarães (1902) reconhece que a mesma 
veio preencher uma lacuna e “o que estava era uma vergonha, e não podia 
continuar” (Guimarães, 1902; p.513). Gonçalves Guimarães, que na altura já 
acumulava funções como reitor do Liceu de Coimbra (Carvalho, 1942), aponta 
alguns erros, nomeadamente a falta de acompanhamento da execução da 
reforma. Mesmo assim considerava importante cumprir o que ela tinha de 
bom e corrigir o que era necessário, destacando: 

A sobre-carga dos programmas é um dos maiores 
defeitos do regimen actual, e um daquelles a que 
mais importaria attender, quando por ventura se 
tratasse de uma remodelação séria dos estudos 
secundários. Ao mesmo tempo conviria que se fizesse 
uma revisão profunda da divisão e distribuição das 
matérias, porque o que temos está em flagrante 
contradição com os princípios estabelecidos. Este 
problema dos programmas é com certeza um dos 
mais difficeis de resolver com acerto (Guimarães, 
1902; p.526) 
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Apesar de tudo, Gonçalves Guimarães (1902) considerava que o curso 
completo dos lyceus e, portanto, a preparação para o ensino superior, não 
podia ter menos de nove anos. Ainda a propósito dos programas portugueses, 
o autor critica-os por terem minuciosidades desnecessárias, repetições dos 
mesmos assuntos em disciplinas diferentes e soluções desajustadas na 
sucessão das matérias. Entre outros exemplos, refere: 

Os programmas de sciéncias naturais estám do 
mesmo modo cheios de incongruéncias, repetiçõis e 
lacunas inúteis. Não se comprehende a razão por que 
o estudo da zoologia se interrompe na 4.ª classe, para 
continuar na 5.ª, 6.ª e 7.ª; e o da botánica na 5.ª 
classe, para continuar na 6.ª e 7.ª. A associação de 
umas primeiras noçõis de mineralogia à 4.ª classe de 
chýmica, e de geologia à 5.ª classe, para ir depois 
estudar, por atacado, toda a mineralogia e toda a 
geologia na 7.ª classe, com 2 annos e I anno 
respectivamente de intervalo, é outra disposição que 
não se justifica (Guimarães, 1902; p.530). 

Outro problema que Gonçalves Guimarães (1902) destaca é o do 
método seguido no ensino e as necessárias condições para o concretizar: 

A reforma que está vigorando recommenda muito 
encarecidamente aos professores o méthodo 
eurístico ou inductivo e o ensino prático o mais 
possível. Mas ao mesmo tempo que se insiste nesta 
recommendação, aliás muitíssimo sensata, recusam-
se aos professores os meios indispensaveis para esse 
ensino prático. O material pedagógico dos lyceus e a 
sua dotação annual para as despêsas correntes do 
ensino chega a tocar as raias do ridículo (Guimarães, 
1902; p.527) . 

Também não fica de fora uma referência aos manuais escolares e 
medidas para a sua adopção: 

A medida do compéndio único, e o systema 
estabelecido para a sua adopção devem ser 
definitivamente postos de parte, porque condemnado 
está tudo isso ha muito tempo pela opinião pública. A 
proposta do compéndio e de quaisquer livros 
auxiliares para o ensino deve deixar-se como 
antigamente para o conselho do lyceu com 
informação particular do reitor. A adopção definitiva 
seria feita em última instância pelo governo, ouvido 
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previamente o conselho superior da instrucção 
pública (Guimarães, 1902; p.533). 

Finalmente, Gonçalves Guimarães (1902) recomenda um certo 
equilíbrio entre autonomia e unidade, quer dos estabelecimentos de ensino 
(relativamente ao poder central) quer dos professores (relativamente ao 
director de classe e ao chefe de estabelecimento). 

UM MANUAL “NECESSÁRIO” E “CERTIFICADO” 

No prefácio da primeira edição do manual “Elementos de Geologia”, 
adoptado para o ensino secundário pelo decreto de 26 de Setembro de 1895 
(Guimarães, 1897), Gonçalves Guimarães anuncia a necessidade desta obra de 
“instrução secundária” do seguinte modo: 

Não pretenderei agora discutir as causas da anomalia, 
mas o certo é que os alumnos dos estabelecimentos 
superiores encetam o estudo desenvolvido da 
geologia sem a mais ligeira sombra de preparação. O 
compêndio que tiveram de seguir nas aulas do lyceu, 
longe de os auxiliar, prejudica-os, porque lhes dá uma 
orientação anachrónica, e não poucas vezes os induz 
em erros grosseiros. É infelizmente o estado em que 
nos achamos, mas é indispensável que se empreguem 
quanto antes os meios que a experiência e o bom 
senso estám aconselhando para o combater com 
efficácia (Guimarães, 1897; p.V). 

E a deficiente instrução secundária é novamente apontada pelo 
autor, dois anos depois, agora no prefácio da segunda edição, considerando 
ser “indispensável aprender na Universidade e nas Escolas o que deveria ter 
sido estudado no lyceu” (Guimarães, 1897; p.IX). Terá sido essa vontade de 
melhorar o ensino nos liceus que motivou o concurso para exame das obras 
de “instrucção secundária”, o primeiro do género em Portugal. A obra de 
Gonçalves Guimarães foi “Approvada com restricções, por unanimidade” pela 
comissão que a examinou. Para responder a estas restrições, o autor fez 
questão em incluir a apreciação da comissão no próprio manual. Essa 
apreciação repudia “a mudança do nome Mineralogia pelo de Metallologia, 
com que o auctor encima oitenta e duas paginas do seu livro” (idem; p.VIII). A 
comissão tenta fazer uso de alguma autoridade, julgando “preferível que o 
professor Guimarães respeite o que está fixado pelo uso que, em sciencia 
também é lei. Hybridismo scientifico (…) é a nosso ver, a sua Metallologia, e 
esperamos com confiança que o esclarecido professor o não adopte em 
detrimento dum innocente hybridismo etymologico, como é a nossa tão velha, 
como universalmente conhecida Mineralogia” (idem; p.VIII). 
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Gonçalves Guimarães encerra o prefácio da segunda edição acusando 
que a crítica concentrou-se na substituição da palavra mineralogia por 
metallologia mas “argumentos não produziu um único que valesse, a não ser 
que tomem por um argumento a tal distinção arguciosa entre hybridismo 
grammatical e hybridismo scientifico, como se fosse lícito á bôa sciéncia o 
collocar-se de propósito em antagonismo com a gramática” (Guimarães, 1897; 
p.X). O termo “metalollogia”, que intitula a segunda secção do manual, foi 
utilizado por significar literalmente o mesmo que “mineralogia”, mas “tem 
sobre esta palavra a vantagem de evitar o hybridismo resultante da 
composição dum elemento latino, minera, com o elemento grego lógos, o que 
segundo todos os bons grammaticos constitue um barbarismo”, justifica o 
autor (idem; p.3). 

O emprego de terminologia científica em harmonia com a língua 
portuguesa era uma promessa realçada pelo autor já no prefácio da primeira 
edição, assim como a obrigação de fazer referências a Portugal, de ser mais 
completo do que os próprios programas e de usar o método “pouco mais ou 
menos” dos livros modernos de Geologia. Com base na sua experiência e na 
falta de conhecimentos que os alunos têm sobre Paleontologia, Gonçalves 
Guimarães considera preferível “destacar a parte inorgânica da parte 
paleontológica”, ao contrário do que seria habitual na época (Guimarães, 
1987; p.VI). 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INFORMAÇÃO DO MANUAL 

Numa perspectiva didáctica, Gonçalves Guimarães apresenta a 
informação do manual organizada nas seguintes secções: 

1ª Physiographia, ou descripção da Terra na sua 
generalidade e especialmente na sua superfície. 
2ª Metallologia, ou tratado geral e especial dos 
mineraes. 
3ª Lithologia, ou tratado das massas rochosas, tanto 
debaixo dum ponto de vista independente, isto é, 
como seres especiaes (petrologia), como em relação á 
sua forma geral e disposição no globo terrestre 
(geotectónica). 
4ª Geodynámica, ou tratado das acções e 
phenomenos, que se passam entre as diversas partes 
componentes da Terra, e das modificações, que dahi 
resultam. 
5ª Geohistória ou história da Terra, que é como uma 
synthese geral de todos os conhecimentos anteriores 
pela ordem histórica da evolução da Terra, desde a 
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sua origem até ao seu estado actual (Guimarães, 
1897; p.5). 

Para além destas cinco secções, o manual apresenta ainda, em 
apêndice, uma sinopse geológica do solo português. Nesta sinopse estão duas 
das cento e trinta e duas figuras ou esquemas apresentados no manual, a 
preto e branco, mas apesar da referência a uma carta geológica (p.237), ela 
não é apresentada nem neste apêndice nem em qualquer uma das secções. 
Metade de todas as figuras do manual diz respeito à secção da “metallologia”, 
ou seja, da mineralogia. A importância dada no manual a esta área da 
Geologia é também evidenciada pelo número de páginas que ocupa, cerca de 
um terço do total de páginas do manual. Como seria de esperar num manual 
da época, não há propostas de actividades de papel e lápis nem de actividades 
laboratoriais. 

Ao longo do manual é possível encontrar referências a comunicações 
da Comissão dos Trabalhos Geológicos (pp.111, 122, 144) e da Secção dos 
Trabalhos Geológicos de Portugal (p.170), todas elas incluídas no primeiro 
tomo publicado, referente ao período entre 1885 e 1887. Também são feitas 
menções a Carlos Ribeiro (p.228), Nery Delgado (pp.125, 207), Vasconcelos 
Pereira Cabral (pp.170/171), Paul Choffat (pp.111, 121/122, 144, 235/236, 
248) e Wenceslau de Lima (p.234), todos eles a seu tempo com funções 
científicas nos serviços geológicos de Portugal.  

Na secção “lithologia” do manual de Gonçalves Guimarães é feita 
referência aos vales tifónicos, um acidente geotectónico descoberto e 
relatado por Paul Choffat (1849-1919) nas referidas comunicações1. Este 
geólogo suíço já tinha vasta publicação quando assistiu ao Congresso 
Geológico, em Paris, em 1878, onde provavelmente terá conhecido Carlos 
Ribeiro (1813-1882) e sido convidado a visitar o país pelo então chefe da 
Secção dos Trabalhos Geológicos de Portugal2

                                                                 
1 Choffat, P. (1885). Nouvelles donnèes sur les vallées tiphoniques et sur les eruptions 
d’ophite et de teschénite en Portugal. Communicações da Secção dos Trabalhos 
geológicos de Portugal, Tomo I, pp.113-122. 
2 As comunicações de P. Choffat “Mélange d’horizons stratigraphiques par suite des 
mouvements du sol; colonies dans le terrain jurassique français” e de C. Ribeiro 
“Formations tertiaires du Portugal” são as últimas, por esta ordem, da sessão de 2 de 
Setembro de 1878 (Comptes Rendus, 1880; p.312). 

. Paul Choffat vai acabar por 
estabelecer contrato com o governo português em 1883 e manter uma ligação 
com os Serviços Geológicos de cerca de quarenta anos (Pinto, 2001). Após a 
morte de Carlos Ribeiro, é Nery Delgado (1835-1908) quem dirige os Serviços 
Geológicos entre 1882 e 1908. De referir que Delgado e Choffat cumprem 
finalmente o desígnio das primeiras Comissões Geológicas, preparando 
sucessivas versões da carta geológica de Portugal, a última das quais com 
direito a medalha de ouro, na exposição de Paris, em 1900, e a manter-se 
como referência até 1972 (Carneiro, 2008; Oliveira, 2008). 
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Também há referências a autores estrangeiros, destacando-se o 
francês Gabriel Daubré (pp.156, 158, 165, 184) e o americano James Dana 
(pp.15/16, 196). Gabriel Daubré (1834-1896) foi professor de Geologia no 
Museu de Paris e notabilizou-se pelas suas experiências relacionadas com a 
acção geológica de águas a elevadas temperaturas. James Dana (1813-1895) 
foi professor de Geologia na Universidade de Yale e protagonista de uma 
teoria sobre a origem das montanhas. Charles Lyell (1797-1875), autor de um 
manual de geologia para estudantes com uma abordagem inovadora, 
intitulado “Elements of Geology” e com seis edições até 1871, é referido 
apenas uma vez (p.204). 

A INFORMAÇÃO DO MANUAL NO CONTEXTO DAS CIÊNCIAS 
GEOLÓGICAS 

Na introdução do manual, Gonçalves Guimarães (1897) define o 
objecto de estudo da Geologia do seguinte modo: 

Na classificação dos differentes ramos do saber 
humano há um grupo de sciéncias, que denominamos 
concretas, porque estudam os phenómenos da 
Natureza taes como elles se nos manifestam, em toda 
a sua complexidade real, e portanto nas suas mútuas 
relações de dependéncia. A geologia pertence a este 
grupo, sendo o seu objecto o estudo monográphico, 
completo, da Terra, já considerada como um 
organismo distincto, já como um dos elementos, uma 
das partes constituintes do Universo (Guimarães, 
1897; p.1). 

Esta definição demonstra a separação definitiva da botânica e da 
zoologia, quando o estudo da Terra se fazia essencialmente ao nível da 
mineralogia. Uns anos antes, numa de várias colaborações para a revista 
científica de Coimbra “O Instituto”, Gonçalves Guimarães (1880; p.305) 
considerava então a mineralogia como o ramo da história natural menos 
adiantado e mais ignorado. Uma razão para isso acontecer é porque “não 
existindo nada que mereça o nome de individuo mineralógico, as espécies não 
têm a mesma significação que em zoologia e em botanica”. 

A origem das espécies mineraes é um acto que se 
acha intimamente ligado com o metamorphismo geral 
e particular, e o seu desenvolvimento é feito por uma 
espécie de selecção natural, como acontece no 
mundo orgânico (Guimarães, 1879; p.428). 
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Gonçalves Guimarães (1880; p.312) defendia que o problema da 
origem das espécies minerais é de “imensa dificuldade”, uma vez que a 
natureza dispõe do tempo a uma escala que o ser humano não dispõe.  

A força que liga as moléculas de cada individuo e os 
indivíduos entre si, a cohesão, diz o sr. Dana (Manual 
of Mineralogy and Lithology, 3.ª edit., pag. 4), é de 
facto o principio organisador e a origem da estructura 
na natureza inorgânica, produzindo formas 
especificas para cada espécie de matéria, á similhança 
do que a vida executa em cada espécie viva 
(Guimarães, 1880; p.309). 

Os conhecimentos de James Dana (1813-1895) na área da 
mineralogia constituíram um dos pilares em que assentou a sua teoria sobre a 
origem das principais características da superfície da Terra. Dana considerava 
que as crateras lunares e as crateras vulcânicas se formaram segundo os 
mesmos materiais e processos. Com base no conhecimento de que diferentes 
minerais tinham diferentes temperaturas de fusão, Dana propôs que a 
topografia lunar resultaria de um arrefecimento heterogéneo, ficando as 
partes que arrefecem por último com maior contracção, ou seja, mais 
deprimidas. Do mesmo modo, segundo Dana, a solidificação do globo 
terrestre em fusão teria originado as áreas superficiais correspondentes aos 
continentes, as primeiras a arrefecer, e as grandes depressões 
correspondentes aos oceanos (Greene, 1984; Oreskes, 1999) 

Com base no conhecimento das montanhas Apalaches, Dana vai 
postular que estas se formariam apenas nos limites dos continentes. À medida 
que toda a Terra se contraía, a compressão das rochas seria superior nas 
margens continentais, o que levaria à sua elevação (Oreskes, 1999). Embora 
nenhuma referência explícita seja feita à teoria da contracção, a ideia dos 
continentes terem em geral costas montanhosas é referida por Gonçalves 
Guimarães (1897), logo na primeira secção do manual. Guimarães defende a 
sua aplicação a todos os continentes, justificando as excepções tendo em 
atenção que: 

(…)a formação de cada cordilheira não é o resultado 
de um trabalho instantâneo, ou duma revolução 
violenta, como antigamente se admittia, mas sim o 
duma acção lenta, exercida durante milhares de 
annos ou talvez de séculos; e que o estado actual da 
geographia physica não é mais do que a resultante, a 
consequência, doutros estados anteriores, 
correspondentes a todas as éphocas geológicas, que 
precederam a actual (Guimarães, 1897; p.16). 
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A secção da Geodinâmica do manual, dividida em fenómenos 
externos e fenómenos internos, inclui os movimentos orogénicos e os 
movimentos sísmicos na segunda. Os movimentos orogénicos são entendidos 
como movimentos permanentes, enquanto os sísmicos são movimentos 
vibratórios de duração muito curta (Guimarães, 1897). A propósito dos 
movimentos orogénicos, explica Gonçalves Guimarães: 

Consistem em deslocamentos de ordinário lentos da 
crusta terrestre, que se revelam apparentemente por 
levantamentos e abaixamentos parciaes, ainda que na 
realidade a trajectória não é exclusivamente vertical, 
mas sim oblíqua e na maior parte dos casos 
curvilínea; o que se observa é apenas a componente 
vertical deste movimento complexo (Guimarães, 
1897; p.186). 

A origem das montanhas era um tema de divisão entre geólogos 
“huttonianos” e “wernerianos”, no princípio do século XIX, nomeadamente no 
que diz respeito à velocidade e à natureza da variação geológica. James 
Hutton (1726-1797) reconheceu o papel central do calor interno da Terra para 
criar e transformar rochas e minerais. Ele estruturou o ciclo de vida dos 
continentes e oceanos como um ritmo incessante de erosão e deposição, 
segundo o qual os continentes eram lentamente desgastados pela água 
superficial e transportados para o mar como sedimentos, mais tarde para 
serem elevados como novos continentes. Abraham Werner (1749-1817) 
argumentou que os estratos precipitaram sucessivamente a partir de uma 
solução de um oceano original, ideia ligada ao catastrofismo e enquadrada 
numa corrente denominada neptunismo. Contra a tradição estabelecida, 
Werner também argumentou que o basalto não era uma rocha vulcânica mas 
um sedimento precipitado quimicamente. Nesta versão de neptunismo, não 
eram importantes os vulcões na vida da Terra nem o calor como agente 
geológico (Greene, 1984). 

Elie de Beaumont (1798-1874) defendeu que as montanhas não 
podiam ser meros produtos de erosão, nem apenas de uma acção lenta e 
irregular, argumentando que as observações de campo apontavam para uma 
elevação repentina e de curta duração das camadas. Beaumont estava 
também convencido da ocorrência de uma elevação simultânea em vários 
locais da Terra, pelo que a análise de estruturas específicas deveria dar lugar a 
uma abordagem da Terra como um todo. Entre 1850 e 1875, as ideias de Elie 
de Beaumont eram aceites em França e por muitos geólogos nos outros países 
europeus e nos Estados Unidos. Mas é James Dana que desenvolve uma teoria 
que proporcionou uma base comum para geólogos de diferentes tendências: 
ele sugere que uma teoria geral de elevação continental e subsidência podia, e 
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devia, incluir uma teoria especial de origem das montanhas em depressões 
geossinclinais nos limites continentais (Abreu, 1852; Greene, 1984).  

Mas terá sido Hutton quem verdadeiramente inspirou as teorias de 
elevação, segundo Zittel (1901). Hutton defendeu que o calor interno da Terra 
provocaria a expansão das rochas e consequente elevação da superfície da 
Terra, acima do nível do mar, formando os continentes e as montanhas. Os 
vulcões permitiriam o escape dos gases quentes e da massa rochosa derretida, 
evitando uma elevação excessiva da crosta terrestre. Também Gonçalves 
Guimarães (1897) terá sido inspirado por Hutton, quando descreve no manual 
as causas dos movimentos orogénicos: 

Estes diferentes movimentos sam o effeito mechanico 
das impulsões de baixo para cima, de cima para baixo 
e lateraes, provenientes da expansão dos gazes 
subterraneos, da pressão atmosphérica e das 
variações de volume, a que estam subjeitas as massas 
rochosas componentes da crusta terrestre. As 
mesmas causas devem ter actuado em todos os 
tempos geológicos, e explicam-nos as discordâncias 
de estratificação, as fracturas, falhas, inclinação das 
camadas, curvaturas e outros accidentes 
estratigráphicos, que estudámos na geotectónica 
(Guimarães, 1897; p.187). 

É sabido que o uniformitarismo utiliza as causas actuais para explicar 
as modificações ocorridas na superfície da Terra, o que implica a ideia de 
grande duração dos tempos geológicos (Gohau, 1988). Gonçalves Guimarães 
defende “acções lentas” e que “as mesmas causas devem ter actuado em 
todos os tempos geológicos”, revelando uma clara faceta de actualista e o 
reconhecimento da obra “Principles of Geology (1830), de Charles Lyell. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No manual “Elementos de Geologia”, de acordo com o que seria 
prática na época, a informação científica é privilegiada relativamente à 
didáctica. No que diz respeito à informação científica, Gonçalves Guimarães 
revela já uma perspectiva abrangente do estudo da Terra, ao considerar os 
fenómenos de geodinâmica externa e interna, para além dos minerais e das 
rochas, estes últimos ainda com um peso significativo, provável herança de 
uma área do saber que seria inicialmente e principalmente, enquanto história 
natural, um assunto de espécimes (minerais). A perspectiva evolutiva da Terra, 
para a qual muito contribuiu Charles Lyell, também está presente no manual, 
com uma secção inteiramente dedicada à história da evolução da Terra. Mas 
Gonçalves Guimarães também revela alguma fidelidade a James Hutton, 
quando realça a importância do calor subterrâneo para a formação das 
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montanhas, em detrimento de outras ideias mais actuais na época para 
explicar as orogenias. 

Os manuais escolares são “documentos privilegiados para análise de 
concepções científicas dominantes”, considera Amador (2008; p.11). No 
entanto, apesar de Gonçalves Guimarães demonstrar ser conhecedor dos 
autores e das teorias, parece apresentar algumas reservas relativamente à 
teoria da contracção dominante na época, que nunca é referida no seu 
manual, nem a propósito da formação dos continentes e dos oceanos, nem a 
propósito dos movimentos orogénicos.  

A análise de manuais escolares actuais, na componente de Geologia, 
foi efectuada por Bolacha (2005), concluindo pela necessidade dos autores 
“actualizar regularmente os seus conhecimentos científicos e pedagógicos” e 
que o “Ministério da Educação exerça o papel regulador da qualidade dos 
manuais escolares”. Gonçalves Guimarães era catedrático de Geologia da 
Universidade de Coimbra, tendo conhecimentos científicos e pedagógicos 
actualizados e, como descrito, o seu manual foi alvo de avaliação por uma 
Comissão. Neste sentido, podemos concluir que o manual “Elementos de 
Geologia”, com um século de antecedência, não apresentaria as deficiências 
que são hoje apontadas aos actuais manuais. No entanto, e pelas mesmas 
razões que justificam o seu actualismo na altura, existiria uma desadequação 
do nível de informação relativamente ao nível cognitivo dos jovens a quem o 
manual se destinava. 

Mesmo assim, é inegável o valor de um manual que, no cair do pano 
do século XIX, trazia para os estudantes do ensino secundário de Coimbra e de 
outras localidades do país a mais actualizada informação geológica, nacional e 
internacional, organizada por um pedagogo conhecedor simultaneamente do 
ensino secundário e do ensino superior, numa época em que os jovens 
portugueses não tinham outros meios de aceder a este tipo de informação. 
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Este texto trata a institucionalização da agronomia na Bahia, no 

século XIX, como produto de uma conjuntura econômica e política particular 
do Império brasileiro e de uma tradição intelectual que remonta à ilustração 
luso-brasileira de fins do século XVIII e início do século XIX. O elo que conecta 
a primeira proposta de criação de uma Cadeira de Agricultura em Salvador 
(uma carta régia de D. João VI) em 1812, de um lado, e a criação dos Imperiais 
Institutos de Agricultura (agências semigovernamentais incumbidas de 
generalizar as ciências para reabilitar a produção agrícola), de outro, foi uma 
iniciativa de egressos da Universidade de Coimbra: a Sociedade de Agricultura, 
Comércio e Indústria da Província da Bahia (SACIPBA, 1832). 
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O ensino de História da Ciência é relevante para uma melhor 

compreensão da evolução da Ciência e para a aprendizagem sobre Ciência, 
contribuindo para a construção de conhecimentos sobre a natureza da própria 
Ciência e dos seus métodos. Contudo, no ensino, a História da Ciência não 
deve ser reduzida a meras notícias de uma ou outra descoberta protagonizada 
por dois ou três nomes, por mais importantes que tenham sido para o 
progresso científico. Nos manuais escolares de Ciências Naturais portugueses 
são incluídos exemplos de figuras e acontecimentos da História da Ciência, 
traduzindo as indicações dos programas curriculares. Estudos anteriores 
revelaram que os exemplos apresentados nos manuais, com especial destaque 
para Giordani Bruno, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, entre outros, são 
repetitivos e, na maior parte dos casos, não incluem qualquer exemplo 
português. Este trabalho tem como objectivo identificar e apresentar 
professores da Universidade de Coimbra que, pela sua importância, 
justifiquem a sua inclusão no ensino das Ciências Naturais. Exemplos como 
Avelar Brotero, Bonifácio de Andrada e Silva, Júlio Henriques, ou Anselmo 
Ferraz de Carvalho, em conjunto com outros, em língua portuguesa, e os 
leccionados habitualmente poderão ter a vantagem de desenvolver nos 
alunos uma maior curiosidade pela História da Ciência, pela História do seu 
País, ou da sua região, e pela aprendizagem da Ciência. Pretende-se que estes 
exemplos, considerados nos seus contextos sociais, revelem a importância do 
seu contributo para a construção de conhecimentos e para o desenvolvimento 
da Universidade. 
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O reconhecimento oficial da Pré-história (1859) justificou os 

primeiros estudos na área conduzidos em Portugal no âmbito da Comissão dos 
Serviços Geológicos. Interesse consolidado por ocasião da 9.ª sessão do 
Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistorique (Lisboa, 
1880). Apesar das suas potencialidades para um conhecimento mais profundo 
do actual território português, parte expressiva dos cultores da arqueologia 
redobrava atenções para com o período da ocupação romana, perpetuando 
práticas herdadas dos antiquários setecentistas. 

À semelhança de congéneres europeias, a Universidade de Coimbra 
acolheu esta vertente, conquanto ainda conectada às belas-artes e aos 
emergentes estudos artísticos, nela laborando nomes incontornáveis deste 
ramo do saber. Entre eles, Augusto Filipe Simões (1834-1884). Nascido em 
Coimbra, obteve na capital do Mondego a sua formação académica, ocupando 
o lugar de Lente Catedrático da Faculdade de Medicina e de Bibliotecário 
interino da Biblioteca universitária. Contribuiu de modo notável para a 
divulgação da arqueologia no país, após quase uma década de experiências 
colhidas em Évora, onde dirigira os destinos da Biblioteca Pública (1863-1872). 
Sócio efectivo do exemplar Instituto de Coimbra, A. F. Simões desenvolveu 
importantes iniciativas no seu âmbito, a ele se devendo, em boa medida, a 
criação da secção de arqueologia com museu e catálogo, este da sua inteira 
lavra. 

Autor de vasta bibliografia, A. F. Simões exemplifica o 
desenvolvimento da arqueologia em Portugal, admitida na universidade ao 
valorizar a história do termo coimbrão, conquanto a pré-história 
permanecesse na esfera das ciências naturais, na esteira epistemológica 
francesa. Aspectos que analisaremos na nossa exposição. 

 
 

“É tão natural sentimento dos povos cultos 
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a veneração dos monumentos da antiguidade, 
que ninguém acreditaria, se o não visse bem patente, 
o desprezo com que em Portugal tem sido tratados.» 

(Simões, 1869, p. 3) 

PORTUGAL LIBERAL, OS MONUMENTOS E A ARQUEOLOGIA 

No ano em que Augusto Filipe Simões (1835-1884) nasceu, o país 
recompunha-se com lentidão das feridas rasgadas pelas longas contendas 
liberais. Convivendo há um ano com um regime ansiado, malquerido e 
insondável, o território cerrava portas a um passado recente e abria caminho 
a um porvir esperançoso. Os trilhos eram porém sinuosos e com frequência 
decepcionantes. Erguendo-se a custo de batalhas sucessivas, de uma 
Convenção (Évora Monte) pouco benéfica, da expatriação de D. Miguel I 
(1802-1866) e da morte de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal (1798-1834), 
instaura-se o regime liberal. Principiando pela liberdade de imprensa; 
começando pela extinção das ordens religiosas e nacionalização das suas casas 
e bens. Foi o início de uma senda prolongada e lamentada por muitos. 
Essencial para reconhecer e fortalecer o novo ideário, a subsequente venda, 
em hasta pública, dos bens nacionais foi insuficiente para intentos traçados; 
desastrosa para imóveis alienados. Plenos de memórias locais, regionais e 
nacionais, configuravam baluartes de episódios remotos requeridos para 
reconstituições múltiplas, ancorando nomes, feitos e legados, aviltados agora 
por necessidades alheias; por entendimentos ocultos; por olhares ignaros e 
cobiçosos. Situação que não podia permanecer acrítica. 

Formados nas principais capitais das artes, letras e ciências europeias, 
os liberais exilados pela ambição napoleónica, calculismo britânico e 
contendas fratricidas, regressaram exultados com maiores perspectivas para 
uma nação reorientada. Movidos por um ideal maior, empenharam sonhos, 
quereres e vontades, expondo por completo o seu ser a um programa que 
criam factível. Nem tudo foi porém célere, espontâneo e concretizável. Mais 
do que isso, nem tudo foi linear, claro e esclarecedor. Nem tudo foi pacífico. 
Pacífico face a anelos nutridos por um liberalismo transversal a um continente 
imerso em ecos revolucionários da França finissecular. O desdobramento de 
escolhos; a atomização de contrapoderes, tudo parecia esmorecer querenças 
mais indomáveis. Inflexíveis, redireccionaram palavras, esculpindo-as sob 
ventos de menor feição. Insuflados de confiança e determinação férrea de 
contribuir com todo o seu ser e saber para transportar Portugal nos carris da 
contemporaneidade, a intelectualidade nacional encorajada por dizeres e 
fazeres que timbravam salões da melhor sociedade parisiense e londrina, 
desferiam censuras ferozes à inanição, transgressão e adulteração do ideal 
que os incitara a retornar às suas margens. 

Arremesso possível apenas com a liberdade que pontuava também a 
imprensa, produto do mirar liberal. Os reparos distribuíam-se por inúmeros 
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sectores da vida interna, desde aspectos mais quotidianos, até assuntos de 
maior complexidade. Designadamente intelectiva. Por isso, contrariaram a 
ausência de política monumental. Por isso, reiteraram reparos ao (aparente) 
desinteresse governamental pela preservação de memórias. Memórias 
inscritas em matérias móveis e imóveis; em imaterialidades registadas para 
recuperação futura. Cenário dolorosamente contrastante com o vigorado nas 
cidades onde viveram de modo temporário, nele se inspirando e nele bebendo 
a seiva transferida para o nosso termo, persuadidos do seu florescimento. 
Nada mais falacioso. Ao contrário de uma França que criara recentemente a 
Commission des Monuments Historiques (1837), composta de recursos 
materiais e humanos da maior excelência, Portugal carecia de quase tudo 
nesta matéria. Não que tivesse ignorado sempre a relevância do passado para 
reafirmar pretensões actuais. O século XVIII exemplificara como, imbuídos do 
espírito iluminista e cientes do papel (por vezes determinante) a desempenhar 
por resquícios antigos na cimentação de agendamentos presentes, os 
monarcas nacionais contribuíam sobremodo para a conservação do passado. 
Mesmo que em determinados moldes; mesmo com intuitos políticos bem 
definidos. As adversidades ocasionadas por catástrofes naturais; a ignorância, 
a letargia e o desapego por tais questões; as invasões e presenças 
estrangeiras; a ida da corte para o Rio de Janeiro; as lutas entre miguelistas e 
liberais; tudo esfumava qualquer réstia de empenho setecentista nesta área. 
Sobretudo num país que não carecia de materialidades para justificar 
fronteiras, para legitimar a sua existência. Despido de proclames regionalistas 
e ambições autonomistas, Portugal (parecia que) dispensava o passado, 
perpetuado apenas por entre páginas românticas e revivalismos artísticos. 
Passado que, noutros redutos europeus, escorava políticas e desviava 
hegemonias exógenas. 

Mas, como ignorar o passado, quando ele existira e perdurava no 
quotidiano? Como estranhar o pretérito, quando por ele combateram famílias 
inteiras? Como evitar o cerne do Romantismo nascido, metafórica e 
pedagogicamente, à sombra das ruínas? Era impossível. Ele encontrava-se a 
cada passo percorrido, a cada monte escalado, a cada planície calcorreada, a 
cada rua atravessada, a cada edifício visitado. Inalava-se, sentia-se, vivia-se o 
transacto a cada instante decorrido. Epidermicamente. Emocionalmente. Mas 
também de forma pragmática. Por isso se reutilizavam edifícios, convertendo-
os a premências da nova sociabilidade e estrutura administrativa. Enquanto 
isso, vendiam-se, permutavam-se, truncavam-se, arrasavam-se e transferiam-
se exemplares de antanho para impor novas mundividências, quantas vezes 
resultantes da perda, do olvido e da omissão da aspiração que os concebera e 
conduzira à sua fruição primeva. 

 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 498 - 

A. F. SIMÕES E O PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO. ENTRE COIMBRA E 
ÉVORA 

Foi neste turbilhão de factos, debates e sentimentos, que, não tendo 
ainda completado 30 anos, A. F. Simões, licenciado em filosofia pela 
Universidade de Coimbra (UC), viajou até Évora para assumir (1863) o lugar de 
Bibliotecário da Biblioteca Pública de Évora, uma das mais antigas e 
consideradas do país. Permanecendo no cargo até 1872, o jovem coimbrão 
era investido deste modo de um considerável dever atribuído a poucos, 
reforçando assim a notoriedade pessoal colhida entretanto no seio 
académico. 

O lugar ocupado agora por A. F. Simões encontrava-se repleto de 
significado histórico alicerçado por nomes grados da nossa cultura, num 
momento em que o país fervilhava num contínuo de novidades, submergindo 
na política regeneradora que aspirava retirar o país de mentalidades 
obscurecidas e retardamento científico-tecnológico. Recolocar Portugal na 
contemporaneidade afigurava-se contudo mais complexo do que o previsto 
por defensores do progresso. Nalguns casos, havia que travar demoradas 
batalhas contra a letargia, o desinteresse e a oposição de quem, ancorado em 
costumes seculares, desmerecia novos conceitos e atitudes. 

Era o caso do património. Despojado do sentido que concebera e 
justificara a sua construção e fruição, os edifícios permaneciam com 
frequência à mercê de novos proprietários insensíveis às suas rememorações 
históricas e valências artísticas, reutilizando-os dos modos mais impensáveis, 
porém utilitários em face de premências pessoais. Évora ressalvava de certo 
modo neste cenário algo pesaroso, possivelmente pela excelência do seu escol 
intelectual que soube entender melhor a relevância da sua própria história. 
Conhecedores do seu passado e do papel desempenhado pela cidade ao longo 
dos tempos, os letrados eborenses sentiam-na próxima, devotando-se ao seu 
estudo e divulgação, sem desmerecerem contudo a urgência de conservações 
e restauros. 

Os letrados eborenses prosseguiam assim uma tradição inscrita nos 
anais da sua urbe setecentista, quando a preservação da memória 
contemplara registos gráficos, a par das costumeiras redacções descritivas. 
Utilizado de modo profuso por emblemas do olhar lançado sobre antiguidades 
nacionais, na esteira do primado do objecto enunciado por Johann Joachim 
Winckelmann (1717-1768), nele se destacaram nacionais como Jerónimo 
Contador de Argote (1676-1749), D. Rodrigo de Moura Teles (1704-1728) e, 
sobretudo, Fr. Manuel do Cenáculo Villas-Boas (1724-1814), Superior 
Provincial da Ordem Terceira de S. Francisco. Personalidade marcante da vida 
cultural de Évora, nela deixando profundo lastro, M. do Cenáculo demandou a 
espiritualização da materialidade mediadora entre o divino e o humano, 
constituindo (1811) um museu arqueológico anexo à Biblioteca Pública de 
Évora, que A. F. Simões conheceu e interiorizou. 
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A. F. Simões tornava-se pois legatário de basta erudição, a manter e a 
engrandecer. Mais do que isso, assumia dupla responsabilidade num 
momento em que a visão totalizadora sobre o passado dilatava, imbricando 
usos e costumes, em consonância à focalização mais recente conferida a peças 
metamorfoseadas em recintos pedagógicos de agendas circunstanciais. 
Caminhos e procedimentos que não lhe eram estranhos. Em 1859, tornara-se 
sócio efectivo do Instituto de Coimbra (IC), ano em que a Pré-história era 
reconhecida (annus mirabilis) oficialmente e se dava à estampa a obra maior 
darwiniana, The origins os species. Firmando laços com a UC através deste 
influente e restritivo Instituto, A. F. Simões manteve o cordão umbilical com a 
atmosfera onde desejava entrar em definitivo, estimando em simultaneidade 
a história, a arte e a arqueologia das terras coimbrãs, valorizadas pelos ecos 
derivados dos principais centros de saber universitário europeus. Não 
surpreende por isso que, à semelhança da Europa coetânea e cotejados 
exemplos portugueses, o Bibliotecário de Évora se dedicasse ao escrutínio de 
objectos enobrecedores do nome da cidade que o acolhia de forma tão 
distinta. Estranho à terra onde actuava, este seria um caminho engenhoso de 
colher afeições, enraizando-se entre seus maiores, mesmo que de modo 
temporário. Entrosando-se com facilidade na sua mais inteligível sociedade 
local, o médico coimbrão redobrou atenções pelo seu vasto repositório 
patrimonial, absorvendo-o para actuações vindouras. 

A começar pelo templo romano, dito de Diana. Símbolo do relevo 
ancestral de Évora, a estrutura do período romano relembrava glórias 
transcorridas e feneceres inevitáveis. Nada mais conciliador no segundo auge 
romântico, quando as principais escolas arqueológicas europeias prosseguiam 
escavações em solo grego e italiano, em busca de testemunhos do classicismo 
fundador de um (pretendido) ser, estar e fazer europeu ávido de novas 
ligações, já não imperiais, quanto vivenciais, a padronizar por uma ascendente 
burguesia industrial e financeira. Buscava-se, pois, o tronco comum, a raiz 
primeira de algo que muitos pretendiam abraçar agora de novo, por entre 
névoas de insondáveis e arrojadas aventuras. Nada mais expectável. Não em 
Portugal, onde os estudos pré-históricos ainda trilhavam caminho frente a 
quem, como os dirigentes da Real Associação dos Arquitectos Civis e 
Arqueólogos Portugueses (Lisboa, 1863) (RAACAP), da qual A. F. Simões era 
sócio, diligenciavam, nalguns casos em vão, resgatar páginas clássicas 
encontradas no seu subsolo, pugnando pela preservação de suas 
remanescências. Esse fora, ademais, o exemplo do denominado sarcófago das 
Musas encontrado (1868) a servir de comedouro para animais. Inserto nos 
parâmetros culturais oitocentistas, o apreço por vestígios clássicos evocava o 
arreigamento de um certo liberalismo, quando, ciente do seu poder como 
propaganda para determinados poderes, a arqueologia se autonomizou, 
enfatizando a unicidade e a diversidade europeia indispensáveis a pretensões 
burguesas. 
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Na verdade, o templo romano de Évora mereceu a maior 
consideração por parte de A. F. Simões, requerendo-lhe as autoridades 
camarárias apoio nesta matéria, pelo muito que pugnara pela conservação 
dos monumentos nacionais. Por conseguinte, o nome de A. F. Simões era já, 
em 1870, sobejamente conhecido quanto à promoção da salvaguarda 
monumental. O que talvez não estranhasse. A sua vivência coimbrã tê-lo-á 
despertado para tais questões, enquanto o acréscimo dos seus defensores 
consolidava o empenho demonstrado nesta área. Não que Évora debutasse 
nestes assuntos. Antes pelo contrário. As intervenções no templo romano 
decorriam desde 1840, perfazendo um dos primeiros casos registados entre 
nós de conservação e restauro in situ de uma construção clássica. Mais do que 
isso, atendeu-se à sua envolvência, num exercício de valorização selado no 
ulterior valor histórico e de antiguidade. Homem, porém, do seu tempo, A. F. 
Simões não podia ignorar a força do restauro estilístico violletiano. Por isso 
contraditou a pretensão de conservar o templo exactamente como se 
encontrava, respeitando a sua biografia. Ao invés, defensava a depuração de 
todos os elementos estranhos à sua fábrica original. Clamava no entanto a 
instalação de um museu arqueológico no seu interior, nele chegando a 
depositar epígrafes coligidas por M. do Cenáculo. Mas a experiência perdurou 
pouco. A vereação camarária decidiu demolir os vãos, sob direcção do 
conhecido cenógrafo italiano Giuseppe (José) Cinatti (1808-1879), autor das 
ruínas fingidas do jardim público eborense, tão ao gosto romântico (Simões, 
1869), e que chegara a Évora precisamente no mesmo ano do nosso então 
jovem de Coimbra. Mas A. F. Simões não desistiu. Elaborou (1869) um 
relatório circunstanciado, dirigido à presidência camarária, sobre a renovação 
do Museu do Cenáculo (Simões, 1869), onde as epochas pré-historicas e 
indeterminadas se resumiam a escassos exemplares de machados de pedra 
polida, traduzindo a insuficiência de conhecimentos na área. 

Permanecendo em Évora, A. F. Simões assistiu ao desenrolar dos 
acontecimentos respeitantes à causa patrimonial, assinalados um pouco pelo 
país. Sobretudo em Lisboa. Acompanhou por conseguinte a constituição do 
Real Instituto Arqueológico de Portugal (RIAP) (1868), numa altura em que a 
salvaguarda monumental parecia, por fim, concentrar as atenções políticas 
essenciais à institucionalização do seu exercício. Mera ilusão. Contra os mais 
optimistas, o RIAP não primou pela longevidade, apesar dos nomes que o 
compunham, maioritariamente devotados ao assunto e membros da RAACAP 
com fortes capitais sociais, económicos e políticos. Apesar de desfeitas, as 
esperanças renovaram-se na Sociedade de Geografia de Lisboa (1875). Desde 
logo, ao incluir os estudos arqueológicos no seu seio e mencionando 
descobertas de arqueossítios, como o de Condeixa-a-Velha (Conímbriga) 
(1873). Mas sobretudo ao instituir a Secção de Geografia Histórica e 
Arqueologia, numa designação reveladora do entendimento prevalecente 
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sobre esta ciência, conectando cultura material e inserção geográfica, de 
interpretação histórica por vezes arrojada. 

Consciente do desenrolar destes conhecimentos, até pelas novidades 
que lhe chegavam da RAACAP, da qual era associado, A. F. Simões nunca 
deixou de investigar, conciliando dois interesses aparentemente tão diversos, 
quanto a arqueologia, no sentido abrangente do termo, e a medicina que 
haveria de conduzi-lo a outros patamares profissionais assumidos em 
Coimbra, onde veio a falecer. 

Prosseguindo a cruzada patrimonial, acompanhou controvérsias, 
diálogos, realizações e desilusões em seu torno, protagonizando páginas 
marcantes do seu ainda escasso historial. Sempre atento às novidades 
bibliográficas e aos novos rumos historiográficos, A. F. Simões aprofundou um 
temário que o interessava cada vez mais desde que chegara à urbe eborense. 
Com efeito, a arte românica, em geral, e a sua arquitectura, em particular, 
mereceram-lhe a maior atenção. Até por se tratar de assunto fulcral nos mais 
recentes estudos artísticos, configurando uma das maiores novidades da 
época, desfechando passagem à arqueologia medieval. Originalidade 
despontada em solo normando, por influência caumontiana, e alicerçada no 
Romantismo, a investigação românica foi transposta por A. F. Simões para o 
termo coimbrão, publicando a primeira monografia dedicada à sua 
arquitectura, com título de sabor ainda algo pré-científico: Reliquias da 
architectura romano-byzantina em Portugal e particularmente na cidade de 
Coimbra (1870). Tema alargado depois de se fixar de novo na sua cidade natal, 
ao publicar sobre a arquitectura religiosa em Coimbra, em termos gerais, e da 
medieval, em concreto (Simões, 1975), até pela sua premência numa urbe 
onde assinalava ironicamente a,  

predilecção dos amadores da arte dramática, dos 
devotos de Euterpe ou de Thalia pelos poucos templos 
que nos restam da epocha memorável da fundação da 
monarchia. Em Coimbra foi a egreja de S. Christovão. 
Em Leiria a de S. Pedro, juncto do Castello. Em 
Santarém a de S. João de Alporão. Todas 
contemporâneas, todas do mesmo estylo. As duas 
ultimas, felizmente, não foram demolidas. Limitaram-
se a armar dentro em suas paredes as complicadas 
fabricas de madeira, panno e papel pintado (Simões, 
1975, p. 12) 

Pela data de edição, percebemos como o assunto o estimulara antes 
mesmo de retornar, em definitivo, à capital mondegana, e de como nunca 
olvidara o seu projecto maior: a cidade onde nascera. Era nela que pensava; 
era para ela que vivia; era para ela que trabalhava, aspirando a ela retornar. 
Para sempre. Consegui-o em 1872, ao obter o doutoramento em Medicina 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

O desenvolvimento científico nos Séc. XIX e XX - 502 - 

preparado nas terras crestadas do Alentejo, dele retirando assuntos 
aprofundados e dados à estampa nos anos imediatos. Volvido um decénio, 
tornou-se Lente Catedrático (1882) da UC, assumindo, mais tarde e em 
simultâneo, o cargo de Bibliotecário interino da respectiva e secular Biblioteca 
(1883). Foi assim que, no auge e ocaso da sua carreira, ocupou dois lugares 
centrais e distintivos da academia coimbrã, o mesmo seria quase dizer, do 
país. Mormente no que respeitava à Biblioteca da UC, arauto do saber 
cumulado ao longo dos tempos e valorizado por entidades régias. Com efeito, 
era uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo que um testemunho do 
apreço, consideração e confiança que lhes eram colocados, pelos anos 
dedicados à UC, à causa patrimonial e apreciação pelo seu labor eborense. 
Nos meses em que dirigiu o espaço, promoveu o seu inventário arquivístico e 
bibliográfico, com realce para os inúmeros exemplares procedentes de 
conventos extintos. Acção assaz meritória pela relevância dos repositórios 
existentes nesses lugares, encerrando manuscritos e impressos por vezes 
únicos, a par de um manancial informativo vital para conhecer e compreender 
episódios históricos do país, independentemente da sua natureza e dimensão. 

Entretanto, foi sintomático que, apenas um ano depois de se 
doutorar (1873), A. F. Simões apoiasse a criação de uma secção de 
arqueologia e respectivo museu no IC (1851), cujo catálogo redigiu, 
reservando uma das suas salas para exposição de artefactos arqueológicos e 
exemplares epigráficos. Prova de que atendia com toda a acuidade o 
desenrolar dos debates mantidos entre nós neste âmbito. Compreende-se 
assim que sugerisse à Comissão Geral de Monumentos Históricos (CGMH) 
(1875) fundar-se um Museu Central de Belas-artes e Arqueologia, de par com 
outros espaços museológicos de natureza mais temática. Mas, criada pelo 
Ministro do Reino, António Rodrigues Sampaio (1806-1882), para reformar o 
ensino das Belas Artes, a construção de um museu e aferir medidas de 
salvaguarda monumental, a CGMH teve o mesmo destino do RIAP, com a 
saída (1877) do seu mentor do Governo, enfraquecendo expectações acerca 
de um programa institucionalizado para este domínio. 

Mas A. F. Simões não desanimou por completo. Sabia bem como era 
difícil o caminho de afirmação patrimonial no país, precisado de convicção, 
tenacidade e confiança. Firmeza de propósitos e métodos, mas também de 
uma amplificação de conhecimentos para cimentar o percurso a seguir. 
Também por isso ministrou (1877) conferencias archeologicas em Conímbriga 
com o apoio do IC. Com este expediente, comprovava o sentido retirado de 
exemplos anteriores, mormente lisboetas, como no caso da RAACAP, em 
1872. Mas de igual modo a necessidade de alertar populações mais avisadas 
para a importância do seu passado, instruindo-as em características de 
materiais detectáveis nas cercanias, que justificassem o seu resgate. 

Não bastava todavia dar à estampa conteúdos científicos. Havia que 
disseminar informações, alargando, tanto quanto possível, a abrangência dos 
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auditórios. Somente assim, montando uma vasta rede de contactos e de 
eventuais colaboradores, se recolhiam memórias e se retiravam 
materialidades do olvido. Por isso reconheceu, como tantos outros 
contemporâneos e correligionários destas jornadas, quão imprescindível era o 
periodismo. Veículo central e privilegiado de divulgação de conhecimentos, 
sustentando sobremodo a protecção de reminiscências, o periodismo foi 
abraçado de imediato por A. F. Simões, chegando a editar no Arquivo 
Pitoresco (1857), uma das principais revistas literárias da época, que 
transportava imageticamente os leitores a recantos até então menos 
acessíveis ou observados de outro modo, através da pena insigne de seus mais 
denodados defensores. Experiência revigorada em colaborações diversas, 
desde o órgão oficial da RAACAP (Boletim de Arquitectura e Arqueologia), até 
ao Ocidente, título incontornável da cultura portuguesa do século XIX, 
conjuntamente a um grupo de periódicos da região coimbrã. 

A. F. SIMÕES E A ARQUEOLOGIA COEVA 

Embora parte expressiva dos cultores da arqueologia em Portugal 
redobrasse, como vimos, atenções para com o período da ocupação romana, 
perpetuando práticas herdadas dos antiquários setecentistas, eram inegáveis 
as potencialidades dos estudos pré-históricos para um conhecimento mais 
profundo da ancestralidade do território. Na verdade, era impraticável 
continuar a ignorar ou a desmerecer as valências que aportavam a 
agendamentos mais ou menos cônscios de alcance local, regional ou até 
mesmo nacional. Bem pelo contrário, reproduziam-se sinais da sua vantagem 
e até imprescindibilidade em determinados reclamos. Mais do que a 
investigação clássica, a pré-histórica conquistava paulatinamente terreno no 
quadro das ciências humanas, traduzindo-se no próprio historial do 
coleccionismo e dos museus. Mormente após a referencial exposição universal 
de 1867 (Paris), onde integrou a Galérie du Travail disposta numa elegia 
axiomática do evolucionismo. Enquanto isso, decorria a segunda sessão do 
Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-histórica (CIAAP) 
dirigida por paradigmas franceses visíveis no Musée des Antiquités fundado 
nesse entretanto nas cercanias parisienses. Abria-se assim, e para sempre, a 
caixa de Pandora. Oficializada e aceite (mas não pela maioria da população) a 
sua existência, apesar das consequências imprevisíveis ao nível das 
mentalidades, a Pré-história seduziu vários intelectuais em diferentes recessos 
europeus. 

Portugal não foi excepção. Ao invés, os seus pioneiros 
acompanharam de perto o saber transfronteiriço, pugnando por actuar em 
conformidade, identificando, escavando, recolhendo, estudando e divulgando 
sítios arqueológicos pré e proto-históricos. Não se quedando por aspectos 
meramente técnicos deste exercício científico, problematizaram questões, 
adaptaram conceitos, reviram paradigmas, procurando ainda elaborar as 
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primeiras grandes sínteses do trabalho cumulado no país, entre meados da 
centúria e finais dos anos setenta. Momento ademais propício perante a 
aproximação da nona sessão do CIAAP, acolhida em Lisboa (1880), por 
vontade de quem pretendia analisar o desenvolvimento da arqueologia em 
Portugal, assistindo a conferências e visitando museus e arqueossítios. Por 
isso se aceleraram escavações; por isso se procedeu ao levantamento da 
primeira carta arqueológica do país (Algarve); por isso também se realinharam 
objectos exibidos em espaços museológicos. De facto, o reconhecimento 
oficial da Pré-história (1859) justificou os primeiros estudos na área 
conduzidos em Portugal no âmbito da Comissão dos Serviços Geológicos. 
Interesse consolidado por ocasião do nono CIAAP, participado por nomes 
grados destas ciências na Europa. 

Possivelmente inspirado pelo furor resultante do CIAAP que se 
aproximava; reagindo ao abismo cada vez maior, observado entre a 
investigação arqueológica em Espanha e em Portugal; empenhado em prestar 
um serviço mais à sua cidade natal; aspirando deixar o seu nome nos anais da 
cultura portuguesa, a verdade é que A. F. Simões redigiu uma introdução à 
arqueologia da Península Ibérica, a primeira, em rigor, grande tentativa ibérica 
de condensar o assunto, não obstante os problemas que lhe foram 
assinalados, já à época. 

Cotejando com pares europeus, sobretudo espanhóis, e buscando 
investigar de acordo com as principais linhas de força definidas além-
fronteiras nesta matéria tão complexa, quanto vasta, A. F. Simões não podia 
deixar de atender ao temário megalítico. Em especial, a artefactos aferidores 
do seu percurso no continente europeu, numa apropriação evidente das 
teorias difusionista e migracionista prevalecentes ao tempo. Esforçou-se 
então por traçar esse hipotético trajecto a partir da complexidade estrutural 
dos exemplares dolménicos assinalados, numa adopção inequívoca do 
método tipológico thomseniano e da objectividade (aparentemente) conferida 
pela análise material. Mencionou então algo (Simões, 1878, p. 97-98) a 
aprofundar por outros investigadores, designadamente já no século XX: a 
expansão, de Sul para Norte, do fenómeno megalítico em território nacional, e 
de ocidente para leste, em termos ibéricos. Na verdade, era como se 
interiorizasse reflexões nacionalistas substanciadas pelo escrutínio megalítico, 
nisso comungando com individualidades de maior relevo nesta área entre nós, 
de Guimarães a Lisboa (Simões, 1878, p. 83). Reiterava-se deste modo a 
fixação ainda quase exclusiva da arqueologia à análise tipológica, de modo a 
definir evoluções (lineares) e com elas identificar e acompanhar migrações ou 
difusões (Simões, 1878, p. 98). 

Para A. F. Simões, contudo, a arqueologia não constituía uma ciência 
autónoma, antes funcionando como um poderoso elemento de crítica para o 
historiador, tendo como objecto de estudo os vestígios chegados até nós das 
vivências de outrora, identificados e recolhidos com metodologias de trabalho 
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próprias, a maioria das quais retiradas à geologia. Neste sentido, via-a como 
“uma necessidade impreterível para qualquer povo que não queira ficar 
estacionado ou retardado aquém d’aquelles que o facho da sciencia allumia 
na vanguarda da civilisação.” (Simões, 1878, p. II-III); porque dela dependia a 
reconstituição histórica de cada recanto europeu, suas origens geográficas, 
cronologias e pertenças culturais, tudo a partir de materialidades, numa ilusão 
ou vã esperança de proceder de modo absolutamente positivista, donde 
isento. Sabemos, no entanto, como este intento foi rapidamente desvirtuado, 
adaptando-se, pelo contrário, as materialidades a discursos vigentes ou a 
vingar, quase todos de aspiração hegemónica. 

EPÍLOGO 

À semelhança de homólogas europeias, a UC acolheu a vertente 
arqueológica, conquanto ainda conectada às belas-artes e aos emergentes 
estudos artísticos, nela laborando nomes incontornáveis deste ramo do saber. 
Entre eles, A. F. Simões. Não viveu porém o suficiente para assistir à 
integração e progresso dos estudos pré-históricos no curriculum universitário, 
através da Faculdade de Filosofia, e sob orientação de Bernardino Machado 
(1851-1944), ao criar a cadeira de “Antropologia, Paleontologia humana e 
Arqueologia pré-histórica” (1885), permanecendo agregada à esfera natural, 
nisto também secundando a epistemologia francesa. 

Conseguiu no entanto atestar o desenrolar dos trabalhos do nono 
CIAAP; as esperanças acalentadas na institucionalização da arqueologia no 
país após o encerramento dos seus trabalhos; a desilusão sentida com o 
continuado desinteresse governamental por assuntos arqueológicos. A única 
excepção ia para a salvaguarda monumental. A única, porquanto defensada 
por cultores da arqueologia com visão holística do passado, nele incluindo 
vestígios passíveis de estudo por esta ainda jovem ciência oitocentista. A 
convicção de que os políticos nacionais secundariam os demais europeus e a 
acolheriam nos círculos académicos para sua afirmação definitiva, desfez-se 
rapidamente. Mas, se havia que esperar pelos ventos republicanos para 
concretizar tal desiderato, o Governo não foi totalmente insensível à força do 
encontro. Sobretudo quanto ao resgate de testemunhos avoengos, até pela 
importância crescente que assumiam numa das mais recentes e portentosas 
indústrias oitocentistas, a turística. O exame aturado do nosso território era 
todavia relegado para outros planos, cabendo a estrangeiros a sua realização, 
a exemplo de Émile Cartailhac (1845-1921), subsidiado pelo Estado francês. 
Ao contrário da maioria dos países europeus, Portugal dispensava as valências 
ideológicas consolidadas pela arqueologia, por não carecer de afirmar 
fronteiras, nem legitimar posições. 

De uma forma geral, A. F. Simões exemplificou o desenvolvimento da 
arqueologia em Portugal através da sua admissão universitária e, em 
concreto, no IC e suas actividades, lançando uma tradição que não se 
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desvaneceu dos seus horizontes, ancorando fundo nos seus projectos 
novecentistas. Mais do que isso, representou toda uma plêiade de intelectuais 
portugueses e europeus, com formações académicas nas áreas da medicina, 
do direito, das artes e das letras, que cedo apreenderam a relevância de 
ciências assomadas no seu tempo, como a arqueológica, consagrando-lhes 
parte basilar das suas existências e nelas carimbando os seus nomes para a 
posteridade. Valorizando a história do termo coimbrão, em especial no que 
respeitava ao período clássico e românico, o académico de Coimbra dedicou-
se de igual modo à pré-história, terreno fértil de diálogos e confrontos, 
quantas vezes de repercussões inimagináveis para o devir de regiões e nações. 
Talvez por isso, a última obra que editou neste contexto tenha sido 
precisamente dedicada à arqueologia, porquanto mais complexa, movediça e 
polémica, porém cativante e relevante para o destino dos povos. Inserido em 
pleno no seu tempo, procurava conciliar os dois esteios do conhecimento: o 
cultural e o natural, entrecruzados pela filosofia de sua eleição primeira. Por 
isso, compreender na plenitude a sua personalidade, exige abordá-la nestas 
esferas, escalpelizando de igual modo as suas considerações artísticas, 
vertidas, por exemplo, num dos seus últimos títulos. Dessa feita, foi dedicado 
à exposição retrospectiva da arte ornamental portuguesa e espanhola, 
organizada no Museu Nacional de Belas-artes, na Lisboa de 1882 (Simões, 
1882), repercutindo proposta apresentada em 1875. Comprovando o seu 
prestígio em prol do património, A. F. Simões foi eleito vogal da comissão 
central directora dos trabalhos preparatórios da mostra, assumindo o 
secretariado da comissão executiva e a catalogação dos objectos expostos em 
quatro salas. Momento por demais ansiado pela mais ilustrada sociedade 
portuguesa, para com ele suprir uma lacuna embaraçosa no contexto 
cosmopolita europeu. 

Não obstante o seu valor inegável, o reconhecimento oficial do labor 
de A. F. Simões aconteceu apenas com o advento republicano. Decidiu-se 
então atribuir o seu nome a uma sala do convento e palácio de Mafra, 
antecedendo a mesma concessão à grande sala do Sul da Biblioteca da UC. A 
qualidade dos seus serviços e empenho era assim confirmada e celebrada, 
numa sublimação renovada dos novos heróis civis sobrevindos com o ideário 
liberal. 

Lisboa, Verão de 2011 
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Este trabalho é uma breve apresentação do manuscrito 1866 da 

Biblioteca Nacional de España (BNE), datado do século XV, que se trata de 
uma tradução castelhana do Tetrabiblos, a obra astrológica de Claudio 
Ptolomeu, escrita em grego na Alexandria do século II. Os treze séculos que 
separam Ptolomeu do tradutor a quem se atribui esse texto – Juan Gil ou 
talvez João Gil – constituem uma história de reescritas da obra ptolomaica, 
quer seja na forma de traduções, paráfrases, cópias ou comentários. O 
Tetrabiblos, como vários outros textos helenísticos, transitou por várias 
línguas e culturas até chegar ao formato que conhecemos hoje. Esse estudo 
fez parte da minha tese de doutorado, O papel da tradução na transmissão da 
ciência: o caso do Tetrabiblos de Ptolomeu, defendida em fevereiro de 2010 
na Pontifícia Universidade Católica – Rio, na qual chamo a atenção para um 
assunto que vem sendo cada vez mais objeto de interesse na História da 
Ciência, a circulação do conhecimento científico. Ao longo dessa pesquisa, 
ficou clara a importância dos tradutores não só na circulação, mas também na 
própria prática científica, tendo em vista que quem fazia as traduções eram os 
próprios produtores do conhecimento. Além da questão das reescritas e 
consequentes transformações textuais implicadas nessa peregrinação do 
Tetrabiblos, o mistério sobre a identidade de Juan Gil, que acreditamos ser o 
astrólogo João Gil da corte lusitana de D. João I, aponta para um outro 
problema caro à circulação da ciência, sobretudo a partir da modernidade: a 
questão da autoria científica. 

INTRODUÇÃO 

No início era apenas um título interessante – Tetrabiblos –, um livro 
de quase dois mil anos, escrito em grego por Claudio Ptolomeu, um assunto 
hoje considerado suspeito – a astrologia –, mas que fazia parte da ciência da 
época, e que me suscitou a seguinte questão: como esse livro chegou até 
aqui? Afinal, não é difícil imaginar a viagem longa e atribulada desde as mãos 
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de Ptolomeu até as mais variadas versões que temos hoje disponíveis e que 
circulam como traduções do Tetrabiblos. Diante das diversas controvérsias 
que cercam a astrologia atualmente, outra questão se produziu: como era a 
prática astrológica na época de Ptolomeu e daqueles que o sucederam? Com o 
tempo, veio o entendimento de que essas perguntas nunca teriam respostas 
definitivas, haveria apenas rastros dessa prática, rastros de livros que foram 
escritos e reescritos por diversas pessoas nos mais diferentes cenários. 
Durante o doutorado (Machado, 2010), teci essa história com fatos que se 
faziam, desfaziam e refaziam em minhas mãos, assim como Penélope diante 
de seus pretendentes, que, para cada tanto tecido de dia, outro tanto destecia 
à noite e retecia mais tarde de outro jeito. 

Um desses fatos era a presença de astrólogos, literatura astrológica e 
tradução científica no período da Expansão Marítima, o que me levou a 
acreditar que poderia haver uma tradução medieval ou renascentista do 
prestigiado Tetrabiblos de Ptolomeu em língua portuguesa. Rumei às 
bibliotecas portuguesas e espanholas, mas não encontrei o que procurava. 
Desconfiei da Inquisição, que realmente afetou a circulação desse tipo de 
obra, mas a esse motivo agreguei também o poliglotismo do português 
erudito no período estudado. Portanto, apesar de não ter achado uma 
tradução portuguesa do Tetrabiblos, a tradução castelhana de Juan Gil, 
apresentada neste trabalho, atendeu perfeitamente à minha expectativa; 
afinal, nessa época, Portugal era um país bilíngue e, nos meios científicos e 
literários, trilíngue, já que, ao português e castelhano, agregava-se também o 
latim. Para finalizar, com base nas poucas referências a Juan Gil que consegui 
encontrar, construí uma identidade provisória para esse tradutor da versão 
castelhana que se encontra na BNE: ele seria o astrólogo João Gil, da corte de 
D. João I, mencionado no Livro da Montaria desse soberano português. 

O presente trabalho, portanto, é uma breve apresentação da história 
do manuscrito 1866 da Biblioteca Nacional de España (BNE), datado do século 
XV: uma tradução castelhana do Tetrabiblos. Procurarei demonstrar aqui que 
Juan Gil é o tradutor desse manuscrito de Madri, sendo também o mesmo 
astrólogo João Gil da corte lusitana de D. João I, sobre o qual nos informam 
algumas fontes. Além da questão das reescritas e consequentes 
transformações textuais implicadas nessa peregrinação do Tetrabiblos ao 
longo dos séculos, o mistério sobre a identidade de Juan Gil, ou João Gil, 
aponta para um outro problema caro à circulação da ciência, sobretudo a 
partir da modernidade: a questão da autoria científica. 

UM TEXTO, UM AUTOR E SEU CONTEXTO INTELECTUAL 

A biografia de Ptolomeu está cheia de lacunas, mas, 
independentemente disso, foi no interior da cultura alexandrina, 
extremamente cosmopolita e por onde transitavam todas as formas de saber 
e todos os eruditos do mundo, que ele nasceu e se formou. É a Alexandria do 
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Museum, da famosa biblioteca, que, além de reunir livros, era centro de 
estudos, observatório, zoológico, escritório de tradução, entre outras 
atividades intelectuais. Nessa época, ao contrário dos especialistas dos 
tempos atuais, era comum encontrar pessoas que estudavam várias ciências, 
os chamados polímatas. Ptolomeu, por exemplo, produziu nas seguintes 
áreas: astrologia, astronomia, geografia, só para citar algumas. Além do 
Tetrabiblos, destacam-se especialmente o Almagesto e a Geografia, que 
foram fartamente escritos e reescritos até o Renascimento. A filosofia, por sua 
vez, depois de sete séculos de existência, já tinha passado, e continuava 
passando, por diversas releituras. São tempos de neoplatonismo, 
neopitagorismo, ceticismo, estoicismo e epicurismo. Entre outras escolas 
gregas, a Academia de Platão, em Atenas, ainda estava em funcionamento, 
tendo passado por uma série de responsáveis desde a morte de seu fundador 
no século IV a.C. Nesse contexto, Ptolomeu compilou, no tratado Almagesto, o 
sistema de mundo geocêntrico vigente em sua época, que foi o paradigma 
astronômico até a revolução copernicana, ou seja, o modelo ptolomaico 
vigorou por mais de mil anos.  

Quanto ao Tetrabiblos, que de certo modo complementa o 
Almagesto, é por sua abordagem teórica e sistemática, e não por sua 
originalidade, que esse tratado se destaca no cânone astrológico, pois, até 
então, os textos astrológicos eram apresentados na forma de versos ou de 
manuais práticos. Como o próprio Ptolomeu fala no primeiro capítulo: 

Das ciências que fornecem prognóstico pelo emprego 
da astronomia, ó Syros, duas têm mais importância e 
autoridade. Por meio de uma delas, primeira em 
ordem e poder, compreendemos as configurações 
usuais dos movimentos do Sol, da Lua e dos astros em 
relação uns com os outros e com a Terra. Por meio da 
segunda, usando a natureza dessas configurações, 
investigamos as particularidades que concretizam as 
transformações no ambiente à sua volta. (I-1-1, p. 2)1

Nesse trecho, Ptolomeu apresenta respectivamente a astronomia e a 
astrologia. No entanto os termos “astronomia” e “astrologia” ainda não eram 
usados com toda essa desenvoltura, sendo intercambiáveis. A rigor, nessa 

  

                                                                 
1 Todas as menções aos três primeiros capítulos do Tetrabiblos foram traduzidas do 
grego por Marcus Reis, no âmbito do nosso grupo de estudos de Cosmologia e Ética no 
helenismo. Para isso, tomamos como base a edição crítica de Robbins (Ptolomeu, 
2001). O número em algarismos romanos diz respeito a um dos quatro livros que 
compõem a obra, o número a seguir é o do capítulo do referido livro, e a paginação do 
manuscrito vem na sequência. Como essa paginação não coincide com a da edição de 
2001, informamos também a página nessa edição. Todas as outras traduções são de 
minha responsabilidade. 
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primeira passagem do Tetrabiblos, onde se estabelece a diferença clássica 
entre os dois domínios, Ptolomeu nem faz distinção terminológica,1

Nessa passagem evidencia-se a dependência que a astrologia tem da 
astronomia, afinal, sem a segurança dos cálculos e medições astronômicas, 
não seria possível fazer os prognósticos. Por outro lado, fica evidente também 
que a astronomia não tem muita utilidade sozinha. Contudo, numa declaração 
de suas premissas aristotélicas, Ptolomeu mostra que as duas ciências são 
incomparáveis, pois uma trata da regularidade das coisas universais, do 
mundo celeste, enquanto a outra lida com as idiossincrasias das coisas 

 falando 
em “ciências que fornecem prognósticos pelo emprego da astronomia”. 
Apesar da não-distinção terminológica, fica clara a demarcação de duas 
práticas diferentes, porém intrinsecamente ligadas. Podemos dizer, portanto, 
que a astronomia é definida, nesse primeiro parágrafo do Tetrabiblos, como a 
ciência que trata dos movimentos dos corpos celestes, que são regulares, 
imutáveis e perfeitos; e a astrologia, como a ciência que trata das mudanças 
que os movimentos dos corpos celestes provocam nas coisas terrenas. Indo 
um pouco mais além nessa distinção, Ptolomeu afirma a relação entre ambas: 

A primeira ciência tem a sua própria teoria, que é 
desejável por si, apesar de não ter a mesma eficácia 
que teria se estivesse combinada com a segunda. Essa 
ciência foi apresentada para ti, de maneira apodítica e 
da melhor forma possível no seu próprio tratado. 
Sobre a segunda ciência, que não é igualmente 
autônoma, faremos agora uma exposição de acordo 
com o modo filosófico. Dessa maneira, alguém que 
tenha sobretudo um compromisso com a verdade, em 
primeiro lugar, não compararia a sua apreensão com a 
da primeira ciência, que sempre tem invariavelmente 
resultados mais seguros, ao contrário da segunda, que 
admite a fraqueza e a obscuridade da qualidade 
material nas muitas coisas. Em segundo lugar, essa 
mesma pessoa também não se absteria da 
investigação possível, já que é tão evidente que a 
causa da maioria das coisas e da totalidade dos 
eventos é esclarecida a partir do ambiente. (ibid., p. 2-
4) 

                                                                 
1 A partir do século XII, com o movimento de tradução dos textos astrológicos do árabe 
para o latim, novas designações foram feitas, surgindo os termos “ciência dos 
movimentos” (astronomia) e “ciência dos julgamentos" (astrologia). Segundo Richard 
Lemay (1987, p. 67), trata-se de um acidente de tradução, porque o termo 
“julgamento” não se justifica nem no grego   (prognostikos) nem no 
árabe “taqdimatu’l-ma’rifa” (conhecer antecipadamente). 
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particulares, ou seja, das transformações causadas no mundo terrestre. Em 
Aristóteles, resumidamente, temos o seguinte: 1) o céu e os corpos celestes 
são tratados como incorruptíveis e imutáveis; 2) o movimento dos astros é 
regular, eterno, circular e perfeito; 3) há uma diferenciação entre mundo 
superior e mundo inferior; 4) o mundo inferior é o mundo do devir; e 5) o 
mundo sublunar é governado pelo mundo supralunar (exatamente como 
postula a astrologia). 

É importante registrar também que a concepção de mundo no 
período helenístico, que produziu a sistematização da teoria astrológica, é a 
que está descrita no Timeu, de Platão. Há pelo menos quatro pontos 
importantes no Timeu que corroboram isso: 1) visão teleológica da realidade, 
que nos possibilita dar sentido aos fenômenos celestes e traçar uma relação 
com os terrestres; 2) isonomia entre o cosmos, a cidade e o homem, ou seja, 
essas três instâncias da realidade possuem estruturas semelhantes e 
correlatas; 3) estudo das características e funções dos quatro elementos (fogo, 
terra, água e ar); 4) crença de que o homem deve buscar pautar sua vida e sua 
alma de acordo com as revoluções dos orbes celestes. Ou seja, em Platão já se 
pode inferir uma relação entre macrocosmo e microcosmo, entre physis e 
ethos, enfim, entre o céu e a ação humana (Reis, 2004, p. 25-34).  

Mais especificamente, o Livro 1 do Tetrabiblos trata dos fundamentos 
filosófico-científicos da astrologia e da teoria astrológica propriamente dita, 
sempre buscando uma explicação conforme a natureza. Depois de expostos os 
principais instrumentos para elaborar os prognósticos astrológicos, o primeiro 
capítulo do Livro 2 começa identificando os assuntos sobre os quais se podem 
fazer prognósticos: um mais geral (diz respeito a nações inteiras, países e 
cidades) e outro genetlíaco (diz respeito aos indivíduos). E como a abordagem 
é sempre do mais geral para o mais particular, Ptolomeu apresenta primeiro a 
razão das simpatias de signos e estrelas com os vários climas, dos corpos 
celestes com certas regiões, e também as peculiaridades das nações, que 
também corresponderiam ao caráter natural das estrelas e dos signos com os 
quais se familiarizam. Terminados os procedimentos da investigação geral, 
Ptolomeu apresenta, nos dois livros seguintes, os procedimentos da 
investigação particular tanto em questões essenciais quanto acidentais. 

UM MAR DE TRADUÇÕES 

A primeira reescrita do Tetrabiblos de que tive notícia é atribuída a 
Porfírio, em aproximadamente 275. Vale lembrar que estou tomando o 
conceito de reescrita de Lefevere (1992), que inclui a tradução, mas não se 
restringe a ela, como é o caso dessa reescrita porfiriana, uma introdução ao 
Tetrabiblos produzida em grego. A reescrita, como qualquer escrita, é um tipo 
de manipulação textual, uma produção do sistema literário que se articula a 
outros sistemas, como o político, científico, religioso, entre outros. Ou seja, a 
reescrita enquadra-se numa estrutura sociocultural e histórica que a contagia 
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e transforma. A tradução é um tipo de reescrita, bem como a paráfrase, o 
comentário e até a historiografia. 

Porfírio (233-304) foi aluno de Plotino e também comentador e editor 
das Enéadas, a obra máxima de seu mestre, que são transcrições de conversas 
e aulas. Ele também escreveu introduções e tratados sobre vários assuntos, 
além de comentar Platão e Aristóteles. Sua introdução ao tratado aristotélico 
sobre as categorias, Isagoge (Introdução), teve grande repercussão na Idade 
Média. Defensor da religião grega, Porfírio escreveu uma obra em 15 volumes 
contra os cristãos, que foi queimada em 435 por Teodósio II. Além disso, ele 
escreveu outras “isagoges”, entre elas a Introdução ao Tetrabiblos, da qual 
encontramos um exemplar na Biblioteca Geral da Universidade de Salamanca, 
numa edição coletiva. Sua versão em grego está resguardada no CCAG 
(Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum); no entanto segue sem 
tradução, pelo menos até onde consegui apurar. Segundo Pingree (2001, p. 7), 
há vários paralelos entre o texto de Porfírio e os fragmentos que restaram dos 
textos do astrólogo ateniense Antióquio (século II). Mais precisamente, cerca 
de dois terços do livro de Porfírio parecem ter sido copiados de Antióquio. 
Independentemente de quem é de fato o autor dessa primeira reescrita do 
Tetrabiblos, é interessante ter uma ideia do seu conteúdo. Segundo Holden 
(2006, p. 65), trata-se de um “dicionário enciclopédico de astrologia [...] para 
ser lido antes de ler o Tetrabiblos”. Numa tentativa de dar conta das omissões 
conceituais de Ptolomeu, Porfírio (ou pseudo-Porfírio) fornece definições de 
termos astrológicos, fazendo uma reescrita com fins aparentemente 
pedagógicos. Porfírio ficou muito conhecido por seu sistema de casas, que 
também parece não ter sido muito original, posto que já era usado por 
astrólogos que o antecederam, como Vettius Valens. 

A reescrita do Tetrabiblos mais importante do período helenístico é a 
paráfrase de Proclo (412-485), que nasceu em Constantinopla e, também 
neoplatônico, foi discípulo de Olimpiodoro (em Alexandria) e de Siriano (em 
Atenas). Fez vários comentários de Platão, além de vários ensaios sobre 
teologia. Das suas obras que se conservaram, boa parte encontra-se apenas 
nas versões latinas. Há quem mencione a existência de um comentário de 
Proclo ao Tetrabiblos, além da paráfrase, mas alguns o consideram espúrio, 
atribuindo-o a um autor anônimo. Quanto à paráfrase do Tetrabiblos, mais 
uma vez a autoria é discutida, mas novamente isso acaba sendo de menor 
importância. Quer seja de Proclo ou de um autor anônimo, a chamada 
Paráfrase aproxima-se muitíssimo do suposto original do Tetrabiblos. 
Ademais, o que nos restou de materialmente mais antigo da tradição 
manuscrita sobre a obra astrológica de Ptolomeu é uma cópia do século X da 
Paráfrase. Segundo Holden (2006, p. 84), a maioria das traduções se baseia 
nela ou pelo menos a considera como referência. Uma das traduções mais 
populares de que dispomos hoje em inglês é justamente da Paráfrase, feita 
por J. M. Ashmand, em 1822. 
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Do cânone astrológico helenístico, há autores que simplesmente 
ignoram a existência do Tetrabiblos, como é o caso de Vettius Valens que, 
apesar de ser contemporâneo de Ptolomeu, parece desconhecer 
completamente a obra deste (e vice-versa); há os que o citam pouquíssimo, 
provavelmente de segunda mão (Holden, 2006, p. 45), como é o caso de 
Firmicus Maternus no século IV; mas há também os que poderiam fazer parte 
da tradição de reescritas helenísticas do Tetrabiblos, por citarem trechos 
inteiros da obra de Ptolomeu, como é o caso da Introdução, de Paulo de 
Alexandria, escrita em 378; da Apotelesmatika, de Hefaísto de Tebas, escrita 
por volta de 415; e do compêndio astrológico de Retório, o Egípcio, escrito, 
segundo Pingree (2001, p. 3), provavelmente em 620. O sistema astrológico de 
Ptolomeu, portanto, permaneceu em grego nas cidades, bibliotecas e nas 
mãos dos eruditos orientais, primeiro em Bizâncio e depois nas comunidades 
cristãs multilíngues da Síria e da Pérsia. 

As duas primeiras traduções propriamente ditas do Tetrabiblos de 
que tenho notícias foram feitas do grego para o árabe no âmbito do grande 
movimento de tradução ocorrido em Bagdá nos séculos VIII, IX e X. Nesse 
período, sob patrocínio do palácio real, ocorreu também o estabelecimento da 
Bait al-Hikma (Casa da Sabedoria) em Bagdá, com uma equipe de acadêmicos-
tradutores-bibliotecários que traduziu um vasto acervo de textos científicos e 
filosóficos gregos. Além de biblioteca, a Casa da Sabedoria era também 
instituição científica, observatório e escritório de tradução, onde funcionou a 
chamada “escola de tradução” de Hunayn ibn Ishaq (Salama-Carr, 1990, p. 33). 

Montgomery (2000, p. 110) e O’Leary (1980, p. 159) dizem que foi Al-
Bitriq quem traduziu o Tetrabiblos do grego para o árabe. No entanto há 
controvérsias sobre isso. Para Robbins (2001, p. xiv), foi Hunayn ibn Ishaq 
quem efetuou a tradução mais antiga do Tetrabiblos. Segundo Gutas (1998, p. 
109), que é mais detalhista quanto ao papel da astrologia na corte abássida, 
houve na verdade duas traduções, uma de Al-Bitriq e outra de Ibrahim ibn-as-
Salt, sendo essa última revisada por Hunayn e repetidamente comentada. 
O’Leary (1980, p. 159) menciona que Umar ibn al-Farrukhan (que morreu 
provavelmente em 815) escreveu um comentário, e que Al-Battani fez uma 
paráfrase ao Tetrabiblos. Rosenthal (1994, p. 32) ainda acrescenta que 
Eutocius fez um comentário sobre o Livro 1, Thabit fez uma sinopse com todas 
as ideias contidas no Livro 1, e que mais três comentários do Tetrabiblos se 
produziram: um de Ibrahim ibn-as-Salt, outro de An-Nairizi, e o terceiro, de Al-
Battani. Ou seja, há duas traduções do Tetrabiblos do grego para o árabe: uma 
do século VIII e outra do século IX, além de várias outras reescritas. 

De Alexandria a Bagdá, buscavam-se continuamente os textos 
importantes com os quais se construiria uma astrologia que oferecesse 
poderes específicos à autoridade real, sem os quais ela estaria fadada ao 
fracasso: “o poder de compreender e predizer eventos, de organizar e 
gerenciar o tempo, de construir novas cidades importantes e de tocar Deus ou 
os deuses com comando humano” (Montgomery, 2000, p. 86). A busca pelos 
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textos de astrologia, portanto, era também a busca por mais poder político e 
autoridade. 

A tradução mais importante para entender a trajetória do manuscrito 
1866 é a que foi feita por Ali ibn Ridwan, médico e astrólogo egípcio bilíngue 
que traduziu o Tetrabiblos do grego para o árabe no século X, talvez início do 
XI. Essa tradução, normalmente tratada como “interpretação” ou 
“comentário”, parece ter sido muito popular no período medieval. Foi 
justamente a sua versão latina que serviu de base para a recente tradução 
espanhola do Tetrabiblos, feita por Demetrio Santos (1980), mais 
precisamente uma edição veneziana de 1519.1

De fins do século X ao século XIII, a ciência árabe entrou na Europa, 
traduzida para o latim, especialmente na Península Ibérica, onde a presença 
árabe foi marcante até o século XV. Inúmeras traduções datam desse período, 
transformando a região num centro internacional de tradução. Isso aconteceu 
sobretudo no século XIII, com a ativa participação da corte toledana de D. 
Afonso X, o Sábio, rei de Leão e Castela, que além de patrocinar traduções, 
coordenou projetos tradutórios e científicos, e escreveu seus próprios textos. 

 Na introdução, Santos faz 
algumas colocações interessantes sobre a sua estratégia de tradução, que nos 
revela o caráter de reescrita de uma tradução: 

Apesar da obra de Ali, com seus próprios comentários, 
ser de grande interesse por descrever perfeitamente o 
mundo ptolomaico e medieval, só foram transcritos os 
indispensáveis, por ser igualmente perigoso nos 
deixarmos levar pela interpretação unilateral do 
autor. Deste modo, damos ao leitor um certo grau de 
liberdade para compreender o texto diretamente. Em 
alguns momentos, pecamos com traduções 
excessivamente literais, mas também tentamos não 
influir no ânimo do leitor com nossa particular versão, 
possivelmente incorreta em muitos casos. (Santos, 
1980, p. 8) 

Enquanto o mundo árabe esbanjava traduções, o acesso do mundo 
ocidental às ciências gregas, nos séculos VIII e IX, restringia-se aos manuais 
produzidos pelos enciclopedistas latinos, tendo em vista que o conhecimento 
da língua grega começou a declinar a partir do século VII. As únicas exceções 
talvez tenham sido a Itália e a Sicília, onde algumas traduções significativas 
foram feitas diretamente do grego para o latim, já que seus contatos com o 
Império Bizantino, e consequentemente com a língua grega, nunca foram 
interrompidos.  

                                                                 
1 Cf. Anexo 1. Encontramos algumas edições semelhantes tanto em Salamanca quanto 
em Lisboa, em geral códices com vários textos de astrologia helenística, entre eles as 
obras de Manilius, Firmicus e Ptolomeu. 
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Com isso se criou o mito da Escola de Tradutores de Toledo, que de fato nunca 
existiu formalmente, nem no sentido de metodologia de tradução 
compartilhada nem como local de formação de tradutores. 

Nesse contexto, Plato de Tívoli e Gerardo de Cremona traduziram o 
Tetrabiblos, do árabe para o latim, e Hermann da Dalmácia, do grego para o 
latim (Lemay, 1987, p. 65). Além disso, Egídio de Thebaldis (de Parma) e Pedro 
de Régio traduziram do castelhano para o latim, com a patronagem de Afonso 
X, os comentários de Ali ibn Ridwan ao Tetrabiblos. Essa versão em castelhano 
já havia sido feita por Jehuda ben Moses, em 1254, também sob os auspícios 
do rei de Castela (Pym, 2000, p. 74). 

O MANUSCRITO MADRILENHO 

A primeira referência a esse manuscrito do Tetrabiblos foi encontrada 
no artigo de Guy Beaujouan, “L’astronomie dans la péninsule ibérique à la fin 
du Moyen Âge” (1969). Ao falar da riqueza e da vitalidade da tradição 
castelhana aliada à cultura astrológica portuguesa no início dos quatrocentos 
(p. 11), Beaujouan menciona o astrólogo Juan Gil de Castiello ou de Burgos, do 
século XIV, autor de um “grande livro de astronomia”, citado, como veremos 
mais adiante, pelo rei D. João I, de Portugal, em seu Livro da montaria, e que 
provavelmente foi escrito em castelhano.  

Talvez esse “grande livro de astronomia” seja o De magia, guia 
astrológico do século XV, atribuído a João Gil, cujo manuscrito aljamiado 
(português arcaico em caracteres hebraicos) foi apresentado pela primeira vez 
na tese de doutorado de Alexia Duchowny (2007), defendida na Faculdade de 
Letras da UFMG, De magia (Ms. Laud. Or 282, Bodleian Library): edição e 
estudo. Talvez Gil tenha sido um escriba da corte real de Aragão e da 
Catalunha, responsável por copiar o “livro de astronomia”, usado em catalão 
pelo redator do Livro da montaria e pelo tradutor da versão do De magia 
(Duchowny, 2007, p. 21-42). Talvez esse “grande livro” seja o próprio 
Tetrabiblos, por que não? 

Apesar da dificuldade de montar a biografia de Juan Gil, esse 
personagem está definitivamente ligado ao Tetrabiblos, pois acredito, junto 
com Beaujouan, que ele é o responsável pela tradução castelhana do 
manuscrito 1866 da Biblioteca Nacional de España (BNE_.  

Segundo o Inventario general de manuscritos da BNE (1959, p. 267-
268), a tradução castelhana seria de um anônimo, feita com base na tradução 
latina que Juan Gil teria feito do comentário árabe de Ali ibn Ridwan: “É, ao 
que parece, um extrato e tradução castelhana feita por um anônimo segundo 
a versão árabe de Ali e a latina de Juan Gil” (p. 268). De fato, ao longo do 
manuscrito encontram-se comentários introduzidos por “disse Juan Gil”, da 
mesma forma que se encontram “disse Ptolomeu” ou “disse Galeno”, que 
podem levar um leitor moderno à apressada conclusão de que, pelo uso da 
terceira pessoa, a tradução não foi feita pelo próprio Gil. Mas a questão da 
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autoria nesse período não é tão simples assim, já que a preocupação com 
propriedade e direito autoral só aparece na modernidade. No tempo que está 
sendo aqui analisado, o anonimato, por exemplo, não era um problema para 
os textos circularem. Os textos científicos, por sua vez, costumavam estar 
associados a alguma autoridade, a algum nome de autor que lhe garantisse a 
procedência (Foucault, 2006). No entanto autores, tradutores, comentadores 
e copistas se confundem. Comentários inseridos no meio de traduções são 
extremamente comuns, quer sejam feitos pelos tradutores ou pelos próprios 
copistas. Omissões de autoria também ocorrem amiúde, daí a necessidade de 
examinar de perto essas obras para saber se realmente são o que fichas e 
catálogos bibliográficos dizem.1

                                                                 
1 Na BNP, por exemplo, o incunábulo 1062 foi catalogado como obra de Firmicus, mas 
um exame um pouquinho mais cuidadoso revela que, apesar de ser um códice com 
vários textos astrológicos helenísticos de autores diferentes, como Manilius e Proclo, 
semelhante a outros que também contêm a obra de Firmicus, como os incunábulos 
1059 e 1060, o Inc. 1062 é exatamente igual aos Inc. 1059 e 1060, exceto pela ausência 
de Firmicus, ou seja, a referência estava errada. Decerto que isso foi informado aos 
bibliotecários, e, sob sua orientação, corrigi manualmente o catálogo. 

  
Beaujouan (1969, p. 11) considera inquestionável a autoria 

castelhana de Gil de um livro de astrologia que se encontra em Sevilha, bem 
como os diversos castelhanismos encontrados na versão hebraico-portuguesa 
do De magia que se encontra em Oxford. Levando-se tudo isso em conta, os 
comentários no Tetrabiblos constituem indícios, junto com as críticas 
explícitas que Gil faz a Ali no meio do manuscrito, de que essa tradução 
castelhana é de Juan Gil e que ele também “não é um simples copista, mas um 
astrólogo profissional” (Beaujouan, 1969, p. 11). Todavia a escrita do 
manuscrito 1866 é do século XV, o que indica que outro punho foi responsável 
pela cópia, este sim anônimo.  

Esse manuscrito foi encadernado no século XVII e suas dimensões 
surpreendem (diz o catálogo que a capa tem 394 x 280). Para manuseá-lo com 
todo o cuidado que um manuscrito de mais de 500 anos merece, ele é 
colocado sobre uma grande almofada em cima de uma das mesas de leitura 
da sala de reservados. Chamam logo a atenção o bom estado geral do 
manuscrito, a bela letra com que foi escrito, as iniciais destacadas em 
vermelho e as duas colunas de uma edição frente-e-verso. Além disso, como 
todos os outros manuscritos e impressos dessa época que examinei em outras 
bibliotecas espanholas e portuguesas, este também está todo anotado, 
comentado e cheio de esquemas nas margens, como se pode ver nos fólios 
reproduzidos nos Anexos 2 e 3 deste artigo. Isto é um indício de que foi um 
livro bastante manuseado e estudado. Suas primeiras palavras no fólio I são: 
“Aqui começa o livro que é chamado quadripartito, composto por Ptolomeu, e 
dividido em quatro partes”.  
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JUAN GIL / JOÃO GIL 

No artigo “O astrólogo João Gil e o ‘Livro da montaria’”, de Luciano 
Pereira da Silva (1924), encontram-se indícios de que Juan Gil e João Gil são a 
mesma pessoa. O Livro da montaria é atribuído a D. João I, rei de Portugal de 
1415 a 1433. Nesse livro de D. João, que trata da caça ao porco-montês, 
encontram-se algumas referências à astrologia do seu tempo e – o que mais 
chama a atenção – ao “grande astrólogo” João Gil e ao seu “grande livro de 
astronomia”. Ptolomeu também é citado, entre outros autores e obras de 
astrologia. Silva (1924, p. 4) acredita que esse livro de astronomia “fornece o 
exemplo de uma obra de proveniência catalã, gostosamente lida na côrte 
portuguesa”. Para isso, ele se baseia nas relações familiares entre os dois 
reinos, que poderiam ter facilitado a importação de obras de astrologia, tão 
cultivadas na corte catalã, e em três documentos de 1350, 1351 e 1352 que 
mencionam Gil. 

Um desses documentos é uma carta em que o rei de Aragão e da 
Catalunha pede rapidez na tradução para o catalão do “livro de astronomia” 
levado por João Gil. Não fica claro se Gil é tradutor ou copista, nem que texto 
é esse a ser traduzido, tampouco em que língua ele se encontra. Talvez 
estivesse em latim, talvez árabe, talvez castelhano. Talvez seja um livro 
castelhano de autoria do “grande astrólogo” João Gil, talvez seja uma 
tradução feita por ele de um livro mais antigo, talvez o Tetrabiblos.  

Em outro documento, o rei manda que se pague 600 soldos a João Gil 
por escrever dois livros, sendo um deles “de astronomia”. Nesse caso, 
“escrever” pode ser uma menção a um tipo de tradução oral que era muito 
comum no período medieval, em que a tradução era feita oralmente, amiúde 
discutida em grupo, ficando alguém responsável por escrevê-la ou talvez fazer 
uma revisão final. 

Levando-se em conta esses dados, além da coincidência de nome e 
circunstância, assumo, então, que João Gil e Juan Gil são a mesma pessoa e 
que o manuscrito madrilenho tem a seguinte trajetória: 

1) O Tetrabiblos, escrito em grego por Ptolomeu na 
Alexandria do século II, foi traduzido do grego para o árabe e 
comentado por Ali ibn Ridwan, no século X, talvez início do XI, 
provavelmente no Egito; 

2) Na corte de D. Afonso X, no século XIII, essa versão árabe 
foi traduzida para o castelhano e para o latim; 

3) No século XIV, Juan Gil / João Gil fez uma tradução para o 
castelhano, talvez do árabe ou do latim, ou quiçá uma adaptação do 
próprio castelhano, afinal, não seria absurdo supor que Juan Gil, por 
transitar nas cortes ibéricas, tenha tido acesso a uma dessas 
traduções feitas um século antes (mas o contrário também não seria 
absurdo); 
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4) No século XV, um anônimo fez uma cópia dessa tradução 
de Juan Gil / João Gil, que se encontra preservada no manuscrito 
1866 da BNE. 

CONCLUSÃO  

O estudo desse caso parece contribuir para a reflexão sobre o 
problema da autoria científica de maneira geral, mas especificamente sobre a 
autoria de textos antigos. Será que tradutores, comentadores, revisores e 
copistas, ao reescreverem esses textos, não se tornam também um pouco 
autores? Afinal, não só o Tetrabiblos, mas todos os livros científicos antigos 
que nos alcançaram caracterizam-se por sua peregrinação e constante 
transformação no tempo e no espaço, revelando não só a sua historicidade – 
autor e obra são constructos históricos –, mas também o importante papel da 
tradução e de outros tipos de reescritas na área das ciências. 

Considerando-se todos esses argumentos, e também os quase 100 
anos que separam a escrita, ou reescrita, de João Gil da escrita de D. João I, e 
sobretudo a lacuna espaço-temporal que nos separa de tudo isso, talvez não 
haja outra alternativa a não ser aceitar as limitações empíricas de um trabalho 
desse tipo e assumir que completamos as lacunas da história com a nossa 
imaginação, como o historiador Antoine Roquentin, de Jean-Paul Sartre, em A 
náusea (2006, p. 26, meus grifos): 

O que falta em todos esses testemunhos é firmeza, 
consistência. Eles não se contradizem, mas também 
não se conciliam [...]. E no entanto os outros 
historiadores trabalham com informações do mesmo 
tipo. Como fazem? Serei mais escrupuloso ou menos 
inteligente? Aliás, colocada assim, a pergunta não me 
perturba. Muito bem: [...] não há provas: começo a 
achar que nunca se pode provar nada. Trata-se de 
hipóteses honestas que explicam os fatos: mas sinto 
tão claramente que provêm de mim, que são 
simplesmente uma maneira de unificar meus 
conhecimentos! [...] Lentos, preguiçosos, enfadonhos, 
os fatos se acomodam ao rigor da ordem que quero 
lhes dar, mas lhes permanecem exteriores. Tenho a 
impressão de estar fazendo um trabalho puramente 
imaginativo. Além do mais, estou convencido de que 
personagens de romance pareceriam mais 
verdadeiros. Seriam pelo menos mais agradáveis. 

Nos termos de Roquentin, a minha hipótese honesta – de que o 
manuscrito 1866 da BNE foi traduzido por Juan Gil / João Gil – parece 
demonstrada, oferecendo mais um nexo para esse palimpsesto de múltiplas 
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reescritas e diversos personagens que é o Tetrabiblos de Ptolomeu. Na 
expectativa de que esses personagens, apesar de não serem de romance, 
tenham constituído uma narrativa de agradável leitura e de alguma relevância 
para os estudos do tema da circulação da ciência, encerro aqui o meu 
trabalho. 
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Anexo 1 

 

Incunábulo 873 da BNP (impresso). Tetrabiblos comentado por Ali ibn Ridwan, Veneza, 
1493, edição em latim.  
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Anexo 2 

 

Fólio I do manuscrito 1866 da BNE, provavelmente uma cópia do século XV da tradução 
castelhana do Tetrabiblos, feita por Juan Gil (século XIV).  
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Anexo 3 

 

Fólio IV do Tetrabiblos, manuscrito 1866 da BNE. As anotações e a figura não são do 
mesmo punho do manuscrito. Foram feitas depois, provavelmente por alguém que 

estudou o texto. Isso se repete ao longo de todo o manuscrito. 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar Abou Wafa Al-Buzjani 

(940 - 998) considerado atualmente como um dos mais extraordinários 
matemático-filósofo do século  X. Segundo o historiador  Nielsen (2010), o 
geômetra de Bagdá, resolveu um dos mais confusos problemas de dissecação 
/ construção no tabuleiro de poeira na época medieval para a arte islâmica. 
Apresentaremos alguns jogos e quebra cabeças elaborados à época que, de 
forma impressionante, introduziu o conceito de tangente secante e cosecante 
pela primeira vez na História da Matemática, fruto de uma compilação 
profunda de manuais de matemática para o uso dos negociantes e artesãos. 
  Ao trabalhar com conjuntos aperiódicos de mosaicos permitindo infinitos e 
distintos desenhos destacamos que este estudo é um fenômeno geralmente 
acreditado ter sido formalizado ou elaborado por Roger Penrose, em 1970, e 
tem aplicação na física do estado sólido molecular. Porém, Al Buzjani situa-se 
em outro tempo, onde se pode questionar se ele teria conhecimento sobre 
mosaicos aperiódicos e é pouco provável que existissem ferramentas 
matemáticas disponíveis que pudessem resolver tais ideias complicadas. No 
entanto, Roshed (2006) aponta que o sufista Rumi (1256) viu a criação do 
universo no turbilhão dos números e desenhos no quadro de poeira do 
matemático Al Buzjani. Assim, se os “fazedores" de mosaico compreenderam 
ou não os conceitos, não podemos afirmar, mas eles estavam fazendo alguma 
coisa especial, como se fosse uma dança na matemática entre o intuitivo a 
frente de seu tempo e o conhecimento. 

 
Quando a  ceramista e  historiadora matemática Chorbachi, 

Wasma’a1

                                                                 
 

  afirma  que   “ o verdadeiro patrocinador dos cientistas islâmicos  
que escreveu  estes manuscritos antigos foi a arte” deve-se ficar mais atento e 
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continuar a leitura para alcançar que, segundo a pesquisadora:  [...]  Foram os 
artesãos e arquitetos que solicitaram os serviços da ciência e dos cientistas 
para ajudá-los a resolver os problemas de desenho que eles estavam 
encontrando. E como no caso da arte islâmica, no passado, a ciência precisou 
vir a serviço das artes, quer que nós estejamos falando hoje da arte islâmica 
ou da arte ocidental ou da arte genericamente, hoje mais do que nunca... a 
tradução islâmica é tão forte que, se nós estivermos em contato com a sua 
linguagem do tempo presente e nos amarrarmos na forte tradição antiga, nós 
poderemos chegar a uma expressão que não é contemporânea mas que pode 
ter sentido e validez no próximo século”1

Esta demonstração de interdisciplinaridade e interpenetração de arte 
e matemática indaga como certos desenhos que podem parecer simples ou 
mero acaso de composição de formas harmoniosas foram traçados e deixados 
na história do tempo e na identidade  de um povo

.   

2

No entanto o que Wasma’a e Loeb

.  
O mundo ocidental conhece os conjuntos aperiódicos de mosaicos, 

conjunto de mosaicos permitindo infinitos e distintos desenhos também 
conhecidos como “quasicristais”  que são um fenômeno geralmente creditado 
a Roger Penrose, em 1970, e  que tem uma grande  aplicabilidade  na física do 
estado sólido molecular.  

3

                                                                 
 

 fazem ao demonstrar com as 
figuras abaixo é tão somente uma tentativa de instigar aos leitores que  as  
descobertas dos cientistas s necessitam de constantes estudos na direção da 
História das Ciências. Desta forma, as figuras abaixo servem  como uma breve 
observação. 

 

 
 
 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências Matemáticas e a Astronomia - 526 - 

 
 

  
Figura 1   Selo pentagonal de um 
documento medieval islâmico “ Sobre 
figuras que se interconectam ou se 
apresentam congruentes” Paris,  do 
fundo antigo persa.Ms # 169, ( p. 
285)1

Figura  2  Aperiódico mosaico de 
Penrose.- 1977  (p. 286). 

 

2

 
 

 

 
  
 

 
 

Figura 3 Idecagonos interconectados e estrelas de cinco pontas. ( p. 291) 3

  

.  
 

Existem diferenças entre os desenhos nessas figuras, certamente, 
mas de acordo com Makovicky4

                                                                 
 
 
 
 

, o padrão pentagonal que ocorre no mosaico 
da mesquita medieval de Maragha “ é de pronto [...] obtível pela 
transformação do padrão de Penroise.. [e] desvia-se do mosaico “ roda de 
carroça de Penroise”  somente em algumas  adaptações geométricas e 
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artísticas (p85) 1. Isso é o bastante para levantar questões nas cabeças de 
diversos matemáticos do século XXI e importantes físicos  teóricos  e ainda 
inspira algum debate relevante sobre a interdependência da arte e da ciência 
2; 3

Para dar continuidade ao debate, Wilson
. 

4

  Wilson afirma que ao compor essas linhas, o nômade sufi estava 
debruçado nos ombros do geômetra de Bagdá, sem respiração, observando-o 
a resolver um dos mais confusos problemas de dissecação/ construção 
elaborado por Abu'l Wafa al-Buzjani no tabuleiro de poeira na época 
medieval. A beleza enlouquecida da obliteração e reconstrução de figuras 
geométricas complexas teria sido o bastante para mandar o místico Rumi para 
uma ruptura com a natureza da criação do Universo

, em seu livro  Movimentos 
sagrados: ensaios sobre as fronteiras do Islam,  escreve sobre um geômetra do 
século X, chamando Abu'l Wafa al-Buzjani,  através de uma  passagem  de um 
poeta persa sufi islâmico,   Jelaluddin Rumi, em um conto  oral denominado  
“A  loja dos amantes do alfaiate” ( p. 81) quando diz que: 

Toda esta costura e separação me deixa atônito,  
a minha mente flutua nas variações de afirmações e obliterações. 

 O coração é um quadro de poeira, ele o geômetra do coração: 
 que figura fantástica dos números, das figuras,  

realidades e nomes que ele inscreve. 

5

Realmente, um verdadeiro geômetra, o matemático persa e 
astrônomo Abu'l Wafa al-Buzjani

. 

6 (940- 998 DC), recebeu de seus pares o 
titulo de “geômetra nômade” – um título dado aos mais aptos e considerados 
geômetras profissionais de seus dias, segundo Nielsen7. Atualmente, 
considerado como um dos mais extraordinários matemático-cientista do 
século X. A colaboração e o impressionante estudo de Al-Bruni foi o de   
introduzir o conceito de tangente,  secante e co-secante pela  primeira vez na 
história e o da compilação profunda de manuais de matemática para o uso por 
negociantes e artesãos. (p. 10) 8  ;  (p. 9 )9

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Ele também foi criador de diversos 
problemas geométricos de dissecação e de construção que tem deixado 
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perplexos algumas mentes matemáticas, artistas iluminados. Juntando-se a 
este ponto, há ainda a perplexidade pelo abandono por mais de mil anos, 
àqueles homens e lugares tão distantes do ocidente. 

A figura dos quadrados dissecados por Abu'l Wafa al-Buzjani 
tornaram-se popular nas artes ornamentais islâmicas, como conjuntos 
aperiódicos ( o que significa que ela não tem qualquer simetria translacional   
e nunca uma cópia deslocada corresponde ao exatamente original), e podem 
ser observadas atualmente no Irã e em numerosas mesquitas incluindo a 
Mesquita Iwan Oriental de Sexta Feira de Isfahan1. 
 

     
Figuras  Painéis da Mesquita Iwan Oriental de Sexta Feira de Isfahan 
demonstrando os quadrados dissecados de Abu'l Wafa al-Buzjani. 
 

Diante dessa grandeza de trabalhos do século X a XII creditam-se aos 
estudos de Abu’l Wafa Al Buzjani 2

                                                                 
 

 
  
 

 enormes desafios para àquela época. Um 
deles pode ser creditado a jogos sobre  triângulos, denominado O jogo  do 
golpe. Tal qual: 
Desenhe três idênticos triângulos e um menor da mesma forma a eles, de tal 
maneira que todos os quatros podem ser compostos em um maior. 

Esta simples instrução, mas cheia de caminhos, pode levar a pensar 
que o triângulo maior tem que incluir todos os quarto triângulos (em sua 
totalidade), mas é preciso atenção  ao  tentar achar a tal solução! A própria 
solução de Abu'l Wafa al-Buzjani foi demonstrada usando, de certa forma a 
enganadora ilustração. 
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A qual a primeira vista pode gerar certas dúvidas porque se o 
desafiante não está pensando em termos de dissecação e reconstrução, os 
triângulos não parecem “acomodar” o maior triângulo de todos. Vejamos os 
passos para a solução: Primeiro coloque três triângulos idênticos em volta de 
um igual, porém menor, de modo que os lados correspondentes dos 
triângulos idênticos fiquem paralelos uns aos outros.  Junte três vértices dos 
triângulos idênticos como linhas para desenhar um triângulo maior. Agora o 
truque ou a brincadeira. Fazendo um triângulo dentro dos quatros triângulos 
podemos verificar que há partes externas ao triângulo. Assim coloque as 
partes externas dentro do triângulo maior.   As peças se encaixam 
perfeitamente. Chega-se a solução de Abu'l Wafa al-Buzjani, que pode ser 
considerado uma brincadeira de encaixe. 

Mas, essa atividade/desafio referia-se aos coladores de mosaico nos 
dias de Abu’l Wafa: cortar e reagrupar os pedaços de azulejos de forma a criar 
maiores formas geométricas (p 11)1

No complexo mundo das criações abstratas na época Medieval 
Islâmica podemos pensar que já havia um maravilhoso diálogo que estava 
maduro, envolvendo artistas e matemáticos (p. 103)

 Artesãos daquela época, normalmente, 
usavam aproximações para fazer desenhos e apesar disso ser suficiente para 
uma escala pequena, trabalhar em maiores mosaicos, espalhando-se por 
paredes inteiras de mesquitas poderia começar a ocasionar  erros na sua 
colocação.  

2  Portanto, mais e mais 
métodos de construção e dissecação só poderiam ser introduzidos por 
excelentes matemáticos como Abu'l Wafa al-Buzjani.  É provável que ele tenha 
utilizado o método de cortar e colar “para dois propósitos: provar a correção 
de certas construções numa forma concreta que poderia ser facilmente 
entendida pelos artesãos e para apresentar estas construções de tal forma que 
as figuras poderiam ser usadas para criar novas formas decorativas” das quais 
algumas vieram a “se tornar bastantes populares” (p.193) 3
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Na sua época, Abu'l Wafa al-Buzjani participou de encontros entre 
matemáticos e artesãos e foi chamado para dar instruções em construções 
geométricas de duas ou três dimensões de desenhos ornamentais [e] e 
aplicação da geometria na  construção arquitetônica (p. 10) 1. Segundo 
historiadores como  Jaban & Reza 2

O Califa Sharaf al Daula, patrono al-Buzjani, incentivou muitos 
estudos quer seja na área da geometria ou na astronomia pois as ciências, 
segundo a tradição islâmica, se originam do Criador e o Livro Sagrado é a 
síntese máxima ou fonte absoluta de todas elas. Em especial, al-Buzjani 
realizou significativos avanços com trabalhos originais em mosaicos porque o 

(p. 180),  Buzjani escreveu que “um 
número de geômetras e artesãos tem feito erros na matéria de quadrados e 
suas colocações. Geômetras têm errado porque eles não têm prática em 
construção e os artesãos porque lhes falta conhecimento de raciocínio e 
prova”. Acreditamos que para tanto, ele destacou-se em vários ramos da 
matemática, especialmente na geometria e trigonometria. Na geometria, sua 
contribuição abrange as soluções de problemas geométricos encontrados na 
abertura da esfera; a construção de um quadrado equivalente a outros 
quadrados; poliedro regular; a construção de um hoctógono, tomando, para 
seu lado, a metade do lado de um triângulo equilátero, no mesmo círculo; a 
construção da parábola por pontos, e a solução geométrica das equações:  
 

x4 = a e x4 + ax3 = b  
 

As explicações  dos estudos de Abul Wafa para o desenvolvimento da 
trigonometria foi extensivo; ele foi o primeiro a mostrar a generalidade do 
teorema senóidico relativo aos triângulos esféricos. Ele desenvolveu um novo 
método de se construírem tabelas senóidicas, com o valor do seno a 30', 
sendo corrigido para a oitava casa decimal. Desenvolveu também as relações 
para o seno (a+b), e a fórmula:  
 
2 seno2 (a/2) = cos a – e seno a = 2 seno (a/2) cos (a/2).  

 
Em acréscimo, ele desenvolveu um estudo especial da tangente, e 

calculou uma tabela das linhas da mesma. Ele introduziu a secante e co-
secante pela primeira vez, e tornou-se conhecedor das relações entre as linhas 
trigonométricas, que agora são usadas para as definir, e empreendeu 
extensivos estudos sobre as figuras cônicas, podendo expandir nos mosaicos 
das mesquitas. 

 
OS MOSAICOS 
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Alcorão incentivava,claramente, o envolvimento intelectual com a natureza 
sob a forma de observação e representação dos estudos.Muitas contribuições 
foram encontradas em seu livros em seu  Kitab al-Hindusa, que consistia em 
soluções de um grande número de problemas geométricos fundamentais na 
construção do plano geométrico com a abertura do compasso.  Ele também 
apresentou mais complicado construções, tais como sólidos de Arquimedes 
sobre a esfera.  

Ele escreveu um grande número de livros sobre matemática e outros 
assuntos, a maioria dos quais foram perdidos, ou existem em formas 
modificadas. Sua contribuição inclui os livros kitab ilm al hissab, um livro 
prático de aritmética, al kitab al kámil  - o Livro Completo, e kitab al handsa  - 
Geometria Aplicada. Além desses, ele escreveu ricos comentários sobre 
Euclides, Diofantos e Al Khawarizmi, mas todos estes foram perdidos. Além de 
ser um matemático, Abul Wafa também contribuiu para a astronomia. Nesse 
campo, ele discutiu os diferentes movimentos da lua, e descobriu a "variação". 
Ele foi ainda um dos últimos tradutores árabes e comentaristas das obras em 
grego.  Tal como: Para um triângulo esférico, os lados são proporcionais aos 
senos dos ângulos opostos. A formulação demonstra a  relação explícita entre 
os triângulos esféricos. Um triângulo esférico é uma porção de uma superfície 
esférica limitada por três arcos de grandes círculos. 

 
 

Realizou também o estudo da trigonometria esférica que  consiste em 
encontrar os lados desconhecidos, ângulos. Trigonometria esférica é  vital 
para a geodésia, navegação e mecânica celeste. Ainda destacou-se e 
contribuiu com os conhecimentos de que a posição de objetos astronômicos é 
determinada pela sua declinação, que  é medida a partir do  equador. Um 
triângulo de navegação é determinado por três pontos, dois locais A e C e   do 
Norte ou Pólo Sul, B.  
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Seu conhecimento sobre os movimentos da lua foram criticados, 

astronomicamente falando; no caso da "variação", a terceira desqualificação 
da lua, como ele discutia, era a segunda parte da "evecção". Porém, de acordo 
com Sedat, o que ele descobriu foi a mesma coisa que foi descoberta pelo 
Tycho Brache, seis séculos antes. Não obstante, a sua contribuição para a 
trigonometria foi extremamente significativa, pois ele desenvolveu o 
conhecimento sobre a tangente, e introduziu a secante e co-secante pela 
primeira vez; na verdade, uma considerável parte da trigonometria de hoje 
pode ser remontada a ele.  

A astronomia foi de grande interesse para os matemáticos árabes, e 
seus desdobramentos em trigonometria tornaram possível a construção de 
precisas tabelas astronômicas. Seu interesse não era uma questão de mera 
curiosidade intelectual.  O ritual religioso islâmico exigia cinco orações diárias 
a ser realizada pela fiel às vezes regulada pela posição do sol. As orações 
tinham de ser ditas em frente à direção de Caaba, em Meca. Além disso, o 
calendário islâmico é baseado em meses lunares, começando cada mês ao 
primeiro sinal do crescente lunar depois da lua nova.  Para garantir que as 
regras do Islã fossem   seguidas fielmente, era necessário ter um 
conhecimento preciso dos movimentos celestes e planetária, como  bem 
como a geografia terrestre.  
 

                 
Na aritmética, Abu'l-Wafa não fez uso dos numerais indianos. Todos 

os números foram  escritos em palavras e todos os cálculos foram feitos 
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mentalmente. Não era que Abu'l-Wafa não estava familiarizado com  os 
numerais indianos, ele era de fato  um perito em seu uso. Mas, alguns 
historiadores, como Cantor e  Zeuthen1., explicam  a falta de  numeração 
posicional  e utilização de  numerais hindu arábicos nos livros de  Abul-Wafa, 
bem como em muitos outros achados  de aritmética árabe, afirmando que 
duas escolas opostas existiam entre os matemáticos árabe: um seguindo 
modelos gregos e  os outros modelos indianos; MI Medovoy, no entanto, 
mostra que tal hipótese não é suportado pelo fato. É mais provável que haja o 
uso da aritmética  indiana, mas precisa-se observar que simplesmente a 
propagação de tais conhecimentos foi  muito lenta entre os artesãos e a 
população em geral do Oriente árabe, e que por um longo tempo foi preferido 
o uso dos métodos tradicionais de expressão verbal dos números inteiros e 
frações e das operações de que tratam com eles.  

Os primeiros adeptos do Islam percebiam essa estreita conexão que 
existia entre cada letra do alfabeto e os algarismos numéricos. A letra era 
figurada como a força do espírito e o número como a sua alma. Porém as 
letras do alfabeto árabe tinham outras funções que superavam a aparência 
linguística, tais como, ocultar a força númerica ao substituir o número pela 
letra. A título de exemplificação,  o número 19 podia ser ocultado pelas letras, 
Alef e Tôh, onde o alef substituia o corpo numérico 1 e Tôh fazia o mesmo 
com o número 9.  Assim, Alef e Tôh, para os que conheciam essas correlações, 
significavam primordialmente o número 19. Ainda mais, essa representação 
dos números por letras, tinham um outro sentido  e de maior poder, “ o de 
desdobrar a força da alma para transportá-la á dimensão do espírito”.  Abu'l 
Wafa al-Buzjani inspirou-se  nesta “ciência”  e deixou rascunhos de mosaicos 
onde o número e a letra se fundem, e, para os leigos, elas se confundem. 

Os desafios de quebra cabeça também faziam parte da cultura árabe 
do período dos califados,  Abu'l Wafa al-Buzjani usou o seu método de 
dissecação e construção  para criar    uma nova prova  geométrica do teorema 
de Pitágoras. Dois quadrados  não iguais são adicionados  para fazer um 
terceiro quadrado. 
 

 
Figura 1 Um pequeno quadrado e um quadrado maior, superpostos são 

                                                                 
1 CANTOR, M. e  ZEUTHEN H. Mathematics the evolution. City Lights   Books, 1993. 
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dissecados/ cortados e então  reconstruídos num quadrado maior, numa 
“prova” geométrica do teorema de Pitágoras. 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 3 –  Desenho de um texto original persa elaborado por al-Buzani 

O original persa apresentado era recortado e servia de quebra cabeça 
para encaixe entre o califa, os artesãos e os negociantes. Eram enviados os 
quadrados todos recortados para serem encaixados formando novos 
quadrados ou quadrados menores. Indubitavelmente também foram 
utilizados para compor os mosaicos das mesquitas.  
Houve também uma necessidade prática religiosa para a matemática e para a 
astronomia. Com o desenvolvimento de métodos trigonométricos desejavam 
encontrar a direção à Meca, para o qual eles se voltavam diariamente em suas 
orações. 
                Usavam a aritmética e a álgebra para calcular heranças e ainda 
contar dias e anos. Da Astronomia, os muçulmanos poderiam determinar o 
início do Ramadã, o mês de jejum, e outras datas sagradas. As investigações 
na matemática e outros ensinamentos foram estimuladas pelos ensinamentos 
repassados pelo profeta Maomé e, mais ainda, pelas entrelinhas do Alcorão. 
                   O exemplo vivo disto e segundo a tradição islâmica,é que Abu'l 
Wafa com sues estudos auxiliou os muçulmanos de todo o mundo a se dirigir à 
Meca durante as suas 5 orações diárias. Esta direção para Meca é chamado de 
al-qibla.  Se soubermos onde estamos ( ponto Z), onde é Meca ( ponto M)e 
onde está o pólo norte (ponto P) então temos uma forma esférica que poderá 
ser representada no triângulo (ZPM), como mostrado na Figura abaixo: 
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PZM é o ângulo azimute que determina a qibla em Meca. Para encontrar a 
qibla devemos conhecer os dois lados e o ângulo incluído no triângulo ZPM . 
                   Al-Biruni descreveu, justificou e posteriormente aplicou o Teorema 
da lei dos senos em uma série de triângulos esféricos para determinar a qibla. 
A trigonometria esférica de al-Buzjani  foi utilizada ainda com a finalidade de 
determinar o tempo das 5 orações diárias.  Esses tempos foram definidos em 
termos da posição do sol em relação ao horizonte. Por isto a composição das 
tabelas para a oração era aplicada às vezes para fins civis e astronômicos. Esta 
ciência do tempo das orações (ilm al-Miqat) deu origem a vários grupos de 
astrônomos que tinham a missão de alertar os muezzins das grandes 
mesquitas a chamar os fiéis à oração em dados momentos calculados com 
extrema precisão . 

Por exemplo, no caso da oração da tarde, a regra utilizada era a 
seguinte: Quando a sombra de uma haste vertical fincada no solo igualava o 
comprimento de sua sombra ao meio-dia somada ao comprimento da haste. 
Para cada grau de longitude do sol, desde a altitude do sol, no início da oração 
até o pôr do sol, era o fator que determinava o tempo permitido para a 
oração.   
                   Colocamos uma questão: poderia al-Buzani, seus contemporâneos e 
seguidores terem usado métodos de dissecação/ construção e outros 
tratamentos amigáveis para artesãos, para explicar o conceito de quase 
periódico e ainda verdadeiramente aperiódicos de  assentamento de 
mosaicos? 
                   É facilmente afirmável que Al Buzjani não poderia ter tido 
conhecimento sobre mosaicos aperiódicos, como Penrose e é pouco provável 
que existissem ferramentas matemáticas disponíveis naquele tempo que 
pudessem resolver tais ideias complicadas. Porém, como pode-se confirmar  
com Rumi, que Al Buzjani, que  era na realidade um geômetra de coração, um 
matemático que viu a criação do universo no  turbilhão dos números  num 
quadro de poeira.  Se os fazedores de mosaico compreenderam ou não, não 
sabemos, mas  eles estavam fazendo alguma coisa especial e com muita arte 
na área da  matemática  que envolvia  o intuitivo a frente de seu tempo, cujo 
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coração ocasionalmente  “le cœur a ses raisons que la raison ignore“   ( “ o 
coração tem razões que a razão não conhece” “ - Blaise Parscal, 1623 – 1662).  
             Mas devemos  apontar que havia um  pequeno número de quebra 
cabeças mentalmente estimulantes com suas provas que foram compostos 
usando os métodos de dissecação / construção popularizados por Al-Buzjani. 
Muitas construções, com esse espírito, foram feitas com o objetivo de explicar 
operações matemáticas complicadas, tais como as soluções para equações 
cúbicas, para artesãos e trabalhadores especializados, que não 
necessariamente tinham como pré-requisito conhecimento sobre os conexos. 
(p.197) 1

                Em alguns casos, os originais e certos argumentos matemáticos 
foram perdidos, mas demonstrações simples e aproximadas foram guardadas 
por “escribas cujo treinamento não cobria a geometria construtiva” ( p. 168) 

 

2

3- RASHED, Roshdi. 

. 
E as peças criadas por tais artistas e tais argumentos são todas as que 
sobreviveram as areias do tempo.   Isso deixa, às vezes, na impossibilidade de 
responder perguntas sobre quão moderno é o tratamento dos problemas 
matemáticos e dos matemáticos do tempo de Al Buzani, mas os mosaicos 
empurraram a matemática, pois os números se dissolveram nos desenhos e 
nos quebra cabeças e  fizeram os homens entrelaçarem suas mãos na 
linguagem do inacabamento das descobertas. 
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XVI 

 
Contrariando uma visão romântica e nacionalista do início do século 

passado, segundo a qual Pedro Nunes terá estado directamente envolvido no 
desenvolvimento e aplicação da ciência náutica às missões de exploração do 
século XVI, sabemos hoje que ele foi sobretudo um matemático teórico, e que 
a sua relação com as matérias práticas da cartografia e arte de navegar nunca 
foi muito estreita. Pelo contrário, os comentários que deixou escritos sobre a 
geometria da carta de marear sugerem algum desprendimento relativamente 
ao seu uso no mar e, em certos casos, uma estranha ignorância sobre os 
pormenores da sua construção. Um exemplo significativo, do Tratado em 
defesa da carta de marear (1537),  é a interpretação de Nunes sobre a forma 
como o Mediterrâneo é representado nas cartas da época, sem ter em conta 
as latitudes dos lugares, onde o matemático parece não se aperceber da 
influência da declinação magnética. Um outro exemplo bem conhecido do 
mesmo tratado é a sugestão em substituir as cartas náuticas do seu tempo, 
construídas a partir de rumos magnéticos e latitudes observadas, por cartas 
rectangulares, baseadas nas latitudes e longitudes dos lugares, parecendo 
ignorar a impossibilidade prática de determinar a longitude com exactidão e o 
efeito da declinação magnética na navegação. Nesta comunicação, os 
comentários e propostas de Pedro Nunes sobre a geometria das cartas de 
marear são analisados, à luz do que se conhece sobre os métodos de 
navegação e cartografia da época. 

INTRODUÇÃO 

O papel de Pedro Nunes no desenvolvimento da técnica e ciência 
náuticas do Renascimento não está isento de polémica. À visão ingénua e 
nacionalista de alguns autores, segundo os quais o matemático terá tido um 
papel preponderante na resolução dos problemas da navegação e cartografia 
do seu tempo, contrapõe-se a interpretação de outros, que entendem que o 
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seu contributo directo nessas matérias terá sido pouco relevante, senão 
mesmo prejudicial. Em suporte da primeira interpretação são normalmente 
referidos os tratados que dedicou à discussão de certos problemas de 
navegação e à análise da geometria da carta de marear, supostamente 
redigidos como textos didácticos, bem como a concepção de novos 
instrumentos náuticos1. Para corroborar a visão alternativa invocam-se as 
difíceis relações que o matemático terá tido com os homens do mar, os erros 
que cometeu em algumas indicações que lhes forneceu e a impraticabilidade 
de certas técnicas e instrumentos que preconizou2. A crítica implícita nesta 
visão não parece despropositada à luz do cargo de cosmógrafo-mor exercido 
por Pedro Nunes a partir de 15473

Contudo, nenhuma destas interpretações caracteriza com justeza o 
seu real contributo. Reconhecemos hoje que Pedro Nunes era, sobretudo, um 
matemático teórico cuja principal preocupação, expressa de forma enfática ao 
longo da sua obra, foi a aplicação da ciência matemática à arte de navegar. 
Neste sentido, a sua influência no meio científico europeu foi marcante e 
duradoura, e a sua contribuição para o desenvolvimento da ciência náutica, tal 
como hoje a conhecemos, foi relevante e profunda. Por outro lado, e embora 
parecendo genuinamente preocupado com os problemas concretos que 
afligiam a navegação e a cartografia da época, em particular com as limitações 
da carta de marear, Pedro Nunes nunca apresentou soluções viáveis para a 
sua resolução. Pelo contrário, a sua aproximação a essas matérias foi sempre 

.  

                                                                 
1 Exemplos significativos desta visão encontram-se em VENTURA (1985), onde se refere 
Pedro Nunes como  ‘o pedagogo, o didacta em corpo inteiro – claro, preciso, conciso, 
acessível’ (p. 45), sabendo ‘colocar-se entre a posição ex-cathedra e a da homem 
prático, incorporando a sua experiência e a sua pedagogia ao serviço da aprendizagem 
e do ensino’ (p. 25). 
2 A este respeito, escreve ALBUQUERQUE (1987, p. 156): ‘[...] talvez tenhamos de rever 
ideias sobre feitas sobre a presumível benéfica assistência que Nunes prestou à 
marinharia do seu tempo; no final da sua vida, o almirante Teixeira da Mota [...] disse-
nos estar persuadido de que ela fora prejudicial para o desenvolvimento da marinharia 
portuguesa; não nos atrevemos a ir tão longe, mas estamos em crer que o grande 
matemático, com as suas observações teóricas, em nada contribuiu para que ela se 
aperfeiçoasse’. 
3 O mais antigo regimento do cosmógrafo-mor que chegou aos nossos dias data de 
1592 e foi promulgado por Filipe I de Portugal, o qual refere a necessidade de reformar 
a versão de 1559, do tempo de D. Sebastião. São referidas explicitamente, no 
regimento de 1592, as seguintes atribuições: examinar todos quantos pretendem vir a 
fazer cartas de marear e instrumentos náuticos; verificar a correcção de tais cartas e 
instrumentos; leccionar uma aula de matemática para pilotos, sotapilotos, mestres, 
contramestres e guardiães, e ainda gente nobre que quisesse assistir; e certificar a sua 
capacidade através de um exame obrigatório. Não chegou até nós o regimento de 
1559, mas presume-se que algumas das suas normas são comuns e sabe-se que Pedro 
Nunes realizou alguns exames a cartógrafos e construtores de instrumentos náuticos 
(MOTA, 1969). 
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formal e abstracta, solidamente apoiada nos princípios geométricos 
estabelecidos pelos mestres do passado (sobretudo Ptolomeu), mas por vezes 
desligada de pormenores práticos essenciais. Tal é o caso da proposta que 
apresentou no Tratado em defensam da carta de marear, de 1537, em que 
preconizou a substituição do modelo cartográfico da época pela projecção de 
Marino de Tiro, ignorando o facto de tal solução ser incompatível com os 
métodos de navegação então praticados. 

O objectivo desta comunicação é analisar alguns comentários e 
propostas apresentados por Pedro Nunes sobre a geometria da carta de 
marear, à luz do que hoje se conhece sobre os métodos de navegação e 
cartografia do século XVI. São analisados dois textos: o Tratado em defensam 
da carta de marear, publicado em 1537, em Lisboa; e, de forma mais expedita, 
o Capítulo 1 do De arte atque ratione nauigandi, publicado primeiramente em 
Basileia, em 1566, e depois em Lisboa, em 1573. 

O TRATADO EN DEFENSAM DA CARTA DE MAREAR 

O Tratado en defensam da carta de marear1

                                                                 
1 O título completo é: Tratado que ho doutor Pero nunez Cosmograhoi del Rey nosso 
senhor fez em defensam da carta de marear: cõ o regimento da altura. Dirigido ao 
muyto escrarecido: e muyto excelente Principe ho Iffante dom Luys. No presente 
trabalho foi utilizada a edição da Acacdemia das Ciência e Fundação Calouste 
Gulbenkian (NUNES 2002, p. 120 e seg). 

 é uma das duas obras 
dedicadas à ciência náutica incluídas no Tratado da Esfera, publicado em 
Lisboa, em 1537. A outra é o Tratado sobre certas dúvidas da navegação, na 
qual Pedro Nunes estabelece pela primeira vez a distinção entre o arco de 
círculo máximo e a linha de rumo. Do primeiro tratado, de mais de 50 páginas, 
somente se discute aqui a parte inicial, dedicada à carta de marear (NUNES, 
2002, p. 120-41). Trata-se de um texto longo e complexo, por vezes obscuro 
ou contraditório, onde a geometria das cartas náuticas utilizadas no início do 
século XVI é analisada à luz da Matemática, tendo em conta os princípios 
estabelecidos pelos mestres do passado, em particular por Ptolomeu. De 
acordo com as palavras do autor, o objectivo da obra é desculpar a carta das 
culpas e erros: de que todos geralmente a acusam: e nam as ygnorancias: 
perfias: e contumacias dos mareantes (Ibidem, 2002, p. 127). Esta mesma 
ideia é reforçada algumas páginas adiante, quando Nunes afirma que em tudo 
isto eu nam digo mal da carta mas aqueyxome de ser mal entendida: sendo 
ella ho melhor estromento que se podera achar: para a nauegaçam: e 
descubrimento de terras  e a nossa arte de nauegar a mais fundada em 
sciencias mathematicas [...] (Ibidem, p. 137). Duas ideias-chave parecem 
conformar o raciocínio de Pedro Nunes, pelo menos na primeira parte do 
tratado: a de que a carta de marear é a melhor solução possível para apoiar as 
navegações; e a de que os pilotos são injustos e ignorantes nas críticas que lhe 
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fazem. É interessante verificar como a arte de navegar utilizada pelos 
portugueses é referida por Nunes com evidente deferência e apresentada 
como tendo tido origem num passado mais ou menos remoto, quando 
mestres desconhecidos a terão desenvolvido, com base nas ciências 
matemáticas. Esta postura indicia, a meu ver, que o matemático não se 
encontrava ainda na posse de todos os elementos necessários a uma visão 
esclarecida do problema. Como se verá, a sua opinião sobre esta e outras 
matérias irá evoluindo ao longo do tratado, acabando mesmo por produzir 
uma solução alternativa ao modelo cartográfico em uso.  

O tratado de Pedro Nunes foi frequentemente invocado como 
confirmação de que o modelo cartográfico desenvolvido e utilizado pelos 
portugueses durante o período dos descobrimentos foi a projecção cilíndrica 
equidistante centrada no Equador, a chamada ‘carta quadrada’. Penso ter já 
mostrado com clareza, em anteriores trabalhos, que esta ideia é um mito e 
que a sua origem se situa numa interpretação incorrecta do texto1

Por enquanto, Nunes limita-se a afirmar que o caminho dos navios no 
mar, ao longo das linhas de rumo, é representado por segmentos de recta 
correctamente orientados em relação aos meridianos, os quais são, por sua 
vez, representados por linhas paralelas e equidistantes. De facto, esta 
propriedade estava implícita na forma como as cartas eram utilizadas pelos 
pilotos e nas teias de linhas de rumo que continham. Mas a realidade era bem 
diferente, uma vez que o modo como tais representações eram construídas, 
com base em direcções magnéticas e utilizando uma escala constante, 
produzia uma geometria distinta

. A respeito 
da carta de marear, Nunes começa por afirmar nas primeiras páginas do 
tratado (NUNES, 2002, p. 121): 

E assim como o caminho que fazemos: faz cõ nouos 
meridianos igual angulo ao que partimos: assim 
mesmo na carta que representa ho uniuerso: faz 
sempre a mesma rota com os meridianos angulos 
iguaes: pollos ditos meridianos serem linhas dereitas 
e equidistantes: que com a terceyra linha: que he a 
per que se faz o caminho: causam de dentro e de fora 
angulos yguaes. E esta he a razam porque foy 
necessario: serem os rumos de norte sul: e quaes 
quer outros de hum mesmo nome: linhas dereitas 
equidistantes. 

2

                                                                 
1 Ver GASPAR 2007; 2010, p. 26-34. 
2 Para uma introdução sobre os métodos utilizados na construção das cartas durante a 
Idade Média e Renascimento, ver GASPAR (2010, p. 21-33). 

. Como se sabe, tal requisito só viria a ser 
satisfeito com a projecção de Mercator, apresentada em 1569, na qual a 
escala ao longo dos meridianos cresce continuamente com a latitude, de 
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modo a ser sempre igual à escala ao longo dos paralelos. Escreve logo a seguir 
Pedro Nunes (Ibidem, p. 121-2):  

Nem se pode fazer de linhas curuas: nenhũ planisferio 
que tanto conforme seja ao nosso modo de nauegar 
como he a carta. A qual posto que faça todollos 
parallelos iguaes a equinocial: e os polos que sam 
pontos linhas dereitas [...] Porque se bem olharmos: 
que releua a quem nauega: pera saber o que andou: 
ou onde esta: que hua ilha ou terra firme este pintada 
na carta: mais largado que he: se os graos forem 
tantos quantos ham de ser de leste a oeste: porque a 
mim que faço a conta me fica resguardado: saber que 
estes graos sam na verdade menores do que a carta 
por ser quadrada amostra: e ver quanto menos leguas 
contem: e isto per tauoas de numeros ou estromento: 
como he o quadrante que pera isto costumo fazer: de 
sorte que quero concluyr: que mais proueito temos 
da carta: por serem os rumos linhas dereitas 
equidistantes: que per juyzo porque sendo assi fique 
quadrada. 

Este excerto não deixa quaisquer dúvidas sobre o tipo de projecção a 
que Pedro Nunes se refere: a projecção cilíndrica equidistante centrada no 
Equador, em que meridianos e paralelos formam uma malha quadrada. O 
matemático vai mesmo ao pormenor de esclarecer que as distâncias ao longo 
dos paralelos se encontram exageradas e devem ser corrigidas, por tabela ou 
instrumento, por quem pretenda conhecer os valores correctos. Contudo, é 
um facto conhecido que as propriedades referidas nos dois textos são 
incompatíveis entre si, isto é, não é possível numa projecção cilíndrica 
representar-se as linhas de rumo por segmentos de recta, mantendo 
constante a escala ao longo dos meridianos. Por outro lado, a forma como as 
cartas náuticas eram construídas na época, utilizando uma escala constante, 
produzia uma geometria claramente distinta da da projecção cilíndrica 
equidistante. Tal construção nunca poderia representar os meridianos como 
segmentos rectilíneos e equidistantes, uma vez que a sua convergência à 
superfície da Terra seria sempre reflectida na geometria da carta, conclusão 
que o próprio matemático irá tirar mais adiante.  

É estranho que Pedro Nunes tenha feito tais afirmações no início do 
seu tratado. Ou ele desconhecia a forma como as cartas de marear eram 
construídas, o que parece improvável face ao seu estatuto de cosmógrafo, ou 
estava convicto de que o método utilizado produzia, pelo menos de forma 
aproximada, uma malha quadrada de meridianos e paralelos. Esta 
interpretação parece encontrar eco um pouco mais adiante, quando o 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências Matemáticas e a Astronomia - 544 - 

cosmógrafo se refere ao método sugerido por Ptolomeu para representar os 
lugares (Ibidem, p. 123): 

[...] e per fim disto diz [Ptolomeu] que o milhor modo 
que se pode ter: he que se faça fundamento: nos 
lugares cujas longuras e alturas per estromentos 
forem sabidos: e dahi en diante: per respeito destes 
se assentem os outros: de que nam ouuver tanta 
certeza: e ysto porem de sorte: que as rotas fiquem 
aquellas que na verdade sam. 

Isto é, Pedro Nunes parece aceitar que é possível representar 
correctamente na carta tanto as latitudes e longitudes dos lugares como os 
rumos e distâncias (rotas) entre eles1

E assi digo que o modo que se deue ter pera situar 
algua ilha que se achasse indo a leste ou oeste de 
terra firme ou lugar conhecido: ha de ser per legoas 
que se tomaram cõ o compaso: contando do logar 
donde foy a partida: e nam por graos: posto que se 
achasse per via de eclipses [isto é, por graus de 
longitude]: porque ainda entam he meu parecer poys 
a carta faz todolos graos yguaes: que conuertamos a 
deferença das oras em graos: e os graos em legoas: 
segundo a proporção que teuerem aos graos grandes: 

.  Pegando num exemplo de Ptolomeu 
sobre a posição das cidades de Corura e Parura, Nunes inicia então uma longa 
discussão sobre a forma que ele utilizou para transferir as distâncias 
observadas à superfìcie da Terra para o plano da carta. Acaba por concluir 
que, embora a técnica do alexandrino (cheo de todas as sciencias 
mathematicas) seja idêntica à dos cartógrafos portugueses, as posições dos 
lugares registadas por Ptolomeu na sua Geografia estão eivadas de grandes 
erros (Ibidem, p. 123-27).  Mais adiante, irá aprofundar a sua análise e sugerir 
que as correcções feitas por Ptolomeu tinham provavelmente a ver com a 
diferenças existentes entre as distâncias medidas sobre linhas de rumo e 
círculos máximos (Ibidem, p. 127-29), aproveitando para invectivar os pilotos 
que marcam em linha recta as rotas que efectuaram com vários rodeios. A 
propósito dessa questão, e referindo-se ao modo como devem ser 
representadas as rotas efectuadas ao longo dos paralelos, escreve Nunes 
(Ibidem, p. 130): 

                                                                 
1 MATOS (2002, p. 43-5) manifesta alguma perplexidade a respeito deste texto, quando 
o confronta com o método minuciosamente descrito por Francisco da Costa no seu 
Tratado de Hidrografia, publicado no final do século XVI (Albuquerque, 1969, p. 107-
13). Ao contrário de Francisco da Costa, Nunes parece não fazer a distinção entre as 
cartas construídas pelos geógrafos, com base nas latitudes e longitudes dos lugares, 
com as construídas pelos hidrógrafos, com base em latitudes, rumos e distâncias. 
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e pello numero das legoas se assente na carta: na 
qual nam he necessario nem somente nomear graos: 
e desta sorte ficara a dita ilha bem situada.  

É evidente a evolução do seu pensamento nesta matéria. A ideia 
herdada de Ptolomeu, de que os lugares sobre um mesmo paralelo se devem 
situar de acordo com as suas diferenças de longitude, deu lugar ao modelo 
utilizado nas cartas da época, em que se representavam esses mesmos lugares 
de acordo com as distâncias entre eles. A seguir, irá discutir longamente esta 
sua conclusão através da análise de dois exemplos concretos. Mas Pedro 
Nunes não se irá limitar à discussão sobre as posições relativas na direcção 
este-oeste. Tendo já aceitado que as distâncias ao longo dos paralelos devem 
ser respeitadas, facilmente se apercebe que esta propriedade se irá reflectir 
na orientação dos meridianos, os quais não poderão, afinal, ser representados 
por segmentos rectilíneos e paralelos entre si. A propósito da análise que 
efectuou sobre as posições relativas do Cabo Carvoeiro e da Ilha Terceira na 
carta de marear (Figura 1, esquerda), conclui Pedro Nunes (Ibidem, p. 132): 

E as razões que acima fiz contra isto: concruem a 
verdade .s. que a dita ilha [Terceira]: e o ponto .b. que 
tomey na linha [equinocial] e dista de .a. per .262. 
legoas nam estam norte sul: porque o seu meridiano 
corta a equinocial mais ao loeste de .b. quatro graos e 
meo: que sam perto de oytenta leguas: e por tanto 
quem partisse da dita ilha e fosse buscar o põnto .b. 
da equinocial não o acharia ao sul: como na na carta 
parece: mas quasi a mea quarta mais do sueste. 

 
Figura 1 – As figuras que ilustram o raciocínio de Pedro Nunes quando mostra que a 
linha vertical que liga a Terceira ao Equador, na carta de marear, não pode ser um 
meridiano (esquerda) (NUNES, 2002, p. 131) e quando demonstra que o segmento as, 
que contém dois lugares situados no mesmo meridiano (b e c), não pode ser um 
meridiano (direita) (Ibidem, p. 140). A linha ad, na figura da direita, representa o 
meridiano que passa pela costa oeste de Portugal 
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Este é um resultado de grande relevância na interpretação da 
geometria da carta, em que a ideia da malha quadrada é finalmente 
abandonada e se reconhece o efeito da convergência dos meridianos. Mas 
Pedro Nunes não tarda a generalizar, desta vez de forma enfática, o resultado 
do seu raciocínio (Ibidem, p. 132; 133): 

E os mareantes aporfiam assi ho que nam sabem 
como o que sabem. Porque aquelles lugares estam 
em verdadeyras rotas: que per ellas se acharam: mas 
nam ja as que se seguem: da verdadeira situaçam 
doutros lugares. [...] Enganados andam logo os 
pilotos: e os que presumem que ho sam: se nam sam 
bõs mathematicos: em cuydarem que nam há cousa 
mais certa na carta: que o que nella esta norte sul. E 
daqui vem que muitas vezes vam buscar hũa terra: 
que na carta esta norte sul: ou per outra rota: com ho 
lugar dõde he a partida: e porque a nam acham: nam 
sabem dar a isto outro desconto: se nam que ou as 
águas os abaterã: ou a agulha lhes nordesteou ou 
noresteou: mas a verdade era que nam hiam pello 
verdadeiro caminho […]  

Nunes chama a tenção para o facto de a carta não representar 
correctamente os rumos entre todos os lugares mas somente aqueles que 
foram observados. Trata-se de um ponto central para a compreensão da 
geometria da cartografia náutica pré-Mercator, em que as posições dos 
lugares numa determinada carta são dependentes do conjunto particular de 
rotas utilizado para os representar1

                                                                 
1 Para uma explicação detalhada sobre a inconsistência geométrica das cartas náuticas 
desta época ver GASPAR (2010, p. 32-3) e GASPAR (2011, p. 230-32). 

. Pedro Nunes não se limita a mostrar que 
os meridianos na carta de marear não podem ser paralelos entre si e que a 
direcção norte-sul nela indicada não coincide, em regra, com a direcção dos 
meridianos. Já perto do final da sua análise (ver secção seguinte), irá 
demonstrar que estes não são, em geral, representados por segmentos de 
recta. 

A REPRESENTAÇÃO DO MEDITERRÂNEO 

Pedro Nunes dedica algumas páginas do Tratado à discussão de como 
o Mediterrâneo (o Levante) é representado nas cartas de marear. Trata-se de 
uma das partes mais interessantes da obra, na medida em que as 
imperfeições que ele detecta suscitam a discussão de questões de maior 
generalidade. Escreve Pedro Nunes (2002, p. 134): 
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E porque eu trouxe muito tempo pensamento de 
emendar ho leuante nas cartas: quero dar disto 
razam. Nam duuido que se algũas terras se podem 
per nauegaçam verificar no que pertençe a 
Cosmogr[af]ia: sam as costas de leuante: assi por as 
nauegações que per elle se fazem: serem mais 
frequentes que per outras nenhũas partes: como por 
nam caberem nisso grandes erros: por os mays dias 
auerem vista de terra: e saberam on de estam [...] 

Nunes começa por afirmar que, uma vez que as navegações no 
Mediterrâneo são muito frequentes e não cabem nelas grandes erros, se 
esperaria que as respectivas costas se encontrassem bem representadas nas 
cartas. Prossegue depois, dando conta da ignorância dos cartógrafos sobre 
esta matéria e do facto de as partes do Levante serem copiadas de cartas 
provenientes de Maiorca (Ibidem, p. 134): 

[...] e por isto ser assi nam curam os que per elle 
nauegam de trazerem estrelabios: nem estromentos 
daltura: porque per rotas e estimaçam do caminho 
que tem andado: fazem seus pontos [...]. Mas porque 
per discurso de tempo: as outras costas de ponente e 
Guine: se assentaram per alturas: quando vieram a 
continuar o leuante com ponente: ficaram os portos 
de leuante fora de suas alturas. [...] Esta foy segundo 
meu parecer a causa dos lugares de leuante terem 
mudadas as alturas. Nem achey quem me soubesse 
dar razam disto: nem somente homem que lhe 
passasse pello pensamento: estar algũa cousa em 
leuante mal situada e posto que ho preguntey nam 
me responderam outra cousa: se nã que estas cartas 
de leuante: de que nestas partes tirauam: vinham de 
Malhorca: onde ellas antiguamente se faziam [...] 

Nunes explica que, ao contrário do que acontece no Atlântico, as 
navegações no Mediterrâneo se faziam pelo método do rumo e estima, não 
havendo lugar a observações da latitude. E sugere que os erros que detectou 
nas latitudes dos lugares se devem precisamente ao facto de se misturar 
representações baseadas em latitudes (as costas do poente e da Guiné) com 
as baseadas em rumos e distâncias estimadas (o Levante). Escreve logo a 
seguir, tentando explicar as discrepâncias (Ibidem, p. 134-35): 

[...] e cuydando muitas vezes nysto: assentey que per 
algum modo dos que agora direy: ficaram estes 
lugares fora de suas alturas: conuem a saber que per 
ventura o leuante esta bem situado: mas quando 
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ajuntaram com o ponente pellas portas do estreito [o 
estreito de Gibraltar]: ficou todo elle mais alto do que 
auia destar. Ou ouuve erro no conformar as milhas 
com as legoas e graos: de que fora de leuante se vsa 
[...] podia ser tambem: que as rotas sejam certas: e a 
cantidade do caminho que per estimaçã determinam 
seja falso: porque desta sorte as alturas e 
proporcionalmente as longuras ficam falsas. E o 
mesmo sera se a cantidade do caminho esta no certo: 
mas nas rotas ha mudança da verdade [...] 

Nunes enumera aqui as possíveis causas para os erros de latitude que 
encontrou: uma má conversão, por parte dos cartógrafos, das unidades de 
distância utilizadas no Mediterrâneo; e erros nas distâncias ou nos rumos 
registados pelos pilotos. A seguir (Ibidem, p. 135-6) irá mostrar 
geometricamente de que modo os erros que enumerou afectam as latitudes e 
longitudes dos lugares. Repare-se como Nunes se situa num plano 
estritamente teórico, já que nem ele nem nenhum dos cartógrafos ou pilotos 
que contactou tinham conhecimento de como a representação do 
Mediterrâneo, copiada de protótipos mais antigos, tinha sido adaptada às 
cartas portuguesas de latitude. Um pouco mais adiante, irá comparar a 
extensão longitudinal do Mediterrâneo nas cartas do seu tempo com a 
registada na Geografia de Ptolomeu (Ibidem, p. 136):  

As cartas parece que sam nisto diferentes das tauoas 
de Ptolomeu: porque elle põe sesenta e tres graos e 
meo do meridiano das canarias ao fim de Africa em 
leuante onde esta pelusio [...] mas nas cartas nam ha 
mais que cinquemta e dous graos: e assi por isto: 
como por esta costa de leuante: no fim della estar nas 
cartas muyto alta [...] fica este estreyto de terra: a 
que chamamos em cosmografia Ismo: 
descompassadamente grande [...] Mas se bem 
oulharmos isto: nam auera razam de nos 
espantarmos: porque estes cincoenta e dous graos 
que a carta mostra sam graos grandes em que ha 
.900. e tantas legoas e per legoas ou milhas se nauega 
em leuante: e se deue nauegar em toda parte e nam 
per graos como acima disse. 

Nunes conclui que, enquanto o Levante se encontra representado nas 
cartas de acordo com a sua medida em graus grandes (isto é, de acordo com o 
seu comprimento),  o número de Ptolomeu se refere a graus de longitude. Tal 
seria aliás, a par com os erros de latitude, uma das razões para o tamanho 
exagerado do Istmo de Suez. Depois de uma breve discussão, em que 
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invectiva os construtores de globos pelos erros que cometem ao extrair as 
distâncias leste-oeste das cartas como se de diferenças de longitude se 
tratassem, Pedro Nunes reafirma a sua confiança na carta de marear (Ibidem, 
p. 137), através do conhecido texto já transcrito atrás:  [...] e em tudo isto eu 
nam digo mal da carta mas aqueyxome de ser mal entendida [...]. Logo a 
seguir retoma as comparações entre a Geografia de Ptolomeu e as cartas, 
desta vez a respeito da largura do continente africano (Ibidem, 137-38): 

Ptolomeu veuia em alexandria [e] trabalhaua por ter 
verdadeyras enformações. Ao menos de Leuante e 
das partes mais vezinhas [...]. E porem sem embargo 
disto achou: per suas enformações do sartão: que ho 
cabo de Guardafuy: que elle chama aromata: distaua 
do meridiano de Guardafuy per .83. graos. Este 
mesmo cabo descobrirão os Portugueses: nam per 
eclipses como Ptolomeu: nem por terra: nem 
nauegando per leuante: mas com tamanhos rodeos: 
como se fazem em tam comprido caminho: como he 
o da India [...]. Esperava eu que este cabo aromata: 
nos saysse em muito diferemte longura da que 
Ptolomeu lhe deu: e lançandolhe o compasso: acho 
que dista do meridiano das Canarias pelos mesmos 
oytenta e tres graos. Ora manifesto he: que os 
portugueses nam lhe foram por esta longura: pera 
conformar com Ptolomeu [...] quanto mais que 
andam as nossas cartas tam gizadas: que pera fazer 
isto era necessario mudar todalas rotas: o que se nam 
podera sofrer. E pois estas vias sam tam diferentes no 
modo de descobrir este cabo: e vem ambas nisso a 
conformar: he bem que cuidemos: que as nauegações 
de Portugal: sam as mais certas: e milhor fundadas: 
que nenhũas outras. 

Pedro Nunes espanta-se que a largura do continente africano medida 
em graus, à latitude do Cabo Guardafui, coincida com a correspondente 
diferença de longitudes indicada por Ptolomeu. E conclui, acertadamente, que 
esse valor não deve ter sido copiado da obra do alexandrino. As cartas da 
época eram construídas com bases em latitudes e rumos entre lugares, e 
utilizadas de acordo com o mesmo princípio. Desenhá-las de outra forma iria 
pôr em causa a sua utilidade como instrumento de apoio à navegação (que 
pera fazer isto era necessario mudar todalas rotas: o que se nam podera 
sofrer). No entanto, Nunes comete um erro formal na sua apreciação: a 
extensão de 83̊  indicada por Ptolomeu é uma diferença de longitudes e não 
pode ser comparada directamente com a largura de África medida sobre a 
carta, a qual é expressa em graus equatoriais (ou graus de latitude, que são 
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idênticos). Se este valor fosse convertido em graus de longitude (à latitude do 
Cabo Guardafui, cerca de 12˚ N), o resultado seria cerca de 85˚ 1

E porque de arco a arco he mayor proporção que de 
sino a sino [...] seguese que antre as distancias dos 
pontos .c. e .b. ao polo no globo: he mayor proporção 
que de .a.c. pera .a.b. E por tanto a linha 

. 
Mas a maior falha de Pedro Nunes na sua discussão sobre a 

representação do Mediterrâneo e a largura de África nas cartas  é de natureza 
diferente. Como sabemos hoje, as cartas de marear utilizadas na época eram 
desenhadas a partir dos rumos indicados pela agulha de marear, não 
corrigidos da declinação magnética, o que afectava consideravelmente a sua 
geometria. No caso das cartas-portulano, que eram baseadas em rumos e 
distâncias estimadas, a distribuição espacial da declinação magnética reflectia-
se na orientação dos meridianos e paralelos. Essa é a razão pela qual o eixo do 
Mediterrâneo nessas cartas aparece rodado no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio de um ângulo que é aproximadamente igual ao valor 
médio da declinação magnética na região, durante a época em que as 
primeiras cartas foram construídas (século XIII). Nas cartas de latitude, 
baseadas em rumos e latitudes, a declinação magnética somente afectava a 
posição longitudinal dos lugares, sendo os paralelos sempre representados 
por linhas aproximadamente equidistantes e orientadas na direcção este-
oeste. Tal como Henrique Leitão notou (NUNES 2008, p. 620) a omissão de 
Pedro Nunes parece difícil de explicar, tanto mais que o cosmógrafo conhecia 
bem o fenómeno da declinação magnética.  

A discussão sobre a largura de África nas cartas e na obra de 
Ptolomeu vai levar em seguida Pedro Nunes a retomar e aprofundar a 
discussão encetada mais atrás sobre a representação dos meridianos na carta 
(Ibidem, p. 138): 

E porque na carta nam ha outra cousa que emendar: 
somente nas terras que amostra estarem norte sul: 
que nom he geralmente verdade: darey modo como 
se ysto aja de resguardar per esta arte. Buscarey 
algũa costa na carta: onde quer que seja: que eu 
sayba certamente: que se corre norte e sul [...] e sera 
a costa de portugal a qual tomarey per fundamento 
[...]  

Através de uma longa demonstração, mostrará que os meridianos 
não só não são geralmente paralelos entre si, mas também que não são 
representados por segmentos de recta (Figura 1, direita) (Ibidem, p. 141): 

                                                                 
1 Este é, contudo, um erro menor, e é provável que se trate de uma aproximação 
assumida pelo cosmógrafo, tendo em conta o pequeno valor da latitude. 
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dereita.a.b.c.s. posto que ajunte .b. com .sc. [...] não 
pode representar meridiano. 

MAS O MELHOR SERIA… 

Logo a seguir, Pedro Nunes remata a sua discussão sobre a geometria 
da carta de marear com o conhecido texto (Nunes 2002, p. 141): 

Mas o milhor seria pera escusarmos todos estes 
trabalhos: que fizessemos a carta de muitos 
quarteyrões: de bom compaso grande: nos quaes 
guardemos ha proporção do meridiano ao paralello 
do meo: como fez Ptolomeu nas tauoas das 
prouincias: porque assi ficariam todas as longuras 
alturas e rotas no certo ao menos nam auera erro 
notauel: e trazer-se a carta em liuro [...] E nos 
quarteirões em que nam ouuver terra: que passe de 
dezoyto graos daltura poderemos fazer todolos graos 
iguais aos do meridiano [...] 

Pedro Nunes sugere a divisão da carta em folhas (muitos 
quarteyrões), de escala grande (bom compaso grande), desenhadas na 
projecção cilíndrica equidistante, ou projecção de Marino de Tiro (como faz 
Ptolomeu nas tauoas das prouincias), em cada uma das quais se conserve a 
proporção entre os arcos de meridiano e do paralelo médio (nos quaes 
guardemos ha proporção do meridiano ao paralello do meo), sendo o 
respectivo conjunto reunido num atlas (e trazer-se a carta em liuro). Trata-se 
de um texto surpreendente, à luz do objectivo que foi expresso no início do 
tratado – desculpar a carta das culpas e erros: de que todos geralmente a 
acusam – e das palavras do próprio cosmógrafo sobre a adequação da carta às 
navegações: isto eu nam digo mal da carta mas aqueyxome de ser mal 
entendida: sendo ella ho melhor estromento que se podera achar: para a 
nauegaçam: e descubrimento de terras. Referi-me já longamente, noutros 
trabalhos (GASPAR, 2005, p. 336-41; 2010, p. 27-8), às razões porque 
considero não ter esta proposta um carácter prático, devendo antes ser 
considerada como mera hipótese intelectual. Duas causas principais impediam 
que a sugestão fosse concretizada, de forma satisfatória, na época em que 
Pedro Nunes a fez: as dificuldades associadas à determinação da longitude dos 
lugares a representar na carta, tarefa necessária à construção do novo 
modelo1

                                                                 
1 Na época de Pedro Nunes as longitudes dos lugares podiam ser determinadas através 
de vários métodos astronómicos baseados em ocultações de astros (por exemplo, das 
estrelas pela Lua) ou em eclipses lunares. Contudo, a sua aplicação prática estava 
limitada aos momentos em que os fenómenos ocorriam, as observações só podiam ser 
realizadas em terra e a exactidão dos resultados era muito pobre. 

; e a necessidade de conhecer o valor da declinação magnética nos 
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locais onde se navegava, a fim de converter todos os rumos indicados pela 
agulha em rumos verdadeiros (e vice-versa)1

Até que ponto a crítica feroz de Lopo Homem reflecte com exactidão 
a realidade, designadamente quanto às nefastas consequências do novo 
padrão? Não sabemos. Teria este novo padrão de Pedro Nunes algo a ver com 
a sua sugestão de utilizar a projecção de Marino de Tiro? Desconhecemos 
também. O facto é que tal padrão cartográfico, ou qualquer carta nele 
baseada, não chegaram aos nossos dias. Existe um atlas náutico anónimo de 
ca. 1537, atribuído por Armando Cortesão e Teixeira da Mota a Gaspar 
Viegas

.  Não há provas materais de que 
Pedro Nunes, na sua qualidade de cosmógrafo do reino (e, a partir de 1547, de 
cosmógrafo-mor), tenha tentado concretizar a sua sugestão. O único possível 
indício é o texto do cartógrafo Lopo Homem, de ca. 1560, em que este critica 
severamente um novo padrão que o cosmógrafo-mor terá mandando fazer, 
com base em observações de longitude (MATOS, p. 318-322): 

O doctor Pedro Nuñez mandou fazer um 
padrão de navegar sobre y per rezão do effeto e 
aparencias dos euclipses do sol e da lua y se o 
ofereceo de mostrar al dicho rei de Portugal, por el 
que do meridiano de Lisboa à Índia era menos 
distancia e longitud de graos equinociaes do que se 
mostrava nas cartas de navegar antigas [...] Todas as 
cartas que por este padrão se fizeram e se fazem em 
o Armazém, são mui desvairadas de toda a verdade e 
ciência de navegar, e em todas as armadas que foram 
á Índia se fizeram e aconteceram muitos maus 
recados e más viagens em o navegador por elas e se 
perderam muitas armadas de el-rei, que Deus tem, 
por serem mui falsas e fora de toda a razão e 
verdade. 

2

                                                                 
1 O facto de as novas cartas serem construídas a partir das latitude e longitudes dos 
lugares não impediria os pilotos de continuarem a utilizar os métodos antigos, 
baseados em latitudes, rumos e distâncias estimadas, desde que os rumos fossem 
corrigidos da declinação magnética. Essa correcção era, contudo, dificultada pelo facto 
de se desconhecer, com a exactidão adequada, a variação espacial da declinação 
magnética nos locais onde a navegação era praticada. Recorde-se, aliás, como estas 
mesmas dificuldades viriam a contribuir para a adopção tardia da projecção de 
Mercator, apresentada em 1569 mas só plenamente aceite pelos pilotos na segunda 
metade do século XVIII. 
2 CORTESÃO e MOTA, 1987, Vol. I, p. 117-21, Estampas 45 a 57. 

, cujas 14 folhas apresentam uma graduação de longitude. Contudo, tal 
graduação é obviamente postiça e as escalas são comuns a todas as folhas, o 
que afasta a hipótese de o atlas se basear no modelo de Pedro Nunes. Repare-
se, no texto de Lopo Homem, na expressão ‘mui desvairadas de toda a 
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verdade’, em que ele se refere provavelmente aos rumos indicados pela carta. 
De facto, representar os lugares de acordo com as suas longitudes teria como 
consequência alterar os rumos magnéticos, informação bem mais importante 
para os pilotos. 

Muitos autores discutiram a possibilidade de a sugestão de Pedro 
Nunes ser uma versão aproximada da projecção de Mercator, tendo a 
generalidade rejeitado tal hipótese (ver, por exemplo, Pereira da SILVA, 1925, 
p. 203 e Fontoura da COSTA, 1983, p. 39-40), opinião que partilho. No meu 
entender, o texto do tratado refere a construção de um atlas náutico com 
folhas separadas, em que se fazia variar a escala das longitudes de folha para 
folha, mantendo constante a escala das latitudes (e, em consequência, a 
escala de léguas da carta). Imaginando que era desenhado um número muito 
elevado de folhas, e que estas eram dispostas contiguamente, de modo a 
alinhar os respectivos meridianos centrais, o resultado seria próximo da 
projecção sinusoidal, ou de Flamsteed, em que a escala linear é conservada ao 
longo do meridiano central e de todos os paralelos. Uma aproximação da 
projecção de Mercator só seria obtida se a escala de cada folha fosse 
aumentada de modo a garantir a continuidade gráfica dos meridianos entre 
elas,  solução que não é aparente no texto de Pedro Nunes. Aliás, a discussão 
sobre que fatia de glória lhe deve ser atribuída pela invenção da projecção de 
Mercator parece-me estéril, quando é unicamente baseada naquela proposta. 
A verdade é que o seu maior contributo para o desenvolvimento da 
Cartografia foi, em geral, a introdução da matemática no ramo do 
conhecimento a que hoje chamamos ‘ciência náutica’ e, em particular, a 
descoberta e formalização da linha de rumo, ou loxodrómia.  

O TRATADO DE 1566 

Em 1566 Pedro Nunes publicou em Basileia o seu mais importante 
trabalho, com o título genérico Petri Nonii Salaciensis Opera. Devido ao 
elevado número de erros tipográficos que continha, a obra viria a ser 
reeditada em Lisboa, em 1573. Nesta nova edição,  os textos dedicados à 
náutica encontram-se reunidos em dois ‘livros’, sob o título genérico De arte 
atque ratione nauigandi – ‘Sobre a arte e a ciência de navegar’. O Livro I, De 
duobus problematis circa nauigandi artem é uma tradução revista do Tratado 
sobre certas duuidas de navegação, de 1537, onde o cosmógrafo responde às 
dúvidas levantadas por Martim Afonso de Sousa. O Livro II, De regulis et 
instrumentis, é um longo e minucioso estudo sobre alguns assuntos abordados 
de forma superficial no Tratado em defensam da carta de marear. 

Dos seus 27 capítulos, somente interessa analisar aqui o Capítulo 1, 
onde a geometria da carta de marear é discutida1

                                                                 
1 Para uma descrição pormenorizada da obra ver as Anotações Gerais de Henrique 
Leitão em NUNES, 2008 (p. 517 e seg), especialmente as p. 538-545. 

. Trata-se de uma versão 
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revista e reduzida do texto correspondente de 1537, onde o autor reafirma os 
resultados a que tinha então chegado.  Nela são eliminadas as referências à 
teimosia e ignorância dos pilotos, e simplificados alguns dos argumentos e 
demonstrações. A parte do texto de 1537 onde Nunes afirma que as cartas de 
marear apresentam uma malha quadrada de meridianos e paralelos é 
também eliminada. A intepretação do cosmógrafo sobre os erros de longitude 
na representação do Mediterrâneo não sofre alteração significativa. Contudo, 
é um pouco mais clara a sua opinião sobre as causas possíveis de tais 
distorções, que ele sugere serem o resultado de erros dos pilotos no registo 
das direcções e distâncias  (NUNES 2008, p. 291-2). 

É também mantida, em moldes muito semelhantes, a sugestão feita 
em 1537 sobre a adopção da projecção de Marino de Tiro, o que indicia que o 
seu pensamento nesta matéria não evoluiu durante os cerca de 30 anos que 
medearam entre as duas obras. Se a experiência a que Lopo Homem se refere 
sobre o novo padrão baseado em longitudes tivesse tido uma relação directa 
com tal proposta, tal não deixaria de ser referido pelo cosmógrafo no texto de 
1566. Duas pequenas diferenças em relação à versão de 1537 são de referir, 
embora não as considere uma evolução relevante no pensamento do autor 
(Ibidem, p. 299): a ideia de que, nas novas cartas rectangulares, a longitude da 
totalidade do orbe deve ser representada; e a recomendação de que poucos 
ou nenhuns dos lugares representados na carta de marear comum devem ser 
transportos para o novo modelo, devido à incerteza das suas longitudes. 
Relativamente ao primeiro ponto, é difícil de imaginar um atlas do mundo 
composto de muitas folhas, cada uma delas contendo toda a circunferência do 
globo. No caso das duas folhas representado o intervalo de latitudes 0˚-18˚ N 
and S (como recomendado em 1537), a razão entre as correspondentes altura 
e comprimento seria 18:360 = 1.20, o que é obviamente incompatível com 
qualquer uso prático1. Contudo, e uma vez que Pedro Nunes não se refere 
explicitamente, no texto de 1566, a um atlas composto de várias folhas, as 
suas palavras poderão eventualmente ser interpretadas como uma sugestão 
de construir uma única folha representado o Mundo2

                                                                 
1 Por exemplo, a um comprimento de 100 cm corresponderia uma altura de 5 cm. 
2 Devo esta interpretação a João Filipe Queiró, que a exprimiu na comunicação que 
efectuou no 24º. Seminário Nacional de História da Matemática, realizado em 17 e 18 
de Junho de 2011, na Escola Naval. 

. À luz desta 
interpretação, somente um pequeno passo separa as geometrias do modelo 
de Nunes e da projecção de Mercator, o qual consistiria em ajustar as escalas 
das várias partes de modo a garantir a continuidade gráfica dos meridianos. 
No entanto, tal passo nunca foi dado de forma explícita e provavelmente 
nunca saberemos se tal ideia passou pela sua cabeça ou não (Figura 2). 
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Figura 2 – O novo modelo de carta de marear proposto por Pedro 
Nunes. À esquerda, a versão implícita na proposta de 1537. À direita, 
uma possível interpretação da versão de 1566. Ao contrário do que é 
recomendado por Nunes, somente um terço da circunferência 
equatorial da terra é representado (adaptado de GASPAR, 2005, p. 
338). 

CONSIDERAÇÕS FINAIS 

Foram comentados neste artigo dois textos de Pedro Nunes, onde ele 
analisa a geometria da carta de marear: o Tratado em defensam da carta de 
marear, de 1537, e, de forma expedita, o Capítulo 1 do De regulis et 
instrumentis, de 1566. Duas conclusões de ordem geral podem ser retiradas 
da leitura destes textos: a de que a sua abordagem é essencialmente teórica; 
e a de que nenhum deles tem um carácter didáctico.  No Tratado de 1537, 
Nunes parece situar-se em dois registos paralelos, por vezes contraditórios: a 
do reverencial admirador da arte náutica dos antigos, cujas realizações ele 
defende das críticas e incompreensões dos homens do mar; e a do intelectual 
que analisa de forma rigorosa o objecto de estudo. No fim, parece prevalecer 
o segundo registo e Pedro Nunes acaba por reconhecer, embora de forma 
implícita, que as críticas dos pilotos à carta de marear tinham fundamento. 

A aparente ignorância do cosmógrafo sobre a forma como a carta de 
marear era construída, evidenciada no início do tratado, será 
progressivamente mitigada ao longo do estudo, através da observação da 
própria carta e de um processo de dedução intelectual. Nunes acabará por 
reconhecer que o modelo de Ptolomeu, baseado em latitudes e longitudes, 
não é adequado às navegações , que a posição relativa dos lugares ao longo 
dos paralelos deve reflectir a distância entre eles e que as direcções indicadas 
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pela carta não são geralmente correctas. No entanto, não será reconhecida a 
influência preponderante da declinação magnética na geometria das cartas, 
que é a razão principal das distorções na representação do Mediterrâneo e da 
região compreendida entre este e o Cabo Guardafui. A sugestão de Pedro 
Nunes de substituir o modelo cartográfico em uso pela projecção de Marino 
de Tiro, sob a forma de um atlas de muitas folhas em que as distorções fossem 
localmente minimizadas, é teoricamente correcta e um passo importante para 
a dedução da projecção de Mercator. Contudo, a proposta era irrealizável na 
prática, já que não era possível determinar a longitude com a exactidão 
adequada e a navegação se fazia com base em rumos magnéticos.  O facto de 
o pensamento de Pedro Nunes nesta matéria não ter evoluído ao longo dos 
cerca de 30 anos que separam a publicações dos dois tratados reforça a ideia 
de que tal proposta era uma mera hipótese teórica e de que a atenção do 
cosmógrafo estava voltada para outros assuntos. 

Não obstante os erros e omissões de Pedro Nunes, em grande parte 
resultantes de uma aproximação essencialmente teórica, o contributo do 
cosmógrafo para a compreensão da geometria da carta de marear foi original 
e relevante. Embora a sua qualidade não possa porventura comparar-se à de 
outras obras do cosmógrafo, designadamente a descrição e formalização da 
loxodrómia na esfera, os textos aqui analisados devem ser encarados como os 
primeiros passos de um longo processo de reflexão partilhado por outros 
sábios europeus (designadamente por Gemma Frisius, Mercator, John Dee e 
Edward Wright), o qual haveria de levar à construção e formalização da 
projecção de Mercator.  
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Dos documentos relacionados ao descobrimento do Brasil a Carta de 

Mestre João é o primeiro e mais importante de natureza astronômica. 
Astrônomo, cartógrafo e médico da frota, Mestre João fora incumbido pelo 
próprio rei dom Manoel de descobrir, por meio da observação dos astros, em 
que latitude se encontrava a terra em que eles aportaram. Este polímata deu 
sua maior contribuição para a astronomia através da cartografia celeste: foi o 
primeiro a reproduzir graficamente a constelação do Cruzeiro do Sul. É 
verdade que as estrelas do Cruzeiro já eram conhecidas desde a antiguidade, 
mas apenas como parte do Centauro (uma constelação adjacente). 

O objetivo deste trabalho é verificar como a cartografia celeste dos 
séculos XVI e XVII consolidou o Cruzeiro do Sul como constelação separada do 
Centauro. Embora algumas referências mencionem Augustin Royer (1679) 
como o criador oficial desta constelação, relatos de exploradores europeus do 
século XVI já faziam menção à uma cruz nos céus austrais. Também foram 
encontrados mapas seiscentistas anteriores à Royer onde o Cruzeiro já era 
retratado à parte do Centauro. Além dessa desmitificação, nossa pesquisa 
identificou claramente dois períodos distintos de representação do Cruzeiro: 
um no século XVI – onde a diversidade de descrições resultava numa 
localização variável – e outro no século XVII – com sua posição mudando 
apenas em relação à constelação vizinha (sobre ou entre as patas do 
Centauro). 

INTRODUÇÃO 

Dos documentos relacionados ao descobrimento do Brasil a Carta de 
Mestre João é o primeiro e mais importante de natureza astronômica. 
Astrônomo, cartógrafo e médico da frota, Mestre João fora incumbido pelo rei 
Dom Manuel de descobrir - por meio da observação dos astros - em que 
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latitude se encontrava a terra em que aportaram. Para realizar a tarefa ele 
recorreu ao Regimento de Munique (manual para a determinação da latitude a 
partir da observação da altura do Sol), embora também tentasse encontrar a 
estrela do pólo antártico (como chamou a estrela com pouco movimento ao 
redor do pólo celeste), pois sua altura acima do horizonte revela a latitude do 
lugar. A busca pela Polar Sul fez com que Mestre João fornecesse uma boa 
descrição das adjacências do pólo, reproduzindo graficamente um grupo de 
estrelas a qual ele chamou de Cruz (possível primeira referência ao Cruzeiro 
do Sul, embora essas estrelas fossem conhecidas desde a antiguidade como 
parte do Centauro, uma constelação vizinha). 

Embora o Cruzeiro já fosse mencionado por navegantes que 
tentavam a sorte ao sul do equador, ainda são encontradas diversas citações 
que relacionam sua criação, nomeação ou desmembramento do Centauro ao 
cartógrafo francês Augustin Royer em 1679 (vide Notas no fim do texto), ainda 
que quase dois séculos antes fossem achados relatos ou representações de 
uma cruz em planisférios e globos celestes - tornando insustentável o mito de 
Royer. O objetivo desse trabalho é verificar como a cartografia celeste dos 
séculos XVI e XVII consolidou o Cruzeiro do Sul como constelação separada do 
Centauro, não nos ocupando, entretanto, de tentar entender (ou explicar) a 
origem do mito. 

METODOLOGIA 

Neste exercício de desmitificação vamos utilizar apenas registros 
visuais encontrados em mapas e globos celestes. Na impossibilidade de 
reprodução de todas as imagens pesquisadas selecionamos um conjunto que 
acreditamos retrata bem o período estudado, e as informações e fontes de 
cada uma estão em suas respectivas legendas (imagens usadas aqui com fins 
puramente didáticos). Embora não haja dificuldades para localizar a Cruz, ela 
sempre aparecerá envolta por um círculo vermelho. A disposição das figuras 
segue uma ordem cronológica dividida em dois períodos: representações de 
uma cruz celeste no século XVI (Figuras 1 a 6) e no século XVII (Figuras 7 a 12). 
Essa forma de apresentação acabou se mostrando bastante proveitosa na 
análise feita ao final da exposição. 
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Figura 1. Carta de Mestre João ao Rei D. Manoel (1500). 
Fonte: <antt.dgarq.gov.pt> 

 
Figura 2. Carta enviada por Andréa Corsali ao duque Juliano de Médici, 
datada de janeiro de 1515. 
Fonte: <http://nationaltreasures.nla.gov.au> 
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Figura 3. La creazione del cielo, anônimo (ca.1550). 
Fonte: <http://www.atlascoelestis.com/1.htm> 

 

 
Figura 4. Globo Celeste (1589), desenhado por Jacob e Arnold Van Langren e 
publicado por Petrus Plancius.  
Fonte: <http://www.geocities.com/edovila/astro> 
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Figura 5. Planisfério sul de Cornelius Claesz (1592). 
Fonte: <http://pavoobs.hu/index.php?page=pavo> 
 

 

 
Figura 6. Planisfério sul de Petrus Plancius (1594). 
Fonte: <http://www.ianridpath.com/startales/polophylax.htm> 
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Figura 7. Uranometria (1603), de Johann Bayer. 
Fonte: <http://lhldigital.lindahall.org> 
 

 
 

Figura 8. Globo celeste de Jodocus Hondius Jr. (1613). 
Fonte: STOTT (1991). 
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Figura 9. Planisphaerum Stellatum (1624), de Jacob Bartsch. 
Fonte: <http://www.atlascoelestis.com/Bartsch.htm> 
 

 
 

 
Figura 10. Astrognosia (1659), de Aegidii Strauch. 
Fonte: <http://lhldigital.lindahall.org> 
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Figura 11. Harmonia Macrocosmica (1661), de Andreas Cellarius. 
Fonte: <http://lhldigital.lindahall.org> 

 
 

Figura 12. Globi Coelestis (1674), de Ignace Pardies. 
Fonte: <http://lhldigital.lindahall.org> 
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RESULTADOS 

As figuras 1 a 6 mostram representações de uma cruz celeste a qual 
optamos não chamar de Cruzeiro do Sul pois não acreditamos ter elementos 
suficientes para comprovar sua identificação correta (figuras 1 e 2) ou por ser 
retratada numa posição completamente diferente da que conhecemos 
(figuras 3, 4, 5 e 6). Vamos tentar resumir as principais características dessas 
seis primeiras figuras nos próximos parágrafos, esperando que isso possa 
corroborar nosso ponto de vista. 

O esboço do céu que consta na Carta de Mestre João tinha 18 pontos 
que aparentemente representavam estrelas, e um grupo deles realmente 
parece retratar uma cruz, mas sem o auxílio de um sistema de coordenadas ou 
constelações ao redor fica difícil até mesmo saber se a orientação da cruz a 
que Mestre João se refere é semelhante à do Cruzeiro do Sul. Embora a 
ausência desses elementos inviabilize afirmar que se trata do Cruzeiro atual, o 
pioneirismo de sua representação foi, sem dúvida, o pontapé inicial para todo 
um movimento quinhentista de descrição e reprodução de uma cruz celeste. 

Corsali deu um grande passo na representação e localização da cruz 
celeste quando marcou o pólo com um ponto e o diferenciou das 17 estrelas 
que retratou. Além disso, ele também teve duas outras contribuições 
importantes: a primeira é um registro das Nuvens de Magalhães (embora 
estejam mal posicionadas em relação ao pólo celeste) e a segunda foi assinalar 
um círculo - com centro no pólo e cerca de 30º de raio - que passa mais ou 
menos no meio da cruz (muito parecido com o paralelo de declinação 60º sul 
que vemos nos mapas atuais). 

Representações de áreas mais abrangentes da esfera celeste 
tornaram possível o reconhecimento de outras constelações, e a simples 
determinação da posição da cruz em relação ao Centauro eliminou qualquer 
chance de identificação desta com o Cruzeiro. O planisfério da figura 3, por 
exemplo, tem centro no pólo da eclíptica e está dividido em 12 gomos 
(relacionados às constelações zodiacais), além de bordas seccionadas em 6 
intervalos de 5º cada. As Nuvens de Magalhães seguem mal posicionadas, mas 
agora é assinalado o Círculo Polar Antártico (que indica o pólo celeste). As 
figuras 4, 5 e 6 repetem todos os elementos mencionados na figura 3 - 
acrescidos do Trópico de Capricórnio e da Via-Láctea. 

As figuras 7 a 12 mostram representações de uma cruz celeste que 
reconhecemos como o Cruzeiro do Sul, podendo ser divididas em duas 
categorias: uma onde a cruz está sobre as patas traseiras do Centauro (figuras 
7, 10 e 12) e outra cuja cruz está logo abaixo do seu ventre (figuras 8, 9 e 11). 

Nosso levantamento iconográfico confirmou a suspeita de que não 
existe um pioneirismo de Royer em relação ao Cruzeiro do Sul. Os mapas e 
globos consultados revelaram que ele: 
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1- não criou, inventou ou introduziu o Cruzeiro na cartografia 
celeste (exploradores europeus já haviam descrito ou 
retratado uma cruz celeste no século XVI); 
2- não nomeou o Cruzeiro (antes dele estas estrelas já eram 
chamadas de Crux, Cruz, Cruzeiro ou Cruzero) nem expandiu 
seu nome para Crux Australis; 
3- não separou ou desmembrou o Cruzeiro do Centauro.  

A discussão em torno do mito até perde a razão de ser quando nos 
deparamos com a figura 13, onde vemos que Royer não representou o 
Cruzeiro separado do Centauro, além de não utilizar a terminação Australis 
após a palavra Crux.  
 

 
Figura 13. Cartes du Ciel (1679), de Augustin Royer. 
Fonte: <http://pavoobs.hu/index.php?page=pavo> 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nossa pesquisa parece ter encontrado evidências cartográficas 
suficientes para desconstruir o mito de Royer (ironicamente ele parece ter 
sido algoz de seu próprio mito). Além disso, nossa investigação identificou 
claramente dois períodos distintos de representação da cruz celeste: 
enquanto no século XVI a escassez de dados e o excesso de descrições 
resultaram numa localização errônea, no século XVII sua posição já estava 
consolidada (a única incerteza era se o Centauro seria retratado com a cruz 
sobre suas patas traseiras ou abaixo do seu ventre).  

O trabalho também mostrou que a cartografia do século XVI evoluiu 
no sentido de agregar aos mapas elementos de novas observações, de tal 
forma que a cruz celeste pôde ser localizada com mais facilidade em relação 
às outras constelações. Estes novos elementos, entretanto, acabaram 
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confirmando que a cruz representada não se tratava do Cruzeiro do Sul tal 
qual conhecemos, e embora nem todas estas representações pareçam 
mostrar o Cruzeiro com sua localização e orientação atuais, elas demonstram 
uma preocupação em se atualizar um conhecimento astronômico estagnado 
desde a antiguidade. 

 
Notas (grifo nosso)  

 
VIEIRA, Fernando. 1999. Identificação do céu. Rio de Janeiro. Fundação 

Planetário. (p. 30). 
“Adicionada por Royer (1679): Cruzeiro do Sul: Crux. Embora oficialmente seja 

Royer o criador desta constelação, bem antes dele ela já era 
conhecida com este nome pelos navegantes”. 

 
KANAS, Nick. 2007. Star Maps: History, Artistry, and Cartography. Chichester. 

Springer Praxis Books. (p. 160). 
“Royer was the first person to show the Southern Cross as a distinct 

constellation in a star map”. 
 
ALLEN, Richard Hinckley. 1963. Star names: their lore and meaning. New York. 

Dover. (p. 185). 
“It’s invention as a constellation is often atributted to Royer as of 1679...”. 
 
MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. 2000. A Astronomia na época dos 

descobrimentos. Rio de Janeiro. Lacerda. (p. 168). 
“em 1679 Royer introduz a constelação do Cruzeiro do Sul descoberta por 

Mestre João...”. 
 
www.instituto-camoes.pt/revista/bandrnavegant.htm. Acesso em: 21 out. 
2007. 
“...Julius Staal...diz que teria sido o astrónomo francês Augustin Royer o 
primeiro a definir, em 1679, os seus contornos”. 
 
http://www.asterdomus.com.br/Artigo_crux_australis.htm. Acesso em: 18 jul. 
2008. 
O estabelecimento do nome Crux Australis...só veio com...Augustim  Royer, 
em 1617, que separou as estrelas do Cruzeiro, definitivamente, do Centauro”. 
 
http://www.zenite.nu. Acesso em: 1o mar. 2011. 
“Em 1697...Augustin Royer...desmembrou a Crux Australis da constelação do 
Centauro e a partir daí surgiu nas cartas celestes, oficialmente, a constelação 
do Cruzeiro do Sul”. 
 

http://www.asterdomus.com.br/Artigo_crux_australis.htm�
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http://nationaltreasures.nla.gov.au/%3E/Treasures/item/nla.int-ex6-s29. 
Acesso em: 1o mar. 2011.  
“French astronomer, Royer, officially named the constellation ‘Crux’ in 1679”. 
 
http://www.oocities.org/edovila/astro/SouthernCross.html. Acesso em: 19 
mai. 2011. 
“In 1671 the French Astronomer Augustine Royer expanded its name to Crux 
Australis”. 
 
http://www.southerncape.co.za/geography/astronomy/crux.php. Acesso em: 
24 mai. 2011. 
“Credit is given to the French astronomer Augustin Royer for defining it as a 
separate constellation and naming it Crux Australis in 1679”. 
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Nesta comunicação pretendemos analisar a experiência da primeira 
partida de limites formada após a assinatura do Tratado de Madri, em 13 de 
Janeiro de 1750, com destino à região do Prata em nome do Rei de Portugal. 
As partidas de limites eram formadas por oficiais militares, contando com a 
colaboração de astrônomos e cosmógrafos, e tinham como objetivo demarcar, 
no próprio terreno, os lugares por onde passaria a linha divisória, colocando 
marcos caso o lugar escolhido não fosse marcado pela própria natureza, como 
a nascente de um rio, o encontro de dois rios ou montanhas. Para a realização 
da demarcação no Sul do continente foram formadas três partidas, cada uma 
responsável pela determinação de parte da linha divisória estabelecida 
durante o acordo diplomático. O que nos interessa observar, a partir da 
reconstituição parcial da experiência por meio da leitura e análise do diário da 
viagem, é o papel das práticas científicas no processo de construção das 
fronteiras, especialmente no domínio da astronomia e da cartografia e suas 
implicações e usos na formação de um território. 
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Jules Janssen desenvolveu, para a observação do trânsito de Vénus de 1874, 
aquele que é considerado o primeiro precursor das modernas câmaras de 
filmar. No entanto, e apesar desta linhagem, nas primeiras décadas após a 
apresentação pública do cinema pelos irmãos Lumière, em 1895, a nova 
técnica foi raramente utilizada em observações astronómicas. Apenas em 
1912 se assistiu à utilização de várias máquinas de filmar para registar o 
eclipse solar de 17 de Abril desse ano. Uma destas máquinas acompanhava a 
expedição liderada por Francisco Miranda da Costa Lobo, professor e 
astrónomo da Universidade de Coimbra. Através da análise do filme obtido, 
Costa Lobo formulou a primeira hipótese astronómica baseada somente num 
registo cinematográfico – um ligeiro achatamento polar da Lua. No debate 
que se seguiu, a comunidade astronómica optou por rejeitar esta hipótese, 
apesar de, na época, os resultados obtidos pelos vários observadores serem 
inconclusivos. Nas décadas seguintes, Costa Lobo procurou filmar, sem 
sucesso, outros eclipses solares. 
Nesta comunicação, detalhamos as várias tentativas efectuadas por Costa 
Lobo para cinematografar os eclipses solares de Abril de 1912, Agosto de 1914 
e Junho de 1927. Analisamos os resultados obtidos e estudamos o seu 
impacto na comunidade internacional. Por último, concluímos que Costa Lobo 
foi um pioneiro da cinematografia astronómica a nível internacional. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As histórias da fotografia, da cinematografia e da astronomia estão 
intrinsecamente ligadas pela apresentação pública do daguerreótipo por 
François Arago (1786–1853), em 19 de Agosto de 1839, e pelo revólver 
fotográfico inventado para capturar o trânsito de Vénus em 1873 por Jules 
Janssen (1824–1907) (Arago, 1839; Janssen, 1873; Tosi, 2005). 
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O revólver fotográfico foi o primeiro instrumento destinado a obter, 
automaticamente, uma série de fotografias automaticamente. Após ser 
accionado, o mecanismo obtinha uma série de fotografias cujas 
características, bem como o intervalo de tempo entre elas, já se encontravam 
pré-determinados. O revólver fotográfico registava 48 imagens em 72 
segundos num único daguerreótipo através de um mecanismo de relógio. 
Desta forma, Janssen pretendia determinar com elevada precisão os instantes 
dos contactos aparentes entre Vénus e o Sol e, consequentemente, melhorar 
o valor da unidade astronómica, isto é, a distância entre a Terra e o Sol. 
Apesar de terem sido utilizados nove revólveres na observação do trânsito de 
1874, os resultados obtidos foram uma desilusão. De tal forma que, nos anos 
seguintes, conhecem-se apenas duas referências à utilização deste 
instrumento em observações astronómicas. Um revólver de estilo inglês foi 
utilizado, acoplado a um espectroscópio, na expedição de observação do 
eclipse solar de 5 de Abril de 1875, estacionada nas ilhas Nicobar (Golfo de 
Benguela) sob a direcção de James Waterhouse (1842–1922). No início da 
década de 80, Janssen utilizou, no observatório de Meudon, um revólver no 
registo da granulação solar. No primeiro caso, a observação foi impedida pelas 
condições atmosféricas e, no segundo, não se conhece nem a extensão 
temporal da experiência nem uma análise das imagens obtidas (Launay e 
Hingley, 2005). Apesar destes resultados, o revólver de Janssen inspirou o 
trabalho de Étienne-Jules Marey (1830–1904), em particular o fusil 
fotográfico, constituindo um importante passo no desenvolvimento da câmara 
de filmar (Tosi, 2005). 

Contudo, e apesar desta linhagem, as câmaras de filmar foram 
raramente utilizadas em observações astronómicas nos anos imediatamente 
após a apresentação pública do cinema, pelos irmãos Lumière, em 1895. A 
primeira tentativa de cinematografar um eclipse solar total ocorreu em 1898, 
tendo o primeiro filme astronómico sido obtido durante o eclipse de 28 de 
Maio de 1900. A reduzida utilização da nova técnica cinematográfica resulta, 
no nosso entender, da falta de eventos astronómicos adequados a ser 
registados, isto é, eventos rápidos que decorram em escalas de tempo de 
minutos, ou inferiores, e suficientemente brilhantes para poderem serem 
registados com as películas de baixa sensibilidade existentes na época. Como 
consequência destes constrangimentos, as primeiras tentativas de 
cinematografia astronómica concentraram--se no registo de eclipses solares, 
tendo a primeira utilização de um número importante de câmaras, nove, 
ocorrido na observação do eclipse de 17 de Abril de 1912. 
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O INESPERADO RESULTADO DO ECLIPSE DE 17 DE ABRIL DE 1912 
 

Num eclipse solar total, o cone de sombra da Lua intersecta a 
superfície terrestre. Nesta situação um observador localizado dentro do cone 
de sombra vê o disco da Lua tapar completamente o disco do Sol. Devido aos 
diferentes diâmetros aparentes, resultantes da variação de distância entre o 
Sol, a Lua e a Terra, por vezes, apenas a segunda folha do cone de sombra 
intersecta a superfície terrestre. Nesta situação, o vértice do cone de sombra 
encontra-se acima da superfície terrestre e um observador localizado no 
interior do círculo de sombra, produzido pela segunda folha do cone, observa 
um eclipse anular visto que o disco escuro da Lua, na fase máxima, não cobre 
completamente o disco solar. É ainda possível ocorrer um eclipse total ou 
anular, dependendo da localização geográfica do observador devido, 
essencialmente, à curvatura da Terra. Estes eclipses são chamados de híbridos 
ou anular-totais. 

O eclipse de 17 Abril de 1912 foi, segundo previsões actuais, um 
eclipse híbrido no qual a fase de totalidade máxima foi de aproximadamente 2 
segundos. Neste tipo de eclipses de curta duração o vértice do cone de 
sombra da Lua apenas rasa a superfície terrestre. O eclipse começou anular na 
América do Sul, passou a total no oceano Atlântico, entrou no continente 
europeu em Portugal e cruzou o norte de Espanha antes de passar a anular no 
golfo da Biscaia. Posteriormente, a faixa de anularidade intersectou França, a 
Bélgica, Holanda, Alemanha, Letónia e Estónia, terminando o eclipse na 
Rússia.  

As circunstâncias de um dado eclipse podem ser calculadas 
conhecendo os diâmetros do Sol e da Lua, a sua localização no espaço e o seu 
movimento em função do tempo. A observação de um eclipse solar permite 
testar a precisão dos parâmetros utilizados na sua previsão e, em particular, a 
adequação do modelo utilizado para descrever o movimento da Lua. A partir 
de 1842, no entanto, a observação de eclipses solares com objectivos 
astrométricos foi perdendo importância relativamente ao estudo das 
propriedades físicas das estruturas apenas visíveis durante a fase de 
totalidade. Por forma a aproveitar estes curtos instantes de totalidade, 
dezenas de expedições astronómicas foram organizadas a diferentes regiões, 
por vezes remotas, do globo terrestre. Estas expedições constituíram, a par 
com as de observação dos trânsitos de Vénus de 1874 e 1882, a ‘grande 
ciência’ astronómica da segunda metade do século XIX e início do século XX. E
 Em contra corrente com estes desenvolvimentos o principal interesse 
da observação do eclipse de 17 de Abril de 1912 não era astrofísico mas sim 
astrométrico. Este anacronismo advinha das características muito particulares 
do eclipse, e, em particular, da sua curtíssima duração. Nesta situação limite, 
pequenas diferenças nos parâmetros utilizados nas previsões têm 
consequências importantes. 
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No início do século XX, as efemérides astronómicas diferiam essencialmente 
no diâmetro médio angular da Lua utilizado no cálculo das circunstâncias de 
um dado eclipse. Num eclipse como o de Abril de 1912, isto implicava que, 
segundo “o American Ephemeris, só na Península será total o eclipse, e 
segundo o Almanaque de San Fernando, será únicamente anular" (Oom, 
1912). Isto é, algumas previsões indicavam que o eclipse seria anular, 
enquanto que noutras este seria híbrido. Como consequência dos diferentes 
parâmetros utilizados, as previsões diferiam na localização e largura da faixa 
de totalidade. Este facto implicava que, por exemplo na região de Ovar, as 
faixas de totalidade previstas pelos observatórios de Madrid e Coimbra não se 
intersectassem. Sendo estes eclipses relativamente raros (entre 1800 e 1912 
ocorreram apenas 9 eclipses solares, 5 híbridos e 4 anulares, com duração 
inferior a 7s segundo previsões actuais) existia um grande interesse na 
observação astrométrica do eclipse, pois esta iria, em princípio, constringir os 
diferentes parâmetros utilizados nas previsões enquanto que, 
simultaneamente, a curta duração, se alguma, da totalidade reduzia o 
interesse em proceder a estudos astrofísicos (Lobo, 1912a; Espenak, s/data). 

O último eclipse solar total cuja faixa de totalidade tinha intersectado 
o território português ocorrera em 28 de Maio de 1900. Na altura, ficou claro 
que os meios observacionais ao dispor dos astrónomos nacionais não eram 
competitivos, quando comparados com os dos seus congéneres estrangeiros, 
em consequência da falta de investimento em novos equipamentos nas 
últimas décadas do século XIX. Um retrato da situação portuguesa é 
providenciado por Frederico Oom (1864–1930), em 1905, no artigo em que 
explica a inutilidade de enviar uma expedição científica oficial com o intuito de 
observar o eclipse solar de Agosto desse ano em Espanha. 

Quem possue caros instrumentos, sómente úteis em 
eclipses de sol, quem inventou processos novos que 
tambem só ahi se applicam, e quando duns e doutros ha 
motivos para esperar mais algum passo no estudo dos 
phenómenos que acompanham um eclipse total, 
necessariamente deve ir observá-los, por mais 
difficuldade ou incertezas que isso possam contrariar. 
Mas quem nada mais iria fazer do que repetir com 
escassos recursos o mesmo trabalho que estarão fazendo 
dezenas de astronomos mais bem municiados para o 
caso, ou mais competentes como especialistas, nenhuma 
justificação teria, a não ser que o phenomeno tendo 
logar no territorio nacional, importa de algum modo o 
dever de collaborar, escassamente que seja, no seu 
estudo (Oom, 1905). 

Entre 1905 e 1912, o estado da astronomia portuguesa não sofreu 
alteração significativa e não é de estranhar, por isso, que os astrónomos do 
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observatório da Tapada da Ajuda tenham observado um eclipse solar parcial a 
17 de Abril em Lisboa. No observatório foram obtidas 237 fotografias do 
eclipse e medidos os instantes de contacto (Rodrigues, 1912). 

Opção diferente tomou Francisco Miranda da Costa Lobo (1864–
1945), professor da Universidade de Coimbra e 1o astrónomo do respectivo 
observatório astronómico. Aproveitando as características especiais do 
eclipse, Costa Lobo decidiu efectuar uma modesta expedição a Ovar. 
Pretendendo determinar com precisão a localização da faixa de totalidade, 
Costa Lobo distribuiu os membros da expedição por 10 estações de 
observação dispostas ao longo de 6km num segmento de recta 
aproximadamente perpendicular às linhas centrais previstas pelas várias 
efemérides (Lobo, 1912a; 1912c). Este método tinha sido utilizado 
anteriormente por Airy nos eclipses anulares de 1847 e 1858, e na Argélia no 
eclipse de 30 de Agosto de 1905. (Airy, 1896; Fouché, 1912). Em 1912, os 
alunos da Escola Eolitécnica de Paris, distanciados de 100m, foram 
distribuídos ao longo de uma linha entre Trappes and Neauphle (Carvallo, 
1912). 

Os instrumentos ao dispor da expedição eram modestos, estando a 
estação principal equipada com um pequeno teodolito de Troughton, um 
helióstato, dois termómetros e um cronómetro, pertencentes à Universidade 
de Coimbra e duas câmaras emprestadas, uma fotográfica e uma 
cinematográfica. Foi, precisamente, a utilização deste último aparelho que 
colocou a observação portuguesa num grupo reduzido de expedições 
equipadas com este novo meio de aquisição de dados. A descrição detalhada 
dos resultados obtidos pela expedição foi apresentada num artigo 
recentemente publicado, aqui apresentamos apenas um breve resumo dos 
mesmos (Bonifácio et. al., 2010). 

O helióstato enviava a luz solar para uma objectiva de 0,07m de 
abertura, reduzida a 0,03m durante a fase de totalidade, e 1,14m de distância 
focal antes desta impressionar o filme na câmara de filmar. A observação foi 
bem sucedida e durante a fase máxima foram registadas aproximadamente 
545 imagens por minuto (Lobo, 1912b). 

No filme, os grãos de Baily apareciam em 158 imagens (14s). Costa 
Lobo reparou que 45 imagens após o aparecimento do primeiro grão de Baily, 
estes apareciam apenas em duas regiões diametralmente opostas e 
aproximadamente perpendiculares ao movimento da Lua. Situação essa que 
se manteve durante 40 imagens, ou seja, 4,4 segundos. Considerando que 
esta observação correspondia a um achatamento lunar, Costa Lobo estimou 
os seus limites inferior e superior. Para tal assumiu duas condições de 
visibilidade das contas de Baily na direcção perpendicular ao movimento. Na 
primeira, as contas visíveis encontravam-se no fundo dos vales lunares. 
Consequentemente, a diferença entre os dois diâmetros igualava a distância 
percorrida pela Lua em 4,4 segundos, obtendo-se um limite inferior para o 
achatamento. Isto assumindo que na direcção do movimento ainda se 
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observava o nível mais baixo dos vales lunares, o datum de referência 
considerado por Costa Lobo. A segunda condição tomava em consideração a 
existência de montanhas lunares, tornando-se as contas visíveis quando se 
encontravam acima destas. Costa Lobo considerou que não sendo as 
montanhas, localizadas nas zonas de interesse, as mais altas da Lua, que 
teriam uma altura de 8km, as contas ficariam visíveis quando se encontrassem 
4km acima do nível mais baixo dos vales lunares. Neste caso a diferença entre 
os diâmetros anteriores seria 8km maior e obtinha-se uma estimativa do 
limite superior do achatamento. Costa Lobo publica os seus resultados numa 
comunicação lida na Academia das Ciências de Paris a 20 de Maio de 1912 
(Lobo, 1912b). Uns meses mais tarde, Costa Lobo recalcula os valores obtidos 
utilizando uma velocidade da Lua mais realista e admitindo uma nova hipótese 
para o limite superior do achatamento lunar. Um intervalo de tempo de 13,2s 
(120 imagens) mediava o aparecimento dos grãos de Baily na zona do segundo 
contacto e o seu desaparecimento na região do terceiro contacto. Assumindo 
que o topo das montanhas lunares nas regiões polares era tangente ao disco 
aparente do Sol, Costa Lobo obteve o limite superior do achatamento lunar. 
Os resultados obtidos foram 1/1156 e 1/1380 para o limite inferior e superior, 
respectivamente. Na ausência de mais observações, Costa Lobo considerava 
preferível atribuir ao achatamento lunar o valor inferior (Lobo, 1912c). 

Após o aparecimento da comunicação de Costa Lobo nos Comptes 
Rendus Academia das Ciências de Paris são publicados pelo menos três outros 
artigos que discutem um possível achatamento lunar a partir de dados 
cinematográficos. 

Camille Flammarion (1842–1925) num texto intitulado “Forme de la 
Lune déduites des observations cinématographiques" publicado no Bulletin de 
la Société Astronomique de France de Julho de 1912, no qual incluiu uma 
reprodução integral do artigo “particularmente interessante" de Costa Lobo, 
anteriormente referido, concluiu que o filme obtido por Léon Gaumont (1864–
1946) em Grand-Croix confirmava a hipótese do astrónomo português 
(Flammarion, 1912b). 

Em Julho, Fernand Willaert (1877–1953) publicou uma análise 
detalhada do filme do eclipse anular por si obtido, em Namur, Bélgica. As 
imagens revelavam que o anel era mais espesso a norte do que a sul, 
indicando uma localização do local de observação a norte da linha central e 
que a espessura, na região sul do anel, era superior à da região equatorial. 
Este último resultado poderia ser devido a um achatamento da Lua, que, 
assumindo o Sol como circular, Willaert calculou em 1/2050, isto é, um valor 
inferior ao de Costa Lobo (Lucas e Willaert, 1912). 

Em Setembro, foi apresentada na Academia das Ciências de Paris a 
análise efectuada por Fred Vlès (1885–1944) ao filme realizado em Cacabelos, 
Espanha. Comparando a variação temporal da corda que unia os extremos da 
Lua com as obtidas pela passagem de diferentes figuras geométricas (círculos 
e elipses) pela frente umas das outras, concluiu que diversas combinações 
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podiam explicar os dados obtidos embora pelo menos um dos corpos celestes 
tivesse de possuir uma forma não circular. Contudo, uma elipse com o semi-
eixo maior na direcção do movimento da Lua e um Sol circular, a hipótese de 
Costa Lobo era incompatível com os resultados obtidos (Vlès, 1912). 

Ainda em 1912, Costa Lobo publicou um novo artigo em que re-
analisava com mais detalhe os resultados do filme obtido em Ovar. Neste, 
como já referimos, recalculou os limites inferior e superior do achatamento 
lunar. Eliminou a hipótese da diferença observada ser devida a um efeito de 
uma Lua com a forma de um elipsoide de revolução e eixo maior na direcção 
Terra-Lua. Por último da análise da variação do brilho das contas de Baily 
concluiu a existência de uma camada gasosa no fundo dos vales lunares. É 
muito provável que este extenso artigo escrito em francês e publicado no 
primeiro volume da Revista da Universidade de Coimbra tenha tido a sua 
difusão limitada a alguns leitores nacionais e aqueles contactos a quem o 
autor enviou separatas (Lobo, 1912c). 

Flammarion continuou também a analisar os muitos relatórios de 
observação do eclipse e, em Novembro, tinha mudado de opinião. As 
observações não eram consequência de um maior diâmetro equatorial da Lua 
mas sim da irregularidade do perfil lunar (Flammarion 1912a). Recentemente 
analisámos esta questão e concluímos que, tendo em conta as incertezas 
associadas à dimensão e localização das montanhas da Lua, não era possível 
estabelecer uma conclusão definitiva na ausência de mais observações 
(Bonifácio et al., 2010). Costa Lobo sabia que a observação só poderia ser 
repetida dali a muitos anos por ser indispensável para êsse fim que o eclipse 
se apresentasse em condições análogas, com o vértice do do cone de sombra 
rasante à superfície da terra, como poderá ter lugar nos próximos eclipses de 
3 de janeiro de 1927 (Lobo, 1914). 

Em contrapartida a conclusão de Flammarion não questionava a 
noção estabelecida na comunidade astronómica, que o disco lunar era, em 
média, circular e não é, por isso, de estranhar que as observações 
cinematográficas efectuadas tenham sido rapidamente esquecidas (Bonifácio 
et al., 2010). 

 
 

UMA NOVA OPORTUNIDADE - O ECLIPSE DE 21 DE AGOSTO DE 1914 
 

Ainda a comunidade científica internacional debatia os diferentes 
resultados cinematográficos obtidos no mês de Abril anterior, quando 
ocorreu, a 10 de Outubro de 1912, um novo eclipse solar cuja faixa de 
totalidade intersectou a América do Sul. Pelo menos oito expedições de cinco 
países diferentes não foram bem sucedidas devido ao mau tempo. A 
observação dos três eclipses solares de 1913 era pouco interessante do ponto 
de vista científico visto estes serem parciais. O eclipse anular do Sol de 25 de 
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Fevereiro de 1914 foi visível no oceano e na Antárctida. Consequentemente, o 
eclipse que voltou a mobilizar os esforços da comunidade astronómica 
internacional ocorreu a 21 de Agosto de 1914, cuja faixa de totalidade 
intersectava o continente europeu na Noruega, Suécia, Estónia, Lituânia, 
Letónia, Bielorússia e Ucrânia. Em Agosto de 1913, cerca de vinte instituições 
pretendiam enviar expedições à faixa de totalidade. Um dos astrónomos 
italianos presentes na Crimeia contabilizou dezanove expedições de 
observação efectivamente realizadas, enquanto que o director do 
observatório de Cordoba, na Argentina, refere vinte e sete expedições 
planeadas (Riccò, 1914; Paolantonio, s/data). 

Costa Lobo pretendeu participar nesta movimentação internacional. 
Contando com o apoio logístico do astrónomo Nicolas Donitch (1874–?), que 
tinha estado em 1912 em Ovar, uma expedição de três pessoas dirigiu-se no 
fim de Julho para a Crimeia. Quinze dias antes, a 10 de Julho, tinham sido 
enviados por via marítima os instrumentos astronómicos (Lobo, 1914). 

As condições do eclipse de 21 de Agosto de 1914, um eclipse total 
com uma duração máxima de 2m 14s, segundo previsões actuais, eram 
completamente diferentes das do observado em 17 de Abril de 1912 e, em 
particular, Costa Lobo estava consciente, como já foi anteriormente referido, 
que não poderia repetir as observações anteriores e, dessa forma, testar a sua 
hipótese sobre a forma da Lua. No entanto, o estudo da variação de aspectos 
dos grãos de Baily, simétrica nos dois contactos interiores, primeiro brilhantes 
e depois crepusculares, ou inversamente, [...] poderia ser agora feito, e 
oferecia particular interesse justificar a hipótese que apresentei para a sua 
explicação no artigo publicado no vol. I da Revista da Universidade de 
Coimbra, e mais desenvolvidamente, na memória que tive a honra de 
apresentar ao congresso realizado em Madrid, em junho de 1913, pela 
sociedade para o avanço das sciências de Espanha (Lobo, 1914). 

Esta hipótese considerava que a variação do brilho observado das 
contas de Bailly indicava a presença de uma camada gasosa densa nos vales 
lunares (Lobo, 1914, p. 14; Lobo, 1915). 

Embora no final do século XIX fosse consensual que a Lua não poderia 
possuir uma atmosfera significativa, pois  

• não se observavam nuvens na Lua o que implicava uma atmosfera 
sempre transparente;  

• não se observavam crepúsculos na fronteira entre as superfícies 
iluminada e escura da Lua;  

• as ocultações de corpos celestes pela Lua não indicavam a presença 
de uma atmosfera lunar; 

• não se detectavam diferenças entre os espectros da luz solar directa 
e da reflectida na superfície lunar; ora se a Lua possuísse uma 
atmosfera significativa, os gases que a constituíam teriam uma 
assinatura espectral própria (Flammarion, 1880). 
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Debatia-se, ainda, a possível existência de uma camada gasosa no 
fundo dos vales lunares (Flammarion, 1880). Esta questão mantinha-se, em 
1912, sem uma resposta conclusiva. Por exemplo, uma publicação do 
observatório de Harvard desse ano concluía, a partir do estudo de ocultações 
estelares, que aparentemente a Lua não possuía uma atmosfera apreciável a 
altitudes superiores a uma milha. Sendo, no entanto, esta altitude inferior à 
de muitas montanhas lunares, as observações não excluíam a existência de 
uma atmosfera lunar a baixa altitude (King, 1912, p. 203). 

Preparando a observação cinematográfica, Costa Lobo decidiu utilizar 
uma montagem paraláctica para a câmara de filmar por forma a aumentar a 
estabilidade da imagem no filme cinematográfico. Foi ainda estabelecida uma 
disposição que, aproveitando um cronómetro de tempo médio com 
interruptor de meio segundo e um cronôgrafo permitia registar as épocas com 
uma aproximação de duas centésimas de segundo. Com este aparelho, que 
designarei por cinéliocronógrafo, seriam obtidas imagens do Sol de cêrca de 
11 milímetros de diâmetro. Como a film preparada para carregar a câmara 
cinematográfica tinha 60 metros de comprimento. seriam tiradas cêrca de 
3.000 imagens do fenómeno - 500 em cada um dos contactos, com o intervalo 
de 0,12s, o qual no eclipse de Ovar deu bom resultado (Lobo, 1914). 

Note-se que, apesar do estudo das contas de Baily ser o principal 
objectivo da expedição portuguesa, não era, contudo, o único. Pretendia-se 
igualmente 

• cinematografar a variabilidade da corona - cinéliocronógrafo; 
• fotografar a cor da corona - fotoheliógrafo; 
• determinar os tempos de exposição que conviria adoptar para a 

fotografia das diferentes partes da corona - câmara fotográfica; 
• fotografar o espectro da corona e o espectro relâmpago - 

espectroscópio + câmara fotográfica (Lobo, 1914). 
 
É evidente que, apesar de alguns dos instrumentos do observatório 

de Coimbra estarem datados, se procurou explorar as potencialidades dos 
meios disponíveis. 

Em resumo, e contrariamente ao que, sem fundamento, se escreveu 
recentemente Costa Lobo, tinha um programa científico bem definido, 
enquadrado nos temas de pesquisa contemporâneos que procurava contribuir 
para o desenvolvimento da astronomia (Aguiar, 2009, p. 144). 

Os membros da expedição portuguesa encontravam-se em Berlim em 
1 de Agosto de 1914, dia fatídico em que a Alemanha declarou guerra à Rússia 
iniciando-se, assim, a primeira grande guerra mundial. Obrigados a 
interromper a sua viagem, os membros da expedição portuguesa dirigiram-se 
para a Suíça, regressando posteriormente a Portugal. No dia 21 de Agosto, 
Costa Lobo limitou-se a observar um eclipse solar parcial no observatório 
astronómico da Universidade de Coimbra (Lobo, 1914). Desconhecemos o 
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destino dos instrumentos enviados para a Crimeia mas suspeitamos que foram 
devolvidos uma vez que o fotoheliógrafo encontra-se no espólio do 
observatório astronómico da Universidade de Coimbra. 

 
NOVA TENTATIVA, O ECLIPSE DE JUNHO DE 1927 
 

Outras expedições foram igualmente perturbadas pelo início da 
guerra. Em particular, a expedição alemã destinada à Crimeia, foi obrigada a 
regressar antes do início do eclipse. 

Nos anos seguintes o conflito teve, naturalmente, um impacto 
negativo na astronomia mundial, diminuindo as colaborações internacionais e, 
em particular, reduzindo as expedições destinadas à observação de eclipses 
solares. 

Em Portugal, o fim do conflito pautou-se por instabilidade política e 
social, resultantes em parte dos problemas económicos e financeiros que 
afectavam o país. Como consequência destas dificuldades e possivelmente dos 
esforços desenvolvidos para a instalação de um espectroheliógrafo no 
observatório de Coimbra só em 1927 é que Costa Lobo volta a organizar uma 
expedição de observação de um eclipse solar. A estação de observação 
portuguesa ficou localizada no norte de Inglaterra, no colégio de Stonyhurst, 
sendo a curta duração da totalidade do eclipse de 29 de Junho de 1927 
contrabalançada pela acessibilidade de parte da faixa de totalidade. De novo, 
Costa Lobo pretendia cinematografar o eclipse por forma a verificar uma 
possível variação da luminosidade dos grãos de Baily devida à refracção dos 
raios solares nos gases densos existentes no fundo dos vales lunares. A 
obtenção de um filme da totalidade do eclipse, rodado entre quatro e oito 
imagens por segundo, permitiria ainda estudar a variabilidade da cromosfera e 
da corona. Duas câmaras cinematográficas foram acopladas a lentes por 
forma a que a imagem do Sol, no filme, fosse aproximadamente igual a um 
centímetro de diâmetro. Os instrumentos com montagem equatorial foram 
instalados no terraço do colégio. A expedição era composta por Costa Lobo e 
pelo observador do observatório de Coimbra, José António Madeira (1896–
1976), com apoio logístico dos professores e alunos do colégio (Anónimo, 
1927b; 1927c). 

No dia do eclipse, segundo Costa Lobo, 

Havia grandes rasgões nas nuvens, o Sol mostrava-se, a 
ansiedade aumentava e apreciava-se com o maior 
interesse a direcção e velocidade das nuvens, tudo 
estava dependente de um acaso. Uma nuvem densa 
encobriu o primeiro contacto, às 4 horas e 30 minutos 
(tempo universal), mas restava a parte importante, a 
totalidade, que devia decorrer desde as 5 horas, 21 
minutos e 22 segundos, durante vinte e dois segundos 
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precisos. Chegou o momento, o resultado era incerto 
mas a filmagem seguiu e só em Portugal, onde vieram 
revelar-se os “films", pode verificar-se que, embora não 
tivessem apanhado o fenomeno na sua parte mais 
interessante, tinhamos, em todo o caso cerca de 1:000 
imagens em cada “film", perfeitamente nitidas, dando 
com grande rigor o momento do ultimo contacto e 
demonstrando, com grande numero de imagens obtidas 
por segundo, 40 num dos aparelhos e 20 no outro, as 
grandes vantagens que oferece o metodo 
cinematografico empregado scientificamente (Anónimo, 
1927a). 

A memória prometida dando conta detalhada dos trabalhos e 
resultados da expedição nunca chegou a ser publicada o que poderá indicar 
que, numa análise mais cuidada, as condições atmosféricas não terão 
permitido cumprir os objectivos da missão. 

 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Poucos foram os filmes astronómicos realizados nos primeiros anos 
após o aparecimento da moderna câmara de filmar em 1895. A falta de 
eventos astronómicos adequados, isto é, suficientemente rápidos e brilhantes 
limitava a utilização da cinematografia como instrumento de registo. O 
interesse na observação do eclipse solar de 17 de Abril de 1912 e, porventura, 
as suas características, particularmente a sua curta duração, levaram a que 
pelo menos nove câmaras de filmar, dispersas por Portugal, Espanha, França, 
Bélgica e Alemanha, tenham sido utilizadas para capturar este fenómeno. 
Nunca anteriormente tantas câmaras tinham sido destinadas a registar um 
único evento astronómico. As condições climatéricas favoráveis permitiram a 
obtenção de vários filmes e, pela primeira, vez surgiu uma nova hipótese 
baseada exclusivamente nas imagens cinematográficas. A partir de um registo 
passível apenas de ser efectuado por uma máquina de filmar, Costa Lobo 
propôs uma hipótese inesperada, a existência de um achatamento da Lua. 
Hipótese esta que foi, no entanto, rapidamente esquecida pela comunidade 
internacional. 

No nosso entender, razões técnicas, científicas e humanas explicam 
este desfecho. A análise efectuada não era comum. Os artigos publicados 
anteriormente sobre observações cinematográficas limitavam-se a descrever 
o equipamento cinematográfico e/ou as imagens obtidas. É, aliás, neste 
género que se enquadram as comunicações sobre os filmes obtidos no eclipse 
de 1912 anteriores à publicação do artigo de Costa Lobo nos Comptes Rendus. 
O resultado era inesperado e os autores dos dois artigos que apoiavam esta 
hipótese, Costa Lobo e Willaert, não possuíam, na altura, um currículo 
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astronómico internacional. Foram apresentadas outras hipóteses alternativas 
para explicar as observações, vindo a ser aceite a proposta do conceituado e 
extremamente influente Flammarion que mantinha a opinião prevalecente, 
isto é a Lua apresentar uma forma circular. Era impossível repetir, num 
intervalo de tempo razoável, a observação efectuada devido às características 
do eclipse. Por outro lado, do ponto de vista técnico, o meio utilizado 
dificultava a difusão dos resultados obtidos. Habitualmente apenas um 
pequeno número de imagens era impresso nos artigos. Por exemplo, o artigo 
de Costa Lobo nos Comptes Rendus reproduzia apenas 7 pequenos 
fotogramas. Duplicar os filmes implicava custos e nem sempre era possível 
apresentá-los publicamente. Note-se, no entanto, que Costa Lobo apresentou 
publicamente o filme de 1912, no Congresso da União Astronómica 
Internacional, realizado em Cambridge, no Reino Unido, em 1925 (FOWLER, 
1925, p. 188). A sucinta nota que dá conta desta apresentação refere que o 
filme mostra a variação de intensidade das contas de Baily o que poderá 
indicar que Costa Lobo preparava já a expedição que viria a realizar dois anos 
mais tarde. 

O interesse em obter registos cinematográficos não atingiu, pelo 
menos até à década de 30, o nível do eclipse de Abril de 1912. 

Não sabemos por que razão Costa Lobo decidiu utilizar uma câmara 
de filmar na expedição de Ovar mas ao procurar cinematografar os eclipses 
solares de Agosto de 1914 e de Junho de 1927 revela-nos não só a sua 
perseverança em resolver as questões levantadas em 1912, como mantém a 
confiança, apesar dos resultados, nas “grandes vantagens que oferece o 
metodo cinematografico empregado scientificamente" (Anónimo, 1927a). 
Costa Lobo tem igualmente lugar no reduzido clube daqueles que, entre 1895 
e 1927, cinematografaram mais do que um evento astronómico. Registe-se 
que, nas expedições posteriores a 1912, existiam planos científicos com 
objectivos bem definidos que justificavam a observação cinematográfica o que 
nem sempre acontecia no estrangeiro. Pelas razões expostas, consideramos 
de inteira justiça que Francisco Miranda da Costa Lobo seja reconhecido como 
um importante pioneiro da cinematografia astronómica internacional. 
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Francisco Gomes Teixeira (1851-1933) foi um sábio português, admirado em 
vida pela sua inteligência, pelas suas qualidades de  mestre, pela superioridade da sua 
alma de místico, pelo prestígio da sua integridade moral. 

Mas sobretudo pela sua obra de matemático de engenho, obra gestada com 
parcos recursos materiais num pequeno e periférico mundo dentro do mundo da 
matemática. 

 
Francisco Gomes Teixeira nasceu a 28 de Janeiro de 1851 em S. Cosmado, 

uma remota e alcantilada aldeia da região duriense. Aos 17 anos, ingressou na 
Universidade de Coimbra. Na ausência de uma vocação bem definida, porque os apelos 
intelectuais eram multímodos desde as Ciências às Humanidades, a opção de cursar 
matemática foi tomada literalmente ao acaso. Estudante do terceiro ano, logo 
escreveu o seu primeiro artigo científico, o qual versava sobre o desenvolvimento de 
funções em fracção contínua. Concluiu com brilho e classificação máxima a licenciatura 
e  um ano volvido o grau de doutor foi-lhe conferido com 20 valores por unanimidade, 
classificação nunca antes atribuída pela sua Faculdade, a primeira Faculdade de 
Matemática do mundo (criada aquando da Reforma Pombalina). A imprensa deu ao 
feito a importância que lhe era devida e a Academia rejubilou com o talento do 
promissor jovem.  

Gomes Teixeira redigiu em francês os principais resultados da sua tese de 
doutoramento e submeteu-os para publicação a revistas internacionais. Os artigos 
foram aceites e vieram a lume nas Mémoires de la Societé de Sciences Physiques et 
Naturelles de Bordeaux, nos Comptes Rendues de la Académie dês Sciences de Paris, 
entre outros famosos periódicos.  

Esta iniciativa, sem dúvida arrojada, não era prática usual na comunidade 
científica portuguesa da época, que se limitava a divulgar as suas descobertas a nível 
nacional. O desígnio do jovem matemático era ousado: não só ele próprio queria 
conquistar projecção científica internacional, como tornar a comunidade matemática 
portuguesa parte Integrante dessa comunidade. 

Tendo em vista a difusão da produção científica nacional, funda em 1877 o 
“Jornal de Ciências Matemáticas e Astronómicas”, a primeira revista portuguesa 
exclusivamente dedicada à área. Renomados matemáticos do mundo, como Hermite e 
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Bellavitis, colaboraram no periódico apresentando aqui os seus trabalhos de 
investigação.  

Gomes Teixeira publicou em revistas internacionais 149 artigos, sendo 83 
editados em periódicos nacionais. Muitas das revistas estrangeiras em que as suas 
obras vieram à luz, contavam-se entre as de maior impacto na época. Merece especial 
realce a sua colaboração com os jornais de Liouville (onde publicou grande parte dos 
seus trabalhos de geometria, e teoria dos números) e o jornal de Crelle. Salienta-se o 
facto de ter sido  o primeiro matemático português a publicar na reputada Acta 
Mathematica, fundada em Estocolmo por Mittag-Leffler (1846-1927). Figura entre os 
autores da revista “L’Enseignement Mathématique”, de cujo comité científico foi 
membro. Colaborou  com  diversos periódicos (como o “Quarterly Journal” ou o 
“Instituto”), num total de  46, de elevado prestígio e rigorosa política editorial. 

Em 1887, iniciou-se a publicação do “Curso de Análise Infinitesimal”, um dos 
seus mais importantes trabalhos, amiúde reeditado. A obra compreende três volumes, 
um de Cálculo Diferencial e dois de Cálculo Integral, dados estes à estampa em 1889 e 
1892. O tratado mereceu recensões significantes no  Bulletin des Sciences 
Mathématiques e no Bulletin of the American Mathematical Society. James Pierpont, 
professor em Yale, assina a recensão nesta revista (vol.5, 1898-1899, pp.483-484) não 
poupando encómios ao Curso. A obra introduziu em Portugal tópicos de análise 
infinitesimal avançada, sendo algumas descobertas originais do autor, e distingue-se 
pelo nível de rigor da apresentação matemática, pela criteriosa escolha da temática e 
pelo refrescante estilo, “lúcido e elegante”.  

Em 1895 Gomes Teixeira submeteu a concurso à Academia Real das Ciências 
Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid o artigo “Sobre o desenvolvimento das funções 
em série”. Face ao seu valor, a Academia atribuiu-lhe o prémio, mas extra concurso, 
pelo facto de se encontrar redigido em língua portuguesa, no que contrariava as 
normas concursais que obrigavam ao uso do latim ou castelhano. 

Em 1897 candidatou-se de novo ao prémio da Academia de Madrid, desta 
feita com o “Tratado de las curvas especiales notables, tanto planas como alabeadas” 
(“Tratado das curvas especiais notáveis, tanto planas como torsas”), tendo-lhe sido 
atribuído o prémio ex-eaquo com o prestigiado matemático italiano Gino Loria (1862-
1954). Considerada uma obra de grande qualidade científica, foi traduzida para 
francês, substancialmente aumentada e publicada com o título “Traité des Courbes 
Spcéciales Remarquables, Planes et Gauches”, em três tomos, editados 
respectivamente em 1908, 1909 e 1915. 

Em 1917 o “Traité des Courbes” foi distinguido com o prémio Binoux para a 
história da ciência, atribuído pela Academia das Ciências de França. O “Tratado das 
Curvas” de Gomes Teixeira alcançou assinalável prestígio internacional, sendo uma 
obra referenciada ainda na actualidade entre as maiores no género. Teve sucessivas 
reedições no estrangeiro: uma da Chelsea Publishing Co., New York, 1971, outra das 
éditions Jacques Gabay, Paris, 1995, e recentemente na Biblio Bazaar, Espanha, 2009. 

A obra consta de treze capítulos, sendo os primeiros seis sobre curvas 
algébricas e os restantes sobre curvas transcendentes. Recorde-se que uma curva 
algébrica pode ser definida como o lugar geométrico dos pontos cujas coordenadas 
cartesianas satisfazem uma equação polinomial, classificando-se a curva pelo grau do 
polinómio. Assim, uma cónica e uma recta são curvas algébricas, respectivamente, do 
segundo e primeiro grau. Por definição, uma curva transcendente é aquela que não é 
algébrica. 
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O Tratado elenca as curvas que receberam nomes especiais, tanto planas 
como não planas, descrevendo a sua forma, equações, propriedades gerais, incluindo 
sempre  pertinentes notas históricas. Rectas e cónicas não são estudadas, segundo o 
autor adverte pelo facto de surgirem nos livros de Geometria Analítica. No Prefácio, 
Gomes Teixeira esclarece que a sua listagem não está obviamente completa, mas que 
pensa não ter deixado de versar todas as curvas importantes, quer pela sua teoria, 
aplicações ou pela sua história. Os métodos utilizados são sempre os "mais gerais e 
conhecidos", de modo que a obra pudesse ser útil mesmo a quem não tivesse 
conhecimentos científicos profundos. O tratamento elementar adoptado, revela custos 
em termos de concisão, tprnando-a no entanto acessível a um público mais vasto. 

Ao longo de toda a sua longa carreira Gomes Teixeira cultivou a Análise, 
nomeadamente a teoria das equações de derivadas parciais e a teoria das funções 
(séries), tendo passado a publicar em geometria (nomeadamente, em teoria das 
curvas) a partir de 1898. Este ano marca um ponto de viragem no campo dos seus 
múltiplos interesses. O seu último artigo neste domínio data de 1917. Mas a sua 
bibliografia vai além destas áreas, estendendo-se também à História da Matemática e 
ao Ensino, e a domínios da cultura difíceis de catalogar (biografias, livros de viagens, 
etc.). 

De 1904 a 1915, as Obras Completas de Gomes Teixeira foram publicadas sob 
a égide do governo português pela Imprensa da Universidade de Coimbra. 
Compreendem um total de sete volumes, os dois primeiros contendo artigos de Análise 
e Geometria. O curso de Análise Infinitesimal ocupa os volumes III (cálculo diferencial), 
e VI (cálculo integral), sendo os volumes IV, V e VII relativos ao “Tratado das Curvas”. 
Este último inclui ainda um suplemento aos famosos  problemas de régua e compasso, 
propostos pelos gregos na Antiguidade e cuja prova de impossibilidade só foi alcançada 
no século XIX, após exasperantes tentativas de resolução pelos mais distintos 
matemáticos durante de cerca de dois milénios. 

É notável o facto de Gomes Teixeira ter desenvolvido actividade científica de 
modo contínuo e regular desde os anos da primeira juventude até ao final da sua longa 
vida. Foi um trabalhador estrénuo e um infatigável caminheiro. A sua paixão pela 
escrita nunca esmoreceu, mesmo quando a idade já pesava.  Depois dos 70 anos, ainda 
escreveu 14 artigos de matemática, os quais foram publicados em periódicos nacionais 
e internacionais. Na sua maioria, os escritos deste período são na área da História da 
Ciência.  A sua História das Matemáticas em Portugal, referência para os estudiosos, foi 
publicada postumamente em 1934 pela Academia das Ciências de Lisboa, agremiação 
que desde os verdes anos prestigiou. 

É ainda autor de Panegíricos e Conferências (1925),  Santuários de Montanha. 
Impressões de Viagem (1926), Apoteose de S. Francisco de Assis-sua vida e obra (1928), 
Uma Santa e uma Sábia (1930) e Santo António de Lisboa, história, tradição e lenda 
(1931). 

Em Portugal Gomes Teixeira era considerado um sábio, celebrado com as 
mais altas distinções, distinguido pela imprensa e pelos pares, tendo recebido vários 
prémios e honrarias. Exerceu com brilho e público reconhecimento o cargo de 
professor catedrático na Universidade de Coimbra, Academia Politécnica do Porto e 
Universidade do Porto, tendo sido o primeiro reitor desta Instituição, criada depois da 
implantação da República (1911). Em 1921, aquando da sua jubilação, foi nomeado 
reitor honorário da Universidade do Porto e director do Instituto de História das 
Ciências. Conviveu bem com os sucessivos poderes que governaram Portugal durante a 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências Matemáticas e a Astronomia - 588 - 

sua existência: a monarquia  constitucional, a erosão do regime,  o turbilhão da 
Primeira 

República e os começos do Estado Novo. Era monárquico e exerceu cargos 
parlamentares na Monarquia, ao que consta sem grande talento ou distinção. Ocupou 
igualmente cargos de prestígio nos outros regimes que vigoraram em Portugal. E 
confessou a um repórter que de uma vez o entrevistou nada perceber de política. 

A sua reputação internacional era considerável. Travou comércio epistolar 
com os mais importantes matemáticos do seu tempo, entre estes merecendo especial 
menção Levi Civita, Peano, Mittag Leffler e Hermite. A sua extensa correspondência foi 
legada pelo próprio ao Arquivo da sua  alma mater. 

Foi admirado em vida pela sua inteligência, pelas suas qualidades de sábio e 
mestre, pela superioridade da sua alma de místico, pelo prestígio da sua integridade 
moral. Mas sobretudo pela sua obra de matemático de engenho, obra gestada com 
parcos recursos materiais num pequeno e excêntrico mundo falho de tradição dentro 
no mundo da Matemática. 

Distinguido com dois doutoramentos honoris causa, um pela Universidades 
de Madrid em 1922 e outro pela Universidade de Toulouse em 1923, nunca lhe 
faltaram honrarias e público reconhecimento. 

Como outras figuras portuguesas de grande projecção matemática, entre elas 
Pedro Nunes, não deixou discípulos. 

O valor de uma obra pode ser aferido pela sua sobrevivência à efémera vida 
do autor. O facto de as citações a Gomes Teixeira aparecerem na actualidade 
referenciadas no ISI Web of Knowledge, indicador internacional de ciência de 
reconhecido prestígio, é sinal do relevo da sua obra matemática, atendendo a que a 
sua actividade científica decorreu nos lustros finais do sec.XIX e em começos do sec.XX. 
O seu monumental Tratado das Curvas é  uma das maiores glórias da matemática 
portuguesa .  
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Das diferenças de tratamento reservadas, quer por Maupertuis quer 

por Euler ao Princípio da Menor Acção em diversas memórias apresentadas 
entre 1740 e 1751, há que enfatizar a relação entre a concepção metafísica e 
teleológica de Maupertuis (a acção é uma grandeza real que se manifesta no 
comportamento da natureza) e a interpretação euleriana onde esta mesma 
grandeza é interpretada como uma entidade matemática característica de 
todo o sistema mecânico e cujos atributos não são extrapoláveis para a 
natureza em geral. Os contributos matemáticos de Euler na matematização 
deste princípio, constituem  portas abertas muito importantes para a 
construção lagrangeana. A solução de Euler foi inicialmente apresentada na 
obra publicada em Lausana no ano de 1744 e intitulada Método para 
encontrar as linhas curvas que gozam das propriedades de máximo ou mínimo 
(Methodus inveniendi líneas curvas Maxime Minimive proprietate gaudentes, 
sive solutio problematis isoperimetrici latíssimo sensu accepti). Nesta obra, 
constam dois apêndices que correspondem à solução de problemas físicos 
concretos recorrendo ao cáculo de máximos e mínimos de uma determinada 
função. Nesta comunicação procurar-se-á expor a intervenção de Euler na 
afirmação do Princípio da Menor Acção.   Em torno deste princípio, explicita 
ou implicitamente, intervieram todos os grandes espíritos da filosofia natural 
da época, isto é, dos séculos XVII e XVIII: Fermat, Descartes, Huyghens, 
Newton, Leibniz, os  Bernoulli, (Jacob, João (I) e Daniel); Maupertuis, Euler, 
Voltaire, D’Alembert, Lagrange e muitos outros. 
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In the context of the interest that is causing the world of Iberian 

cosmography during the Age of Exploration, in this paper the author shows 
how it carried out the grand project of systematisation of cartography 
throughout the early modern period. Through the inner workings of the House 
of Trade, this paper highlights how the Universal Monarchy and its conqueror 
slogan “Plus Ultra” tried to surround the Atlantic world first, and control the 
New World after by means of maps, an essential instrument for the 
maintenance of the empire. This process was made possible by the 
establishment in Seville of the House of Trade in 1503 and the creation of the 
Padrón Real in 1508. 

The aim of this paper is to analyze the cartographic production 
developed in the the Casa de la Contratación in Seville, especially the Padrón 
Real. Several questions, thus, are raised: Why was the Padrón created? What 
was its purpose? In fact, the Padrón was one the main cartographic issues in 
sixteenth-century Spain, and, probably, the most important one. This master 
and royal sea-chart summarizes the attempt to solve two major problems of 
Early Modern cartography: representing a three-dimensional body -the globe- 
on a flat surface and try to provide a definitive picture of a constantly 
changing geography. Hence, this paper rejects Bruno Latour´s view of the 
maps as “immutable and combinable mobiles” and, instead, proposes the 
opposite theory, that is, the Padrón as a ‘mutant immobile’. 
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Uma análise, ainda que superficial, de alguns episódios da história da 
Matemática, mostra-nos como esta ciência se revelou fundamental para o 
progresso dos vários ramos do saber. Se recuarmos à Antiguidade deparamo-
nos com os feitos geniais de astrónomos gregos que, usando geometria 
elementar, conseguiram determinar as dimensões dos raios da Terra, da Lua e 
do Sol. Também a medição do tempo preocupou os sábios da antiguidade e, 
também neste caso, a associação entre a Astronomia e a Matemática foi 
fundamental. Questões como “O que origina a variação da direcção das 
sombras dos objectos ao longo do dia?” e “Como tirar partido dessa variação 
para medir o tempo?” estiveram certamente presentes na invenção do relógio 
de Sol. Com o aparecimento dos relógios mecânicos surgiu naturalmente a 
pergunta “Que relação existe entre as horas assinaladas por um relógio de Sol 
e por um relógio mecânico no mesmo local?” 

Pretende-se neste trabalho explicar como foram sendo respondidas 
estas questões ao longo do tempo. Esta explicação será apoiada com a 
utilização de aplicações interactivas dinâmicas cuja construção é baseada na 
utilização de uma folha de cálculo. Este tipo de ambiente proporciona o 
controlo e exploração de ideias matemáticas e desenvolve a curiosidade por 
este tipo de trabalho ligado às novas tecnologias. 
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Fundado na reforma pombalina de 1772 como um estabelecimento 

anexo da Faculdade de Matemática, o Observatório Astronómico da 
Universidade de Coimbra granjeou projecção internacional, nos primeiros 
anos após a sua entrada em funcionamento, devido aos trabalhos 
desenvolvidos pelo seu primeiro director, José Monteiro da Rocha. 

Contudo, as convulsões políticas, ocorridas em Portugal nas primeiras 
décadas do século XIX, afectaram o regular funcionamento e a 
competitividade científica do observatório. Com o propósito de adaptá-lo às 
mudanças, entretanto ocorridas na astronomia internacional, a Faculdade de 
Matemática iniciou diligências, durante a década de 1840, para se proceder ao 
seu re-equipamento. 

Na década seguinte, a necessidade de reposicionar cientificamente o 
Observatório da Universidade tornou-se ainda mais premente devido à 
criação do novo Observatório da Tapada da Ajuda, em Lisboa. No entanto, a 
aquisição de novos instrumentos e a desejada mudança do Observatório para 
novas instalações requeriam avultados financiamentos que tinham de ser 
negociados, não só no panorama nacional, como também no interior da 
Universidade. Na ausência de uma política astronómica estatal bem definida, 
estes financiamentos nunca foram obtidos e, por mais de uma vez, foram 
equacionadas alterações ao rumo científico do Observatório. 

Neste artigo, analisamos as dinâmicas desenvolvidas pela Faculdade 
de Matemática e pelos astrónomos do Observatório na tentativa de 
recuperarem o prestígio da instituição e, simultaneamente, contribuírem para 
o desenvolvimento da astronomia, em geral, e portuguesa, em particular. 
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Na sequência das pesquises que fiz sobre a história da medicina 
portuguesa dos séculos XVI a XVIII (o último trabalho tendo sido apresentado 
no Warburg Institute, Londres, em Fevereiro de 2011), proponho apresentar e 
analisar as obras dos autores portugueses na perspectiva do controle 
inquisitorial (Index librorum prohibitorum da Inquisição portuguesa impressos 
nos séc. XVI e XVII). O trabalho debruçar-se-á sobre os livros de autores 
portugueses editados em Portugal e fora de Portugal, a sua circulação 
(nomeadamente a recepção desses últimos em Portugal), e o seu tratamento 
pelas autoridades inquisitoriais (censuras, intervenções manuscritas nos livros, 
etc.). Do outro lado, tratar-se-á principalmente de interrogar os espólios 
impressos das bibliotecas de Coimbra (Geral, Medicina, etc.) assim como os 
arquivos. Com esta abordagem, pretende-se dar uma ideia mais clara do 
fenómeno inquisitorial, do seu alcance e dos seus limites, no campo do livro. 
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O período pombalino repercutiu na prática/ensino médico luso-

brasileiros, como nas reformas na Universidade de Coimbra e na 
popularização da medicina. Iniciou-se uma tradição de tratados pedagógico-
normativos, na qual, por sua representatividade e circulação, destacam-se 
obras de Francisco de Mello Franco (1757-1822). Formado em Coimbra após 
preso pela Inquisição, em 1795 tornou-se médico da Corte. Em 1817 
acompanhou a futura imperatriz ao Brasil, sendo demitido em 1820-21 por 
apoiar os liberais. Até fins dos setecentos, a medicina valorizou a dietética, 
incorporando-a nos manuais ilustrados, em período no qual a higidez do povo 
identificava-se com interesses estatais e de prosperidade social. A alimentação 
destacou-se na obra de Franco, acionando Hipócrates, Celso, Galeno, 
Spallanzani, Cullen e os químicos modernos, trabalhando constructos 
vitalistas, humorais e miasmáticos e de economia animal. Para ele, o 
epigástrio-cérebro-coração vivificava a máquina corporal. A relevância dos 
alimentos definia-se pela física/físico-química, complementada pela química 
("fibrosidade", "sucosidade", alcalinidade, etc). As comidas mais "alimentosas" 
formavam mucilagens e gelatinas (amiláceos e azotados). Pela animalização, 
transmutavam-se substâncias vegetais em animais. Alimentos indigestos eram 
"menos nutrientes". Cereais, raízes, ovos, pão, carne bovina eram elogiados, 
em comparação com frutas, leguminosas, peixes, nozes, leite e ervas 
aromáticas (alguns já na interpolação alimento/medicamento). O meio 
influenciava a qualidade dos alimentos, e a culinária mais simples era a mais 
saudável. Havia prescrições dietéticas segundo temperamentos, moral, afetos 
e intelecto. A obra de Franco, sintonizada com a de seus coetâneos, colaborou 
para o emolduramento da prática/formação médicas, afirmando a autoridade 
científica e difundindo ideais iluministas médicos no universo luso-brasileiro. 
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O médico iluminista Francisco de Mello Franco (1757-1823) produziu 
uma obra de alta relevância para a ciência médica luso-brasileira de seu 
tempo. Sua trajetória incluiu Paracatu (1757-1770), Coimbra (1770-1785), 
Lisboa (1786-1817) e Rio de Janeiro (1817-1823). Em 1775 matriculou-se em 
filosofia natural e medicina na Universidade de Coimbra. No caso dos nascidos 
no Brasil, Coimbra representava uma oportunidade intelectual e social, além 
de uma possibilidade de inserção na administração pública; muitos de seus 
egressos tornas-se-iam veículos de circulação e circularidade de ideias 
científicas (CRUZ, 2004). Em 1778, movido por discordâncias em relação aos 
rumos que a reforma da Universidade haviam tomado, bem como por suas 
convicções em relação ao papel do clero no ensino, na ciência e na religião, 
redigiu Reino da Estupidez, obra que motivou seu encarceramento pelo Santo 
Ofício, tachado como “enciclopedista” e crítico da Igreja e do Estado (BRAGA, 
1892, p. 114). Nesta obra ele valorizava a Reforma dos tempos do Marquês de 
Pombal, mas considerava que posteriormente a Universidade retrocedera, 
tornando-se porta de entrada para a estupidez na Europa. Satirizando os 
rumos adotados na Universidade a partir da Viradeira, bem como o clero, 
afirmava que o fanatismo religioso do tempo dos jesuítas retornara, invadindo 
a prática médica e obstaculizando o avanço dos estudos, que no âmbito da 
Reforma haviam se caracterizado pela valorização do ensino prático e do 
saber livre, mas agora retrocediam em termos de conhecimentos e de 
métodos pedagógicos (FRANCO, 1995). Com a prisão, Mello interrompera o 
curso em Coimbra, retomando-o posteriormente e graduando-se em 1785. 
Com a repercussão da cura, por ele praticada, de uma enfermidade da 
Condessa de Óbidos, tornou-se médico da corte, em Lisboa, em 1795. Em 
1817 acompanhou a futura imperatriz Leopoldina ao Brasil. Em 1820 apoiou o 
partido liberal português, e em 1821 o liberalismo brasileiro, sendo, em 
consequência, demitido. A demissão levou-o à pobreza.  

Franco foi ativo clinicando e escrevendo. Além dos conteúdos afeitos 
à prática médica, em sua obra há ainda uma rica análise político-social do 
mundo luso-brasileiro de então. Além do livro já referido, seus escritos 
também incluíram: Flora Portuguesa Brasileira, em 12 volumes, Tratado de 
Educação Física dos Meninos, para Uso da Nação Portuguesa; Ensaio sobre as 
Febres, com Observações acerca da Topografia e Clima do Rio Janeiro; 
Resposta ao Filósofo Solitário; Medicina Teológica, ou Súplica Humilde, Feita a 
Todos os Senhores Confessores e Diretores sobre o Modo de Proceder com seus 
Penitentes na Emenda dos Pecados, Principalmente da Lascívia, Cólera e 
Bebedice; e Elementos de Higiene, ou Ditames Teoréticos e Práticos para 
Conservar a Saúde e Prolongar a Vida. Uma das temáticas abordadas em sua 
produção foi a da dietética, especialmente neste último livro citado.  

No escopo da dietética, muitas foram as facetas aprofundadas por 
Franco - e muitas, portanto, as possibilidades de seu exame pela 
historiografia. São exemplos: a dietética como ciência, a higiene aplicada a 
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indivíduos e populações, o tratamento dietético de doenças, a interrelação 
dos alimentos com os temperamentos, as conexões sócio-políticas da 
alimentação. Esses temas não estavam fragmentados em sua obra, 
compondo-se de um continuum de sentido amplo e intercomplementar, o 
qual, devido a limitações de espaço, infelizmente precisa-se recortar para 
eleger um objeto analítico mais delimitado. Nesse sentido, a dietética aqui 
abordada é aquela voltada para os preceitos da higiene – da manutenção da 
vida e da saúde. Tal escolha justifica-se pela relevância que a higiene assumiu 
no período - na prática médica, nos cursos de formação, na literatura e nos 
interesses de Estado (ROSEN, 1993). Da obra de Franco, o livro que mais de 
perto vai nos interessar é Elementos de Higiene, publicado em 1814. 
Procederemos a uma narrativa descritiva dos principais conteúdos de 
interesse para o estudo da dietética presentes nessa publicação, para em 
seguida analisá-los. 

Para Franco, a vida estaria dividida entre primitiva (também 
denominada vegetativa ou radical) e intelectual (ou sensitiva). Ambas 
deveriam estar saudáveis, pois, na máquina humana, existiria uma íntima 
encadeação das funções; uma vez uma delas prejudicada, o todo sofreria. A 
vida primitiva resultaria da geração (reprodução) e da nutrição, esta 
compreendida como um processo orgânico. Tão ligada estaria a nutrição à 
vida, que o aspecto mais importante do envelhecimento seria a sua perda, 
tornando o corpo mirrado. Essa perda de nutrição seria causada pela 
obliteração, nas entranhas abdominais, dos sistemas vasculares e linfáticos.  

Uma vez no organismo, o alimento sofreria digestão - também 
denominada de cocção -, uma separação ocorrida em nosso grande canal 
alimentar e que provocaria a destruição da vitalidade dos alimentos. Em 
seguida, teria lugar a assimilação, da qual dependeria uma animalização, ou 
seja, uma transmutação da substância vegetal em animal. O humor 
pancreático-bilioso, misturando-se à massa quimosa alimentar, "penetra-a, fa-
la mais fluida, animaliza-a, separa a parte nutritiva da excrementícia e 
precipita o que não é capaz de alimentar" e em seguida o alimento penetra 
em todas as dimensões do corpo, tornando-se parte de sua organização, 
adequando-se "a todas as partes da sua substância" (FRANCO, 1814, v. 2, p. 
273). Para Franco, "há muitos alimentos, mas há uma só nutrição: porque 
ainda que um homem se alimente de carne, pão, leite, ervas, legumes, etc, 
não tirará de tudo isto se não uma substância capaz de se transformar os seus 
próprios órgãos" (FRANCO, 1814, v. 1, p. 125). O alimento assimilado passaria 
aos vasos que conduzem à cisterna lombar e ao canal torácico, onde seria 
misturado à linfa, gotejando na veia subclávia esquerda, seguindo para o 
coração e, finalmente, para os bofes, onde teria lugar a sanguificação.  

Segundo ele, corpos organizados (como um ser humano, um animal 
ou uma planta) e alimento seriam sinônimos, dada a contínua transformação 
da matéria organizada de um indivíduo para outro. Além de só os corpos 
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organizados poderem ser alimentos, seria necessário que sua substância fosse 
animalizável. Os produtos do reino mineral, por conseguinte, não poderiam 
alimentar. Para bem se caracterizarem como tal, os alimentos deveriam 
possuir algumas propriedades. A mais essencial delas seria a de poder mudar 
de natureza - ou seja, ser mole, flexível, alterável; suas partes deveriam ter 
fraca aderência, pois todos os corpos duros e impenetráveis, pela forte coesão 
de suas moléculas, resistiriam a mudanças, não podendo servir de alimento. 
Uma segunda característica importante seria a capacidade de cederem sem 
resistência aos meios de decomposição (desunião de seus princípios), a fim de 
tornarem-se aptos para novas combinações que os aproximaram da matéria 
animal e que lhes permitissem a aderir a ela. Seria ainda relevante a 
solubilidade em água, assumindo a forma fluida, em conformidade com o 
princípio aristotélico de que sem fluidez não haveria reação. Nesse sentido, 
tinham um importante papel os sucos gástricos e os líquidos animais que 
influíam na elaboração (maturação) dos alimentos. O alimento também 
deveria ser fermentecível, caso contrário não admitiria a ação da digestão 
animal. Essas propriedades caracterizariam o que seria ou não alimento. 
Contudo,  algumas condições adicionais deveriam ser satisfeitas, "para fazer 
certa a faculdade de alimentar" (ibid., p. 89). A primeira: as substâncias 
deveriam ser compostas, ou seja, formadas de muitos princípios diversos, pois 
os corpos simples resistiriam à alteração, não podendo ser transmutados, 
decompostos, dissolvidos ou fermentados. A segunda condição seria a de não 
terem nenhuma qualidade dominante nem excessiva, caso contrário 
modificariam o corpo do animal que as recebesse, deixando, assim, de ser 
alimentosas – uma vez que o objetivo do alimento seria o de conservar o 
corpo em seu estado natural, não o modificando. O terceiro quesito seria o de, 
antes de chegarem ao estômago, passarem pela mastigação e mistura com a 
saliva. Além disso, ao serem submetidas às devidas alterações no organismo, 
não ficassem degeneradas, transformando-se em substâncias sem caráter 
alimentoso. A prova mais importante para se saber se se tratava de um 
alimento seria a da não-modificação do corpo; caso houvesse alteração, 
tratavam-se de medicamentos ou venenos. Quanto menos mudança 
provocassem, mas nutritivas seriam. Coadunando-se com esse princípio, 
Franco pontua que, segundo Hipócrates, poder-se-ia conhecer a maior ou 
menor nutrição ministrada por uma substância alimentosa através da 
quantidade de fezes, pois, quanto menos nutritivo um alimento, mais partes 
estranhas conteria, as quais seriam expulsas do corpo. 

Quanto aos exatos processos de animalização e de assimilação, 
seriam desconhecidos, sendo assunto que, "segundo os nossos atuais 
conhecimentos, está coberto de um véu muito denso" (ibid., p. 82). 

Os alimentos são divididos segundo pertençam ao reino animal ou ao 
vegetal, conforme a classificação aristotélica. A hierarquização dos alimentos 
dar-se-ia segundo suas propriedades mucilaginosas.  
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Franco aciona a teoria hipocrática  para afirmar que há muitos 
alimentos, mas uma só nutrição. Isto porque todas as substâncias alimentosas, 
vegetais ou animais, concordariam em seus elementos essenciais, diferindo 
apenas em termos de suas proporções e de sua organização (ou vida); "ainda 
que o homem se alimente de carne, pão, leite, ervas, legumes, etc., não tirará 
de tudo isto senão uma substância, capaz de se transformar nos seus próprios 
órgãos, sendo, pois, semelhantes, nos princípios nutritivos, os reinos animal e 
vegetal" (ibid., p. 123). Esse princípio essencial da nutrição seria a matéria 
mucilaginosa, o que se explicava pela doutrina hipocrática do alimentum 
unum, et non unum, segundo a qual existiria, na matéria nutritiva, um 
composto invariável comum a todos os alimentos.  

Esta matéria poderia se unir a outras substâncias não tão nutritivas 
quanto ela. Seria suscetível a três estados: gelatinoso, albuminoso e fibroso. O 
primeiro corresponderia à gelatina mencionada pelos químicos modernos, 
correspondendo a um líquido viscoso, solúvel em água, indissolúvel em álcool 
e que, em meio frio, coagular-se-ia, formando uma geleia transparente. 
Estaria presente no soro do sangue, nos fluidos linfáticos e nos tecidos de 
certos órgãos. O segundo seria o que os químicos denominavam de albumina - 
por sua semelhança com o albúmen, ou clara de ovo -, uma substância 
mucilaginosa que tornar-se-ia espessa e coagulada caso submetida a ácidos, 
óxidos ou ao espírito de vinho concentrado. A terceira, denominada de fibrina 
devido à sua disposição em fibras, seria uma matéria reticular disposta em 
filamentos sólidos, suscetível de dissolução em álcalis e de endurecer. Estas 
três substâncias mucosas poderiam se encontrar separadas ou juntas, mas 
estariam presentes em todas as partes fluidas ou sólidas do corpo humano. 
Diria Franco: "sabemos, sim, por meio de repetidas experiências dos químicos 
modernos (...) que os líquidos e sólidos dos animais provêm, originariamente, 
de uma substância (...) muco-gelatinosa, a qual serve de fundamento à 
produção dos nervos, do coração, dos vasos, dos músculos, das vísceras, das 
membranas, das glândulas, do tecido celular e dos ossos, e que é igualmente a 
origem do sangue, da linfa e de todos os líquidos que de ambos se derivam. É, 
hoje em dia, inequivocamente provado que uma matéria gelatinosa é a base 
da substância animal" (ibid., p. 82). A isto juntava-se o fato de que o embrião 
era, em seu princípio, composto de matéria gelatinosa. Além disso,  todas as 
partes do corpo, uma vez experimentalmente submetidas a certas 
circunstâncias – como meio ácido ou calor - ou a certas doenças, seriam 
reduzidas a uma substância mucogelatinosa. Bastaria uma pequena 
quantidade de substância mucilaginosa ou gelatinosa para permitir a vida do 
homem, e nenhuma nutrição seria possível se obter dos corpos em que ela 
faltasse. A mucilagem também estaria presente nos alimentos do reino 
vegetal, como nas gomas. Embora não se parecesse inteiramente com a 
gelatina ou mucosidade animal, seria "sem dúvida produzida por uma só 
espécie de matéria (…), e uma não parece mais do que simples modificação da 
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outra" (ibid., p. 85) – muito Franco afirme que é composta de oxigênio, 
hidrogênio e carbono, não contendo azoto, o qual estava presente nos 
alimentos do reino animal. Haveria, ainda, um outro produto do reino vegetal 
análogo, em seu aspecto, à mucilagem, o corpo sacarino, de igual propriedade 
nutritiva e existente sobretudo nos frutos. Sua composição diferenciar-se-ia 
da mucilagem por possuir mais oxigênio; "de maneira que a simples 
oxigenação e uma ligeira mudança de proporção nos princípios parecem 
bastantes para converter o corpo mais mucilaginoso em matéria sacarina" 
(ibid., p. 86). Outra substância na qual este princípio nutritivo estaria presente 
seria a fécula amilácea, obtida do parênquima das plantas tuberosas e de 
algumas outras; ela passaria ao estado de mucilagem se fosse dissolvida em 
água quente, e uma prova de que era mucilagem consistiria no fato de a 
própria mucilagem, se coagulada e seca, tomaria a forma de fécula. Ela 
possuiria, ainda, o mesmo número de princípios que a mucilagem e que a 
matéria sacarina, apenas contendo menos carbono. Uma outra substância 
muito nutritiva seria a que os químicos modernos denominavam de glúten; 
este, possuindo azoto, "o que começa a transformá-lo em um composto de 
natureza animal" (ibid., p. 86). Em suma, a matéria mucilaginosa existiria em 
animais e vegetais, ainda que sob formas diversas, sendo sempre o mesmo 
princípio essencial da nutrição. Fosse qual fosse a fonte, seria sempre a 
mesma, pelas suas propriedades químicas, sabor e faculdade de nutrir, 
diferindo apenas em função das substâncias a ela associadas 1; para que 
voltassem à sua natureza primitiva, bastaria separá-la dessas outras 
substâncias. Eram importantes, portanto, as analogias de forma 2

Sobre os alimentos do reino animal, Franco observa que os químicos 
modernos teriam constatado que todos os animais seriam compostos de 
princípios comuns - azoto, carbono, hidrogênio e oxigênio –, diferindo apenas 
nas proporções entre eles. Nos vegetais haveria os mesmos elementos, 
excetuando-se o azoto, que “ou não existe, ou existe em pequena 
quantidade” (ibid., p. 112). A mucilagem animal, também denominada de 
geleia, seria mais oleosa do que a vegetal e possuiria menos partículas térreas 
do que aquela, sendo mais fina e delicada, pois tudo o que é introduzido nos 
animais é mais purificado, sendo eliminadas as partes mais grosseiras e as que 
pudessem predominar. Por tal razão, a mucilagem animal seria superior à 
vegetal. As substâncias animais seriam mais ou menos digeríveis conforme a 
facilidade com que se dissolvessem no suco gástrico, como demostravam as 

. 

                                                                 
1Um exemplo: "o leite é o resultado da mistura de três substâncias assaz diferentes 
(...): a manteiga, ou parte butirosa; o queijo, ou parte caseosa; e o soro, ou parte 
aquosa, a qual contém um sal essencial, chamado açúcar de leite. A primeira, que é da 
natureza dos óleos fixos, incorpora-se com a parte aquosa por meio da caseosa, que 
faz as vezes de mucilagem" (ibid., p. 159).  
2 O glúten, por exemplo, possuiria, por ser fibroso, as mesmas propriedades que a 
parte fibrosa do sangue e dos músculos (ibid., p. 158).  
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"curiosas e interessantes" experiências de Spallanzani (ibid., p. 115). Nos 
animais mais jovens, as fibras estariam embebidas de muita mucilagem,  
tornando-as mais flexíveis; porém a mucilagem nesta idade "é menos 
trabalhada, porque as forças digestivas são ainda débeis, e o sistema vascular 
tão delicado mal pode reagir sobre os humores, que, não sendo atenuados, 
tomam uma qualidade plástica e pituitosa” (ibid., p. 116), não sendo, 
portanto, os animais muito novos recomendados. As carnes dos animais de 
clima temperado seriam mais digeríveis do que as dos animais de países muito 
frios ou muito quentes. Quanto mais sanguíneo fosse o animal – como o boi -, 
mais nutritiva sua carne. Franco demonstrava, ainda, uma preocupação com o 
teor de umidade dos alimentos, recomendando que não se ingerissem carnes 
secas ou ovos evaporados. Ao se referir a certos animais marinhos, afirma que 
possuiriam pouco amoníaco, indicativo de que sua fibra seria menos 
animalizada. 

Quanto aos alimentos do reino vegetal, sua qualidade também giraria 
em torno especialmente de seu teor mucilaginoso. Os cereais, 
particularmente o trigo, ao lado dos alimentos feculentos como as batatas, 
são mostrados  como alimentos de valor, inclusive para os estômagos mais 
delicados. Já os legumes (hoje denominados de leguminosas, as quais 
englobam os feijões), sua fécula daria uma dissolução mais lactescente do que 
os cereais, mas geraria uma exsudação oleosa, fazendo com que ministrassem 
menor nutrição - pois os óleos careceriam de adequada similaridade com a 
composição humana -, além de serem flatulentos. Depois dos cereais e dos 
legumes, as raízes tuberosas e bulbosas seriam os vegetais mais carregados de 
partes alimentosas. As frutas seriam mais ou menos nutritivas de acordo com 
seus princípios mucilaginosos e sacarinos, sendo, quanto mais tenras, mais 
sucosas, e portanto mais dissolúveis em água. As frutas teriam um poder de 
proteção e cura em relação a várias doenças. As hortaliças (todos os vegetais 
de horta) conteriam pouca mucilagem, sendo pouco nutrientes, e algumas 
duras e flatulentas.  

Segundo Franco, o homem deveria ser herbívoro e carnívoro. Se, à 
primeira vista, o regime vegetal pareceria ser o que melhor conservava a 
saúde, por causa da sua simplicidade, ele conteria menos partículas nutritivas, 
sendo preciso ingerir maior quantidade de vegetais. Pelo contrário, os 
alimentos animais infundiriam mais vigor e energia, mas caso só se 
consumissem carnes, o corpo humano, por sua tendência à corrupção, 
adquiriria moléstias pútridas. O regime deveria ser mais animal ou vegetal 
conforme diferenças de climas, temperamentos e ocupações. 

No caso dos óleos, como todos os povos faziam uso deles – fossem 
vegetais ou animais – isto provava que eram necessários ao organismo. Eles 
forneceriam “dois princípios muito significantes para nutrição: hidrogênio e 
carbono” (ibid., p. 110). Contudo, como a parte mucilaginosa dos animais teria 
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mas analogia com o corpo humano do que a parte oleosa, os óleos não são 
valorizados 1

Em relação ao funcionamento do corpo em conexão com a questão 
alimentar, o epigástrio, ao formar com o cérebro e o coração o triunvirato do 
corpo humano, vivificaria toda a máquina corporal; ele estabeleceria o 
equilíbrio entre as funções do cérebro e do coração com os demais órgãos. 
Afirmaria Franco: "o corpo humano é composto de diferentes órgãos, todos 
entre si encadeados, influindo uns nos outros; cada um dos quais tem sua 
vitalidade particular, com que executará suas funções próprias - assimilação, 
nutrição, secreção etc. - e tudo o que para estes fins não concorre é expulso 
deste admirável laboratório vital: porque a vida é incompatível com a morte e 
são qualidades absolutamente repulsivas" (ibid., p. 3). Ele diria ainda: "só os 
corpos organizados nascem, crescem, nutrem, propagam-se e morrem. Todas 
essas operações são o resultado de uma lei ou força desconhecida a que 
chamamos vital, e que exclusivamente pertence aos corpos organizados que 
formam os dois reinos, animar vegetal. Essa força vital, quando certas causas e 
circunstâncias a põem em ação, os faz nascer, e crescer até seu estado de 
perfeição; mas, diminuindo depois progressivamente, chega a extinguir-se; e à 

.  
Entre os melhores alimentos estariam os cereais, as raízes, os ovos, o 

pão e a carne de boi. O pão seria um bom alimento não só pelo glúten mas em 
virtude da operação química processada durante seu processo fermentativo, a 
qual tornava este alimento mais apto à alteração digestiva. Os melhores 
alimentos teriam, ainda, uma função estimulante, estimulando o corpo do 
centro para a periferia. 

Os adubos (manteiga, azeite, açúcar e outros), em geral usados para 
aumentar o gosto, deveriam ser evitados, pois não seriam substâncias 
alimentosas, não contendo nada de conversível em substância animal. 
Produtos como a canela, a pimenta e a noz-moscada seriam mais adequados 
para as regiões quentes (e porisso mesmo é que nelas cresciam). O uso dos 
adubos e o abuso dos condimentos seria uma das causas de degeneração da 
espécie humana, uma vez que as comidas e o estilo de vida deveriam ser 
simples.  

No tocante ao cozimento dos alimentos, as práticas mais adequadas 
são aquelas que já faziam parte dos hábitos do povo ou que eram usadas 
pelos antigos.  O cozimento é recomendável para separar e diluir. A aplicação 
do calórico às substâncias alimentosas teria por fim torná-las mais solúveis no 
fluido gástrico e mais saborosas, assim excitando o estômago, o qual mais 
facilmente completaria suas funções. Quanto às frituras, o fogo usado em seu 
preparo deveria ser moderado, para que não se tornassem rançosas e, desta 
forma, nocivas ao estômago.  

                                                                 
1O fato de serem insolúveis em água também pode ter contribuído para essa 
hierarquização.  
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sua extinção chamamos morte, depois da qual ficam os corpos organizados 
(...) sujeitos a todos os agentes da natureza a que até então haviam resistido 
em virtude de sua faculdade vital. (...). Não nos confundamos, portanto, 
pretendendo entrar no santuário da natureza, que estabeleceu 
misteriosamente para nós as suas inefáveis leis primitivas, deixando somente 
ao homem o que ele pode alcançar dos seus efeitos por meio de aturadas 
observações, e multiplicadas experiências e raciocínios" (ibid., p. 1-2). A exata 
substância da vida seria imensurável: “cada espécie de animais é dotada de 
uma força particular, ainda não sujeita aos nossos cálculos, e a que a 
geralmente chamamos vitalidade". A vitalidade contribuiria para o caráter dos 
alimentos - o leite fresco, por exemplo, seria dotado de uma tipo de vitalidade 
"porque as moléculas que o compõem, em virtude das suas afinidades de 
agregação e composição, permanecem ligadas e formam um líquido 
homogêneo; mas, à proporção que o calor natural desapareça, esse estado 
multa, e [ocorre] então a decomposição do líquido" (ibid., p. 166).  

Franco ressalta, adicionalmente, a importância de se restituírem 
líquidos ao corpo. A água é por ele compreendida como um fator de 
desenvolvimento corporal; prova disso é que, se houver excesso de 
transpiração, alguns órgãos podem crescer menos. A questão dos líquidos 
conecta-se a um caráter de personalização da dieta, uma vez que os distintos 
temperamentos teriam relações particulares com os líquidos. Mas Franco 
salienta que os temperamentos estariam ligados não só à ação dos líquidos, 
mas também à dos sólidos, ambos interagindo na máquina humana. Tanto a 
alimentação poderia modificar o temperamento, quanto o temperamento 
desencadearia demandas alimentares específicas. Os diferentes 
temperamentos possuiriam, por instinto, determinadas tendências 
alimentares. Para equilibrar os humores, certos alimentos deveriam ser 
usados 1

Haveria uma forte influência do meio sobre a qualidade dos 
alimentos animais e vegetais. O próprio gás elétrico da atmosfera influiria nos 
alimentos in natura. Além das questões do ambiente natural, havia aquelas 
ligadas ao modo de vida adotado pelas pessoas. Assim, a alimentação poderia 
mudar disposições e hábitos dos nossos órgãos 

. 

2

                                                                 
1As prescrições são extensas, mas pode-se exemplificar que aos biliosos seria 
recomendada uma alimentação mais vegetal e aos linfáticos comidas adubadas e 
vegetais. 

, influindo também no estado 

2Ele afirmaria: “o clínico deve ter sempre diante dos olhos os hábitos do seu doente, 
para condescender com eles, quanto possível for, apartando-se muitas vezes das 
regras gerais da terapêutica”. Os órgãos digestivos ficariam acostumados a digerir 
certos alimentos, e assim, ainda que estes fossem inadequados, “é preciso permitir, 
mesmo quando a pessoa está doente, certos hábitos que parecem contraindicados”. 
Os que vivem na zona tórridas prefeririam alimentos vegetais; os de clima gelado, os 
animais. Tudo isto evidenciaria o “império absoluto que os hábitos exercitam nas 
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moral. Nas cidades populosas, tudo seria mais difícil: os hábitos estariam 
degenerados, o ar corrompido, os alimentos de pior qualidade; enfermidades 
resultariam da civilização e da miséria das grandes cidades.  A multiplicidade e 
interação dos fatores ambientais poderia determinar hábitos alimentares e 
suas consequências na modificação dos temperamentos, através da mudança 
dos humores. Nos países quentes, o princípio destrutivo seria superior e os 
homens comeriam muito menos; contudo, os homens dessas regiões sendo 
menores, comiam menos. As constituições nessas localidades seriam débeis e 
frouxas, com estaturas acanhadas. 

Dadas estas e outras particularidades, o regime alimentar de cada 
indivíduo estaria ligado à constituição, ao clima, à estação, ao exercício [físico] 
e ao emprego” (FRANCO, 1814, v. 2, p. 335). 

Na perscrutação dos temas alimentares, como na medicina em geral, 
seriam necessários métodos científicos adequados. O atraso da ciência 
resultaria da carência da observação e da experiência, bem como da 
subserviência a teorias “que tudo querem explicar, para tudo escurecer” 
(FRANCO, 1814, v. 1, p. 160) 1. Seria preciso combater o fanatismo e o 
autoritarismo com o conhecimento racional 2

                                                                                                                                              
faculdades intelectuais e na economia física do homem. Eles regulam, modificam e, 
com o andar do tempo, muitas vezes mudam o cunho primitiva da natureza” (ibid., p. 
14). 
1Mencionando as diferenças na configuração do leite produzido por uma mesma 
mulher, observa: “devemos inferir  que, sendo tantas e tão grandes as variedades que 
causas multiplicadas ocasionam ao leite (...), mui pouco nos poderão servir (…) os 
trabalhos dos químicos com as suas suas análises. Não pretendemos, todavia, dizer, 
que elas são inúteis; mas, sim, que devemos dar mais pela observação (...). Por ela se 
governaram os médicos antigos desde Hipócrates; e pouco adiantaram os modernos 
que pretenderam, pela química, determinar as quantidades dos princípios 
constituintes do leite nas diferentes espécies de animais. E como poderiam 
determinar o que é tão indeterminável? (ibid., p. 163). E, em outra passagem do livro, 
no qual explicita que a química e os estudos fisiológicos ainda não haviam explicado a 
ação de certos medicamentos: “o clínico prudente, dando de mão teorias hipotéticas, 
só deve tomar por guia (...) o que lhe houver ensinado a observação e avisada 
experiência, tanto sua, como dos práticos da mais reta razão” (FRANCO, 1814, v. 2, p. 
185). Referindo-se a “Hipócrates, Galeno, Celso e quase todos os escritores notáveis”, 
considera que “nenhum deles porém fez um corpo de doutrina regular, tendo, aliás, 
dispersamente coisas importantes”, adicionando que, nesse sentido, “em português só 
ha o tratado da conservação da saúde dos povos pelo nosso António Ribeiro Sanches, 
[do ano] de 1756. (...) mas, além de ser diminuto, escreveu em época em que os 
conhecimentos físicos e químicos, a respeito do que hoje se tem adiantado, estavam 
como na sua infância” (FRANCO, 1814, v. 1, p. 24). 

. 

2   Ele censura o pensamento religioso tradicional acrítico e calcado na 
autoridade. Em Medicina Teológica afirma a necessidade de o confessor conhecer as 
ciências físicas e químicas, em valer-se da experiência da razão, para direcionar sua 
atuação em relação aos fiéis (1794, p. 23); pão, ervas e legumes deveriam ser 
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Passemos a uma análise dos dados apresentados. 
Até fins do século XVIII, a prática médica luso-brasileira deu grande 

destaque à dietética (ABREU, 2010). Ela fora um elemento central no 
pensamento e prática médica antigos, e diversas de suas bases mais 
primordiais tiveram continuidade na ciência ocidental, por quase dois 
milênios. Durante boa parte desse período, a linguagem dos humores, dos 
temperamentos e das propriedades marcou presença (SHAPIN, 2008). As 
propriedades e a qualidade dos alimentos dominaram a linguagem da 
dietética - com termos como quente, frio, úmido, seco. Paulatinamente esses 
termos foram passando a ser suplantados por terminologias de nutrientes – 
como proteínas e carboidratos, por exemplo.     

Francisco de Mello Franco foi vice-secretário-geral da Academia Real 
de Ciências de Lisboa. Esta, juntamente com a Universidade de Coimbra e a 
Casa Literária do Arco do Cego, davam as bases institucionais que permitiam a 
disseminação dos saberes modernos e novas formas de pensar que 
sublinhavam a mensagem central da reforma da Universidade. As marcas da 
reforma – embora não de maneira automática – deram algumas das bases 
mais fundamentais para o pensamento dietético de Franco. A reforma não foi 
só a reforma; suas repercussões sociais transcenderam os protões da 
instituição e tornaram-se parte do movimento pela mudança de Portugal. 
Justifica-se a intervenção do conhecimento na sociedade. É nesse âmbito que 
se insere esta obra de Franco. Segundo ele, o homem nasce indefeso e 
desprotegido; a ele “é preciso ensinar tudo”. O caráter pedagógico e 
normativo que a medicina luso-brasileira então assumiu não era fortuito. 
Havia, no escopo do reformismo ilustrado, um interesse na popularização da 
medicina, e em seu bojo esforços de promoção da saúde da população e 
mudanças nos costumes, através da divulgação da higiene - que para ele tinha 
por fim a conservação da saúde e o prolongamento da vida – e assim 
"repassar o conhecimento acumulado, para enriquecimento da nação", como 
diria Franco neste livro (1814, v. 1, p. 2). De fato, a repercussão da obra foi 
elevada, merecendo quatro edições. Nos Estatutos da Reforma, a higiene, 
como parte de uma medicina de cunho preventivo, foi valorizada, como um 
corolário da fisiologia (UNIVERSIDADE..., 1772). A reforma, por sua vez, foi de 
fundamental importância na doutrina dietética adotada por Franco, 
contribuindo para dar-lhe contornos do geral ao específico – muito embora a 
temática esteja bem pouco explícita nos documentos oficiais.  

Pode-se observar que se tratava de uma dietética calcada em 
alimentos – e não, como futuramente dar-se-ia, em nutrientes – e, mais do 
que em dados experimentais, em suas propriedades visíveis. A interrelação 

                                                                                                                                              
prescritos pelos confessor, pois serem os alimentos mais adequados para o pecador e 
comidas de que se utilizavam os santos (ibid., p. 134). 
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simultânea homem-alimento-ambiente determinava grande parte da 
doutrina. Mas não toda. Em Franco, ao enunciar a reciprocidade epigástrio-
cérebro-coração como vivificante da máquina corporal, a questão alimentar é 
colocada num alto patamar de relevância fisiológica, uma hierarquização na 
qual o sistema envolvido com a alimentação é equiparado aos órgãos mais 
nobres e importantes do organismo. A dinâmica da nutrição, vista entre 
líquidos e sólidos no escopo de um organismo regido por tais sistemas que 
interagem como peças de um conjunto mecânico, é parte de uma resposta 
histórica. No passado, a retórica e a dialética na filosofia natural tinham sido 
reações à matematização do mundo dada a partir de Galileu. Mas o que era 
novo tornou-se velho e os filósofos da Universidade preocupavam-se em 
renovar doutrinas (BRAGA, 1892, p. 119). A reforma pombalina pela 
modernização científica e pedagógica da formação, sob o escopo da ilustração 
e dos interesses de Estado, e para equiparar cientificamente Portugal a França 
e Inglaterra, foi guiada no sentido de conhecimentos e métodos das novas 
ciências. Modernização dos conhecimentos curriculares, reformulação 
metodológica elegendo o método experimental como via de ensino. 
Escolástica renegada, teoricismo denunciado, legitimação por autoridades 
agora descartáveis condenada – pois era tudo obsoleto, sem sentido diante 
dos desafios práticos da medicina, perigoso ante o despreparo dos que 
deveriam ocupar posições no governo (JUNTA..., 1771). Vieram o laboratório, 
o hospital, o jardim botânico, o teatro anatômico, a botica - novos espaços de 
formação mimetizando a natureza e a vida, com suas causas, mecanismos e 
conseqüências de doenças, e repercussões terapêuticas. A observação da 
natureza, aquela que Franco também defendeu, permitiria que os enunciados 
científicos representassem a melhor expressão do acesso direto aos fatos. 
Entrava o empirismo médico racionalizado – observando meticulosamente e 
experimentando laboratorialmente. Era um outro empirismo.  

A reforma traz a condenação do passado e o discurso da 
superioridade do novo. Mas era tudo novo? 

O aspecto mais central na relevância da composição dos alimentos 
centra-se nas propriedades mucilaginosas, a única realmente nutriente. 
Franco aciona Hipócrates para afirmar que há muitos alimentos, mas uma só 
nutrição. Hipócrates não tinha laboratório; as propriedades visíveis ou 
passíveis de se constatar pelos órgãos dos sentidos, pelos hábitos das 
populações ou pelos hábitos médicos é que contavam. Hipócrates não é 
considerado o pai apenas da medicina, mas igualmente da dietética – como 
sabido, entendida como um sistema de vida, incluindo a forma de se 
alimentar. Em Sobre a Medicina Antiga (1849a), defende a importância da 
dietética na medicina. Para ele, a alimentação era importante não apenas para 
a manutenção da saúde, mas o melhor tratamento para as doenças. E mais: 
para ele, foi o acúmulo de fatos sobre dietética que deu origem à medicina 
(HIPÓCRATES, 1849b, p. 17); esta é um corolário daquela (ibid., p. 158). Seu 
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texto mais significativo a respeito, Sobre a Dieta, baseia a dietética nas teorias 
fisiológicas em que os componentes elementais do homem são o fogo, que é 
quente e seco, e a água, fria e úmida; e em que a ação dos alimentos, bebidas 
e exercícios explica-se em termos de seus efeitos em relação a esses termos 
elementais (id., 1813). Hipócrates coloca o homem no centro e defende a 
superioridade da observação sobre a argumentação (GUTHRIE, 1946, p. 221). 
É interessante como, assim como Franco prega o despir-se de teorias que, ao 
invés de janelas, tornam-se camisas-de-força, há também nos textos originais 
relativos à reforma coimbrã o mesmo tom 1. Por sua vez, embora em um 
contexto histórico diferente, Hipócrates, também ele, defende que a medicina 
tinha de se resguardar de manietar-se ao teoricismo, mantendo-se 
independente das especulações a priori e inverificáveis segundo ele praticadas 
pelos filósofos; ele se sente livre de sistemas teóricos desse tipo. Contudo, 
aceita que as substâncias naturais contêm poderes ou qualidades invisíveis 
e/ou inexplicáveis que, influindo sobre os humores, explicam a forma como os 
alimentos adentram, agem e são expulsos do organismo (HIPÓCRATES, 
1849a). Assim, cresce o valor dos sintomas - como, conforme citado, o volume 
das fezes, a flatulência (id., 1849b). É ainda, em parte, herança da medicina 
hipocrática, a valorização dos fatores ambientais, os quais, como vimos, em 
Franco contribuem para explicar a saúde e a doença, as propriedades dos 
alimentos, a nutrição e até mesmo a qualidade dos homens e dos países. Mas, 
embora tantos e tão fundamentais os pontos de contato entre a dietética em 
Franco e em Hipócrates, não se trata de uma apropriação automática ou 
acrítica. Diferentemente de Hipócrates, Franco considera haver nos 
temperamentos ação não apenas dos líquidos, mas também dos sólidos – uma 
limitação na teoria hipocrática 2

                                                                 
1 Hipócrates, “que justamente respeitamos como pai da medicina” (JUNTA..., 1771, p. 
299) é nos documentos da Junta prévia à reforma apontado como mais um legitimador 
do ingresso da geometria e da aritmética no universo médico; a observação e a 
experiência teriam raízes em Hipócrates e seriam “o único meio de se sair do caos” em 
que se encontrava o ensino na instituição (ibid., p. 335). No novo currículo de 
medicina, parte do quarto ano estaria reservado aos aforismos hipocráticos 
(UNIVERSIDADE..., 1972). Na reforma de Coimbra, nem todo o conhecimento clássico 
foi descartado; parte dele foi ressignificado para dar autoridade ao futuro. 

.  

2“Sendo muito difícil calcular os diversos graus de força e sensibilidade dos sólidos, 
contentaram-se quase todos os médicos antigos e modernos em estabelecer os 
diferentes temperamentos segundo a qualidade e superabundância dos humores, os 
quais mais facilmente se reconhecem, sem entrar na intrincada análise dos sólidos” 
(FRANCO, 1814, v. 1, p. 18); porém Franco justifica: "ainda que nesta divisão [dos 
temperamentos] em nada se contemplem  os sólidos, não devemos entender que ao 
grande engenho de Hipócrates escapasse a sua influência nos diferentes humores. 
Julgou (...) mais conveniente tomar estes segundos por termos fixos donde se partisse, 
para que menos dificilmente se entrasse no conhecimento das diversas constituições; 
as quais, porém, nunca se encontram em estado de simplicidade" (ibid., p. 18-9) - 
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Na realidade, Franco vai retomar a doutrina hipocrática-galênica do 
humorismo, mesclando-a a inovações oriundas da física e da química que 
vinham de ser introduzidas nos conteúdos médicos na formação em Coimbra. 
Galeno, conquanto por vezes mostrado como a personificação do erro e do 
atraso científico nos documentos atinentes à Reforma, em realidade foi 
tratado de forma ambígua 1. Aliás, em Franco é seguida linha semelhante 2

                                                                                                                                              
“seguiremos, pois, a divisão que o chefe da medicina estabeleceu, sem embargo de se 
não julgar exato, mas o estado de nossos conhecimentos atuais não dá outra mais 
apurada” (ibid., p. 19). 
1 É verdade que a reforma pombalina rebaixou brutalmente a influência de Galeno no 
currículo coimbrão. Contudo esta não foi de todo suprimida: ele é destroçado como 
autoridade médica, mas, em algumas poucas passagens, paradoxalmente, elogiado. 
Galeno seria “uma autoridade de grande peso” e “seguiu exatamente os passos de 
Hipócrates” (JUNTA..., 1771, p. 300). Da mesma forma que Hipócrates, Galeno é 
acionado para justificar a razão e a experiência como métodos da medicina, o uso do 
pensamento geométrico e matemático nesta (ibid., p. 300). Se, de um lado, ele 
propagou a teoria hipocrática, aspecto considerado positivo, a reinterpretação dessa 
teoria adotada pelos comentadores arábico-galênicos é condenada; Galeno, 
consequentemente, viciou a medicina portuguesa, pois, do ponto de vista científico, 
Hipócrates seria o melhor, o mais verdadeiro, devendo ser tomado “na sua fonte” 
(ibid., p. 307). Além disso, Galeno seria partidário de alguns conceitos de Aristóteles - 
que desprezara aspectos da teoria hipocrática -, assim prejudicando a medicina. Os 
peripatéticos – a escola aristotélica – cometeriam o grave erro de não contemplar a 
natureza; eles são identificados com os jesuítas (ibid., p. 335). A anatomia (ibid., p. 322) 
e a botânica galênicas (ibid., p. 320) seriam imperfeitas, e ele também estaria distante 
da “verdadeira física” (ibid., p. 320). Portanto, Galeno é maciçamente condenado, mas 
em alguns momentos ou aspectos pontuais admitido como autoridade. 
2 Para o luso-brasileiro, Galeno é um homem de saber e discernimento, um grande 
prático (FRANCO, 1814, v. 1, p.8), e algumas de suas recomendações são reforçadas.       

. 
Historicamente, seria um tanto difícil suprimir integralmente o papel de 
Galeno na medicina tida por moderna, dada a tradição de dez séculos, até a 
Idade Média, de sua autoridade no meio médico sistematizando a medicina 
clássica greco-romana e helenística e retomando as bases da doutrina 
hipocrática - uma vez que esta, no caso em apreço da dietética e nos rumos da 
reforma coimbrã, era revitalizada. Mas na obra de Franco, em termos de 
dietética a chave hipocrática transcende a galênica - a primeira liga-se à 
posição tida por patriarcal na medicina, e é muito mais citada – sendo Galeno 
visto como um ampliador da obra de Hipócrates, mas também alguém 
passível de erros. Um deles, sua concentração, similarmente a Hipócrates, 
somente nas partes líquidas do corpo. O maior erro, não obstante, seria sua 
classificação da comida/bebida como uma das res non naturales, coisas não 
naturais, o que Franco considera incrível para alguém do porte de Galeno. 
Galeno continua, nessa obra, e apesar dos conteúdos sobre ele na Reforma, 
sendo considerado um dos grandes, mas muito secundário a Hipócrates e 
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pouquíssimo acionado como autoridade. António Nunes Ribeiro Sanches, 
como se sabe um dos inspiradores, ao lado de Luís António Verney, da 
reforma em questão, considerava limitada a medicina galênica, propondo, em 
substituição a ela, as teorias do neerlandês Herman Boerhaave, de quem fora 
aluno. Como sabido, este foi o nome de maior relevância no âmbito da 
Reforma do ensino médico, com poucas ressalvas 1

Assim, uma reapropriação da medicina clássica confere parte das 
bases da dietética operada por Franco, aliada à valorização da física, também 
pregada no âmbito da Reforma, e das demais ciências, 'modernizadas', da 
química, da botânica, da fisiologia e da anatomia. Nesse sentido, a 
contribuição destas, em particular da física, vem no esteio não apenas de 
conteúdos, mas de formas de pensar 

, tendo considerável 
influência na medicina portuguesa. Para Boerhaave, a dietética seria, ao lado 
da medicina interna e da cirurgia, um dos ramos principais da medicina 
(TOBIN, 2001, p. 113). Em suas orações, Boerhaave afirma a importância do 
legado hipocrático, e especificamente em relação à dieta (BOERHAAVE, 1721, 
p. 77). Nas argumentações de suas orações, recorre não só a Hipócrates, mas 
também, por vezes, a Aristóteles e Galeno (id., 1983). Boerhaave incorpora a 
doutrina hipocrática também porque este vê poderes curativos da natureza e 
porque defende uma rigorosa observação clínica. Tais visões são incorporadas 
ao universo mecanicista por ele operado na explicação da natureza comum 
dos fluidos como parte da física e da hidrostática (ibid., p. 106) e de como os 
líquidos deveriam circular livremente pelos tubos e vasos da máquina corporal 
(id., 1739, p. 3) – condições que ele aplica ao afirmar a transformação de 
alimentos e bebidas em fluidos corporais humanos, com a nutrição enchendo, 
assim, os vasos com os humores (id., 1983, p. 244). Na análise da máquina 
humana, Boerhaave considerava não somente as partes líquidas, como as 
sólidas, e é esta a via teórica pela qual as partes sólidas – que Franco criticava 
estarem ausentes no modelo hipocrático e hipocrático-galênico – ingressam 
no ideário do luso-brasileiro. A ideia do equilíbrio humoral foi preservada, mas 
agora referida em uma linguagem mecânica e hidrostática; a saúde resulta da 
livre circulação dos fluidos, a enfermidade de sua obliteração.  

2

                                                                 
1Os autores estudados em medicina deveriam usar método semelhante ao dos 
geômetras, do mesmo modo como Boerhaave, “ainda que com alguns defeitos" 
executava (UNIVERSIDADE..., 1772, p. 21). 
2 A física não só seria elevada à condição de “a ciência da natureza” como serviria 
também para acostumar a “meditar nas matérias com ordem e reflexão” (JUNTA..., p. 
304).  

, e nesse âmbito coloca-se toda uma 
forma de enfrentamento da realidade da natureza, da saúde e da doença, que 
vemos presente na Reforma e detectável nas inclinações e crenças médicas de 
Franco. Assim, vemos, por exemplo, diversos conteúdos considerados 
modernos – como da química, da anatomia e da fisiologia - presentes na 
explicação de componentes alimentares, de trajetos tomados pela nutrição no 
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organismo, da ação de humores sobre os alimentos, nas propriedades dos 
alimentos consideradas mais relevantes para a vida e a saúde, etc. A maneira 
de construção das explicações faz-se sublinhar pelo desprezo ao teoricismo, 
sentimento que representou um dos mais fortes argumentos 
institucionalmente empregados nas justificativas de mudança do ensino 
coimbrão 1

                                                                 
1 O antigo ensino em Coimbra estaria calcado em uma excessiva derivação da prática a 
partir da teoria - expressão, inclusive, de uma escravidão ao sistema galênico (JUNTA..., 
341). A Reforma tinha inspirações francesas e, como sabido, uma das mudanças 
havidas no ensino francês no tempo da Revolução foi, no âmbito da École Normale 
Supérieure, a abertura da possibilidade de os homens de ciência apresentarem 
interpretações próprias sobre seus temas (CROSLAND, 1975). Nesse sentido, a 
observação e experimentação ganham espaço, pois podem ser efetuadas por um 
observador abalizado que dela pode derivar conhecimentos e diretrizes de ação. 
Segundo a Junta prévia à Reforma, Boerhaave rejeitava as hipóteses que haviam 
causado retardos na física e na medicina, só adotando “o que se pode constatar pela 
experiência e observação fundada em princípios matemáticos (JUNTA..., p. 304). 
Conforme os Estatutos, todas as disciplinas deveriam ser ensinadas “sem adesão a 
sistema algum”, mas à semelhança dos métodos da física, mecânica, hidráulica e 
outros, porque “as propriedades medicinais dos remédios (…) resultam de suas 
propriedades físicas” (UNIVERSIDADE..., 1972, p. 21). É nesse âmbito que, em certos 
casos, para Franco a teoria é quimérica, um contaminante da ciência. Infere-se que, 
para ele, as teorias científicas teriam de se encaixar a sua visão liberal de como deveria 
ser o mundo - à sociedade luso-brasileira de então, ao ensino em contraposição às 
tradições retóricas e às amarras religiosas. Estas últimas eram o verdadeiro pano de 
fundo por trás dessas justificativas de Franco: o autoritarismo e tradicionalismo 
jesuíticos seriam entraves ao pensamento.  E Boerhaave é uma referência importante 
na Medicina Teológica de Franco (1794). No âmbito da Reforma, apontava-se que os 
jesuítas teriam se valido da autoridade para impedir o ensino de determinados 
conhecimentos mais avançados (JUNTA..., p. 336).  

. A tese da teoria como excesso, como excedente dos limites 
sensatos, torna-se irracional. Abrem-se alas, então, para um certo caráter que 
se poderia dizer indutivista na modelação desse ideário, outorgando-se valor 
às semelhanças, às aparências, aos hábitos, a certas análises sensorialistas. 
Assim, a relevância da experiência diária defendida por Boerhaave 
(BOERHAAVE, 1983, p. 106), torna-se fundamento do fazer médico em Franco. 
A relevância consagrada ao hábito e ao costume, prende-se a seu registro 
factual - na trajetória histórica, individual ou da humanidade -, segundo o qual 
certos alimentos tanto poderiam ser benéficos quanto maléficos. Os sentidos 
continuam a ter, como em períodos científicos precedentes, seu valor, mas 
estão agora acomodados em um universo em que não são mais tão 
fundamentais quanto eram, mas são admitidos como coadjuvantes no escopo 
do caráter rotineiro, repetitivo, que se coaduna com a necessidade da 
observação da natureza, do homem são e do doente. Por seu turno, a seriação 
de observações e comportamentos permite inferir padrões, os quais se 
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convertem em autoridade. A demonstrabilidade do acerto ou não da 
permissão ao hábito sustenta-se na observação dos resultados desse hábito 
ao longo do tempo em um indivíduo de interesse ou na história humana – 
povos -, e mais, o hábito em si é um sujeito, poi pode modificar a natureza ao 
gerar novas necessidades no organismo e, uma vez gerada esta nova 
demanda, caberia à ciência médica detectá-la e cuidar de que fosse satsifeita. 
Portanto há abertura de uma maleabilidade no pensamento médico porque a 
natureza não é sempre igual a si mesma. Isto se dá, em boa parte, por efeito 
da crença na comunicação universal de propriedades entre os seres e o 
ambiente, típica daquele contexto histórico. Não havia a ideia da 
unicausalidade de uma doença. Dava-se uma concepção ambientalista da 
determinação das morbidades, da composição dos alimentos, dos 
mecanismos de nutrição e cura. O vitalismo, as teorias miasmáticas, a teoria 
do calórico – todas elas presentes nos ideários aqui referidos – ensejavam 
essa concepção holística e ambientalista.  

Na obra de Franco, o vitalismo é uma das mais fundamentais 
concepções para explicar a nutrição como processo metabólico e como 
determinação das interações homem-natureza. O alimento não é só química, 
nem só fisiologia, nem só conduta terapêutica. Ele é uma matéria ativa que 
contribui para o organismo ter e manter uma atividade vital, a qual 
transcende o que estas ciências poderiam explicar. Por forças que estão 
ocultas - correspondendo a lapsos lógicos que acomodam um nicho obscuro 
na ciência, dentro da concepção teórica e feições metodológicas estruturadas 
na obra de Franco e no pensamento prevalente – o vitalismo, ao mesmo 
tempo em que amplia o lugar dos entes vivos na natureza, restringe a 
perscrutabilidade dessa mesma natureza. O segredo vital seria um 
conhecimento inexaurível pela observação, um dos mistérios da natureza, 
natureza então simplesmente aceita como boa e majestosa. O elogio à mãe-
natureza, e mesmo à simplicidade como uma qualidade identificada na 
natureza menos mudada pelo homem, liga-se à crença nesse princípio vital 
soberano, ao qual subjunge-se a expressão da vida em um princípio básico 
constante, único e vital. Em parte, a própria magnitude e maravilha desse 
princípio justifica que não seja tarefa da ciência desvendá-lo todo, e as 
acomodações teóricas giram em torno disso, contribuindo com parte da 
explicação de porque o princípio primordial que nutre é um só. Podem-se-lhe 
estar apensadas outras substâncias importantes para o funcionamento da 
máquina orgânica, mas inferiores, em termos vitais, a este princípio maior. 
Essa conversibilidade do todo no um - o alimento na mucilagem, a 
animalização dos alimentos – vem nesse mesmo diapasão do um, do único, 
presente no cerne da ideia da vitalidade como sendo uma característica única 
e comum aos seres vivos. A própria teoria hipocrática, no seu alimentum 
unum, assim o rege. Para além disso, a importância da consistência da 
mucilagem, suplantando sua composição química, remete, por um lado, à 
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relevância da física 1

A relevância da obra de Franco em torno da dietética representou um 
momento relevante da circulação do conhecimento sobre detética no mundo 
luso-brasileiro. Para o médico francês José Francisco Xavier Sigaud, uma figura 
importante para a organização da medicina brasileira nos oitocentos, Franco 
"deve ser considerado um dos mais notáveis médicos do continente 
americano" (SIGAUD, 2009, p. 103). Elementos de higiene, no qual ele 
concentrou sua temática dietética, chegou a quatro edições. Dado o interdito 
de criação de universidades no Brasil no período, a formação de médicos luso-
brasileiros em Coimbra - alguns dos quais, retornando ao Brasil, 

; e não deixa de ter um tom sensorialista, pelo aspecto 
visual e tátil envolvido no constructo. Alia-se, ainda, o regime da observação, 
do aspecto rotineiro da presença desse tipo de consistência em distintos 
compartimentos explorados pela ciência - como em diversos alimentos, nos 
mucos orgânicos, no embrião humano. Ao contrário de outros contextos 
históricos (GARLAND, 2005), no contexto aqui abordado vitalismo e 
mecanicismo não estão em oposição. Pelo contrário; mesmo em suas 
explicações da vitalidade Franco vai se valer de analogias mecanicistas. A física 
estava em alta e fora a física clássica dos século XVII quem trouxera a onda 
mecanicista à voga. Historicamente, o mecanicismo teria sido, por vezes, 
reducionista (ibid.); mas, neste caso, sua conjugação à epistemologia vitalista 
veio acrescentar a esta uma nova dimensão, ao complexificá-la, pois, casada 
com o pensamento sobre os humores, sobre o papel dos sólidos e dos 
líquidos, redundou em uma interpretação mais operacional e aplicada das 
funções orgânicas. Nessa complexificação, na obra de Franco a nutrição 
galgou destaque, como se infere inclusive pelo elevado papel legado ao 
epigástrio. Havia, até então, a crença e defesa da necessidade de um caráter 
experimental para a ciência. Mas não as condições institucionalizadas 
suficientes para tal. À medida que as mudanças em tais condições ensejaram a 
descrição de mais processos biológicos na linguagem da química e da física, à 
medida em que Claude Bernard se contrapôs ao vitalismo, o vitalismo foi se 
tornando marginal (DE KLERK, 1979). 

O exemplo da dietética em Franco serve para demonstrar como os 
contextos científicos podem ser complexos, plurais, em termos de ideias, com 
a dinâmica interlocução de correntes científicas, inclusive com reapropriações 
de culturas pretéritas. O que se observa no presente caso é uma intrincada 
configuração de ideias congregando interpretações teleológicas e holísticas da 
vida com uma moldura causal mecânica. Esta configuração encontra, em 
expressiva parte, paralelo com as vertentes de ensino praticadas em Coimbra 
como resultado da Reforma. O caso em questão exemplifica a necessidade de 
desnaturalização das interrelações de ideias e um criterioso exame de 
polarizações interteóricas pré-concebidas.  

                                                                 
1No sentido da atual físico-química. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 612 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

implementaram ações de destaque do ponto de vista científico, do cuidado 
médico e, especialmente, da circulação de saberes e metodologias – 
representou uma contribuição ao enfrentamento científico de problemáticas 
locais. Na obra de Franco, apesar de duras críticas deste às mudanças por 
ocasião da Viradeira, observa-se a relevância da formação que recebera na 
Universidade de Coimbra, e o protagonismo desta como lugar de ideias e 
locus de emolduramento da formação na dietética luso-brasileira da época.  

Hoje, já existe um lugar chamado ciência. Mas nem sempre foi assim. 
Hoje, as relações entre as ciências, entre a ciência e o Estado, entre a ciência e 
as tradições religiosas, não são como eram. Franco e seus coetâneos ainda 
lutavam por um lugar para a ciência no universo no qual se inseriam. As ideias 
de Franco sobre higiene e dietética enquadravam-se nesse esforço pela 
legitimação de um espaço e de um conjunto de ideias, portado a bandeira da 
modernização e do avanço que marcara o período reformista. Mas, em 
algumas ocasiões dessa história, como também da história das ciências em 
geral, inovação foi revisitar o passado - por vezes visto como fonte do 
conhecimento mais original e de maior valor para a ontologia, por sua verdade 
e pureza. Na reforma coimbrã estava em xeque, acima de tudo, o que era a 
verdadeira ciência, o que era a medicina mais legítima para explicar e corrigir 
o mundo: o melhor método científico e seu potencial de solucionar os 
problemas da vida - no caso em questão, na interlocução entre alimento, 
saúde e doença - e seu significado no mundo luso-brasileiro de então. Naquele 
caldeirão de ideias, aqueles tantos 'ismos' davam o tom. Mas eles eram 
apenas rótulos, como o são hoje os nomes que inventamos para narrar a 
ciência. Esta corresponde, em verdade, a dinâmicas entre saberes e 
instrumentais, acomodadas em uma cosmovisão. São, como para Franco um 
dia o foram, as verdades em que cremos hoje. 
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Durante séculos, uma grande rivalidade prevaleceu entre médicos e 

cirurgiões em Portugal, gozando os primeiros de um estatuto muito superior a 
estes. A situação começou a mudar no século XVIII, mas a distinção só 
desapareceria no século XIX. 

Vários cirurgiões emigraram de Portugal ao Brasil no século XVIII, pois 
na colônia os médicos eram pouquíssimos e as diferenças nas  prerrogativas 
das duas classes se amenizavam e os cirurgiões tinham a possibilidade de 
expandir consideravelmente seu campo de atuação, entrando decididamente 
na área privativa dos médicos, com um aumento consequente de prestígio 
social e riqueza. Vários desses cirurgiões publicaram livros em que descrevem 
seu conhecimemto de tratar doenças tropicais inexistentes em Portugal. 
Talvez o menos conhecido desses livros seja o Governo de Mineiros, publicado 
em 1770 pelo cirurgião José Antonio Mendes, após uma permanência de mais 
de duas décadas tratando de doentes no Brasil, sobretudo na região 
diamantífera de Minas Gerais. Os quinze capítulos do livro ensinam a 
automedicação a pessoas que viviam longe de vilas e povoados, sem qualquer 
assistência à saúde. É fascinante ver aquela mistura de tratamentos, alguns 
europeus, outros aprendidos com índios ou africanos, e outros desenvolvidos 
pelo autor, quando a arte de curar se debatia entre procedimentos arcaicos e 
o vislumbre de outros mais recentes, embora ainda com laivos de crendices 
supersticiosas. O livro se coloca entre o velho e o limiar do novo, olhando 
simultaneamente  para trás e para a frente. 

 
Durante cerca de trezentos anos após o final do século XV, o ofício de 

curar foi aprendido em duas instituições principais em Portugal: a Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra e o Hospital de Todos os Santos, em 
Lisboa. A primeira formava médicos e vinha desde os albores das atividades 
universitárias em Portugal. A segunda havia sido fundada em 1492 por D. João 
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II, a partir da reunião de vários pequenos hospitais, e treinava cirurgiões1. 
Havia também outros praticantes da arte da cura, como os barbeiros 
sangradores, mas as duas primeiras categorias eram as mais expressivas e 
importantes. Sua rivalidade era notória, com os médicos ocupando um nicho 
social bem mais elevado que os cirurgiões, sendo estes considerados pelos 
primeiros como trabalhadores manuais, ou mecânicos. Os cursos seguidos 
pelas duas categorias refletiam bem essa diferença de abordagem. Os 
estudantes de medicina tinham um currículo sobretudo teórico, em que 
deviam conhecer bem a filosofia de Aristóteles e as doutrinas de autoridades 
consagradas, como Galeno e Avicena, por exemplo. Dava-se uma atenção 
bastante secundária a assuntos como o estudo da anatomia que, quando era 
estudada, geralmente o era com carcassas de animais. Após a graduação e sua 
respectiva defesa de tese, os médicos precisavam fazer um estágio junto a 
médicos experientes, acompanhando-os em sua rotina, para assim ganharem 
experiência. Já os estudantes de cirurgia tinham uma formação 
eminentemente prática, desprovida das graves cogitações filosóficas que 
tomavam a maior parte do estudo dos médicos2-3. Acompanhando a 
discrepância no estatuto social das duas categorias profissionais, havia 
também uma diferença significativa no nível de seus emolumentos. Esta 
situação perdurou até o final do século XVIII, só vindo a desaparecer no início 
do século XIX. Um episódio importante nessa evolução está ligado ao cirurgião 
Antonio Soares Brandão. Logo após o atentado regicida contra D. José, em 
1758, o Rei foi levado para a casa deste cirurgião, que o tratou com eficácia, 
salvando-lhe a vida. O soberano se mostrou reconhecido e cumulou Antonio 
Soares Brandão de títulos, cargos e mercês. Este episódio teve enorme 
importância na guerra surda entre médicos e cirurgiões. Manuel Gomes de 
Lima, em suas Memórias Cronológicas e Críticas, de 1762, assim se dirige ao 
Ministro Conde de Oeiras: “Até o feliz tempo de Vossa Excelência achavam os 
cirurgiões portugueses as portas fechadas para os seus adiantamentos. A sua 
arte sofria as calamidades de enteada, e sem pai que a amparasse, encontrava 
por todas as partes objetos dignos da maior desconsolação. Graças porém à 
grandeza de El Rey nosso Senhor, e aos acertos de Vossa Excelência, que já 
admiramos nobilitados com os maiores foros de Fidalguia os Cirurgiões 
beneméritos, e colocado no lugar de Cirurgião-Mor do Reino um Professor tão 
honrado como António Soares Brandão”4. 

Apesar de todas as dificuldades na assistência médica à população, 
Portugal criou desde muito cedo uma rede de instituições notáveis, as 
Misericórdias, que tiveram um papel importantíssimo no atendimento da 
população pobre e desassistida. Essa rede de casas de assistência foi também 
estendida ao Brasil, onde se estabeleceram as Santas Casas de Misericórdia, 
muitas das quais até hoje existentes, que ajudaram a minorar o gravíssimo 
estado de falta de cuidados médicos à população. É a propósito desta situação 
das Misericórdias portuguesas que um crítico acerbo e contumaz de tudo o 
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que fosse português, o Embaixador britânico Lord Methuen, foi forçado a 
reconhecer-lhes o mérito em carta de 1704 ao Conde de Nottingham: “Devo 
fazer justiça aos portugueses, pois certamente nunca houve um melhor 
tratamento dos doentes em nenhum outro lugar, e há muito para se 
reconhecer neste aspecto” 5. 

Em virtude da situação descrita, e como poucos médicos se 
aventuravam a vir exercer sua profissão na América portuguesa, a arte de 
curar esteve principalmente nas mãos dos cirurgiões no Brasil colonial. As 
diferenças sociais entre médicos e cirurgiões seriam bastante abrandadas na 
colônia, e estes últimos percebiam uma maior possibilidade de também 
ascender economicamente, tornando-se propriétários de terras, por exemplo. 
Esta situação pode ser apreciada  pelo seguinte acontecimento. Em 1749 
fundou-se no Porto a Academia Médico-Portopolitana, sob a proteção do 
Arcebispo de Braga. Seus estatutos principiam por dizer que ela havia sido 
“fundada para o cultivo da medicina experimental”, isto é, a partir da 
perspectiva dos cirurgiões. Os estatutos dividem o mundo em doze círculos, 
que incluem Portugal, Espanha e seus domínios. Uma dessas divisões é o 
Círculo Brasiliense, que compreendia “sete acadêmicos experimentais”, um 
deles residente no Rio de Janeiro e os demais na Capitania das Minas, em Vila 
Rica e Mariana6.  

Como a região das minas era um atrativo natural da população ao 
longo do século XVIII, aí também se concentrou um grupo expressivo de 
cirurgiões. Vários destes publicaram livros, que são testemunhos importantes 
da situação da saúde da população e das imensas dificuldades em sua 
assistência médica. Estes livros mostram o espírito prático desses cirurgiões, 
atentos a uma série de doenças tropicais desconhecidas no Reino, e que eles 
buscavam entender e tratar, fazendo contínuos experimentos e aprendendo o 
que podiam com indígenas e africanos a respeito das enfermidades e dos 
poderes curativos da flora brasileira.  Neste aspecto eles se distanciaram 
bastante dos médicos, que muitas vezes se apegavam a sua formação mais 
conservadora, e tinham dificuldade em assimilar essas novidades não-
acadêmicas. 
Três desses cirurgiões que viveram e praticaram largamente nas Minas Gerais 
setecentistas foram Luís Gomes Ferreira, João Cardoso de Miranda e José 
Antonio Mendes. O terceiro é o menos conhecido, e dele se falará com mais 
vagar adiante. 

Luís Gomes Ferreira era natural de São Pedro de Rates, próximo a 
Barcelos, e estudou cirurgia no Hospital de Todos os Santos, concluindo o 
curso em 1705.  Pouco depois estava no Brasil, inicialmente na Bahia, de onde 
se transferiu em 1710 para a  região mineira. Em 1735 publicou seu grande 
livro de quase 600 páginas, o Erário Mineral, que ainda teria uma segunda 
edição vinte anos depois. O Erário Mineral é contemporâneo de outra obra 
importante, publicada a partir de 1733 em vários tomos, que é a Historiologia 
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Médica, do médico José Rodrigues de Abreu, um discípulo intelectual do  
médico e químico alemão Georg Ernst Stahl, introdutor do animismo, ou 
vitalismo, na Medicina7-8. Curiosamente, José Rodrigues de Abreu havia 
passado alguns anos no Brasil, como médico recém-formado, entre 1709 e 
1714, mas esta experiência não transparece em sua grande obra médica 
posterior, apenas em um pequeno livro que escreveu quando aqui esteve9.  Os 
dois autores não podiam ser mais distintos em sua maneira de encarar a arte 
de curar. Enquanto Gomes Ferreira é um experimentalista, sempre disposto a 
tentar novos procedimentos e remédios, Rodrigues de Abreu é dogmático e 
teórico, expondo seus pontos de vista com enorme erudição. O primeiro, em 
seu afã de curar,  entusiasma-se tanto por seus experimentos que 
frequentemente deixa-se levar por crendices e mesmo superstição. Assim diz 
ele no Prólogo ao Leitor: “...como a censura é já muito antiga em todos 
quantos autores dão ao prelo seus escritos, já eu estou desenganado de ser 
mais censurado que pessoa alguma, assim por ser o primeiro que escrevo das 
enfermidades das minas do ouro, como por reconhecer as muitas faltas, que 
neste pequeno tomo ofereço.” Mais adiante ele toca na rivalidade entre 
médicos e cirurgiões: “se for censurado por escrever de Medicina, sendo 
professor de Cirurgia, respondo que a Cirurgia é parte inseparável da 
Medicina; e demais, que nas necessidades da saúde os cirurgióes suprem em 
falta dos senhores médicos, e com muita razão em tantas e tão remotas 
partes, que hoje estão povoadas nestas Minas, aonde não chegam médicos, 
nem ainda cirurgiões que professem Cirurgia, por cuja causa padecem os 
povos grandes necessidades. Para remediar estas, e dar luz aos principiantes 
nesta região, sai a público este Erário Mineral.” Pouco depois vem uma 
alfinetada nos médicos dogmáticos, que não conseguiam, em sua opinião, ver 
além de suas teorias: “escrevo observações, e não autoridades, e também te 
revelo os segredos que tenho alcançado por minha indústria sem alguma 
reserva, como fazem todos os autores...” É curioso que entre os poemas 
encomiásticos de praxe no início do livro de Gomes Ferreira há duas décimas 
de autoria do poeta satírico Tomás Pinto Brandão, o “Pinto Renascido”, dono 
de uma pena talentosa mas de um sarcasmo ferino. Pinto Brandão viveu 
muito tempo no Brasil, onde foi influenciado por seu amigo, o poeta baiano 
Gregório de Matos Guerra, o “Boca do Inferno”. Após seu regresso a Portugal, 
Pinto Brandão produziu uma torrente de poemas insultuosos contra o “Padre 
Voador”, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que muito prejudicaram sua 
reputação na época10. 

É importante chamar atenção para o importante papel representado 
pelas boticas conventuais no tratamento dos doentes no Brasil colonial. Os 
jesuítas, sobretudo, foram grandes cultores dessa tradição. Era famosa uma 
preparação  elaborada em suas instalações de Salvador, a “Triaga Brasílica”.  
Não obstante a dispersão ou destruição da maior parte dos papéis dos 
jesuítas, quando de sua expulsão, eles eram bastante organizados e 
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metódicos, o que fez com que o Arquivo da Companhia de Jesus no Vaticano 
conservasse um exemplar manuscrito da “Collecção de Varias Receitas e 
Segredos Particulares das Principaes Boticas da Nossa Companhia de Portugal, 
da India, de Macao, e do Brazil. Compostas e Experimentadas pelos melhores 
Medicos e Boticarios Mais Celebres que tem havido nessas partes. Aumentada 
com alguns indices e noticias muito curiozas, e necessarias para a boa direcção 
e acerto contra as enfermidades. Em Roma An. MDCCLXVI. Com todas as 
licenças necessarias”11. A Collecção é uma obra extensa, de 641 páginas, das 
quais 609 constituem o receituário. Deste receituário a mais famosa receita é 
a Triaga Brasílica, do Colégio Jesuíta da Bahia, que foi destacada por sua 
importância quando do sequestro dos bens da Companhia em 1759. A Triaga 
era uma composição de 78 ingredientes, em sua maioria de origem vegetal. 
Ela teve uma grande voga e dizia-se que sua eficácia era nada menos que 
“estupenda”. Todavia, a Capitania das Minas nunca teve conventos, que eram 
banidos por ordem real.  Esta era a única capitania da América portuguesa em 
que as ordens religiosas não se puderam estabelecer, de modo que aí jamais 
houve boticas conventuais, o que agravava ainda mais a precária situação do 
atendimento à saúde da população, aumentando destarte a importância do 
trabalho dos cirurgiões. 

Nos últimos anos foram publicados vários estudos que tratam de 
Gomes Ferreira e o Erário Mineral, inclusive duas edições modernas do livro, a 
primeira facsimilar e a segunda uma transcrição acrescida de minucioso 
estudo crítico. Por isso não se falará mais aqui deste tópico12-15. 

Outro cirurgião importante que viveu no Brasil no século XVIII foi 
João Cardoso de Miranda, que também exerceu sua profissão na Bahia e em 
Minas Gerais. Ele publicou duas obras, sendo a primeira a “Relação Cirúrgica e 
Médica”, de 1747, com segunda edição de 1751 (com um erro de impressão 
que dá a data como 1741)16. Este livro foi escrito para divulgar o que era 
reputado uma grande descoberta do autor qual seja, o remédio da cura do 
escorbuto, ou avitaminose C. Esta doença afetava sobretudo os escravos 
vindos da África, em decorrência da longa travessia marítima em que sua 
alimentação era das mais precárias e deficientes. Por esta razão a 
enfermidade era conhecida como “mal de Luanda”. No Livro XII do Erário 
Mineral, Luís Gomes Ferreira expõe a descoberta de seu colega, vários anos 
antes que ele a publicasse. Em sua opinião, João Cardoso de Miranda era 
“cirurgião curioso e sem ofensa dos mais dos de primeira estimação”. O 
preparado inventado por este último para curar o escorbuto era uma mistura 
de grande número de ingredientes, a maioria de origem vegetal. Como alguns 
desses vegetais provavelmente continham vitamina C, é bem possível que o 
remédio fosse eficaz, como alegava seu descobridor. Poucos anos depois, em 
1753, o cirurgião naval escocês James Lind descobriu a eficácia do uso de 
frutas cítricas na dieta como forma de prevenir o escorbuto, e os navios 
britânicos passaram a levar carregamentos de limões17.  
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O segundo livro de João Cardoso de Miranda data de 1749 e tem 
como título “Prodigiosa Lagoa Descoberta nas Congonhas das Minas do 
Sabará, que tem curado a varias pessoas dos achaques, que nesta Relação se 
expõem”18.  É um relato da famosa Lagoa Santa, cujas águas tinham a 
reputação de serem curativas. 

É chegada a hora de tratar do tema central desta comunicação, que é 
a obra de José Antonio Mendes, o Erário Mineral, publicado  alguns anos mais 
tarde, em 1770. Dos três é o menos conhecido, e só tem sido referido em 
trabalhos mais recentes, e mesmo assim na maioria das vezes de forma breve, 
exceto no caso da ref. 2215,19-22. Ele nasceu na Freguesia de São Vicente, no 
Arcebispado de Braga, e obteve sua carta de cirurgião no Hospital de Todos os 
Santos de Lisboa em 173923. Não se conhecem as datas de nascimento ou de 
morte nem dele nem de seus dois antecessores. Apenas se sabe que os três 
tinham formação semelhante, no hospital de Lisboa. Pouco depois de 
terminar seus estudos, Mendes veio para o Brasil, inicialmente para a Bahia, 
transferindo-se depois para as Minas, como acontecera com tantos 
imigrantes. Aí viveu por mais de vinte anos na região do Contrato Diamantino, 
em Diamantina e no Serro Frio. Ele era delegado do Cirurgião-mor do Reino 
em Minas Gerais, o já referido Antonio Soares Brandão, a quem sempre se 
mostrou muito grato, e serviu tanto no Hospital do Serro como no Regimento 
dos Dragões. O título completo de seu livro é “Governo de Mineiros mui 
necessário para os que vivem distantes de Professores seis, oito, dez e mais 
léguas, padecendo por esta causa os seus domésticos e escravos queixas, que 
pela dilação dos remédios se fazem incuráveis, e a mais das vezes mortais”24. 
Embora hoje o nome do livro surpreenda, a  palavra “governo” usada no título 
era empregada na época como sinônimo de tratamento. Em suma, trata-se de 
uma obra para ensinar automedicação, uma necessidade imperiosa naqueles 
tempos e lugares, como explica o próprio título. A Figura 1 mostra o 
frontispício do livro. 
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Fig. 1:  Frontispício de Governo de Mineiros 

O livro consta de xxi mais 137 páginas em oitavo, num total de 158 
páginas, sendo, portanto, de pequeno porte, principalmente se comparado ao 
Erário Mineral, por exemplo. Ele foi oferecido ao protetor de José Antonio 
Mendes, o Cirurgião-mor do Reino: “oferecido ao Senhor Coronel Antonio 
Soares Brandão, Cirurgião da Câmera de Sua Majestade Fidelssima, e Fidalgo 
de Sua Casa, Cirurgião-Mor dos Reinos, Seus Domínios e Exércitos”. Na 
dedicatória que se segue, vêm mais elogios ao Cirurgião-mor: “Como V. 
Senhoria me fez a honra de nomear-me seu Comissário Geral em toda a 
América, se me faz preciso levar como amigo este leve governo para Mineiros 
e Roleiros, que vivem muito distantes de povoados e, para este alcançar a 
glória de bem aceito, me valho de o dedicar e oferecer ao maior mecenas que 
no presente século professa não só a Cirurgia, Anatomia, mas ainda a mesma 
Medicina; em que tudo se acha em V. Senhoria em tão avultado auge, que não 
só nesta Corte e Reino são veneradas as doutas letras de V. Senhoria, mas 
também por toda a América por onde tenho girado e sido indigno delegado de 
V. Senhoria”. 
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Após a dedicatória vem um soneto, “Em louvor deste livro”, de 
autoria do Capitão-mor de Alenquer José Xavier de Valadares e Souza. 
Inocêncio, no Dicionário Bibliográfico Português, diz que ele se formara em 
Cânones por Coimbra e era poeta bissexto25. O soneto, de feitio medíocre, 
derrama elogios ao autor do livro em decassílabos heroicos: 

 
Nessas vastas regiões, que indica a Fama 
No lenho, a que deu nome a brasa viva, 
Reina absoluta a Parca executiva, 
Com a mirrada mão mortes derrama. 
 
O etíope boçal enfermo clama, 
O índio bruto geme em febre ativa; 
E aflita com o mal, que a inércia aviva, 
Em vão pela Arte a Natureza chama. 

 

Mas já prevém remédio a tanto dano 
Este livro, que expõe, sábio e profundo, 
Auxílio pronto ao débil corpo humano: 
 
Em que com fácil método jucundo 
A rebater da Parca o golpe insano 
Ensina novo Apolo a novo Mundo. 

 

A seguir vem o proêmio do livro, que ocupa quatorze páginas. Logo 
no início diz ele: “ parece mais que ingratidão ocultar para si só o que pode ser 
útil para muitos. Esta sem dúvida é a razão, porque o que quiser viver bem em 
este mundo, não há de viver somente para si, mas também para os mais.” E 
mais adiante: “a utilidade pública deve ser o escopo dos escritos, para que 
assim não só se adiantem as ciências, mas também se acreditem os 
professores”. Mais à frente ele justifica a razão de ser do livro: “Como há trinta 
e cinco anos me tenho empregado na Arte Cirúrgica, e vários destes no 
fatigável trabalho de Cirurgião dos Hospitais do Contrato Diamantino no Serro 
do Frio, e no mesmo no Hospital dos Dragões da guarnição de Minas Gerais, 
em os quais pela multidão de enfermos, que a eles concorrem todos os dias, se 
encontram várias queixas, e casos nunca vistos nesta Europa; por cujo motivo 
exporei vários remédios, e inventos particulares, que servirão aos pobres 
enfermos de total alívio, e a mim, e à mesma Arte, de crédito; os quais me 
parece justo publicar, para que todos naquele diferente clima deles se 
aproveitem”. Um pouco mais à frente, continua ele: “além disto a falta, que 
tenho alcançado em vários sujeitos, ainda nos mesmos professores, a respeito 
das formas e limitações das quantidades dos remédios assim símplices, como 
compostos, que se devem aplicar às enfermidades, com o método racional, me 
obriga com zelo compassivo a este empenho; evitando com esta diligência 
muitos erros, que continuamente estão cometendo os curiosos moradores dos 
Sertões e Minas, uns talvez por não gastarem com os médicos e cirurgiões, 
outros por não poderem, nem terem posses para os chamar; e outros pelas 
grandes distâncias em que moram”. Assim como fizera Gomes Ferreira no 
Erário Mineral, ele também se vê obrigado a justificar-se perante os médicos: 
“já conheço que me responderão que a administração dos remédios internos 
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pertence aos professores de Medicina; e que estes como herois de tanta 
ciência terão por inúteis as minhas advertências. Confesso que sim: porém 
como eu só faço esta obra para curiosos, que vivem apartados de todo o uso e 
aplicação de remédios, e só os usam nas suas necessidades aos seus 
domésticos e escravos, e como naquelas paragens não há professores, se faz 
preciso que os mesmos curiosos saibam o modo como hão de administrar os 
remédios interiormente por suas quantidades e qualidades. ... Estas as justas 
razões que me obrigam a fazer esta obra, e nela falar não só nas quantidades 
dos remédios, mas também nas suas qualidades, e (com humilde reverência ao 
Senhor Doutor Físico-mor do Reino) também na sua manufatura, para que 
possam os curiosos da dispersa América, mais livres do susto, remediar os seus 
escravos e domésticos de sua casa. Estas as razões que me obrigam a falar 
nesta obra em vários remédios internos, que em nada tocam as margens da 
Arte Cirúrgica, Arte que professo, e só são para servirem de regimen aos 
curiosos nas suas aflições. ... pois não é a minha mente dar leis na Medicina, 
nem aos médicos, como fez Numa Pompílio aos romanos.  
Não me parece delito apontar os remédios que a minha experiência e boa 
diligência me têm mostrado singulares no efeito no clima da América, e com 
eles livrado a muitos enfermos de funestos casos”. 

Ao final do proêmio há uma sentença interessantíssima que mostra 
sua postura com relação ao estudo e à prática da arte de curar: “também te 
advirto que não acharás nesta obra sutilezas de Cartésio, ideias de Platão, 
máximas de Aristóteles, nem agudezas de Gassendo: porque no emprego 
dessas mentais contemplações se empregam mais relevantes penas que a 
minha”. 

Apesar desta advertência, no proêmio José Antonio Mendes procura 
mostrar uma erudição que provavelmente não tinha, uma vez que não possuía 
formação acadêmica. Ele insere a todo momento citações clássicas, como se 
vê acima a respeito do segundo Rei de Roma, Numa Pompílio. Contudo, 
equivoca-se ao falar do famoso encontro entre Alexandre Magno e o filósofo 
Diógenes, que descreve como um encontro entre César e Diógenes.  Ele tinha 
plena consciência de suas limitações, pois virá a escrever no Capítulo VI: “vede 
que eu em muitas palavras me explico por estilo mui grosseiro, mas esse não é 
para todos, nem para os limados, é só para aqueles que talvez nem ler saibam, 
e que lhes seja preciso mandar ler este livrinho, ou outro, para ver o que há de 
e deve fazer ao seu escravo: e como pode então este entender o limado de 
vocábulos? Perdoai pois vós discretos, e não me tenhais a mal quando lerdes 
grossarias; suponde então que falo com aqueles, e não convosco”. Esta 
admissão de escrever num “estilo grosseiro” é corroborada ao longo do texto, 
em que os erros gramaticais, sobretudo de concordância e de conjugação de 
verbos, são frequentes. É muito comum que ele na  mesma sentença trate seu 
leitor na segunda pessoa do singular e do plural.  
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Em seguida ao proêmio seguem-se os quinze capítulos em que se 
divide o livro. O Capítulo I vai tratar do fleimão, definido como “um apostema 
maior, ou menor, no qual há inchação, quentura, vermelhidão, e dor”, mas é 
precedido por um texto introdutório bastante interessante, que reforça seus 
argumentos anteriores: “muitos são os livros doutos que se têm dado à luz 
tanto Cirúrgicos, Farmacêuticos, como na mesma Medicina; que, por não 
acrescentar escrita, não refiro uns, e outros: mas como todos estes são 
derivados a professores de uma e outra faculdade, e nenhum deles atende à 
necessidade urgente que há naquelas remotas partes, onde totalmente nem 
há professores de nenhuma delas, nem boticas; assim se faz preciso fazer esta 
pequena obra, na qual imitarei, para as queixas que tratar, as qualidades e 
formas dos remédios, e ensinarei suas disposições e composições, depois de 
apontar as queixas, para que servem, e a ocasião oportuna, em que se devem 
aplicar: e por isso me não demorarei em explicar as causas, mas só sim 
levemente tocarei os sinais, para estes as conhecerem: e todo o meu desvelo 
será ensinar-lhes o modo de as curar, determinando-lhes o remédio mais 
vigoroso, e o modo de o comporem: que, ainda que lhe falte a doutrina 
Farmacêutica, suprirá a esta a curiosidade, e necessidade, e também a 
fresquidão da manufatura do mesmo remédio.”  

O Capítulo II trata da erisipela, uma doença que causa ulceração da 
pele, e que é assim descrita: “é certo que todos os autores que têm escrito de 
Cirurgia, têm definido muito bem o que seja erisipela, e qual o seu método 
curativo: mas eu sempre direi dela alguma coisa. É sem dúvida que semelhante 
queixa costuma dar em muitas pessoas quase por uso; e estas, já por 
costumadas a ela lhe não fazem coisa alguma; que sucede semelhante queixa 
remediar-se muitas vezes melhor e sem remédios, pois cometendo-a à 
natureza, esta de todo a vence: mas como nem sempre assim sucede, vou a 
dizer que quando esta queixa dá com febre grande, e muitos rigores de frio, 
será útil sangrar logo no princípio, no pé: e na parte não se deve usar remédio 
algum, senão depois de passados três dias: e então usareis da seguinte água, 
que é singular, pondo por cima de toda a parte erisipelada panos molhados 
nela.” Segue-se a receita da “água”, que devia conter aguardente, alcanfor e 
triaga magna. Este último ingrediente podia ser adquirido em várias boticas, 
segundo ele mesmo dará instruções ao final do livro, fornecendo até os nomes 
dos boticários e seu endereços, tanto em Salvador como no Rio de Janeiro.  

O Capítulo III descreve o edema: “é o edema um apostema 
fleumático, que nasce em qualquer parte do nosso corpo, principalmente em 
partes carnosas, e brando ao tato: não tem calor senão natural: poucas vezes 
tem dor; e, se a tem, é pouca: e quase nunca muda de cor.” Segue-se a receita 
do remédio respectivo, também de origem vegetal. 

O capítulo seguinte, de número IV, descreve o cirro ou tumor: “ é o 
cirro um apostema, ou tumor muito duro, sem dor, nem calor fora do natural; 
mas antes algumas vezes se acha nele menos calor. É gerado de humores frios, 
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crassos, e adultos, que estagnados naquela parte, se encalharam de sorte que 
fizeram o tal apostema; o qual de sua natureza se faz rebelde aos remédios, e 
muitas vezes serve de desdouro ao professor. Mas nem por isso deixarei de 
tocar no seu método curativo, para que os meus curiosos, quando o 
encontrarem, saibam ao menos o nome que lhe hão de dar; e também é justo 
não ignorem o remédio que lhe hão de aplicar.  
Deve pois o professor, ou curioso, que assistir ao tal apostema, examinar se a 
pessoa que o padece é sanguínea, ou se lhe faltou alguma evacuação, a que 
fosse acostumado, ..., e se usará logo do emplastro seguinte. Este é o 
emplastro micapanis, que é miolo de pão alvo aboborado em leite de peito, e 
pisado com gema de ovo, estendido em pano, posto na parte: ou cozer 
bananas de S. Tomé em leite de vaca, e pisá-las com gema de ovo, e aplicá-las 
sobre a parte com pano de linho. 

O Capítulo V se dedica ao carbúnculo, doença infecciosa de origem 
bacteriana: “o carbúnculo é uma pequena pústula com inchação, dureza de 
roda, e alguma vermelhidão sobre a mesma dureza, e no meio sua cabeça 
ofuscada, cor de beringela meio madura, com dor grande, que às vezes se 
distende pelo membro onde está a pústula: estas nascem de ordinário em 
partes principais, como beiços, barba, testa, e em as mais partes que têm o 
nome de principais”. Vêm a seguir várias receitas, com a recomendação de, ao 
final, dar ao enfermo “o celebrado digestivo de picão, que em todas as Minas 
se sabe fazer”. Muitas vezes, todavia, os remédios não logram efeito, ao que 
ele diz: “porém, suponhamos que não sucede assim como temos ponderado: 
mas que a dita pústula, em lugar de fazer a escara dura, e parar a 
malignidade, tudo sucedeu às avessas; e que, indo vós no dia seguinte, 
achastes o enfermo muito ansiado, com mais dores, e mais febre; e decobrindo 
a parte, vistes que os pós não tinham feito escara, mas sim que as umidades os 
tinham feito em maça, e que esta era quase negra, e que a parte estava lívida, 
e muito branda, botando de si umidades da mesma cor; e que todos os mais 
sintomas estavam muito aumentados: neste caso deveis sem mais demora 
usar do local mais vigoroso e mais seguro e último, de que todos os autores 
usam, que é o fogo, pondo um cautério em brasa, ou, não o tendo, uma faca 
flamenga, e com isto em brasa metê-lo pelo corpo da pústula com a 
profundidade necessária, de sorte que entre por entre a podridão e a carne sã, 
e que extirpe fora tudo quanto for podridão, e carne podre; cauterizando ainda 
toda aquela que tiver inchação, ou em que estiver embebida a má qualidade 
de semelhante nascida: e queimando assim o dito antraz, porão por cima 
somente fios secos e pano de linho também seco, e assim deixarão ficar-lhe, 
passadas vinte e quatro horas, e então examinarão se a escara, que fez o fogo, 
está dura, e bem seca toda; e neste caso entenderão estar parado o antraz, e a 
sua maligna e corrosiva qualidade..” 

Em seguida vêm quatro capítulos, de VI a IX, que tratam de diferentes 
tipos de feridas, que são as feridas contusas, feitas com pau, pedra, ferro sem 
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corte, ou queda (Capítulo VI), as feridas incisas, feitas com instrumento que 
corta (Capítulo VII), as feridas perfurantes, feitas com instrumento perfurante, 
como aquelas resultantes de estocadas (Capítulo VIII), e as feridas dos nervos 
(Capítulo IX). É interessante verificar seu cuidado com a higiene, numa época 
em que noções de assepsia inexistiam. Ele escreve, por exemplo, no Cap. VI: 
deve-se “recolher o enfermo a lugar cômodo, livre do ar, e aquentar 
aguardente ou vinho, o que tiver mais pronto, e lavar muito bem a ferida, 
rapando todo o cabelo: e a limpando de todo o sangue, e coisas estranhas, 
examinará a dita ferida, e sua grandeza, principalmente o dano no osso; que a 
ser pouco, e não haver algum sintoma dos apontados na ferida contusa, deve 
não fazer caso do tal dano no osso: mas sim, limpa muito bem a dita ferida, e 
enxuta dos grumos de sangue, deve ajuntar os lábios dela no seu natural, e 
dar-lhe no meio um ponto de laçada, na forma já dita, e segurem-se os mais, e 
curar com as suas pranchetas molhadas em aguardente, e passadas pelo 
bálsamo de aparício”. Em outras ocasiões aparecem preocupações de 
semelhante natureza.  
Ele confessa não ter meios para curar feridas em órgãos internos importantes, 
e expressa-se da seguinte maneira a este respeito: “quando pois suceda haver 
membro interno ferido (o que conhecereis pelos sinais ditos), deveis logo 
mandar confessar e sacramentar o enfermo; e esta diligência deveis fazer logo 
aos vossos enfermos, em qualquer queixa que Deus lhes dê; e atendei 
convosco, que todo o enfermo, que no princípio de qualquer queixa que 
padeça, se confessar e comungar, buscando a Deus como Pai e Mestre de todo 
o criado, que este mesmo há de vencer melhor a tal queixa. Eu sou indigno 
professor há trinta e cinco anos, e posso dar graças ao Altíssimo Senhor de que 
ainda doente meu me não morreu sem sacramentos; de que vivo muito 
satisfeito. E esta diligência, amigos, vos recomendo a vós, ainda com mais 
razão por viveres longe; não só da Igreja, mas ainda dos confessores; e que 
não useis do que por essas partes tenho ouvido a muitos, dizendo que sem 
grande necessidade não querem desacomodar o pároco. Não tenhais dó do 
pároco, tende-o da alma do doente, que, se a perder, desgraçado dele; e vós 
também ficais responsável a semelhante miséria: concorrei para que todos se 
salvem; que é o que Deus mais ama”. 

Com relação às feridas dos nervos, eis o que diz: “os nervos e tendões 
são aqueles que servem de passagem ao suco animal para as partes, para que 
cada um foi destinado na formação do nosso todo: estes têm a sua origem no 
espinhaço, e pescoço, e servem a todas as mais partes. São neles de tanta 
atenção as feridas, que nessa América morrem muitas pessoas, principalmente 
negros, com afetos convulsivos e espasmódicos, só de uma leve picada de uma 
espinha de peixe, ou de qualquer prego, vidro, ou outra qualquer coisa capaz 
de entrar na sola, ou planta do pé, e nela fazer uma punctura de nervo: o que 
também muitas vezes sucede com qualquer picada nos dedos das mãos, junto 
ou debaixo da mesma unha, como vi num tanoeiro na Preguiça, que é uma rua 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 626 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

na cidade da Bahia, que lhe tocou uma palha de tábua em uma unha, e lhe fez 
uma leve arranhadura, e lhe sobrevieram motos convulsivos, de que ficou 
regido tanto do corpo como cabeça. A esta convulsão chamam os Autores 
Tétano”. Aliás, a receita para a cura do tétano é bastante interessante: “Recip: 
enxúndia de pato uma onça, azeite comum, isto é, doce, três onças: tudo se 
ajunte, e em tigela vidrada, ou tachinho de cobre se lhe ajunte tudo com uma 
dúzia de minhocas vivas, lavadas da terra, e uma mão-cheia de olhos de 
arruda cortados em bocados: e ferva tudo até minguar à metade: coe-se, e 
torne ao tacho; e ajuntem-lhe um bocado de cera virgem, de sorte que fique 
unguento brando: tire-se do fogo, e se bote em uma tigela de fogo vidrada, e 
se guarde. Com este unguento fomentarão o enfermo manhã e tarde por todo 
o espinhaço, pescoço e sovacos, e continuarão enquanto não houver novidade; 
que esta pode ser, tendo vós cortado o nervo, de muitas melhoras: e quando 
assim seja, o que Deus permita, ireis continuando até de todo estar são”. 
Todavia, se o doente não melhorar, as providências devem ser mais radicais: 
“se os acidentes convulsivos e espasmódicos forem muito fortes, enquanto 
fazeis as diligências ditas, não deixeis também de aplicar na parte pombinhos 
novos abertos vivos, e mandareis meter a parte em esterco de cavalo bem 
quente, ou em degoladoiros de boi, enquanto estiver bem quente: e estas 
coisas se devem aplicar muitas vezes, e sempre quentes; porque com a 
continuação delas sucede muitas vezes querer Deus que a queixa termine para 
bem: e assim ireis continuando”. 

A partir do Capítulo X ele adverte que agora vai tratar de Medicina, e 
não apenas do que era próprio dos cirurgiões: “adoece-vos um escravo com 
uma pontada, falta de respiração, tosse, febre, com dureza grande no pulso, e 
escarros de sangue; mas o pulso não ligeiro; amargores de boca, e as mais das 
vezes vômitos, fastio, e quebramento grande de corpo, etc. A primeira 
diligência, que deveis fazer, é mandar-lhe botar uma ajuda, e ao depois dar-lhe 
um diaforético; o que fareis cozendo a raiz de sapeba em água, e depois de 
cozida lançar-lhe dentro umas flores de papoilas, abafar fora do fogo, e coado 
lançar na porção, que tomar, uma ou duas colheres de açúcar, ou rapadura”. 
Entre as várias receitas, uma é bastante curiosa: “na pontada usareis da 
enxúndia do eribu (urubu?), ou do unto do canguaçu (possivelmente, canguçu, 
ou onça pintada); que fomentando com qualquer destes remédios 
experimentará o enfermo grande alívio: e logo no princípio se pode usar deles, 
mas com a cautela de que não apanhe o enfermo ar; porque são remédios que 
dispõem muito os poros, e desfazem com sutileza os humores estagnados na 
pleura, ou músculos intercostais internos, que é onde mais ofendem estes 
pleurises humorais: e havendo ar que constipe, servirá de maior dano; e 
quando esperávamos alívio na pontada, a encontraremos pior: e por isso 
recomendo, muito e muito toda a cautela do ar, e também que se não unte 
demasiado, mas sim levemente. E tenho-vos dado a norma como haveis de 
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curar os pleurises humorais, que são os que costumam haver em todas as 
Minas”.  

Neste Capítulo X ele demonstra uma grande preocupação que hoje 
chamaríamos de quantitativa, ou seja, deve-se ter muita atenção com as 
dosagens dos remédios. Este item lhe serve para criticar um médico: “olhai, a 
uma preta minha sucedeu o seguinte. Mandou o médico que, nos caldos e 
água que bebesse, se lhe lançasse umas colheres de vinagre; que, como estava 
com um verdadeiro pleuris, lhe faria bem o dito vinagre por ser ácido; enfim, 
não regulou a quantidade a quem lhe assistia: foi a enfermeira, que era uma 
criada, sem conhecimento de semelhante queixa, e do dito vinagre, e disse 
consigo: ‘como isto é bom, dou-lhe bastante para que me sare depressa`. 
Assim o fez, e com a primeira tigela de caldo lhe lançou tanto vinagre que, 
atuado no estômago o dito caldo, se lhe cerrou o peito, que se lhe não 
entendeu mais palavra; e o dito médico a não pôde remediar, e morreu 
miseravelmente, que até para se confessar, me disseram, o fez por acenos. 

Vede aqui, meus curiosos, o que são os remédios, e o que é a má 
aplicação deles. Deve, para ser bem aplicado qualquer remédio, levar estas 
circunstâncias: de certa quantidade, certa qualidade, modo, e ocasião 
oportuna para se aplicar. E assim vos recomendo muito o zelo, cuidado, e 
amor proximal, com que vos deveis portar quando curares algum enfermo, 
suponde-vos no seu lugar, e o que, sendo assim, desejaríeis que ele, ou outro 
que vos assistisse, vos fizesse”. 

Ainda no Capítulo X ele vai tratar dos chamados “cursos de sangue”, 
começando por descrever a precária qualidade dos alimentos com que se 
alimentavam os negros em Minas, em particular no Contrato Diamantino. Os 
alimentos eram angu e feijão, comidos frios no almoço, milho mal cozido em 
tacho de cobre com vestígios de azinhavre para o jantar, e na ceia feijão preto 
com pouco sal e algum tempero, acompanhado por vezes de angu. As 
refeições eram acompanhadas de água barrenta e cachaça da pior espécie 
(“só o cheiro faz vômitos a qualquer pessoa”, diz ele). Este regime alimentar 
era responsável por boa parte dos cursos de sangue dos intestinos, “ulcerados 
estes pela grande acrimônia que consigo trazem os ditos cursos: costumam 
estes trazer logo consigo grande fastio, amargor de boca, e algumas vezes 
náuseas”. A primeira providência para esses casos é a aplicação de um 
vomitório preparado com “cipó, que por outro nome se diz ipecacuanha, e em 
estas Minas poalha”.  

O próximo capítulo, de número XII, diz respeito às obstruções: 
“obstrução não é mais que um encalhe em qualquer parte do nosso corpo: em 
qualquer capilar, ou vaso maior, em que se faz o dito encalhe, se forma uma 
obstrução: pois vindo o sangue, e mais adjuntos no seu contínuo giro, e 
achando entupido o canal, por onde havia de passar, se estagna; e assim se vai 
aumentando a obstrução”. Logo em seguida trata do problema aplicado às 
mulheres: “nas do útero logo a mulher experimenta falta na pensão lunar, e 
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logo sente flatulências, dores de estômago, e algumas vezes de cabeça; 
porque há parentesco entre o útero e estas partes”. E a seguir: “nessa 
América, onde há poucos habitadores que a não padeçam, principalmente 
mulheres, e muito mais as meretrizes, por cuja razão infiro ser o uso de Vênus 
danoso para semelhante queixa, ou seja também pela crassice dos alimentos; 
e porque os mesmos ares abundam muito em um nitro coagulante”. 

O Capítulo XIII tem como tema o histerismo, assim descrito: “é a 
paixão histérica morbo procedido do vício austero e ácido, que existindo nas 
fibras nervosas do útero, ou nas do mesentério irritado, com que os espíritos 
animais se desordenam, enfurecendo-se impetuosamente, de que procedem 
vários sintomas, movendo-se convulsões, murmúrios no ventre, soluços, risos 
sardônicos, privando os sentidos, fazendo dores acres, pulsações, respiração 
anelosa, a face rubicundíssima, pálida, subnigra, e vários acidentes na cor. 
Este morbo raríssimas vezes é mortal, mas muitas vezes é contumaz, e se faz 
crônico. O modo de curar o acidente, existindo ele, é cheirar-se espírito de 
ferrugem, de urina, de ponta de veado, unha de cavalo, de espírito de sal 
amoníaco: e interno, os remédios seguintes”. Destes remédios, transcrevo aqui 
o primeiro,: “Recip. Água de erva cidreira, de briônia composta, três onças de 
cada uma; espírito de sal armoníaco (sic), láudano líquido, tintura de castório, 
de cada uma trinta gotas; óleo de rícino, seis gotas; xarope de artemísia uma 
onça: misture-se segundo a arte”. 

O penúltimo capítulo, de número XIV, trata do escorbuto, que tem 
uma descrição para nós pitoresca: “é esta queixa escorbútica, ou mal de 
Luanda, uma depravada fermentação, que na massa do sangue se faz; 
concorrendo para ela um ácido todo corrosivo, acre, e mordaz, que, 
coagulando o mesmo sangue, o faz perder o seu natural e contínuo giro, que 
comumente faz com os mais adjuntos na sua circulação; sucedendo nestas 
moras e encalhes ulcerarem-se muitas vezes as partes, em que sucede 
encalhar-se o mesmo sangue: e quando isto sucede em alguma úlcera interna, 
chega esta a gangrenar-se pela demasiada corrupção, que consigo traz o 
mesmo sangue, e seminários antiescorbúticos. Não era minha tenção falar 
desta queixa, pois dela tratou largamente o Licenciado João Cardoso de 
Miranda: mas por assentar que os meus curiosos a desejarão também 
conhecer, e curar; pois não ignoro que ela nessas Minas mata muita gente, e 
as mais das vezes se não remedeia  pela não conhecerem; assim, e posto que 
passe adiante do que vos prometi, quero noticiar-vos as suas causas, sinais, 
prognósticos, e o mais breve, e suave  modo de a remediares”. 

Em seguida discorre sobre as causas, os sinais, o prognóstico e a cura 
da enfermidade. Para além do tratamento descoberto por João Cardoso de 
Miranda, todavia, ele introduz um outro, de sua invenção: “quando o 
escorbuto estiver ainda no seu princípio, e queirais curá-lo sem os remédios 
descritos, o fareis assim: se tiver a língua suja, e pouca vontade de comer, lhe 
mandeis com limão azedo e sal moído, esfregar muito bem as gengivas até lhe 
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botarem bastante sangue; e a mesma língua lha mandareis também esfregar 
com o mesmo; e depois disto, que será pela manhã em jejum, lhe dareis um 
vomitório, e no dia seguinte lhe mandareis dar uma onça de sumo de arroz de 
telhado, a que o vulgo chama de uvas de cão; cuja porção continuará oito, ou 
dez dias a tomar, continuando sempre a dita esfregação nas gengivas: e com 
esta cura pode comer carne monqueada, e beber água cozida com mastruços, 
ou sapé, que com esta cura, que é dos pobres, têm sarado muitos negros”. 
Apesar da forma drástica de aplicar o remédio, é claro que ele devia funcionar 
muito bem, pela ação anti-escorbútica do ácido ascórbico do limão. Mesmo 
assim, havia casos em que a doença podia estar em estágio mais avançado, e 
nestes se devia aplicar um outro tratamento: “é pois o remédio butyrum 
antimonii, que vem a ser a manteiga de antimônio (nome antigo do tricloreto 
de antimônio); que, se os professores cirúrgicos meus companheiros tivessem 
dela o inteiro conhecimento, que eu tenho, lhe fariam a particular veneração 
que eu lhe faço, pois nunca estou sem ela, a levo em minha companhia: e no 
fim deste livro declaro as queixas, que com ela se curam; e agora só vos digo 
que toqueis as ditas chagas com uma pena molhada nela, três até quatro 
manhãs, e no fim delas as vereis não só limpas, mas irão encarnando, e 
cicatrizando com toda a força”. 

Esta última receita mostra o uso de um medicamento químico 
sintético, que ele usava rotineiramente junto com vários outros, o que mostra 
a situação da arte farmacêutica portuguesa na época, em que medicamentos 
de natureza iatroquímica eram usados comumente ao lado daqueles de 
origem vegetal ou animal.  

O último capítulo, de número quinze, é o mais longo, estendendo-se 
por 38 páginas. Trata-se de uma extensa  lista de mais de 60 receitas de 
natureza a mais variada. Às vezes são dadas várias receitas distintas para uma 
mesma doença, ou queixa, como ele prefere dizer.  Ao final do capítulo ele dá 
uma lista de remédios que todos devem ter em casa permanentemente. 
Contudo, adverte a seus leitores quanto aos riscos que poderão correr na 
aquisição desses medicamentos: “não o mandeis fazer em Minas, porque vos 
poderá ficar falsificado, só se for em botica conhecida e boticário abastado e 
douto; o que achareis na do Contrato dos Diamantes: e quem o quiser mandar 
vir da Bahia, ou Rio de Janeiro, não faz pior, pois lhe vem em uma folha de 
Flandres muito bem acondicionado ... e quero-vos  advertir que na Bahia mora 
o licenciado Francisco Rodrigues Pereira, que não só é insigne Farmacêutico, 
mas homem de boa e sã consciência ... no Rio de Janeiro por detrás da 
Candelária mora o Licenciado Miguel Rodrigues Batalha, com os mesmos 
predicados. Eu não desfaço nos mais professores; porque todos devem, e são 
obrigados a manipular os remédios sem engano; mas a fé salva muita gente”. 

A lista dos remédios para se ter em casa, reproduzida em apêndice ao 
final deste texto, é intitulada “Remédios símplices, que deve ter em sua casa 
qualquer curioso, que assiste distante de povoados”. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 630 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

O livro termina com um “Índice dos Capítulos” e uma invocação a 
Deus. 

Apesar de seu caráter em muitos aspectos tosco e primitivo, o 
Governo de Mineiros é muito interessante por retratar de forma vívida e real 
os problemas de saúde e as tentativas de um homem dedicado a ajudar a 
solucioná-los,  mesmo com sua limitada capacidade. Apesar das limitações de 
José Antonio Mendes, a Medicina mais avançada da época não tinha muitas 
alternativas melhores a oferecer. Basta atentar para algumas de suas receitas, 
até aquelas que nos parecem mais estranhas, para ver que havia aí um 
profissional dedicado à experimentação para resolver problemas médicos 
desconhecidos na Europa, ou de solução ainda desconhecida. Sua forma de 
curar o escorbuto é um exemplo disto. É por estas razões que seu livro merece 
ser retirado do limbo em que tem estado e tornar-se mais bem conhecido.  
 
Apêndice: “Remédios símplices, que deve ter em sua casa qualquer curioso, 
que assiste distante de povoados”. 
 
Jalapa em pó. 
Sene em rama. 
Maná ordinário. 
Salsaparrilha. 
Raiz da China. 
Resina de Jalapa. 
Calomelanos turquescos. 
Tártaro emético. 
Quintílio em pó. 
Cremor tartari. 
Bezoártico do Curvo. 
Quinaquina. 
Triaga magna. 
Confeição de jacintos. 
Cristal mineral, e, por outro nome, sal 
prunel 

     Alcanfor. 
     Olhos de caranguejos. 
     Coral rubro: estes ambos preparados. 
     Flores de papoulas, e de violas. 
     Antimônio diaforético. 
     Bálsamo de aparício, e católico. 
     Pedra hume queimada: e pós de Joanes. 
   
      Emplastros. 
       Diaquilão menor. 
       Diapalma, de rãs simples, e de rãs com  
       mercúrio. 
       Unguento basilicão amarelo, e preto:   
       unguento branco 
       Láudano líquido; e láudano opiado. 
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Manuel Joaquim Henriques de Paiva (1752-1829) é uma das 

personalidades de maior relevância na história da medicina portuguesa e 
brasileira da transição do século XVIII para o século XIX. As suas marcas na 
literatura científica portuguesa bem como na Universidade de Coimbra são 
evidentes. Pode ser considerado o maior divulgador científico de finais do 
século XVIII e do início do século XIX. Uma das obras mais relevantes do ponto 
de vista higiénico-pedagógico-social é a que se intitula Preservativo das 
Bexigas e dos Terriveis Estragos ou História da Origem e Descobrimento da 
Vaccina, dos seus Effeitos ou Symptomas, e do Methodo de Fazer a Vaccinação 
&c. A primeira edição, é de 1801 e a segunda, semelhante à primeira, é de 
1806. Trata-se de uma pequena brochura de 46 páginas dividida em 13 
capítulos. O autor pretende mostrar  a importância da descoberta da vacina 
contra a varíola concebida por Edward Jenner (1796) e demonstrar como é 
crucial para a população a sua divulgação. Henriques de Paiva estava 
consciente das alterações paradigmáticas que estavam ocorrendo com o 
surgimento da medicação preventiva. Nesta comunicação os autores dão a 
conhecer a importância da obra referida no contexto do despertar da 
medicina e terapêuticas preventivas que marcam a transição do século XVIII 
para o século XIX. 
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INTRODUÇÃO1

Deixou um legado vasto de obras traduzidas (com anotações 
pessoais) e obras originais.

  

Manuel Joaquim Henriques de Paiva nasceu a 23 de Dezembro de 
1752, na rua do Relógio, em Castelo Branco. Seus pais: Isabel Aires 
(descendente de um boticário) e António Ribeiro de Paiva (cirurgião e 
boticário). Faleceu 10 Março de 1829, na Baía, Brasil. 

2 O seu rigor e empenho na divulgação científica em 
Portugal, na área da medicina, farmácia, química e botânica, tornaram-no 
numa personagem impar “como divulgador e comentador das principais 
doutrinas e notícias médicas”3

Em Portugal, indícios revelam que a prática da vacinação contra a 
varíola inicia-se em Lisboa, no ano de 1799. 

 do final do século XVIII e início do século XIX.  
Em 1796 Edward Jenner descobriu a vacina contra a varíola. Esta 

descoberta veio provocar significativas alterações no paradigma terapêutico.  

4

Manuel Joaquim Henriques de Paiva 
escreveu a obra intitulada Preservativo das 
Bexigas e dos Terriveis Estragos ou História da 
Origem e Descobrimento da Vaccina, dos seus 
Effeitos ou Symptomas, e do Methodo de Fazer 
a Vaccinação &c datada de 1801. Volvidos 
cinco anos foi publicada a 2.ª edição. Esta obra 
teve um carácter pioneiro na compreensão e 
divulgação da vacina contra a varíola em 
Portugal. Na nota introdutória dirigida ao 
público, Manuel Joaquim Henriques de Paiva 
tem a preocupação de explicar o seu método 
de trabalho para redigir a obra supra 
mencionada, “mostrando primeiro aos meus 
compatriotas o que noutras Nações, se tem 
publicado sobre este interessante assunto”. 
Henriques de Paiva finaliza a referida nota introdutória escrevendo: “Espero 

 

                                                                 
1 Trabalho inserido no âmbito projecto de investigação de doutoramento História das 
Vacinas em Portugal – A vacinação contra a Poliomielite: Ciência, Técnica e Sociedade 
(1950-2000). 
2 Veja-se GUSMÃO, Francisco António Rodrigues De. 1858. Memorias Bibliographicas 
dos Medicos e Cirurgiões Portuguezes que, no presente século, se teem feito conhecidos 
por seus escriptos. Lisboa: Imprensa Nacional. 
3 Vide ROQUE, Mário da Costa. 1969. Manuel Joaquim Henriques de Paiva Estudante 
Coimbrão. Arquivo de Bibliografia Portuguesa 59-60:2 
4 Vide ALMEIDA, António de. 1815. ANNAES VACCINICOS DE PORTUGAL, ou Memoria 
Chronologica da Vacinação em Portugal, desde a sua introdução até o estabelecimento 
da Instituiçao Vaccinica da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Historia e Memorias 
da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 4 (Parte II):40-64. 

Fig. 1- Manuel Joaquim 
Henriques de Paiva.  
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pois que os meus compatriotas ponham em prática este maravilhoso 
descobrimento, singular e inocente remédio, em todas as províncias de 
Portugal e seus domínios, mormente no Brasil, onde são vítimas das bexigas 
ordinárias milhares e milhares de pessoas.”1

A vacina contra a varíola foi encontrando expressão na prática 
médica portuguesa. E a 7 de Junho de 1812 foi fundada a Instituição Vacínica 
da Academia Real das Ciências de Lisboa, tendo como impulsionadores: 
Bernardino António Gomes, Francisco Soares Franco e José Martins da 
Cunha.

. O médico português deixou bem 
patente que a descoberta de Edward Jenner não devia ser desprezada e 
acentuava que deveria ser difundida para que chegasse ao maior número de 
pessoas possível. 

2

Em 1772, regressou a Portugal, dirigindo-se a Coimbra onde iniciou os 
estudos de medicina. O seu ingresso na Faculdade coincidiu com a renovação 
vivida na Universidade de Coimbra fruto da Reforma Pombalina e entrada em 
vigor dos Novos Estatutos da dita Universidade em 1772.

 

MANUEL JOAQUIM HENRIQUES DE PAIVA: ENTRE O BRASIL E 
PORTUGAL 

Manuel Joaquim Henriques de Paiva, acompanhado do seu pai, 
António Ribeiro de Paiva, foi para o Brasil, em 1769. Descendente de uma 
família culta, ligada às ciências da saúde e ciências naturais, cedo se dedicou 
com orientação do irmão José Henriques Ferreira (médico, residente no Brasil) 
ao estudo da química, farmácia e botânica. Obteve a 16 Junho 1770 a Carta de 
Boticário. Foi membro da Sociedade de História Natural do Rio de Janeiro, 
facto revelador das suas áreas de interesse mas também do seu carácter 
empreendedor em contribuir para a produção científica. 

3Concluiu o curso de 
medicina em 1781, após anos universitários “agitadamente vividos”.4

                                                                 
1 PAIVA, Manoel Joaquim Henriques de. 1801. Preservativo das bexigas e dos seus 
terríveis estragos ou história da origem e descobrimento da vaccina, dos seus 
symptomas, e do methodo de fazer a vacinação. Lisboa: Officina de João Procopio 
Corrêa da Silva. 
2 Sobre o primeiro ano de funcionamento, ver: GOMES, Bernardino António. 1814. 
Recompilação Histórica dos trabalhos da Instituição Vaccinica, durante o seu primeiro 
ano. Pronunciada na Sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa em 24 de 
Junho de 1813. História e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 3 (Parte 
II):LXXVI-XCIX. 
3 Sobre a Reforma Pombalina dos estudos médicos, veja-se: PITA, João Rui. 1996. 
Farmácia, medicina e saúde pública em Portugal (1772-1836). Coimbra: Livraria 
Minerva. 

  

4 Encontram-se informações de um estudo aprofundado do percurso académico de 
Manuel Joaquim Henriques de Paiva e actividades desenvolvidas durante esse período 
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Nos anos seguintes à sua formatura, Manuel Joaquim Henriques de 
Paiva intensificou o seu trabalho e acumulou cargos e títulos: “Doutor em 
Medicina e Cirurgia pela Universidade de Coimbra, Médico da Real Câmara, 
Censor Régio da Mesa do Desembargo do Paço, Deputado da Junta do 
Protomedicato, Sócio correspondente da Academia Real das Ciências de 
Lisboa, da Academia Real das Ciências de Estocolmo, da Médica de Madrid”.1

O Brasil voltou a ser destino de Manuel Henriques de Paiva, quando 
“ousou publicar com maior verdade que precato, que, para vencer o 
imperador dos franceses, era absolutamente nulo todo o poder de Portugal. 
Convencido deste crime, foi, por sentença do juízo da inconfidência de 24 
Março de 1809 exautorado de todas as suas honras, açoutado pelas ruas de 
Lisboa, e proscrito para o ultramar”.

 

2

Foi na Baía que se instalou e continuou os seus trabalhos científicos. 
Nove anos depois, João VI por ocasião da sua coroação, reintegrou Manuel 
Joaquim Henriques de Paiva nas “honras, e prerrogativas que gozara e 
perdera”.

 

3

A actividade deste médico escritor inclui obras originais e obras 
traduzidas às quais grande parte das vezes faz anotações.

 Manuel Joaquim Henriques de Paiva ficou grato, mas não voltou 
para Portugal. Veio a naturalizar-se brasileiro, após a independência do Brasil 
em 1822. 

MANUEL JOAQUIM HENRIQUES DE PAIVA: O MÉDICO ESCRITOR 

Dado o número avultado de obras científicas da autoria de Manuel 
Joaquim Henriques de Paiva, este pode ser considerado o maior divulgador 
científico português de finais do século XVIII e do início do século XIX. 

4

Nas obras originais encontram-se assuntos de medicina, farmácia, 
química e botânica. A título exemplificativo citem-se as seguintes: Directorio 

  

                                                                                                                                              
na obra: ROQUE, Mário da Costa. 1969. Manuel Joaquim Henriques de Paiva Estudante 
Coimbrão. Arquivo de Bibliografia Portuguesa, ano XV 59-60. 
1 GUSMÃO, Francisco António Rodrigues De. 1858. Memorias Bibliographicas dos 
Medicos e Cirurgiões Portuguezes que, no presente século, se teem feito conhecidos por 
seus escriptos. Lisboa: Imprensa Nacional p.15. 
2 Vide: GUSMÃO, Francisco António Rodrigues De. 1858. Memorias Bibliographicas dos 
Medicos e Cirurgiões Portuguezes que, no presente século, se teem feito conhecidos por 
seus escriptos. Lisboa: Imprensa Nacional p.17. 
3 Idem, Ibidem, p.17 
4 Veja-se: BARRETO, Maria Renilda Nery. 2005. A Medicina Luso-Brasileira Instituições, 
médicos e populações enfermas em Salvador e Lisboa (1808–1851).Tese apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em História das Ciências de Saúde da Casa de Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ), como requisito para obtenção do Grau de Doutor. Encontra-se neste 
trabalho uma tabela exaustiva das obras científicas de Manuel Joaquim Henriques de 
Paiva, inserida no tema: Manuel Joaquim Henriques De Paiva: Um Elo Da Medicina 
Luso-brasileira. 
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para se saber o modo e o tempo de administrar o alkalino volátil fluido nas 
asphyxias ou mortes aparentes, nos afogados, nas apoplexias, na mordedura 
das viboras, de lacráos e outros insectos, nas queimaduras, na raiva e outras 
muitas enfermidades (1782); Elementos de chimica e farmácia relativamente á 
medicina, ás artes e ao commercio. Lisboa, na oficina da academia real das 
sciencias (1783 com 2ªedição 1786); Pharmacopéa Lisbonense, ou collecção 
dos símplices, preparações, e composições mais efficazes e de maior uso. 
Lisboa (1785 e2ª edição 1802); Aviso ao povo, ou Summario de segnaes e 
symptomas das pessoas envenenadas com venenos corrosivos, como seneca, 
solimão, verdete, cobre, chumbo, etc.; e dos meios de as socorrer (1787); Curso 
de cirurgia theorica e pratica, destinado para os cirurgiões que andam 
embarcados, ou que não estudaram nas universidades (1792); Exposição dos 
meios chimicos de purificar o ar das embarcações, isto é, destruir as partículas 
na atmosfera (1800); Novo diccionario francez-portuguez composto segundo 
os mais celebres diccionários, e enriquecido de muitos termos de medicina, de 
anatomia, de cirurgia, de farmácia, de chimica, de história natural, de botica, 
de mathematica, de marinha, e de todas as outras artes, e sciencias: 
notavelmente corrigido, emmendado, e aditado com um sem numero de 
termos, e de locuções, e algumas phrases em ambos os idiomas (1786); Novo, 
fácil, e singelo methodo de curar as feridas de pelouro, etc (1801), entre 
outras.1

No contexto das ciências médicas, Henriques de Paiva traduziu e 
anotou obras como: Aviso ao povo acerca da sua saúde por mr Tissot, 
traduzido em portuguez, e acrescentado com notas, illustrações, e um tratado 
des enfermidades mais frequentes, tanto internas como externas, de que não 
tratou mr. Tissot, na referida obra. Constituído por três volumes, sendo o 
terceiro original (1787, havendo outra edição em 1816), e Medicina 
domestica, ou tratado de prevenir, e curar as enfermidades com o regimento, 
e medicamentos simples, escripto em inglez pelo dr. Guilherme Buchan, 
trabuzido em portuguez com varias notas, e observações concernentes ao 
clima de Portugal, e do Brazil, com o receituário correspondente, e um 
appendice sobre os hospitaes navaes, cura e dieta dos enfermos dos mesmos. 

  
Destacamos da lista das obras originais, Preservativo das bexigas, e 

dos seus terríveis estragos, ou história da origem, e desenvolvimento da 
vacina, e dos seus efeitos ou symptomas, e do methodo de fazer a vacinação 
(1801). 

                                                                 
1 Vide: GUSMÃO, Francisco António Rodrigues De. 1858. Memorias Bibliographicas dos 
Medicos e Cirurgiões Portuguezes que, no presente século, se teem feito conhecidos por 
seus escriptos. Lisboa: Imprensa Nacional pp.15-24. 
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Constituido por quatro volumes (1788, com 2ª edição em 1802, 3ª edição e 
uma 4ª edição em 1841). 1

As suas obras são pautadas por “dois princípios: o valor político da 
saúde e a sua afirmação através de uma pedagogia eficaz”

 

2

Em Manuel Joaquim Henriques de Paiva espelha-se um homem culto 
e consciente de que todo o saber só é verdadeiramente útil quando 
exteriorizado e aplicado em prol do individuo. Nessa medida o seu trabalho 
não deve ser visto como uma popularização das ciências mas sim como uma 
“sensibilização da consciência pública para os problemas da conservação da 
saúde”.

 

3

Em 1798, Edward Jenner publicou Indagaçaõ sobre as causas, e 
effeitos das Bexigas da Vacca, moléstia descoberta em alguns condados 
occidentais da Inglaterra, particularmente na comarca de Gloucester, e 
conhecida pelo nome de Vaccina. Esta obra reúne as observações e 
experiências realizadas ao longo de anos pelo autor, como ilustra a afirmação 
de Jenner: “Tenho de propósito escolhido vários casos, em que a moléstia 
tinha aparecido em um período muito remoto antes das experiencias feitas 
com a matéria variolosa, para mostrar que a mudança produzida na 
constituição não é afectada pelo tempo.”

 

A VACINA CONTRA A VARÍOLA E O CONTRIBUTO DE MANUEL 
JOAQUIM HENRIQUES DE PAIVA 

A varíola ou bexigas (como era designada na época) era uma doença 
temida pela população e governantes, devido ao número de mortes e 
inválidos que causava. A descoberta da vacina contra esta doença em 1796 
por Edward Jenner (médico inglês) foi um marco histórico no combate à 
doença.  

4

O carácter inovador do trabalho de Jenner suscitou um conjunto de 
opositores. Um exemplo disso é a obra que William Woodville, médico da 
inoculação das Bexigas no hospital de Londres, publicou: Relação de huma 

. 

                                                                 
1 Sobre a literatura médica de Manuel Joaquim Henriques de Paiva, veja-se: MARQUES, 
António Lourenço. 1993. Manuel Joaquim Henriques de Paiva e a literatura médica dos 
pobres. Medicina na Beira Interior da Pré-Históriaao Século XX- Cadernos de Cultura, 
6:7-11. 
2 PEREIRA, Ana Leonor; PITA, João Rui. 1993. Liturgia higienista no século XIX — pistas 
para um estudo. Revista de História das Ideias, 15:462 
3 PEREIRA, Ana Leonor; PITA, João Rui. 1993. Liturgia higienista no século XIX — pistas 
para um estudo. Revista de História das Ideias, 15:463. 
4 Citação da tradução portuguesa da obra de Edward Jenner: Indagaçaõ sobre as 
causas, e effeitos das Bexigas da Vacca, moléstia descoberta em alguns condados 
occidentais da Inglaterra, particularmente na comarca de Gloucester, e conhecida pelo 
nome de Vaccina, Lisboa, Regia Officina Typographica, 1803, p. 13. 
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série de inoculações vaccinicas; com notas, e observações sobre a Vaccina, 
considerada como substituta das Bexigas (Maio 1799). 

De forma a combater esses resistentes e “animado pela esperança de 
que a vacina virá a ser essencialmente útil ao género humano”1

Em 1808, “encarregado pelo Príncipe Regente de Portugal”, 
Heleodoro Jacinto de Araújo Carneiro publicou em Londres, Reflexoens, e 
observaçoens, sobre a pratica da inoculaçaõ da Vaccina, e as suas funestas 
consequências: feitas em Inglaterra. Nesta obra, o autor critica duramente a 
vacina jenneriana, porém não fornece qualquer suporte científico em defesa 
da sua posição. Tal facto faz com que a obra não constitua um travão na 
prática da vacinação, contudo ainda “causou danos em Portugal segundo as 
palavras do Dr. Lazaro Doglioni, médico da cidade de Faro, o autor fazendo 
ridiculamente imprimir estampas de crianças disformes com moléstias 
causadas pela vacina”

, em 1799, 
Jenner acrescentou à sua obra inicial dois capítulos intitulados: Ulteriores 
observações sobre as Bexigas de Vacca, ou Vaccina; Continuação de Factos, e 
Observações relativos à Vaccina.  

Assiste-se assim no séc. XVIII a um novo paradigma terapêutico: o da 
prevenção da doença. Os resultados práticos visíveis da vacinação no combate 
à varíola (aumento da população, diminuição da mortalidade infantil) 
permitiram uma melhor aceitação da mesma. Progressivamente ocorreu a sua 
difusão de Inglaterra para vários países europeus e posteriormente para as 
colónias. 

Em Portugal, a prática da vacinação parece ter sido iniciada em Lisboa 
no ano de 1799. A divulgação desta prática fez-se timidamente, mas o seu 
valor intrínseco não deixa os governantes indiferentes. Permitindo ter uma 
nação com uma população numerosa e saudável, a vacina conquista um 
estatuto político. 

Como reflexo do empenho dos governantes na compreensão e 
divulgação da vacina jenneriana, encontramos as publicações feitas a “ordem 
do Príncipe Regente Nosso Senhor”, nomeadamente: Preservativo das bexigas 
e dos seus terríveis estragos ou história da origem e descobrimento da vaccina, 
dos seus symptomas, e do methodo de fazer a vacinação, de Manoel Joaquim 
Henriques de Paiva, impressa pela Officina de João Procopio Corrêa da Silva 
(1801); Indagaçaõ sobre as causas, e effeitos das Bexigas da Vacca, moléstia 
descoberta em alguns condados occidentais da Inglaterra, particularmente na 
comarca de Gloucester, e conhecida pelo nome de Vaccina, tradução 
portuguesa da obra de Edward Jenner feita por João António Monteiro, 
impressa pela Regia Officina Typographica (1803).  

2

                                                                 
1 Idem, Ibdem, p.50 

.  

2 Encontra-se mais reparos sobre esta obra em: CARNEIRO, Heleodoro Jacinto Araújo. 
1811. Reflexoens e observaçoens sobre a pratica da Innoculação da Vaccina, e suas 
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Bernardino António Gomes (1768-1823) médico membro da 
Academia Real das Ciências de Lisboa, a 8 Abril de 1812, alertou a mencionada 
academia para a importância da vacinação.1 A 7 de Junho de 1812 foi criada a 
Instituição Vaccinica da Academia Real das Ciências de Lisboa, com os 
seguintes objectivos: vacinar gratuitamente; generalizar a prática da vacinação 
e articular as experiências/observações de modo a ilustrar as propriedades da 
vacina. Tal projecto teve um carácter vanguardista pela associação da vertente 
prática (proteger a população: vacinando-a) e uma vertente científica (registo 
dos vacinados, e observações oportunas das propriedades da vacinação). A 
Instituição Vaccinica alertava que a “ignorância pois do Povo a respeito da 
vacina, e mais que tudo a sua negligência são os maiores obstáculos, que se 
opõem ao uso geral daquele antídoto das bexigas”.2

A vacina ganhava, gradualmente, uma notória dimensão política, uma 
vez que “Todos os Governos tem olhado a vacina como um objecto político de 
maior importância”.

 Conscientes dos 
benefícios individuais e colectivos da vacinação, os membros da aludida 
instituição apelavam à colaboração dos governantes e da classe eclesiástica.  

3 A compreensão da relevância desta dimensão estava 
associada ao facto de contribuir para o aumento da população e é 
“reconhecido por todos os Estadistas que a riqueza e força de um Estado 
depende sem dúvida do maior número de braços que possui”.4

Manuel Joaquim Henriques de Paiva redigiu: Preservativo das Bexigas 
e dos Terriveis Estragos ou História da Origem e Descobrimento da Vaccina, 
dos seus Effeitos ou Symptomas, e do Methodo de Fazer a Vaccinação &c a 
“ordem e mando do Principe Regente”. A primeira edição é de 1801 e a 
segunda, semelhante à primeira, é de 1806. Trata-se de uma pequena 

 

PRESERVATIVO DAS BEXIGAS (1801), UM GUIA ORIENTADOR NA 
COMPREENSÃO DA VACINA CONTRA A VARÍOLA 

                                                                                                                                              
funestas consequências, feitas em Inglaterra pelo Dr. (…). O Investigador Portuguez em 
Inglaterra, 2(6):173-189. 
1 Sobre Bernardino António Gomes e a vacinação, veja-se “Noticia da vida e trabalhos 
scientificos do medico Bernardino Antonio Gomes”. Memorias da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa. Nova seria Tomo II parte I. 1857. pp 1-25 
2 Vide: GOMES, Bernardino António. 1814. Recompilação Histórica dos trabalhos da 
Instituição Vaccinica, durante o seu primeiro ano. Pronunciada na Sessão publica da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa em 24 de Junho de 1813. Historia e Memorias 
da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 3 (Parte II):LXXXVII 
3 BENEVIDES, Ignacio Antonio da Fonseca. 1819. Discurso histórico sobre os trabalhos 
da Academia Real das Sciencias de Lisboa, em 24 de Junho de 1818. Historia e 
Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 6 (Parte I):XXVII. 
4 Idem, Ibidem, p.XXVIII. 
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brochura de 46 páginas dividida em 13 
capítulos (que o autor designa artigos) e 
algumas ilustrações.1

Na nota introdutória dirigida ao 
“Principe Regente”, encontram-se ideias 
capitais para a compreensão da génese da 
elaboração desta obra pioneira no tema da 
vacinação no nosso país. Como se depreende 
das palavras do autor: “Havendo-me, Vossa 
Alteza Real, incumbido de verificar com 
observações e experimentos, os efeitos da 
vacina ou bexigas vacuns, as quais sem 
embargo de serem uma enfermidade, são 
também o remédio mais precioso, seguro e útil 
de quantos se tem descoberto até agora, pois 
possui a singularíssima virtude de preservar 
para sempre do terrível mal das bexigas”.

 

2 O autor não esquece o público, 
dirigindo-lhe umas breves palavras, onde explica que tem a seu cargo 
“verificar os efeitos, progressos e utilidade da vacina, provados em Inglaterra, 
Suíça, França, Alemanha, Itália e Espanha”3

 Para se compreender melhor o valor da obra iremos fazer um 
pequeno roteiro pelos seus vários artigos. Desde logo devemos sublinhar que 
o autor de uma forma muito didáctica começa por, no Artigo I intitulado Da 
origem e descoberta da vacina, explicar como Jenner chegou a este 
descoberta no condado de Glocester na Inglaterra, e qual o significado de 
vocabulário como: “cow-pox”/”bexigas vacuns ou das vacas”/vacina que é o 
“humor vacino”, “vacinar”/”vacinação” é a acção de aplicação do humor 
vacino, “vacinado” aquele a quem se aplicou o dito humor. O Artigo II 
denominado Das propriedades do humor vacino visa mostrar que “O humor 
vacino é diversíssimo de qualquer outro humor animal”

 e também se socorre dos 
conhecimentos resultantes das suas observações em Portugal. 

4

                                                                 
1 Sobre este tema, vejam-se os seguintes artigos: PITA, João Rui. 2009. Manuel Joaquim 
Henriques de Paiva: um luso-brasileiro divulgador de ciência. O caso particular da 
vacinação contra a varíola. MNEME Revista de humanidades 26:91-102; PITA, João Rui. 
2002. Manuel Joaquim Henriques de Paiva e a publicação do preservativo das bexigas. 
Medicina na Beira Interior da Pré-Históriaao Século XX- Cadernos de Cultura 16:45-51 
2 PAIVA, Manoel Joaquim Henriques de. 1801. Preservativo das bexigas e dos seus 
terríveis estragos ou história da origem e descobrimento da vaccina, dos seus 
symptomas, e do methodo de fazer a vacinação. Lisboa: Officina de João Procopio 
Corrêa da Silva. 
3 Idem, Ibidem, (sem número de página) 
4 Idem, Ibidem, p.3 

. No artigo III – 
Invenções e progressos da vacina — o autor explica como Jenner imprimiu um 

Fig. 2 - Preservativo das 
Bexigas (1801) 
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cunho científico à observação dos aldeões quanto à virtude preservativa da 
vacina; faz também referência à obra de Jenner: Indagaçaõ sobre as causas, e 
effeitos das Bexigas da Vacca, moléstia descoberta em alguns condados 
occidentais da Inglaterra, particularmente na comarca de Gloucester, e 
conhecida pelo nome de Vaccina (1798). Neste artigo, Manuel Joaquim 
Henriques de Paiva deixa patente a importância da vacinação referindo que “ 
as multiplicadas e exactas observações e experiencias, feitas em diferentes 
regiões do mundo, tem incontestavelmente demonstrado que a vacinação ou 
enxertia da vacina preserva para sempre das bexigas; o que se tem 
confirmado pela inoculação da matéria bexigosa nas pessoas vacinadas…".1 
No Artigo IV, com o título Da segurança inocente da vacinação encontra-se 
uma enumeração das vantagens da vacinação, de salientar a de que “é a 
operação da vacina fácil e pouco ou nada dorida”.2 A partir do Artigo V – 
Descrição dos efeitos ou sintomas da vacina e do seu curso no homem, a obra 
direcciona-se mais especificamente para o acto da vacinação em si e os seus 
efeitos. No Artigo VI – Variedades que se costumam observar na vacina, é 
mencionada a falsa vacina (que não previne da varíola). No artigo seguinte: 
Artigo VII - Distinção da vacina falsa e verdadeira. Perseguindo o trajecto 
iniciado, no Artigo VIII sob o título Método de fazer a vacinação, ou modo de 
vacinar, o autor descreve: “Vacinação é a operação mediante a qual se 
introduz no corpo humano o humor vacinico, de maneira que dele resulte a 
vacina”.3 Para levar a cabo esta operação podem ser usados diferentes 
instrumentos, contudo aconselha o uso de agulha “cuja ponta deve ser chata 
com as bordas cortantes e bem afiadas”.4 Relacionado com os objectos 
adequados para a prática da vacinação, existe um pormenor interessante que 
mostra o cuidado que Manuel Joaquim Henriques de Paiva teve em cumprir a 
missão que lhe tinha sido confiada, que é o facto de mencionar que “a Junta 
Médica de Paris estabelecida para propagar a vacinação prefere a agulha a 
todos os outros instrumentos. Porém o Doutor D. Pedro Hernandez, Médico 
do Real Colegio de Madrid recomenda um instrumento inventado pelo 
Cirurgião D. Nicolao Dias Cañedo”.5

                                                                 
1 Idem, Ibidem, p.6 
2 Idem, Ibidem, p.8 
3 Idem, Ibidem, p.18 
4 Idem, Ibidem, p.19 
5 Idem, Ibidem, p.19 e 20 

 Esta informação ilustra como o autor 
esteve atento ao que se passava em diferentes países, tal como tinha indicado 
nas palavras dirigidas ao público. Neste capítulo do livro, é dada a conhecer 
detalhadamente a técnica da vacinação, explicando que a vacina deve ser 
aplicada numa parte do corpo que ande sempre coberta (indicando a parte 
media e interna do braço). O olhar clínico do autor está patente em cada 
parágrafo do livro, como se vê na parte final deste Artigo VIII, em que alerta 
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para os casos em que pode ser necessário revacinar “Mas quando acontecer, 
como às vezes acontece, não sair empola ou bexiguinha alguma, e ficar o 
enfermo como se nada se lhe tivesse feito, então se lhe fará novamente a 
vacinação ou enxertia da vacina”.1 O Artigo IX – Qualidades do humor vacino, 
sua escolha, tempo e modo de apanha-lo — explica “Como o bom sucesso 
desta operação (vacinação) depende principalmente do humor vacino, 
cumpre saber-se conhecer o tempo em que ele possui aquele grão de 
perfeição e madureza própria e eficaz para comunicar e produzir a vacina”.2 
Nesta fase das observações e experiencias acumuladas, o autor avança que “o 
humor vacino seja tirado das pessoas vacinadas, ou imediatamente das vacas 
é igualmente contagioso e preservativo das bexigas ordinárias…”3. Concluindo, 
Henriques de Paiva afirma “não há necessidade de apanhar sempre das vacas 
o referido humor vacino, pois basta só que na sua origem tenha sido delas”.4 
No Artigo X – O que se deve fazer no curso da enfermidade — é posto em 
evidência como a vacinação não requer qualquer preparação prévia da pessoa 
a vacinar, mas que esta se deve encontrar “livre de outra enfermidade”.5 O 
humor vacino é a peça chave no sucesso da vacina, dedicando-lhe o Artigo XI – 
Metodo seguro de conservar o humor vacino e manda-lo para fora. O autor 
menciona três modos de conservar o dito humor: “1º)fios de seda 2º)chapinha 
de ferro puído, ou na ponta de uma lanceta 3º)em vidro.”6 e os 
inconvenientes de cada método. Acaba por considerar que “o melhor e mais 
seguro método de conserva-lo bem, e de manda-lo para fora, é entre dois 
vidros juntos”.7 No seguimento deste assunto o Artigo XII – Modo de usar do 
humor vacino conservado nos vidros. Artigo XIII – Mostra-se a preferência da 
vacinação — é aproximadamente uma breve síntese da vacinação. Manuel 
Joaquim Henriques de Paiva, realça que “não se deve tardar nada em espalhar 
e promover um remédio tão vantajoso e útil à humanidade”8, alertando que a 
prática da inoculação deve ser preterida à vacinação. Refere o autor que havia 
naquela época opositores à vacinação cujos argumentos eram os seguintes 
pontos: “1º) que falta ainda um suficiente número de observações; 2º) que 
não se deve introduzir no género humano uma doença nova, trazida de 
animais irracionais; 3º) que morrera já um dos vacinados”9

                                                                 
1 Idem, Ibidem, p.24 
2 Idem, Ibidem, p.24 
3 Idem, Ibidem, p.27 
4 Idem, Ibidem, p.27 
5 Idem, Ibidem, p.30 
6 Idem, Ibidem, p.35 
7 Idem, Ibidem, p.36 
8 Idem, Ibidem, p.38 
9 Idem, Ibidem, p.39 

. Contudo, 
Henriques de Paiva não deixou de dar argumentos que tentavam afastar estas 
sombras à propagação da vacina. O autor finaliza explicando que para a 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 644 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

vacinação progredir de forma adequada, devem reunir-se os esforços dos 
médicos, assim como da população em geral (com particular ênfase aos pais 
de crianças).  

Manuel Henriques de Paiva ciente que a vacina jenneriana despertou 
uma mudança nos cânones da terapêutica, teve o cuidado de elaborar uma 
obra pouco extensa (43páginas), porém densa e completa.  

CONCLUSÃO 

Podemos afirmar a vacinação contra a varíola constitui um dos braços 
visíveis do espírito científico das luzes e foi um tópico essencial no processo de 
institucionalização da higiene enquanto área das ciências médicas. Manuel 
Joaquim Henriques de Paiva teve, neste particular, em Portugal um 
protagonismo da maior importância. Estava em causa, também, uma 
alteração do entendimento da terapêutica: da cura para a prevenção. 
Henriques de Paiva, “o escritor médico português que maior número de obras 
deu a público”1 acompanhou essa mudança de paradigma da medicação 
terapêutica. A sua obra Preservativo das Bexigas (1801) dotada de “clareza e 
boa dedução”2

                                                                 
1 ROQUE, Mário da Costa. 1969. Manuel Joaquim Henriques de Paiva Estudante 
Coimbrão. Arquivo de Bibliografia Portuguesa, 59-60:2 
2 ALMEIDA, António de. 1815. ANNAES VACCINICOS DE PORTUGAL, ou Memoria 
Chronologica da Vacinação em Portugal, desde a sua introdução até o estabelecimento 
da Instituiçao Vaccinica da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Historia e Memorias 
da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 4 (Parte II):48. 

 foca a importância da descoberta da vacina contra a varíola e 
manifesta como era crucial para a população a sua divulgação. 
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Desde a segunda metade do século XVIII até boa parte do XIX, a 
medicina ocidental atravessou uma fase de transição crítica entre a derrubada 
do modelo tradicional (galênico) e a gradual formação da medicina moderna. 
Essa transição se caracterizou pela proposta de vários modelos possíveis, 
dentre os quais um – conhecido como medicina diagnóstica, método clínico, 
entre outras denominações – tornou-se hegemônico, enquanto os demais 
passaram a ser considerados complementares ou alternativos, como, por 
exemplo, a hidroterapia, o mesmerismo, o brunonianismo e a homeopatia. 
Focando, como estudo de caso, a homeopatia, é possível mapear alguns dos 
itinerários percorridos pela medicina durante esse período de transição. 

A crise médica européia teve reflexos imediatos no Brasil porquanto 
foi ela, principalmente, que nutriu a medicina no país durante esse período 
que corresponde ao da institucionalização da medicina. Longo tempo após a 
criação das Faculdades de Medicina de Salvador e da Corte em 1832, os 
médicos que clinicavam no Brasil ora continuariam a se formar e/ou se 
graduar na Europa, principalmente em Portugal e na França, ora procurariam 
aprimoramento, especialização e intercâmbio com esses centros. Por outro 
lado, outros estudiosos têm apontado uma situação institucional, epistêmica e 
prática muito similar em Portugal.  

Em ambos os casos, médicos diplomados, práticos leigos, “conversos” 
célebres e influentes, assim como a luta por lugares estratégicos de 
divulgação, além das trocas entre Portugal e Brasil, tecem uma rede 
extremamente complexa – que este trabalho se propõe mapear. 

 
 
 

A MEDICINA NA PRIMEIRA MODERNIDADE 
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Como tem sido já apontado por outros estudiosos (Cunningham & 
French, 1990, p. 1), o panorama médico no século XVIII era tão caótico, que os 
próprios historiadores da medicina tenderam a evitá-lo. Lembrando 
brevemente, desde o século XVII, com a crítica aos próprios fundamentos da 
medicina (bastando evocar os nomes de Andreas Vesalius e William Harvey), o 
Galenismo caiu gradualmente, acompanhando a derrubada paralela da 
filosofia natural aristotélica. Ao lado disso, deu-se a emergência da 
iatroquímica e da iatrofísica e a introdução de novas drogas vindas das 
Américas, cujas ações e efeitos contradiziam frontalmente as ideias 
terapêuticas prevalentes na época (Waisse-Priven, 2005). Dentro desse 
contexto de grandes mudanças, e ainda incipiente, que perdurou por todo o 
século XVIII, os médicos procuraram resolver os problemas vinculados à 
teoria, à prática e ao ensino da medicina. 

Talvez, a mais bem sucedida dentre essas primeiras tentativas tenha 
sido a desenvolvida por Hermann Boerhaave (1668-1738), como se reflete no 
julgamento feito por ninguém menos que Albrecht von Haller, “o Grande” 
(1707-1777),  que o qualificou como “Europae [...] communis preceptor” 
(Haller, 1774, v. 1, p. 756). Esse tipo de projetos – lembrando também os de 
Georg E. Stahl (1659-1734) e Friedrich Hoffmann (1660-1742) - com o tempo, 
foi visto com maus olhos, pois foi considerado como uma espécie de 
“fabricação de sistemas”. Possivelmente, isso tenha se devido a que, apesar 
de suas sólidas bases epistemológicas e sua bem sucedida conjunção da teoria 
e da prática médicas, esse sistemas não se mostravam eficazes na prática 
clínica concreta. Desse modo, gerou-se um vazio quanto a abordagens 
terapêuticas, o que foi denunciado pela vasta maioria dos médicos no final do 
século levando, por exemplo, Pierre J. G. Cabanis (1757-1808) a questionar 
abertamente se haveria qualquer grau de certeza na medicina (Cabanis, 1798). 

Naturalmente, esse vazio abriu a porta para diversas abordagens 
médicas concorrentes. Por exemplo, nos países de fala alemã, Johannes C. Reil 
(1759-1813) – o primeiro reitor da faculdade de medicina da nova 
universidade de Berlin – seguindo Boerhaave e sobre bases kantianas, 
concluiu que a medicina só poderia tornar-se verdadeiramente racional depois 
de adquirir o estatuto de ciência (Broman, 1996 p. 136). Seu co-reitor, 
Christoph W. Hufeland (1762-1836), diferentemente, enfatizava a natureza 
prática, artesanal da medicina, exigindo uma abordagem estritamente 
individual de cada doente (Broman, 1996 p. 113-9). Os aspectos utilitaristas e 
pragmáticos da Ilustração coexistiam lado a lado com o interesse no 
crescimento e realização individuais (Bildung) que, em seu grau extremo, 
levou às chamadas Naturphilosophie e medicina romântica (Waisse-Priven, 
2009, cap. 2). Junto ao Brunonianismo, ao Mesmerismo, à hidroterapia e à 
homeopatia, também havia espaço para abordagens mais conservadoras e 
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que procuravam manter a tradição herdada, como ilustra o caso de August F. 
Hecker (1763-1811) (Waisse-Priven, 2005, p. 50-51).1

Em poucas palavras, o Brasil reproduziu em micro um 
desenvolvimento que afetou, em macro, a medicina ocidental. Mais 
especificamente, pode identificar-se uma linha que pretendia representar a 
medicina erudita – a saber, a que conquistaria os espaços do poder através 
das instituições da medicina dita oficial – mas cujos fundamentos conceituais 
e práticos ainda não foram suficientemente compreendidos fora do escopo da 
história social, especialmente no contexto das moléstias contagiosas.

 
A crise da medicina na Europa teve reflexos imediatos no Brasil, 

porquanto foi ela, principalmente, que nutriu a medicina no país durante esse 
período, que corresponde ao da institucionalização moderna da medicina. 
Longo tempo após a criação das Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de 
Janeiro em 1832, os médicos que clinicavam no Brasil ora continuariam a se 
formar e/ou se graduar na Europa, principalmente em Portugal e na França, 
ora procurariam aprimoramento, especialização e intercâmbio com esses 
centros (Pimenta, 2003). 

2

Ao que tudo indica, não existem muitas fontes nem estudos que 
narrem a história da homeopatia em Portugal. De acordo com Pereira et al. 
(2005), os primeiros práticos homeopatas foram tanto leigos quanto 
diplomados e dentre estes últimos, alguns ocupavam cargos nas instituições 

 Por 
outro lado, no caso brasileiro, dentre as diversas propostas para preencher o 
vazio médico, a homeopatia adquire papel de destaque. Em 1860, 85 dos 95 
médicos homeopatas na América do Sul estavam distribuídos pelo Brasil, de 
Pernambuco ao Rio Grande do Sul, existindo no país 6 farmácias 
homeopáticas, 4 associações (incluindo uma escola homeopática), 30 
dispensários e uma enfermaria, aberta na época da epidemia de cólera, em 
1855-6 (Catellan, 1860). 

O presente artigo faz parte de um projeto de pesquisa destinado a 
mapear as diversas abordagens médicas no Brasil no período da Regência e do 
Segundo Império (1831-1889), dentro do contexto geral da crise e emergência 
da medicina moderna no Ocidente. Assim, a partir dos exemplos aqui trazidos, 
procuraremos elucidar se o papel peculiar que a homeopatia teve no Brasil 
pode ter formado parte da influência exercida pela medicina portuguesa sobre 
a local. 

INTRODUÇÃO DA HOMEOPATIA EM PORTUGAL 

                                                                 
1 Sobre o estado ainda mais caótico da medicina francesa nesse período, vide Padula 
(2011). 
2 Sendo o tópico privilegiado em história da medicina brasileira, a bibliografia é muito 
extensa. A título de exemplo, mencionamos algumas obras consideradas referência 
obrigatória: Machado 1978, Schwarcz 1993, Chalhoub 1996 e Kury 2000. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 648 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

médicas oficiais. Assim, destacam esses autores a figura de Florêncio Peres 
Furtado Galvão,1

 No entanto, a introdução da homeopatia não se daria sem conflitos. 
A balança pendeu a favor da homeopatia graças ao apoio das elites, incluindo 
o próprio rei D. Pedro V, ministros do Império como Manuel da Silva Passos 
(1805-1862) e o Duque de Saldanha (1790-1876), e jornalistas como Camilo 
Castelo Branco (1825-1890) e Rebello da Silva (1822-1871). Como em vários 
outros países,

 professor de matéria médica e farmácia na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra e que em suas aulas, incluía elementos 
de doutrina homeopática. 

2

                                                                 
1 Não conseguimos localizar seus dados biográficos, exceto que concluiu seus estudos 
de medicina na Universidade de Coimbra em 1835 (Universidade de Coimbra, 1834, p. 
13). 
2 Vide a bibliografia produzida ou financiada pelo Institut für Geschichte der Medizin 
der Robert Bosch Stiftung em Waisse-Priven (2009b). 

 é solicitada a institucionalização da homeopatia no sistema 
hospitalar e de ensino superior e tão cedo quanto 1839, através dos ofícios de 
Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846), obtém-se para Hahnemann a 
nomeação como “membro honorário de 1ª classe” da Sociedade de Ciências 
Médicas, de Lisboa (Pereira et al. 2005, p. 573). No entanto, essas iniciativas 
não resultaram bem sucedidas e durante sua “idade de ouro”, na segunda 
metade do século XIX, a homeopatia foi praticada em Portugal, mas não 
adquiriu reconhecimento oficial (Pereira et al., 2005, p. 569). 

BRASIL: “HISTÓRIA OFICIAL” VERSUS DOCUMENTAÇÃO 

A história construída até o presente, acerca da introdução da 
homeopatia no Brasil, está fortemente enviesada por desenvolvimentos 
tardios que levaram à marginalização deste sistema médico à custa da que 
hoje é conhecida como medicina convencional. Em poucas palavras, 
representou-se a situação da medicina no Brasil no período da Regência e do 
Segundo Império como uma história de “mocinhos e vilões”, como se 
houvesse, de fato, uma “medicina oficial”, detentora dos espaços e 
mecanismos do poder, utilizando-os para combater uma possível rival 
(Galhardo 1928; Luz 1986). Em segundo lugar, enfatizou-se a figura do 
comerciante francês Benoit Jules Mure (1809-1858) como o grande paladino 
e, inclusive, como “o introdutor” da homeopatia no país, a tal ponto que o 
“Dia da Homeopatia”, no Brasil, foi estabelecido na data de 21 de novembro, 
comemorando a chegada de Mure ao Rio de Janeiro. 
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Essa versão, no entanto, apresenta vários problemas, quando 
cotejada com a documentação existente. Em primeiro lugar, como apontado 
acima, na época não havia qualquer abordagem médica que pudesse ser 
considerada “oficial”. Havia, sim, tanto no Brasil quanto na Europa, escolas de 
medicina e médicos diplomados. Por outro lado, muitos dos primeiros 
médicos associados com a homeopatia permaneceram vinculados às 
instituições da medicina acadêmica.1

 
Fig. 1. Frontispício da tese defendida por Jahn em 1836 

 

 Houve, ainda, teses defendidas na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro sobre a homeopatia pelo menos 
desde 1836 (Jahn, 1836) (Figura 1). 

A literatura tradicional, a partir de Galhardo (1928, p. 274), tende a 
desmerecer o papel de Jahn, sustentando que sua tese se limitava a uma 
exposição meramente teórica da doutrina homeopática. No entanto, essa 
mesma tradição, de modo contraditório, reconhece que foi o próprio doutor 
                                                                 
1 Pimenta (2003, p. 16) vai mais longe ainda e afirma que na época não só não havia 
nenhuma medicina “oficial”, mas um leque de possibilidades aonde a medicina 
acadêmica nem sequer era a mais popular. 
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Jahn quem ensinou, inicialmente, homeopatia a Duque-Estrada (vide infra) e 
lhe forneceu os medicamentos para que pudesse iniciar sua prática. Por outra 
parte, uma leitura atenta da tese de Jahn revela que este tinha conhecimento 
íntimo da teoria e da prática homeopáticas e seu tom inflamado, na defesa 
dessa abordagem médica, denuncia um ardente partidário, mais do que uma 
mera formalidade acadêmica. 

Por outra parte, R. Thiago (1995) demonstrou, com base em extensa 
documentação de arquivo, que Mure não iniciou qualquer atividade 
homeopática sistemática até pelo menos 1843, o mesmo ano em que o 
médico diplomado Emílio Germon (n. 1799) publica a primeira edição de seu 
Manual de Homoeopathia (Silva, 1870, p. 169).  

Germon, médico francês, mudou-se para o Brasil em 1823, realizando 
viagens de pesquisa sobre história natural por encomenda do então Ministro 
do Império José Bonifácio de Andrada. Ao retornar ao Rio de Janeiro, José 
Bonifácio havia perdido já o cargo, e sem esta proteção oficial, Germon voltou 
à França, onde aprende homeopatia, em Paris, com o seu primeiro 
formulador, Samuel Hahnemann (1755-1843). Nessa oportunidade conheceu 
Pinheiro Ferreira (Germon, 1848, p. 307-310), que teria um papel crucial no 
desenvolvimento da homeopatia em Portugal.1

                                                                 
1 Certamente, Mure também reconheceria os méritos de Pinheiro Ferreira (Mure, 
1843, p. 5), mas nada sugere que jamais tivessem contato; ao contrário, tudo indica 
que estava apenas tentando agradar as autoridades da Faculdade de Medicina da 
Corte. 

 Convém observar que esse 
parece ter sido o único contato entre homeopatas portugueses e brasileiros 
nas primeiras épocas de desenvolvimento da homeopatia em ambos os 
países. 

Nomeado pelo governo francês membro de comissões sanitárias, 
Germon foi um dos responsáveis pelo tratamento dos afetados pela epidemia 
de cólera que assolou Marselha em 1835, como atesta carta enviada pelo 
prefeito dessa cidade (Germon, 1848, p. 311-2). Na sequência, em 1837 
retorna ao Brasil, onde continua sua prática clínica homeopática.  
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Fig. 2. Registre des examens, 1837-1847, Montpellier1

Na verdade, Mure veio, em 1840, ao Brasil para fundar um falanstério 
fournierista.

 

As credenciais de Mure, ao contrário, são muito duvidosas. Nossa 
pesquisa, por consulta direta junto à direção de arquivos da Faculdade de 
Medicina de Montpellier, permitiu confirmar que jamais estudou medicina e 
muito menos se diplomou como médico – apenas cursou um semestre em 
1837 (Figura 2).  

Através de suas conexões com a comunidade francesa do Rio de 
Janeiro, que incluía os influentes editores do Jornal do Commercio, conseguiu 
ludibriar as autoridades da Faculdade de Medicina da Corte para que lhe 
permitissem obter o grau de doutor em medicina (Mure, 1843). Maior 
evidência das pretensões falaciosas de Mure pode ser obtida quando se 
observa que em sua tese de doutorado declara ser graduado de Montpellier 
(como mencionado, inverídico), enquanto que ao ingressar ao Brasil, declarou 
ter obtido seu diploma na Faculdade de Medicina de Paris (Auler, 1964). 

2

Tudo indica – inclusive através de manifestações explícitas – que 
Mure considerava a homeopatia uma prática à margem da medicina. Vale 
dizer, os práticos homeopatas deveriam ser formados em instituições próprias 

 Como observa Germon – confirmado pela documentação 
recolhida por R. Thiago – Mure nunca chegou a desenvolvê-lo e muito menos 
a fundar as instituições que lhe são atribuídas, como a Escola Suplementar de 
Medicina e Instituto Homeopático de Saí (COC-FIOCRUZ), mas abandonou os 
colonos e se transladou ao Rio de Janeiro, onde, então sim, desenvolveu 
atividades vinculadas à homeopatia.  

                                                                 
1 Cortesia, Arquivo, Direction des Affaires Générales, Université Montpellier 1, Registre 
des Examens, 1837-1847.  
2 Sobre os detalhes desse projeto e as falcatruas perpetradas por Mure, incluindo a 
declaração falsa de ter fundado um Instituto e uma Escola Homeopáticos em Saí, Santa 
Catarina, vide Thiago (1995). 
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para não se “contaminarem” com as noções e práticas da medicina 
acadêmica. Eventualmente, chega a afirmar que o progresso da homeopatia é 
melhor no Brasil que na Europa, porque  

“[...] enquanto a homeopatia for entregue a seus 
inimigos, praticada e ensinada por médicos, seu 
progresso será vagaroso e duvidoso seu porvir [...] O 
golpe mais fatal que recebeu Hahnemann em seu país 
natal foi a fundação de cadeiras de homeopatia no 
seio das faculdades alopáticas.” (apud Galhardo, 1928, 
p. 508) 

 Assim, imediatamente ocupou-se em fundar instituições de 
associação, treinamento e atendimento homeopáticos, enfatizando a 
formação de leigos. 

Desse modo, no Brasil, a homeopatia foi, como no Ocidente todo, 
combatida pela medicina dita “oficial”, mas, em sua vertente leiga e 
contestatória se automarginalizou das instituições médicas graças à ativa 
intervenção do leigo Mure e do cirurgião João Vicente Martins (1808-1854). 
Esse fato é ilustrado pela epidemia de cólera, em 1855, em que as autoridades 
sanitárias disponibilizaram a lista de médicos habilitados por bairro e por 
abordagem, a saber, convencional ou homeopática, o que constitui prova do 
reconhecimento por parte do governo da importância que a homeopatia tinha 
entre a população (Pimenta, 2003, p. 215-6). Nesse sentido, concordamos 
com T. Pimenta quando afirma que um dos grandes motivos para o conflito 
entre médicos acadêmicos e homeopatas foi a insistência inabalável de Mure 
e Martins no sentido de que ambas as abordagens eram mutuamente 
excludentes e que a prática da homeopatia dispensava a formação médica. 

É provável que Mure fosse uma pessoa muito carismática. Assim, 
chegou a convencer D. Pedro II a financiar sua aventura em Saí (Thiago, 1995, 
p. 82), de modo que, inicialmente, atraiu para seu entorno também médicos 
acadêmicos, alguns dos quais ocupavam cargos nas instituições oficiais, como 
por exemplo, o já mencionado Domingos de Azeredo Coutinho de Duque-
Estrada (1812-1900).1

                                                                 
1 Duque-Estrada estudou medicina na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 
instituída em 1808, com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro, concluindo o curso em 
1833, quando é nomeado secretario adjunto da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro (criada pela reforma do ensino de 3 de outubro de 1832); entre 1835 e 1844 
desempenhou-se como bibliotecário dessa Faculdade; em 1840, foi eleito deputado na 
legislatura provincial do Rio de Janeiro. A partir de 1843 participa ativamente no círculo 
de Mure, até 1847, quando se doutora em medicina na Universidade de Bruxelas. 
Nessa oportunidade, ainda, viaja a Paris, onde conhece a viúva de Hahnemann e 
célebres homeopatas franceses como Léon Simon (1798-1867) e Simon F.C. Crosério 

 Não obstante, os médicos diplomados não demoraram 
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a perceber a situação real e se separam, denunciando o núcleo de leigos e 
fundando a Academia Médica Homeopática, constituída exclusivamente por 
médicos diplomados, aonde, naturalmente, Mure não foi admitido. Acusado 
de uma variedade de escândalos e desmascarado pelos médicos homeopatas 
diplomados, Mure, mais uma vez, abandona seus seguidores, sob a desculpa 
de doença e necessidade de paz para escrever suas obras. No entanto, a 
última notícia que seus discípulos recebem do mestre é que “partiu para o 
Tibete se juntar aos padres lazaristas para findar seus dias na propagação da 
fé” (Galhardo, 1928, p. 652). Mais uma criação da febril fantasia do 
comerciante. 

UMA DOCUMENTAÇÃO AINDA POUCO CONHECIDA  

Ainda dentro do período sob consideração, outra via de introdução e 
disseminação da homeopatia no Brasil começaria a se manifestar a partir da 
década de 1860, com a chegada das ideias de Hippolyte Léon Denizard Rivail, 
mais conhecido como Allan Kardec (1804-1869). Por motivos intrínsecos ao 
ideário espírita, a homeopatia foi identificada pelo próprio Kardec como a via 
espiritualista de cura das doenças. De acordo com R. Sigolo (1999), Kardec 
realizou uma releitura da obra hahnemanniana, identificando a “força vital” 
homeopática com o “períspirito”, além de incorporações de Hahnemann e 
Mure em diversos médiuns, incluindo o próprio Kardec. C. Bertolli (1990) 
acrescenta que os kardecistas construíram uma história da homeopatia 
coerente com os interesses do espiritismo, identificando o pensamento de 
Hahnemann com o de Kardec, de modo que o primeiro passou a ser 
considerado como precursor da doutrina espírita, ao ponto de, segundo esse 
estudioso, a homeopatia viabilizar a rápida aceitação do kardecismo.  

São poucos os estudos acadêmicos sobre esta face da história da 
homeopatia no Brasil (Bertolli Filho, 1990; Warren Jr, 1986). Contudo, tanto 
estes estudos, quanto documentação ainda a ser mais bem explorada, 
apontam para a possibilidade de que a disseminação dessa abordagem médica 
no país tenha acontecido, de maneira significativa, através do movimento 
kardecista, até bem adentrado o século XX.  

Apenas para mencionar uns poucos exemplos que fundamentam essa 
hipótese, podemos citar o estudo de C. Justo (2007, p. 1162), que mostra que 
a homeopatia foi instituída na cidade de Santos, na então província de São 
Paulo, em 1890, pelo kardecista José Ferraz de Magalhães Castro, incluindo a 
fundação de uma farmácia homeopática, enquanto que o primeiro médico 
homeopata só se estabeleceu na região em 1929. Um relatório produzido pela 
Associação Médica Homeopática Brasileira observa que até 1945, a 
homeopatia foi praticada no estado de Minas Gerais exclusivamente por 
                                                                                                                                              
(1786-1855) e é eleito membro da Sociedade Homeopática local (Galhardo, 1928, p. 
277). 
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“médiuns receitistas” (AMHB). Finalmente, o estopim para que Adolfo Bezerra 
de Menezes Cavalcanti (1831-1900) se voltasse para o espiritismo em sua face 
científica foi sua cura pessoal por um “médium receitista”, que prescreveu um 
tratamento homeopático, depois do fracasso do tratamento convencional 
tentado ao longo de cinco anos (Bertolli, 1990; Danner, 2006).  

Uma instância particularmente bem documentada é a do Estado do 
Paraná (Duarte Velloso, 1906). A homeopatia foi praticada de forma isolada, já 
a partir de 1846, por alguns leigos, até que por volta de 1890 é fundado o 
primeiro Centro Espírita, cujo presidente, Manoel José da Costa e Cunha 
inaugura uma secção de farmácia em seu comércio, importando diretamente 
os medicamentos do célebre Laboratório Wilmar Schwabe, de Leipzig. Assim, 
não somente deixa de ser necessário “importar” (sic) os medicamentos do Rio 
de Janeiro, mas Centro Espírita e farmácia se tornam o centro da formação e 
da ação de “médiuns receitistas” que atendem gratuitamente os indigentes e 
difundem a homeopatia por todo o Estado.1

Nossa pesquisa não aponta para a existência de intercâmbios entre 
homeopatas (leigos ou diplomados) brasileiros e portugueses. Pereira et al. 
(2005, p. 569) mencionam de passagem que a homeopatia brasileira teve 
forte influência no desenvolvimento da portuguesa, especialmente através de 
figuras tais como José da Gama e Castro (1795-1875) e João Vicente Martins. 
Quanto ao primeiro, foi um médico português doutorado por Coimbra em 
1819. Chegou ao Brasil em 1838, dedicando-se ao trabalho editorial no Jornal 

 De modo relevante para nosso 
foco nesta pesquisa, Duarte Velloso observa que até 1906, a homeopatia 
havia ganhado intensa penetração no Estado, milhares de receitas eram 
aviadas anualmente pelos “médiuns receitistas”, de modo que a população só 
consultava um “médico allopatha” quando, devido à gravidade do quadro, 
motivos jurídicos exigiam a intervenção de um diplomado (Duarte Velloso, 
1906, p. 112-113). 
 A ruptura entre o kardecismo e a homeopatia se daria na virada do 
século XIX, depois do Código Penal estabelecer a prática ilegal da medicina 
como crime, em 1890. Do ponto de vista institucional isso, além da influência 
crescente do positivismo, se reflete na reorganização do Instituto 
Homeopático do Brasil, em 1900, que muda seu discurso a fim de se 
desvencilhar de todo elemento místico ou religioso (Bertolli, 1990; Sigolo, 
1999). 

COMENTÁRIOS FINAIS 

                                                                 
1 O primeiro médico homeopata, Ignácio Guasque, chegaria ao Paraná apenas em 
1895, mas já aposentado, não exerceu qualquer atividade clínica apesar da intensa 
insistência da rede espírita local. De modo que, para fins práticos, pode considerar-se 
que o primeiro médico diplomado a exercer a homeopatia no Paraná foi Nilo Cairo, a 
partir de 1905 (Duarte Velloso, 1906, p. 112-113). 
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do Commercio, onde defendia a homeopatia. Em 1842 viajou para Paris, 
continuando com suas contribuições jornalísticas até 1854, momento a partir 
do qual não se tem mais notícias dele (Galhardo, 1928, p. 287-8). Já Martins só 
viaja a Europa em 1851, onde permanece 14 meses. Quanto às suas 
atividades, tudo quanto se sabe é que passou por Lisboa a caminho da França, 
sem se envolver em questões homeopáticas e que teria aberto uma creche no 
Porto, além de ter feito contato com os médicos do consultório homeopático 
dessa cidade, a fim de “receber plantas frescas” (Galhardo, p. 656, 665 e 666). 
 Em todo caso, a documentação indica que os desenvolvimentos em 
Portugal precederam cronologicamente os brasileiros. Por outro lado, 
tampouco foram portugueses os que contribuíram ao primeiro 
desenvolvimento da homeopatia no Brasil, mas, em ambos os casos, foram 
conexões francesas – senão o próprio Hahnemann, então residente em Paris – 
o estopim que desencadeou o processo em ambos os lados do Atlântico. 
 
Agradecimentos 
Ao Dr Gerson Luis Barreto de Oliveira e à Profa. Dra. Ângela Porto, por sua 
generosidade ao partilharem fontes documentais. A Sophie Dickoff, do 
Arquivo da Université de Montpellier 1, e à Academia Nacional de Medicina, 
Rio de Janeiro. À Profa. Dra. Ana M. Alfonso-Goldfarb pelo estímulo 
permanente e a revisão deste manuscrito. 

BIBLIOGRAFIA 

Associação Médica Homeopática Brasileira. A Homeopatia em Minas Gerais. 
http://amhb.org.br/media/docs/Historia%20da%20Homeopatia%20no%20Bra

sil_por%20estados.pdf Último acesso em setembro de 2011. 
AULER, Guilherme. 1964. Introdução ao Registro de Estrangeiros. Rio de 

Janeiro: Arquivo Nacional. 
BERTOLLI Filho, Claudio. 1990. Homeopatia e Espiritismo. Revista de 

Homeopatia 33, n.3: 72-8. 
BROMAN, Thomas. 1996. The Transformation of German Academic Medicine, 

1750-1820. Cambridge: Cambridge University Press.  
CABANIS, Pierre-J.-G. 1798 Du degré de la certitude em médecine. Paris: F. 

Didot.  
CATELLAN FRERES. 1860. Almanach Homeopathique ou Annuaire general de la 

doctrine homéopathique. Paris. J.B. Baillière. 
CHALHOUB, Sidney. 1996. Cidade Febril: Cortiços e Epidemias na Corte 

Imperial. São Paulo: Companhia das Letras. 
COC-FIOCRUZ. Dicionário Histórico Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil, 

1832-1930. 
http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/P/verbetes/escsmihs
ahy.htm Último acesso em setembro de 2011. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 656 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

CUNNINGHAM, Andrew, & Roger French, ed. 1990. The Medical 
Enlightenment of the Eighteenth Century. Cambridge. Cambridge 
University Press. 

DANNER, Mario F.P. 2006. Bezerra de Menezes e a Outra Face da Ciência: 
Medicina e Espiritismo no Rio de Janeiro na Segunda Metade do 
Século XIX (1851-1900). In:  XII Encontro Regional de História: Usos do 
Passado. Rio de Janeiro. Anpuh. 

DUARTE VELLOSO, D. 1906. A Homoeopathia no Estado do Paraná. Revista 
Homoeopathica do Paraná 9: 110-116. 

GALHARDO, José E.R. 1928. História da Homoeopathia no Brasil. In: Livro do 
Primeiro Congresso de Homoeopathia. Rio de Janeiro. Instituto 
Hahnemanniano do Brasil. 

GERMON, Emilio. 1848. Manual Homoeopathico. 2ª ed. Rio de Janeiro. 
Eduardo e Henrique Laemmert. 

HALLER, Albrecht von. 1774. Bibliotheca anatomica. Tiguri: Orell, Gessner, 
Fuessli, et Socc., 1774 

JAHN, Frederico E. 1836. These Sustentada perante a Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, no dia 15 de Dezembro de 1836. Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro. B. Ogier & C. 

KURY, Lorelai B. 1990. O Império dos Miasmas: A Academia Imperial de 
Medicina (1830-1850). Dissertação de Mestrado. Niterói. 
Universidade Federal Fluminense. 

LUZ, Madel T. 1986. Instituições Médicas no Brasil: Instituição e Estratégia de 
Hegemonia. 3ª ed. Rio de Janeiro. Graal. 

MACHADO, Roberto, LOUREIRO, Ângela, LUZ, Rogério, & MURICY, Kátia. 1978. 
Danação da Norma: A Medicina Social e Constituição da Psiquiatria 
no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal. 

MARQUES, Adílio J., & FILGUEIRAS, Carlos A. L.. 2009. O Químico e Naturalista 
Luso-Brasileiro Alexandre Antonio Vandelli. Química Nova 32: 2492-
2500. 

MURE, Benedicto. Propositiones aliquot ad homoeopathiam confirmandam 
aptae.  Flumine Januario. J. Villeneuve et Sociorum. 

PADULA, Ana E. M. 2011. Claude Bernard: Fisiologia e Filosofia. Dissertação de 
mestrado. São Paulo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

PEREIRA, Ana L., PITA, Rui, & ARAÚJO, Yann L.. 2005. L’influence française sur 
la réception de l’homéopathie em Portugal. Revue de l’histoire de la 
pharmacie 93, no. 345: 569-578. 

PIMENTA, Tânia S. 1997. Artes de Curar: Fisicatura-mor. Dissertação de 
mestrado. Campinas. Unicamp. 

______. 2003. O Exercício das Artes de Curar no Rio de Janeiro (1828 a 1858). 
Tese de doutoramento. Campinas. Unicamp. 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  - 657 - 

SCHWARCZ, Lilia Moritz.  1993. O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições 
e Questão Racial no Brasil 1870-1930.  São Paulo. Companhia das 
Letras. 

SIGOLO, Renata P. 1999. Em Busca da “Sciencia Médica”: A Medicina 
Homeopática no Início do Século XX. Tese de doutorado. Curitiba. 
Universidade Federal do Paraná. 

SILVA, Innocencio da. 1870. Diccionario Bibliographico Portuguez. Vol. 9 (2º do 
supplemento). Lisboa. Imprensa Nacional. 

THIAGO, Raquel S. Fourier: Utopia e Esperança na Península do Saí. Blumenau. 
Editora da FURB/Editora da UFSC. 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA. 1834. Relação e Indice Alphabetico dos 
Estudantes na Universidade de Coimbra no Anno Lectivo de 1834 para 
1835. Coimbra. Imprensa da Universidade. 

WAISSE-PRIVEN, Silvia. 2009a. d & D: duplo Dilema. du Bois-Reymond & 
Driesch, ou a vitalidade do Vitalismo. São Paulo. Educ/FAPESP. 

______. 2009b. History of Homeopathy and Social History of Medicine: The 
Story of a Successful Marriage. International Journal of High Dilution 
Research, 8: 128-140 

 ______. 2005. Hahnemann: Um Médico de seu Tempo. Articulação da 
Doutrina Homeopática como Possibilidade da Medicina do Século 
XVIII. São Paulo: Educ/FAPESP. 

WARREN JR., Donald. 1986. A Medicina Espiritualizada: A Homeopatia no 
Brasil do Século XIX. Religião e Sociedade 1, n. 13: 88-107. 
 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 658 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

 
F  – As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono 

 
COIMBRA, LISBOA E  PROVÍNCIA DE  SÃO PAULO. CIRCULAÇÃO DE SABERES, 

VÍNCULOS DE PODER E EXERCÍCIO DA MEDICINA NO TRÂNSITO COLÔNIA-
IMPÉRIO. AS TRAJETÓRIAS DE FRANCISCO E JUSTINIANO DE MELLO FRANCO 

(1757 -1839) 
 

MARIA GABRIELA SILVA MARTINS DA CUNHA MARINHO 
 

Universidade Federal do ABC  
gabriela.marinho@ufabc.edu.br 

 
Palavras-chave: Medicina luso-brasileira e relações de poder; Relações 
médico-científicas luso-brasileiras; Medicina luso-brasileira; Colônia-
Império 

 
As trajetórias de Francisco e Justiniano de Mello Franco se dividiram, 

desenvolveram e se deslocaram no trânsito entre dois séculos e dois 
territórios profundamente entrelaçados, porém distintos. De um lado, as 
tradições de Coimbra e as ambições cosmopolitas de Lisboa. De outro, as 
tensões e os conflitos das províncias de São Paulo e da futura corte do Rio de 
Janeiro. Pai e filho médicos estiveram os dois articulados a figuras poderosas 
do período, como José Bonifacio de Andrada e Silva, expoente da ciência e da 
política luso-brasileira no final do século XVIII e  nas décadas iniciais do 
período subseqüente, e João Carlos Augusto de Oyenhausen-Gravenburg, 
marquês e visconde de Aracati, governador da Província de São Paulo entre 
1819 e 1822. 

A análise pretende realçar como o exercício da medicina e a produção 
de saberes médicos de base acadêmica estiveram organizadas naquele 
contexto como atividades profundamente associadas aos vínculos de poder. 
Procura contrapor, cotejar e, sobretudo, colocar em discussão um conjunto de 
afirmações acerca destes personagens, em especial as relações estabelecidas 
por ambos no ambiente político local. Um ambiente conturbado e tensionado 
pelo estabelecimento da corte portuguesa no Brasil e pelo subseqüente 
processo de Independência cerca de uma década e meio depois. Volta-se 
também, para as articulações de Justiniano em São Paulo, onde seus vínculos 
com os poderes locais indicam a existência de fraturas nas alianças 
tradicionais desenvolvidas pelo pai com José Bonifácio a partir da convivência 
de ambos em Coimbra  

Para tanto, buscou-se acompanhar a trajetória, a circulação e as 
vivências de pai e filho entre a Europa e a antiga colônia, trânsito que teve 
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início com Francisco de Mello Franco o final do século XVIII. Nascido em 
Paracatu em 1757, atual estado de Minas Gerais, território que na época 
respondia ao Bispado de Pernambuco, Francisco era filho de pai português e 
mãe brasileira. Pertenceu àquela geração de estudantes oriundos de diversas 
localidades da colônia cujas famílias, e em particular as enriquecidas com a 
extração do ouro em Minas Gerais, encaminhavam seus filhos para Coimbra 
em busca de formação superior, resultando daí, como analisado entre outros 
por Boschi (1991), Maxwell (1999), Carvalho (  ), Dias (2005), Villalta (1999), 
um substrato cultural comum às futuras elites ilustradas que atuariam na 
formação do estado nacional brasileiro. 

Estudante de Medicina em Coimbra para onde se dirigiu em 1775, ali 
se matriculou inicialmente no curso de Filosofia em 19 de outubro de 1776, 
sob o número 135. Pouco depois, Francisco de Mello Franco estaria envolvido 
na contestação da autoridade e das tradições da velha instituição em um 
contexto de grande efervescência e ebulição política. A reforma instituída 
pelos Estatutos Pombalinos em 1772 representava uma experiência ainda 
muito recente e forte o suficiente para capturar a adesão do jovem estudante 
(VILLALTA, 1999:135-36). Por outro lado, as ações promovidas pelo Marquês 
de Pombal resultaram em tensões freqüentes, desencadeadas inclusive pelos 
interesses contrariados do clero. É no contexto, portanto, do confronto entre 
duas ordens sociais conflitantes que, em 1778, Francisco de Mello Franco, 
com 21 anos, viu-se enredado nos processos inquisitoriais. Sob a alegação de 
incorrer na leitura dos “livros proibidos” - os “Enciclopedistas” – e de atentar 
contra os sacramentos do matrimônio, enfim, na condição de “naturalista e 
dogmatista” Francisco recebeu do Santo Oficio a condenação como herege - e 
pelas determinações da Inquisição foi mantido confinado em Rilhafoles até 
1781 (HERSON, 1996:216-18).  

Dois anos após ganhar a liberdade, em meio aos vários estudantes 
provenientes da colônia brasileira, foi possível a Mello Franco constituir seus 
primeiros vínculos com José Bonifácio de Andrada e Silva que havia partido do 
Brasil em 1783 para se matricular na Universidade de Coimbra, como de 
hábito, no mês de outubro de cada ano (SOUSA, 1972:8). A convivência 
renderia mais adiante a suposta autoria conjunta do poema satírico O Reino 
da Estupidez, manuscrito posto em circulação em 1785, no qual reaparecem, 
ao estilo de Voltaire, críticas ácidas e sarcásticas aos costumes revividos pelo 
processo da “Viradeira”, bem como às tradições acadêmicas e às hierarquias 
eclesiásticas. Atingia de modo impiedoso três pilares da ordem social vigente: 
a Corte, o Clero e a Academia. Tornado público sob pseudônimo, o libelo 
iconoclasta e anticlerical foi reeditado sucessivamente em meio a grande 
reprovação, controvérsia e celeuma1

                                                                 
1 Detalhes da obra, inclusive a transcrição de longos trechos do poema, podem ser 
obtidos no seguinte endereço 

.  Os elos estabelecidos em Coimbra por 

http://www.arlindo-correia.com/180311.html (último 

http://www.arlindo-correia.com/180311.html�


COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 660 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

Mello Franco e Bonifácio se tornaram duradouros e podem ser acompanhados 
pelos registros deixados por ambos.  Entre outras ações comuns, atuaram em 
conjunto na Academia Real de Ciências de Lisboa, na qual Mello Franco 
exerceu a função de vice-secretário e autor das Memórias, em 1816. 

Pouco depois de sua soltura de Rilhafoles, mais precisamente em 
1782, Mello Franco, então com 25 anos, decidiu se  casar com Rita Alvarenga 
de Castro, que também havia sido encarcerada por negar-se a depor contra 
ele no processo movido pelo Tribunal da Inquisição1. Com a formatura no 
curso de Medicina, o casal teria sido coagido pelo Santo Ofício a se transferir 
para Lisboa (VILLALTA, 1999:133), onde permaneceria por mais de 30 anos. Na 
Corte, Mello Franco exerceu a clínica, foi nomeado médico honorário do paço 
por D. João VI e em 1817 e recebeu a designação régia para acompanhar a 
Arquiduquesa da Áustria, D. Maria Leopoldina no trecho da cidade de Livorno 
ao Rio de Janeiro, aspectos que serão problematizados mais adiante2

 A boa condição financeira permitiu a aquisição de propriedades em 
Lisboa - “três grandes prédios, carruagens, cavalos e grande mobília” (idem). 
Em 3 de agosto de 1796, novo alvará real  lhe concedeu foro de Cavaleiro 
Fidalgo e três anos depois, em 1799, Mello Franco teria sido um dos 
fundadores da Academia de Geografia de Lisboa. Anos mais tarde, em 1805, 

. 
Segundo Herson (1996:219), o exercício da clínica em Lisboa propiciou 
prestígio e bons rendimentos, a partir da cura da Condessa de Óbidos. Em 
decorrência, em 1793, foi designado pelo Alvará Real de 9 de junho de 1793 
como médico honorário da Real Câmara para atender D. Maria I, tendo sido, 
subseqüentemente um dos médicos a atestar a insanidade da rainha. 

                                                                                                                                              
acesso realizado em 30.09.2011). Segundo informações de Teófilo Braga, registradas 
no endereço acima, a participação de Bonifácio pode ter se restringido a produzir e 
circular cópias do poema O Reino da Estupidez. O texto, publicado sob o pseudônimo 
de Fabrício Claudio Lucrécio (HERSON, 1996:218) teria sido objeto de grandes 
polêmicas e controvérsias na Universidade de Coimbra por criticar abertamente o 
Principal (Reitor) e a hierarquia acadêmica da instituição. Ainda segundo Braga (idem, 
ibidem) o poema teria sido sucessivamente publicado e republicado em diferentes 
cidades européias: Paris (1819, 1821, 1834, no Parnaso Lusitano), Hamburgo (1820),  
Lisboa (1822, 1823,1833),  Barcelos (1868). Em sua íntegra o poema pode ser 
encontrado em http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/pdf/oliteraria/642.pdf 
(último acesso realizado em 30.09.2011). 
1 Consta que tendo sido chamada para depor no sentido de incriminar Mello Franco, 
sobre quem pesava a alegação de “negar os sacramentos do casamento”,  foi 
condenada e mantida encarcerada por cerca  de  um ano ao se recusar a corroborar a 
tese dos inquisidores.  Após a libertação de ambos, teriam se casado. Do matrimônio, 
resultaram cinco filhos: Luciano, Justiniano, Ana, Maria e Francisco (HERSON, 
1996:218). 
2 Entre as obras que analisam aspectos da  figura e da  trajetória de Francisco de Mello 
Franco, conferir: HERSON (1996), PAIVA  (2003), FERREIRA (2010), NUNES (2010 e 
2011) 

http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/pdf/oliteraria/642.pdf�
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pôde enviar o filho Justiniano para cursar medicina em Göttingen, na atual 
Alemanha. No decorrer desse período de prosperidade econômica e 
produtividade intelectual, Mello Franco publicou sua produção de maior 
relevo, o Tratado de Educação Física para Uso da Nação Portuguesa, editada 
em 1790, seguida pelas controvérsias de Medicina Theologica (1794).1

Francisco de Mello Franco morreu no Brasil em 1823 em 
circunstâncias ainda obscuras, depois de um período de decadência financeira 
que teria se iniciado com sua transferência para a antiga colônia. Ao se 
transferir para o Brasil, Mello Franco teria vendido todos os seus bens e 
propriedades. Pouco depois, seria destituído da condição de médico honorário 
da Família Real. A decisão, imposta por D. João VI, estaria baseada na adesão à 
mobilização pela Independência brasileira conduzida em parte por José 
Bonifácio. Villalta aponta ainda dois outros elementos: a existência de 
“intrigas palacianas” que teriam convencido D. João VI da participação de 
Mello Franco em conspiração para destituí-lo diretamente e a derrocada 
pessoal fruto da falência decretada pelo banco onde depositara toda sua 
fortuna pessoal (VILLALTA, 1999:133).

 
Subseqüentemente, publicou Elementos de Higiene (1814). Mais tarde, seria 
publicada a edição póstuma de seu derradeiro trabalho, o Ensaio sobre as 
Febres, escrito depois de sua transferência para o Rio de Janeiro e que circulou 
em 1829.  

2

                                                                 
1 Nunes (opus cit.) analisa em detalhes o contexto histórico,  os debates intelectuais e 
os cerceamentos em torno da Medicina Theologica. 
2  Sobre a morte de Mello Franco em 1823, podem ser  encontrados relatos distintos, 
porém com alguma coerência, em Santos Filho ( 1991), Motta (1992),  Herson ( 1996 ) 
entre outros.  

  
O período que Mello Franco viveu no Rio de Janeiro é pouco 

estudado. Wilson Martins (1977), por exemplo, considera Ensaio sobre as 
Febres um “um livro clássico”, cujo  titulo completo delineia  original as linhas 
gerais e os propósitos da obra - Ensaio sobre as Febres com observações 
analíticas acerca da topografia, clima e demais particularidades que influem 
no caráter das febres no Rio de Janeiro”, publicado pela Tipografia da 
Academia Real de Ciências, Lisboa, 1829 (MARTINS, 1977:181). Ao transcrever 
do original parte das justificativas de Mello Franco, Martins assinala que o 
ensaio resultava de 34 anos de clínica médica em Lisboa e que, após viver por 
cerca de seis anos no Rio de Janeiro, foi possível a Mello Franco comparar as 
condições gerais de salubridade e de incidência das febres nas duas cidades 
(MARTINS, 1977:182). 

 

JUSTINIANO DE MELLO FRANCO: A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO E SEUS 
DESÍGNIOS 
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O filho Justiniano nasceu em Lisboa, em data incerta, provavelmente 

entre 1783 e 1785 (SANTOS FILHO, 1991:517)1. Depois de fixar-se em 
Göttingen, formou-se em Medicina em 1808 e ali mesmo casou-se com Anna 
Caroline Overbeck, tendo possivelmente exercido a clínica na cidade de Hamm 
e também em Lisboa, em torno de 1814 (HERSON, 1996:309).  Mais tarde, 
transferiu-se para a Província de São Paulo entre 1817 e 1818, a convite do  
governador, o nobre e militar português João Carlos Augusto de Oyenhausen-
Gravenburg2, provavelmente em razão do forte envolvimento de Justiniano 
com a difusão das práticas de vacinação. Na Academia Real de Ciências de 
Lisboa, Justiniano relataria nas Memórias em 1816 seu trabalho como 
Secretário da Instituição Vacinica e deveria, nesse sentido, “dar conta dos 
progressos que a Instituição fizera tanto em Lisboa, como nas Províncias”.3

Fortalecida pela expansão econômica, a região contava em 1818 com 
221.634 habitantes (MARCILIO, apud SILVA, 2008:159).  Esse contingente, no 

 

                                                                 
1 Embora o relato de sua tataraneta brasileira, Heloisa Alves de Lima e Motta, indique o 
ano de seu nascimento como 1774 (MOTTA, 1992:9), dificilmente esta afirmação se 
sustenta quando confrontada com a trajetória de seu pai Francisco  de Mello Franco. 
Tendo embarcado  para a Coimbra em 1775, Mello Franco só viria a conhecer Rita 
Alvarenga, mãe de Justiniano, no final da década.  Eventualmente, por um erro 
tipográfico, a data de 1784, mais provável, pode ter sido grafada involuntariamente 
como 1774. 
2 Capitão-general, além de Governador de São Paulo (nomeado em 1817, exerceu de 
1819 a 1822), Oyenhausen também viria a se tornar um dos pivôs de grave crise 
política que, no contexto da Independência, tornou-se conhecida como Bernarda e 
colocou em xeque o comando da província e o prestígio dos irmãos Andrada, em 
particular a liderança de José Bonifácio (SILVA, 2008:310). Logo após aderir ao grupo 
político de oposição Andradas em São Paulo, e aderente aos constitucionalistas da 
revolução do Porto, Oyenhausen foi substituído inicialmente, por  breve período, por 
um governo provisório, presidido por Martim Francisco Ribeiro de Andrada. Logo 
depois assumiu nova junta, composta por Mateus de Abreu Pereira, José Correia 
Pacheco e Silva e Candido Xavier de Almeida e Sousa.  Contudo, antes de sua 
designação para São Paulo, governou o Ceará, depois Cuiabá e Mato Grosso.  É 
interessante assinalar que Curso de Cirurgia em Vila Bela, capital do Mato Grosso, teria 
sido instituído por Oyenhausen, prevendo inclusive a destinação de prêmios para 
alunos matriculados, iniciativas que não prosperaram (SANTOS FILHO, 1977:228). 
Saint- Hilaire o descreve como ativo e agradável, embora com certos traços de rudeza e 
negligência nos trajes. Contudo, ainda segundo Hilaire, foi rigoroso em relação aos 
negócios públicos, afastando  e punindo servidores relapsos. (SAINT-HILAIRE, 
1972:173-74) 
3 Conferir Correio braziliense, ou, Armazém Literário, Volume 17, 
http://books.google.com/books?id=p1kPAAAAIAAJ&pg=PA46&dq=Justiniano+de+Mell
o+Franco&hl=en&ei=OV2ITsSWA9POgAfr6n6Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resn
um=2&ved=0CC8Q6AEwATgK#v=onepage&q=Justiniano%20de%20Mello%20Franco&f
=false  (ultimo acesso em 31.09.2011) 

http://books.google.com/books?id=p1kPAAAAIAAJ&pg=PA46&dq=Justiniano+de+Mello+Franco&hl=en&ei=OV2ITsSWA9POgAfr6n6Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q6AEwATgK#v=onepage&q=Justiniano%20de%20Mello%20Franco&f=false�
http://books.google.com/books?id=p1kPAAAAIAAJ&pg=PA46&dq=Justiniano+de+Mello+Franco&hl=en&ei=OV2ITsSWA9POgAfr6n6Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q6AEwATgK#v=onepage&q=Justiniano%20de%20Mello%20Franco&f=false�
http://books.google.com/books?id=p1kPAAAAIAAJ&pg=PA46&dq=Justiniano+de+Mello+Franco&hl=en&ei=OV2ITsSWA9POgAfr6n6Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q6AEwATgK#v=onepage&q=Justiniano%20de%20Mello%20Franco&f=false�
http://books.google.com/books?id=p1kPAAAAIAAJ&pg=PA46&dq=Justiniano+de+Mello+Franco&hl=en&ei=OV2ITsSWA9POgAfr6n6Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q6AEwATgK#v=onepage&q=Justiniano%20de%20Mello%20Franco&f=false�
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entanto, encontrava-se em grande parte imerso em condições sanitárias 
precárias, ao mesmo tempo em que a população se valia primordialmente das 
práticas de cura disponíveis na tradição indígena e africana1. Entre as poucas 
instituições providas pelo poder régio, figurava o Hospital Real Militar de São 
Paulo2

Uma vez instalado em São Paulo na segunda década do século XIX, 
Justiniano assumiria posições de relevo na administração pública da 
Província

 - implantado na cidade em data ainda imprecisa, existem registros que 
asseguram seu funcionamento por volta de 1802. No ano seguinte, o Hospital 
Militar acolheria a iniciativa, logo frustrada, de abertura da “Aula de Cirurgia” 
que ali teria sido “posta a funcionar” em 1803. Embora registrasse a 
necessidade, o interesse e a demanda, pois o hospital “contava com seis 
estudantes inscritos” - em 1803, o curso foi extinto pouco depois, em 1806, 
permanecendo apenas a instituição hospital, ainda assim em condições 
bastante precárias (SANTOS FILHO, 1977:295-6).  

A estrutura de poder vigente concedia amplos poderes ao capitão-
general e governador das capitanias que dirigia os hospitais militares e 
delegava algumas atribuições aos físicos-mores. O quadro de servidores era, 
em termos ideais, composto também dois ou três cirurgiões, um ou dois 
boticários, o enfermeiro-mor e seus ajudantes, serventes, almoxarife, um 
oficial e soldados da guarda. No caso do Brasil, em geral por falta de recursos, 
nem sempre os regulamentos expedidos em Lisboa se efetivavam 
plenamente. Como registra Licurgo, “em princípios do século XIX eram de 
extrema penúria a situação de São Paulo, inexistindo medicamentos, 
instrumentos cirúrgicos e roupa de cama para os quarenta catres. Havia, 
então, uma única medida de lata pela qual os enfermos sorviam as poções. O 
físico-mor que tais fatos relatou queixou-se ainda do mau-cheiro exalado 
pelos urinóis de barro não vidrado, os quais absorviam a urina excretada 
(SANTOS FILHO, 1977:300).  

3

                                                                 
1 Para o tema, consultar, entre outros, RIBEIRO (1997),  MARQUES (2003). 
2 Lycurgo Santos Filho aponta que os hospitais militares surgiram no Brasil na segunda 
metade do século XVIII, após a expulsão da Companhia de Jesus. Inseridos no conjunto 
de ações reformistas instituídas pelo Marquês de Pombal, os hospitais militares  foram 
“destinados à tropa e sustentados pela Fazenda real (...) localizados nos antigos 
Colégios jesuítas. Anteriormente,  o governo internava os soldados enfermos  e feridos 
nas Santas Casas, mediante módica remuneração” (SANTOS FILHO, 1977:255). 
3 As capitanias ascenderam à condição de províncias em 1815, quando da elevação do 
Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Contudo, anteriormente, 
recebiam a denominação de províncias as regiões, como Santa Catarina, cujas 
dimensões eram inferiores às capitanias, tais como as  de Pernambuco, São Paulo ou 
Minas Gerais. 

, sob o controle de Oyenhausen, tendo sido  designado Físico-Mor 
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da Legião das Tropas Ligeiras e do Hospital Real Militar de São Paulo1

                                                                 
1 Como delegado comissário do Físico-mor do Reino, Justiniano redigiu em 1820 o  
“Regulamento para o Hospital Militar de São Paulo. Cf. Santos Filho (1991: 518). 

. No 
conturbado cenário político que antecedeu e sucedeu o processo de 
independência nacional, Justiniano além de atuar diretamente nas instituições 
vacínicas, pôde de algum modo assegurar condições mais aceitáveis na 
assistência hospitalar, como atesta o relato do naturalista francês Auguste de  
Saint-Hilaire: 

(...) Ao tempo de minha viagem [1819], o hospital 
militar era situado no bairro de Santa Ifigênia. 
Atinge-se o edifício por uma escadaria, e, ao 
centro do mesmo, encontra-se uma área 
quadrada. Na farmácia, uma de cujas portas abre-
se para a parte exterior do prédio, eram vendidos 
remédios ao público, por conta do 
estabelecimento. Essa farmácia era espaçosa, 
muito asseada, perfeitamente instalada, dispondo 
de completo sortimento.  (SAINT-HILAIRE, 
1972:159)  

Se a descrição do naturalista é favorável ao Hospital Militar, o mesmo 
não se confirma em relação a outras instituições hospitalares da cidade: 

(...) é com profunda tristeza que passo a falar dos 
asilos destinados a alojar as misérias de nossa 
espécie (...). Existe em São Paulo um hospício 
(lazareto) para o recolhimento dos infelizes 
atingidos pela morféia, horrorosa enfermidade, 
que só a caridade pode impedir de ser olhada com 
enorme repugnância. Mas se bem que essa 
doença seja muito comum (...), o lazareto pode 
abrigar apenas quatro pessoas, pelo que um 
número enorme de leprosos erra de localidade em 
localidade, vivendo da caridade pública. Esse 
lazareto depende da Irmandade da Misericórdia 
(...) que tem por fim socorrer os indigentes e, 
principalmente os doentes pobres (...). Em 1819 
(...), época de minha viagem (...) ela fazia tratar os 
doentes no hospital militar, pagando determinada 
soma por dia à administração do referido 
estabelecimento. (SAINT-HILAIRE, 1972:159-60)  
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As informações em torno da trajetória de Justiniano são freqüentes, 
porém muito fragmentadas. Os vínculos com a cultura alemã, seja pelos anos 
de estudo em Göttingen ou pelo casamento com Anna Carolina Overbeck, 
certamente favoreceram o contato com o governador Oyenhausen-
Gravenburg. Visconde e Marquês de Aracati, o governador era filho ilegítimo 
do conde de Oyenhausen-Gravenburg, oficial alemão radicado em Portugal.1

Mello Franco mostrava-se otimista inclusive sobre 
a acolhida popular do novo método, afirmando 
que por ordem do governador José Carlos Augusto 
Oeynhausen, elaborou em pouco tempo o 
regulamento da Instituição Vacínica paulista, o 
qual foi apresentado oficialmente em 28 de 
novembro de 1819, revelando clara semelhança 
com o da instituição portuguesa. Estabelecendo 
como objetivo básico a imunização de toda a 
população bandeirante no decurso de poucos 
anos, a Instituição Vacínica teria como membros 
um presidente (que deveria ser o governador 
provincial), um diretor, que ocuparia 
concomitantemente o cargo de inspetor-geral da 

 
Anos depois de instalado em São Paulo, Justiniano manteria contato intenso 
com o primeiro núcleo de imigrantes alemães que se fixaria na região de 
Santo Amaro, em virtude do domínio da língua e de sua designação como 
diretor do empreendimento. Dos 926 imigrantes, 336 se estruturaram, depois 
de inicialmente acolhidos nas dependências do hospital militar. A partir de 
1828, novos imigrantes alemães teriam sido encaminhados por Justiniano 
para formar um núcleo agrícola na cidade de Rio Claro, sem que a iniciativa 
tenha prosperado.  

Ainda que de modo preliminar, pode-se considerar que o período 
mais favorável para a atuação do médico em São Paulo tenha sido aquele em 
que a administração esteve sob controle de Oyenhausen. Nesse sentido, o 
otimismo de Justiniano em relação às ações no campo da vacinação parece 
justificável em razão do apoio recebido. Confiava na adesão da população, 
alegando que a 'docilidade portuguesa' seria reproduzida em São Paulo, não 
permitindo a ocorrência de reações agressivas à prática médica da 'verdadeira 
vaccinação’ (FRANCO, 1817,  apud BERTOLLI, 2008:90).  Ao mesmo tempo,  
amparado pela experiência acumulada em Portugal, onde havia realizado 
estudos detalhados sobre a varíola, conforme relatado nas Memórias da 
Academia de Ciências de Lisboa em 1816, o médico defendia a superioridade 
da vacinação jenneriana sobre a variolização e a vacinação 'braço a braço' 
(MEIHY  e BERTOLLI FILHO, 1990: 23-24).  Como retoma Bertolli,  

                                                                 
1 Maria Beatriz Nizza 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conde�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal�
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vacinação e dois inspetores convocados dentre os 
funcionários do Hospital Militar local. Apesar de o 
governador presidir a entidade, suas tarefas 
seriam bem restritas, todas elas definidas por 
quatro dos dezenove artigos que compunham o 
regulamento elaborado por Mello Franco: 
convocar sessões extraordinárias, oficiar aos 
capitães-mores das vilas a ordem de preparo da 
população para a inoculação e fiscalização dos 
vacinadores, recebimento de mapas mensais de 
imunização e do relatório dos trabalhos efetuados 
e, finalmente, sancionar ou não as providências 
sugeridas pelo inspetor-geral (Documentos 
Interessantes, vol. 31, p. 211-223). 

A experiência acumulada em Portugal permitia também estabelecer 
um contraponto direto com a realidade d’Alem-Mar, mais do que em relação 
ao Rio de Janeiro, como lembra Bertolli:  

(...) o empenho desse médico em criar uma 
[instituição vacínica], deveu-se sobretudo à boa 
impressão que lhe causara os resultados benéficos 
da vacinação jenneriana na saúde pública 
européia. Sobre o instituto sanitário lusitano, 
Mello Franco informou que o mesmo fora criado 
pela Academia Real de Ciências de Lisboa em julho 
de 1812 e que, do ano de seu estabelecimento até 
1816 havia realizado 42.266 vacinações, não 
contabilizando o grande número de amostras de 
linfa que foram cedidas para outras nações – sem 
que nenhum acidente tenha sido notificado. Em 
conseqüência de suas observações, o clínico 
tornou-se um fervoroso defensor da introdução 
da nova estratégia imunizadora nas áreas 
dominadas por Portugal, criticando os médicos 
que se opunham ao uso da vacina jenneriana e 
acusando-os de quererem continuar lucrando 
monetariamente com a persistência das 
epidemias de bexigas. (BERTOLLI, 2008:90) 

Amparado no saber técnico, Justiniano optou por ampliar o espaço de 
atuação do médico. Distinto de um hospital, mas decisivo em termos de 
assegurar melhores condições de salubridade, o regulamento buscava ampliar 
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os poderes do diretor, necessariamente um médico, no interior de uma das 
primeiras instituições públicas de apoio e  prevenção sanitária  em São Paulo: 

A estreita delimitação do poder do governador no 
âmbito da Instituição Vacínica e a ausência no 
regimento de explicitação dos encargos dos dois 
inspetores faziam com que todo poder decisório 
ficasse, de fato, concentrado nas mãos do diretor 
do estabelecimento, aliás o único membro da 
equipe principal que obrigatoriamente deveria ser 
diplomado em medicina. O grupo de apoio, ainda 
segundo o regulamento proposto por Mello 
Franco, seria composto de um cirurgião, alguns 
ajudantes de cirurgia e um escrevente. A tarefa do 
cirurgião seria a de fiscalização dos trabalhos 
efetuados pelos seus ajudantes, enquanto que o 
escrevente deveria organizar os mapas de 
atividades e expedir a correspondência. 
Usufruindo de grande liberdade de comando, o 
diretor tinha como atribuições a responsabilidade 
de administrar a Instituição Vacínica paulista e 
ditar as diretrizes a serem obedecidas pelos 
capitães-mores, funções que também caberiam ao 
governador, mas apenas como reforço e 
legitimação das medidas tomadas pelo diretor. 
Cabia também ao médico-chefe selecionar os 
funcionários que desempenhariam funções no 
órgão, autorizar o trabalho da equipe de 
vacinadores e assinar os mapas referentes ao 
número de inoculações realizadas mensalmente. 

A autonomia da Instituição frente a outros órgãos 
oficiais era ampla, mesmo em relação à esfera 
militar. Assim, no regulamento de Mello Franco 
constava que, se os vacinadores ocupassem 
postos militares, eles estariam subordinados à 
cúpula do serviço vacínico e não ao comandante 
das tropas paulistas. Por fim, o documento 
estabelecia a especificidade da atuação dos 
vacinadores durante quadras epidêmicas e ainda 
certificava os equipamentos e materiais 
necessários para o pleno desempenho do órgão. 
Por todos esses cuidados, Mello Franco reiterou 
por diversas vezes, explícita ou implicitamente, 
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que a vacinação na província se constituiria 
basicamente como uma questão médica e, por 
conseguinte, deveria ser um clínico o comandante 
de todo o processo.  (BERTOLLI, 2008:91) 

As tensões decorrentes de tais opções não foram 
escamoteadas, assim como as prerrogativas formuladas no texto do 
Regulamento se tornaram alvo de críticas e recusas: 

Elaborado o regulamento, este foi imediatamente 
remetido às autoridades do Rio de Janeiro para 
ser avaliado. Coube ao cirurgião da Câmara 
carioca, Theodoro Ferreira de Aguiar, a 
responsabilidade de preparar um parecer sobre o 
texto. Após a análise oficial, a qual certamente 
comparou a proposta paulista com o regimento da 
Junta Vacínica do Rio de Janeiro, a conclusão foi a 
seguinte: "O Plano proposto pelo Capitão General 
da Capitania de S. Paulo hé muito bem 
combinado, e he o que se acha praticado em 
muitos Estados da Europa com pequenas 
alterações, que procedem das differentes formas 
de administração publica. Entendo porem, que hé 
por ora inadequado para o Brazil; pois hé precizo 
que em Estados nascentes os principios de todas 
as couzas sejão simples, para serem faceis na sua 
execução; alias os pequenos obstaculos aniquilão 
os mais uteis designios" (Documentos 
Interessantes, vol. 36, p. 100-101). Assim, o 
posicionamento de Ferreira de Aguiar foi contrário 
à criação da Instituição Vacínica nos moldes 
propostos por Mello Franco. O cirurgião carioca 
defendia a instalação de um órgão com estrutura 
simplificada e com poderes e autonomia 
extremamente limitados, alterando a 
denominação da entidade para Casa do 
Estabelecimento Vacínico. Para tanto, em janeiro 
de 1820, Ferreira de Aguiar apresentou um plano 
substitutivo, destinado a ser implantado não só na 
Província de São Paulo, mas também em Minas 
Gerais e no Rio Grande de São Pedro do Sul 
(Documentos Interessantes, vol. 36, p. 98-100). 
(BERTOLLI, 2008:95) 
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Embora recusado pelas autoridades do Rio de Janeiro, a 
Instituição Vacínica começou a funcionar em São Paulo em 
dezembro de 1819, ainda que provisoriamente, nos moldes 
propostos por Justiniano e sob a alegação de que uma nova 
epidemia de varíola poderia eclodir. A decisão de colocá-la em 
funcionamento, mesmo que por pouco tempo, indica uma relativa 
autonomia de Oyenhausen para administrar São Paulo, 

(...) assim, em 14 de abril de 1820, portanto dois 
meses antes de ser sancionado o regulamento 
vacínico, o governo de São Paulo informou ter 
inoculado com o líquido antivariólico 1.270 
moradores de Santos, Atibaia, Bragança, Parnaíba, 
Itu, Sorocaba e Porto Feliz (Documentos 
Interessantes, vol. 36, p. 110-111). 

Finalmente, em meados de 1820, o órgão vacínico 
foi oficialmente inaugurado na Província de São 
Paulo, segundo a estrutura constante no 
regulamento preparado por Ferreira de Aguiar. 
Apesar disto, foi mantida a designação de 
Instituição Vacínica, assim como Mello Franco 
permaneceu na direção do estabelecimento. O 
trabalho de imunização coletiva continuou a ser 
executado e a localização de alguns mapas 
referentes às atividades da Instituição no decorrer 
dos meses de junho e julho de 1821 permite a 
avaliação da eficiência das vacinações efetuadas 
no norte do território bandeirante. Consta em tais 
mapas um total de 105 imunizações realizadas, 
sendo que 26 delas ocorreram na vila de São José 
do Paraíba (atual São José dos Campos), 60 em 
Taubaté e 19 em Pindamonhangaba. Deste total, 
89 vacinações (84,7%) foram consideradas 
'verdadeiras', isto é, ocorreu a pretendida 
imunização; 10 casos (9,5%) constituíram-se em 
vacinações 'falsas', pois se deu a inflamação na 
área escarificada, mas não foi constatada a 
formação de pústula; 5 casos (4,7%) 
corresponderam a vacinações 'não pegas', fato 
denunciado pela ausência de inflamação e, apenas 
um caso (0,9%) correspondeu a vacinação 
duvidosa. A ausência de registros sobre casos 
inobservados denuncia o empenho oficial no 
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controle dos trabalhos e da qualidade das 
vacinações. (BERTOLLI, 2008:99) 

AS ALIANÇAS SE MOVEM 

A nomeação de Justiniano como Juiz Delegado Comissário do Físico-
Mor do Reino em São Paulo, no começo do século XIX por designação do 
príncipe regente, havia imposto ao médico o convívio com uma realidade 
adversa. Ao que tudo indica, porém, a perda de apoio com a destituição de  
Oyenhausen, tornaria as relações mais tensas e protocolares. Mantido como 
administrador do Hospital Militar, escreveria sucessivas cartas e relatórios ao 
então governador Lucas Antonio Monteiro de Barros acerca do estado geral e 
das condições precárias com as quais tinha que se defrontar e combater. Entre 
os relatos, a constatação de penúria e abandono: 

(...) tendo acontecido que os doentes a que se dá 
Alta, não têm podido sair e ficam retidos no 
Hospital em detrimento do Serviço [...] por se 
achar a roupa muito suja (...) um deles teve sarna, 
e vi ainda hoje a roupa toda suja de matéria e 
sangue, o que infalivelmente  o tornaria a pôr no 
antigo estado. (HERSON, 1996:314) 

Nas décadas iniciais do século XIX, a antiga capitania e então recente 
província de São Paulo vivenciara um surto de crescimento econômico ou, nas 
palavras de Maria Beatriz Nizza da Silva, “uma explosão do negócio 
açucareiro” (SILVA, 2008:160) que continuaria “provocando a expansão 
colonizadora em busca de terras” (Idem, ibidem).  Em decorrência, a fronteira 
agrícola expandira-se, provocando grande demanda por novos escravos. As 
condições de sobrevivência dos novos contingentes africanos pressionavam 
ainda mais a precária salubridade do território.  Sob tais circunstâncias, o 
Hospital Militar havia se tornado um dos poucos locais de atendimento da 
população de cativos e ex-cativos que se expandia. Em 1825, Justiniano 
escreveria novamente ao então governador Lucas Monteiro de Barros nos 
seguintes termos: 

(...) Em cumprimento do que V. Exª. ontem me 
ordenou  remeto o Escravo  Domingos, 
pertencente à Fábrica de Ferro ao Capitão Abreu, 
para lhe dar o destino que quisesse, visto ser o 
dito negro incurável, e estar no estado de não 
servir para nada. O mesmo Capitão Abreu o 
tornou a remeter, e eu não o posso admitir no 
Hospital sem Ordem de V. Exª visto ser em 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  - 671 - 

prejuízo da real Fazenda e ter me V. Exª ontem 
ordenado o contrário (HERSON, 1996:315).1

                                                                 
1 Como lembra Bella Herson,  os poderes do físico-mor haviam sido pesadamente 
reduzidos pelo alvará de 22 de janeiro de 1810, após  a supressão  da Real Junta do 
Proto-Medicato (HERSON, 1996:315), impedindo o administrador do hospital decidir 
sobre o ingresso de um escravo sem ordens expressas do governador.  

 

 Por outro lado, ainda que sua atuação tenha se destacado no campo 
da vacinação, tornada obrigatória em São Paulo desde 1805 e a 
regulamentação da prática em 1819 tivesse sido elaborada pelo próprio 
Justiniano, as limitações impostas pela centralização do poder político vigente 
eram ostensivas e a antiga capitania continuava sofrendo dramaticamente 
com as epidemias de varíola, como lembra  Bertolli: 

 (...) O certo é que a presença do negro na 
Capitania ampliava as possibilidades de crises 
bexiguentas. A vila e posterior cidade de São 
Paulo, as vilas portuárias e o Vale do Paraíba 
tornaram-se os principais núcleos disseminadores 
da doença, tanto por serem pontos de passagem 
para a hinterlândia quanto por abrigarem 
significativo contingente humano, especialmente 
durante os períodos de cumprimento das 
obrigações políticas e religiosas e também durante 
a realização das feiras comerciais. Frente aos 
riscos de contágio coletivo, os capitães-generais 
passaram a avaliar a ameaça epidêmica como uma 
questão sócio-econômica que extrapolava em 
muito os limites da responsabilidade e da prática 
médica. (...) as autoridades paulistas enquadraram 
as crises sanitárias como uma problemática 
pertinente aos interesses da administração 
pública, relegando os raros médicos que atuavam 
na região a uma posição que lhes permitia usufruir 
de quase nenhuma interferência nas decisões 
tomadas pelos governantes.  (BERTOLLI FILHO, 
1996). 

No plano pessoal, igualmente, novas circunstâncias conduziram 
Justiniano para práticas menos institucionais e mais personalizadas, como 
atesta o anúncio que publicou no jornal Farol Paulistano, primeiro periódico 
impresso a circular mais ampla na cidade de São Paulo. Nele, os serviços 
médicos são oferecidos diretamente: 
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(...) ”agora restituído ao meu antigo emprego, e tendo de 
permanecer na cidade, participo aos seus habitantes que 
estou pronto para lhes prestar os socorros da minha 
profissão, assim como também visitar qualquer doente 
fora da cidade, devendo prevenir que sendo para mais de 
5 ou 6 léguas deverão mandar cavalgadura competente”. 
(MARQUES, 2003:176) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Justiniano de Mello Franco morreu em São Paulo em 1839. Contudo, 
suas relações familiares se desdobraram e se ramificaram, consolidando  a 
inserção local e os vínculos com os grupos encapsulados no poder político, 
médico e científico.  Por volta de 1834, mudou-se para Campinas, importante 
pólo da política regional. Segundo Lycurgo Santos Filho,  Justiniano teria sido o 
primeiro médico diplomado a exercer a profissão naquela localidade (Idem, 
p.518). Em Campinas, foi eleito vereador para a Câmara Municipal no triênio 
1837-1840. Sem completar o mandato, licenciou-se em 1837, sob alegação de 
“mudança para outro lugar” da Província e, supostamente, teria voltado para 
a capital (Idem, ibidem). A descendência de Justiniano enraizou-se na 
aristocracia paulista. A filha Elisa Justina de Melo Franco casou-se com o 
primeiro barão de Araraquara, José Estanislau de Oliveira, e se tornou, além 
de baronesa de Araraquara, também viscondessa do Rio Claro. Outros 
descendentes tornaram-se também  parte da nobreza local, como o segundo 
barão de Araraquara, o barão Mello Oliveira, a condessa do Pinhal, a baronesa 
de Dourados e  a segunda baronesa de Piracicaba. 

 No final do século do XIX, sua bisneta Constança de Mello e Oliveira 
viria a se casar com o médico Arnaldo Vieira de Carvalho, uma das figuras-
chave da medicina paulista no período republicano. A descendência de 
Arnaldo e Constança, por sua vez, deu prosseguimento a um dos poderosos 
clãs político-intelectuais de São Paulo, representados pela família Mesquita, 
longevos proprietários do influente e conservador jornal O Estado de São 
Paulo que sucedeu a publicação A Província de São Paulo, fundada no final do 
século XIX (MARINHO, 2003), (MOTA, 2005), (MOTA e MARINHO, 2009). 

 Posto em perspectiva, o evento aparentemente de âmbito privado 
revela uma complexa urdidura de relações sociais que entrelaçam política, 
poder econômico e captura de posições na estrutura do estado, de modo a 
assegurar ao longo do tempo a tessitura de sustentação para o exercício da 
chamada medicina científica. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  - 673 - 

ARRUDA, Paulo H. de M (2009) As Reformas Pombalinas na Universidade de 
Coimbra. Algumas Considerações. IX Congresso Nacional de 
Educação, PUC-PR. 

CARVALHO, José Murilo de. (2003) A Construção da Ordem: a elite política 
imperial/Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 

BERTOLLI FILHO, Claudio. (2008) História da vacina e da vacinação em São 
Paulo: séculos XVIII e XIX in: Cad. hist. ciênc. vol.4 no.1 São 
Paulo Jan./Jun. 

_____________(1996)  Vale do Paraíba: saúde e sociedade (1750-1822). São 
José dos Campos, Ed. Univap.  

FERREIRA, António Gomes. (2010) A Criança e o seu  Desenvolvimento em 
Discursos Médicos e  Pedagógicos que Circularam no Contexto 
Português (Séculos XVIII a XX) in: Belo Horizonte, Educação em 
Revista,  v.26,  n.01, p.215-234, abr.  

HERSON, Bella. (199) Cristãos-novos e seus Descendentes na Medicina 
Brasileira (1500-1850), SP, Edusp. 

LEITE, Aureliano. Breve Resumo Cronológico da História de São Paulo. São 
Paulo: Livraria Martins, 1964 

MARINHO, Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha. Elites em Negociação: 
breve história dos acordos entre a Fundação Rockefeller e a Faculdade 
de Medicina de São Paulo (1916-1931). Bragança Paulista/SP: Edusf. 

MARQUES, Vera Regina Beltrão. “Magia e Ciência no Brasil Setecentista” 
pp.163-195 in CHALHOUB, Sidney; MARQUES, Vera Regina Beltrão; 
SAMPAIO, Gabriela dos Reis e GALVÃO SOBRINHO, Carlos Roberto 
(orgs.) et alii. (2003) Artes e Ofícios de Curar no Brasil. Campinas/SP: 
Edunicamp.  

MARTINS, Wilson. (1977) História da Inteligência Brasileira, SP, Cultrix/Edusp. 
MEIHY, José Carlos e BERTOLLI FILHO, Cláudio.  (1990) História social da 

saúde: opinião pública versus poder, a campanha da vacina – 1904. 
São Paulo: Centro de Estudos de Demografia Histórica da América 
Latina da Universidade de São Paulo.   

MOTA, André. (2005) Tropeços da Medicina Bandeirante: medicina paulista 
entre 1892-1920. SP: Edusp. 

MOTA, André e MARINHO, Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha (orgs.) et 
alii.  (2009) “Arnaldo Vieira de Carvalho e a Faculdade de Medicina: 
Práticas Méedicas em São Paulo” (1888-1938). São Paulo: Museu da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

MOTTA, Heloísa Alves de Lima e. (1992) Uma Menina Paulista. São Paulo, 
Totalidade Editora. 

NUNES, Rossana Agostinho. (2011) Nas Sombras da Libertinagem:  Francisco 
de Mello Franco (1757-1822) entre Luzes e Censura no Mundo Luso-



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 674 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

Brasileiro, Niterói, Universidade Federal Fluminense/Programa de 
Pós-Graduação em História [Dissertação de Mestrado] 

______________________ (2010) Reflexões sobre nobreza, honra e 
mobilidade social no Antigo Regime Português: o caso do médico 
luso-brasileiro Francisco de Mello Franco (1757-1822) in: Ars 
Historica, v. 1, n. 2, jul.-dez.,  p. 1114-126. 

PAIVA, Fernanda Simone Lopes de. (2003) Sobre o Pensamento Médico-
Higienista Oitocentista e a  Escolarização: Condições e Possibilidades 
para o Engendramento do  Campo da  Educação  Física no Brasil, Belo 
Horizonte, Doutorado, UFMG.  

PORTA, Paula (org.) et alii.  (2004) História da Cidade de São Paulo, 1 – a 
cidade colonial 1554-1822. São Paulo: Paz e Terra. 

PORTA, Paula (org.) et alii. (2004) História da Cidade de São Paulo, 2 – a cidade 
no império 1823-1889. São Paulo: Paz e Terra. 

RIBEIRO, Márcia Moisés (1997). A ciência dos trópicos: a arte médica no Brasil 
do século XVIII, SP, Editora Hucitec. 

SILVA, Maria Beatriz Nizza da. (org) (2008), História de São Paulo Colonial, São 
Paulo, Unesp. 
SOUSA, Octavio Tarquínio de. (1972) Jose Bonifácio, Rio de Janeiro, Livraria 

José Olympio Editora. 
VILLALTA, Luiz Carlos (1999) Reformismo Ilustrado, Censura e Práticas de 

Leitura: Usos do Livro na América Portuguesa, Tese de Doutorado, SP, 
FFLCH/USP. 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  - 675 - 

 
F  – As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono 

 
AS CAUSAS DO ESCORBUTO SEGUNDO JOÃO CARDOSO DE MIRANDA 

 
VERA MACHLINE; MÁRCIA FERRAZ 

 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

vcmach@pucsp.br 
 

Palavras-chave: História da Ciência; História da Medicina; Ciência no 
Brasil; Ciência em Portugal; Escorbuto; João Cardoso de Miranda; 
Relação cirúrgica, e médica 

 
Desde a publicação, em 1925, do minucioso estudo bio-bibliográfico 

de Augusto da Silva Carvalho sobre o cirurgião português João Cardoso de 
Miranda (?-1773), sabe-se que o último se envolveu em diversas contendas 
por conta de uma receita de sua lavra contra o escorbuto. Tais contendas, que 
se estenderam pelo menos até 1752, tiveram início com uma carta em que o 
cirurgião solicita ao então físico-mor do Reino que licenciasse sua fórmula. 
Datada de 6 de dezembro de 1731, essa epístola foi transcrita no Tratado XII 
do Erário Mineral, saído do prelo em 1735, de autoria do cirurgião lusitano 
Luís Gomes Ferreira (cuja derradeira estada em terras brasileiras se estendeu 
de 1708 a 1731). A mesma carta foi também incluída na Relação cirúrgica, e 
médica de Cardoso de Miranda, vinda à luz em 1747. Neste livro, a epístola de 
1731 fecha o Capítulo 1, que é dedicado ao escorbuto. Em complementação à 
sua carta, Cardoso de Miranda agora tece várias considerações sobre o 
escorbuto, ou “mal de Loanda”. Propõe, inclusive, causas para essa 
enfermidade. Neste trabalho, serão enfocadas tais causas, assim como as 
possíveis fontes utilizadas por Cardoso de Miranda. 

 
Em 1925, foi relançado pela terceira vez o opúsculo – originalmente 

vindo à luz em 1749 – Prodigiosa lagoa descuberta nas congonhas das Minas 
do Sabará, que tem curado a varias pessoas dos achaques, que nesta Relação 
se expoem. Diferentemente da segunda reimpressão, ocorrida em 1820, essa 
nova versão trazia uma importante novidade: era prefaciada por um 
minucioso estudo, realizado pelo médico e historiador Augusto da Silva 
Carvalho, que finalmente identificava a autoria do anônimo livreto Prodigiosa 
lagoa.1

                                                                 
1 Carvalho, A Prodigiosa Lagoa e o seu autor, in Cardoso de Miranda (1925), xv, xxix e 
xxxii, em ix-xxxviii. 
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Tratava-se de João Cardoso de Miranda (?-1773), o mesmo autor de 
outra publicação, saída do prelo também em Lisboa, só que dois anos antes – 
ou seja, em 1747. De maior fôlego, posto compreender 16 capítulos, esse se 
intitula Relação Cirurgica e Medica, Na qual se trata, e declara especialmente 
hum novo methodo para curar a infecção escorbutica, ou mal de Loanda, e 
todos os seus produtos, fazendo para isso manifestos dous especificos, e muy 
particulares remedios. Após o título e o oferecimento ao Conde das Galveas, 
Andre de Mello e Castro, o frontispício desta obra informa ademais ser João 
Cardoso de Miranda um “cirurgiam approvado, natural da Freguesia de S. 
Martinho de Cambres, junto á Cidade de Lamego, e de presente assistente 
n[...]a Bahia de todos os Santos.”1

Enfim, graças ao estudo bio-bibliográfico de Augusto da Silva 
Carvalho sobre João Cardoso de Miranda, sabe-se um pouco mais sobre a vida 
e os empreendimentos deste cirurgião, nascido em Portugal, e falecido no 
Brasil. De acordo com Carvalho, em 1719, Cardoso de Miranda fez uma 
viagem à Espanha e à França, sendo que “o que aí viu e ouviu fizeram com que 
[ele] renegasse o que aprendera, principalmente relativamente à polifarmácia 
do tempo.” Logo mais, depois de praticar durante “três anos no Hospital do 
Pôrto”, Cardoso de Miranda obteve sua “carta de cirurgia” em 27 de maio de 
1722. Quatro anos mais tarde, ele “já estava na Baía, onde não lhe bastando a 
clínica se entregou ao comércio” de escravos, tabaco e açúcar.

 

2

Por fim, além de tornar público a autoria do opúsculo Prodigiosa 
Lagoa, o estudo de Carvalho teve outro mérito: deixou igualmente claro que 
Cardoso de Miranda esteve envolvido em diversas contendas, por conta de 
uma receita de sua lavra contra o escorbuto.

 

3

                                                                 
1 Ibid., xix. 
2 Ibid., xv-xvii. 
3 Segundo apurado em Beltran & Machline (1996), afora o opúsculo Prodigiosa Lagoa, 
existem pelo menos quatro manuscritos setecentistas propalando as virtudes 
terapêuticas das águas dessa lagoa, hoje denominada Lagoa Santa, situada próxima da 
cidade mineira de Sabará. Desses quatro manuscritos, dois atualmente integram a 
Coleção Lamego, do Instituto de Estudos Brasileiros, vinculado à Universidade de São 
Paulo. Para detalhes adicionais sobre estes dois últimos manuscritos, sendo que um 
deles menciona o nome de Cardoso de Miranda, vide os estudos Beltran & Machline 
(1995) e Machline & Beltran (1995). 
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Fig. 1 – Frontispício da primeira edição, datada de 1749, 

do opúsculo Prodigiosa Lagoa. 
 
Conforme detalhado por Carvalho, essas contendas se estenderam 

pelo menos até outubro de 1752; e deram origem a cerca de oito conjuntos de 
escritos – metade deles de autoria de Cardoso de Miranda. Esse último 
conjunto inclui as duas edições da Relação Cirurgica e Medica, a saber: a 
primeira, referida acima, saída da Oficina de Miguel Rodrigues, que traz na 
folha de rosto a data de 1747; e a segunda, oriunda da Oficina de Manuel 
Soares, que malgrado estampar no frontispício o ano de 1741, provavelmente 
– a julgar pelas licenças nela contidas – foi publicada em fins de 1751, se não 
no início de 1752.1

                                                                 
1 Carvalho, xvii-xxxii. 
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Fig. 2 – Frontispício da segunda edição da Relação Cirurgica e Medica, 

de João Cardoso de Miranda. 
 

Ainda consoante Carvalho, tudo começou quando Cardoso de 
Miranda já estava quase cego – aliás, o motivo que o levou a averiguar in situ 
as supostas benfazejas propriedades das águas da “Prodigiosa Lagoa” próxima 
às “Minas do Sabará”. Mais precisamente, as contendas tiveram início com 
uma carta, datada de 6 de dezembro de 1731, na qual Cardoso de Miranda 
solicita ao então físico-mor do Reino que publicasse, e desse modo licenciasse, 
para o “bem da humanidade”, a fórmula que havia descoberto contra o 
escorbuto. Como seria de se esperar, o pedido de Cardoso de Miranda foi em 
vão. Como resultado, no dizer de Augusto da Silva Carvalho, o que “o físico 
mor não fez, realizou Luís Gomes Ferreira[,]  que no final de seu Erario Mineral 
estampou a carta de Cardoso de Miranda.”1

Com efeito, a epístola de Cardoso de Miranda está transcrita, 
praticamente na íntegra, no último tratado do Erario Mineral, de autoria do 
também “cirurgião approvado” Luís Gomes Ferreyra, cuja derradeira estada 
na Colônia brasileira parece ter se estendido de 1708 a 1731. Em outras 
palavras, essa carta, precedida por uma breve introdução de Ferreyra, integra 

 

                                                                 
1 Carvalho, xvii-xviii. 
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o Tratado XII, intitulado “Do Escorbuto, ou mal de Loanda”, do Erario Mineral, 
que saiu do prelo em 1735.1 

 
 

 
Fig. 3 – Página de rosto da primeira edição do Erário Mineral, 

que, entre outros dados sobre seu autor, informa ser 
Luis Gomes Ferreyra “natural da Villa de S. Pedro de Rates”. 

 
A mesma epístola de fins de 1731 foi publicada pelo menos mais duas 

vezes. Desta feita, foi por iniciativa do próprio Cardoso de Miranda, que a 
inseriu na Relação cirúrgica e médica, no final do Capítulo 1, que é dedicado 
ao escorbuto. A propósito, em complementação àquela carta, Cardoso de 
Miranda agora tece várias considerações sobre o escorbuto, enfermidade esta 
que, em terras brasileiras, amiúde resultava na perda da onerosa mão-de-obra 
escrava trazida da África, no decurso das viagens ultramarinas.2

                                                                 
1 O Tratado XII consta em Ferreyra (1997), 476-488; e, em Ferreyra (2002), Vol. 2, 689-
700. 

 

2 Para informações adicionais acerca das preocupações causadas pelo escorbuto na 
Colônia brasileira, em geral, assim como, no caso de Cardoso de Miranda, em 
particular, vide Carvalho, xviii; Abreu (2007), 767-771; Furtado (2005), 90-92; Furtado 
(2008), 138-146; Ribeiro-(2005), 67-72; e Wissenbach (2009), 283-293. Ainda, para um 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 680 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

No entender de Cardoso de Miranda, o escorbuto “sempre procede 
[...] de hum acido, que na massa do sangue se introduz, causado do nimio uso 
de alimentos corruptos, e salsiginosos, e de receber continuamente os 
salitrosos vapores do mar”. Todas estes fatores iatroquímicos, em conjunto, 
resultariam no entorpecimento da “circulação do sangue”, o que, por seu 
turno, ocasionaria obstruções e a estagnação do sangue em alguma parte do 
corpo.1

Nosso autor admite serem “tambem causa as disposiçoens 
hypocondriacas, e o pouco exercicio, a que estaõ sujeitos os que navegaõ, 
principalmente escravos, que sempre estaõ [confinados] em hum lugar”. 
Devido à freqüente inatividade, o sangue dessas pessoas estaria igualmente 
sujeito aos problemas mencionados acima, suscitados pela lenta circulação.

 

2

A terceira causa da infecção escorbútica seria calor excessivo ou 
“nimio frio”. Isto porque, de acordo com Cardoso de Miranda, enquanto o frio 
congela “a massa sanguinária”, o calor resseca as entranhas e estreita os 
vasos, o que – novamente –dificulta a circulação dos líquidos corporais. Em 
suma, conclui Cardoso de Miranda, suas explicações são mais amplas do que 
“a opiniaõ de alguns Auctores, que entendem” ser o calor a única causa do 
escorbuto, “para o que também concorre a grande sede, que experimentaõ” 
aqueles acometidos desse mal.

 

3

Ainda que Miranda não nomeie tais “autores”, com quem parece 
discordar, outro é citado para justificar suas ideias relativas às causas 
associadas a um “acido escorbútico”. Trata-se do médico Curvo Semedo que 
teria dito ser o “o ácido escorbutico humas vezes fixo, e austero, do qual 
resultao productos frios, e coagulanters, e outras volátil, que excita 
symptomas quentíssimos [...], differe mais em estar mais, ou menos sigillado, 
chamando os Auctores incipeientes a hum, e confirmado a outro.” 

 

4

Agradecimentos:  FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São 
Paulo e University College London.   

 
Alguns outros poucos nomes são referidos por Cardoso de Miranda 

facilitando nosso trabalho de verificar quais teriam sido suas fontes. Nossa 
pesquisa deve, no entanto, ser continuada no sentido de tentar reconhecer, 
na massa de escritos desse autor, quais teriam sido os ensinamentos, 
correntes à época, a lhe servir de base.  

 
 

                                                                                                                                              
levantamento das explicações setecentistas sobre o escorbuto, embora a partir de uma 
perspectiva historiográfica anglo-saxônica, vide Carpenter (1987), 43-74. 
1 Miranda (1747), 4. 
2 Ibid. 4. Para um apanhado das antigas origens da hipocondria seiscentista, vide 
Machline (2005), 2-5. 
3 Miranda, 4-5. 
4 Ibid. 4. 
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A vacinação constituiu, a partir dos finais do século XVIII, uma das 

primeiras medidas efectivas adoptadas no combate contra a varíola. 
No início do século XIX, a varíola continuava a ser um grave problema 

de saúde pública em Portugal sendo vacinação jenneriana – introduzida a 
partir de 1799 – praticada de modo aleatório e graças à iniciativa privada de 
alguns médicos e cirurgiões. Por outro lado, o apoio da Casa Real à vacinação 
revestia-se também de um carácter esporádico, não sistemático. 

Em 1812 – com a corte no Brasil e as invasões napoleónicas a 
assolarem o país desde 1807 – coube à Academia Real das Ciências de Lisboa a 
tarefa de promover um programa sistemático de vacinação contra a varíola. 
Através de um grupo de médicos, sócios da Academia, liderados por 
Bernardino António Gomes, a Academia Real das Ciências de Lisboa funda, 
então, uma Instituição Vacínica com o propósito de disseminar a vacina como 
meio eficaz de combate contra a varíola – acessível tanto a pobres como a 
ricos – e de promover a experimentação vacínica de modo a poder melhorar a 
sua prática.    

Neste artigo abordar-se-á o programa de vacinação proposto pela 
Instituição Vacínica e a sua rede de vacinadores e vacinadoras que em 
diferentes regiões e províncias de Portugal levaram a cabo tal programa. Serão 
também considerados os métodos, os relatórios, o apoio financeiro e/ou 
público e eventuais resistências que tal programa encontrou durante a sua 
implementação. 

 
A varíola, ou bexigas, nome por que também era designada, foi-se 

tornando, na Europa, entre os séculos XVI e XVIII, uma das causas mais 
significativas do aumento da taxa de mortalidade.  

Estudos relativamente recentes estimam que, nos finais do século 
XVIII, a varíola tenha sido, em média, a responsável por cerca de 30% dos 
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casos de cegueira provocados por doença e pela morte de cerca de 
quatrocentas mil pessoas por ano.1

Duas das mais eficazes medidas conta a varíola foram adoptadas no 
século XVIII: a inoculação da varíola  ou variolização – introduzida a partir de 
1721 - e a vacinação, proposta por Edward Jenner (1749 – 1823) em 1798,  
num opúsculo intitulado An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae 
Vaccinae, a Disease Discovered in Some Western Counties of England, 
Particulary Gloucestershire, and Known by the Name of Cow Pox cuja tradução 
portuguesa, publicada em 1803, foi da autoria de João António Monteiro, 
lente de metalurgia na Universidade de Coimbra.

  
As guerras, as redes de circulação comerciais, a crescente 

urbanização e os movimentos migratórios de natureza diversa favoreceram de 
modo significativo os sucessivos surtos epidémicos que grassaram pelos 
diferentes países europeus e respectivas ramificações coloniais.  

2

A variolização consistia em retirar uma pequena porção de líquido de 
uma pústula do indivíduo infectado com varíola e inseri-la, ou enxertá-la no 
indivíduo saudável, através da pele da mão ou do braço. Quando bem 
sucedida, a inoculação provocava no inoculado uma forma mais suave da 
doença, ficando assim imunizado. O risco de morte através da inoculação 
reduzia-se dos 25 % - que era a taxa de mortalidade dos infectados por 
contágio natural - para 1 a 3%. Uma das variantes desta técnica consistia em 
recolher as crustas produzidas pelas pústulas, reduzi-las a pó, diluindo este em 
água (ou saliva) e fazer depois a inoculação.

 

3

Na variolização cada indivíduo inoculado tornava-se de imediato num 
potencial pólo de contágio da varíola na comunidade em que vivia. Este facto 
transformou-se, aliás, num dos argumentos mais contundentes utilizado pelos 
opositores da variolização. Tal não ocorria com a vacinação, a qual não exigia 

  
Na vacinação proposta por Jenner era o vírus da varíola bovina 

(cowpox) ou o vírus vaccinia que, retirado de vacas infectadas, era inserido na 
pele de modo a provocar uma infecção que imunizasse o indivíduo vacinado. A 
manutenção de vírus vacínico fresco e utilizável para sucessivas vacinações era 
garantida através de posteriores vacinações braço a braço.  

                                                                 
1 Donald R. Hopkins. 2002. The Greatest Killer – Smallpox in History (London: Chicago 
University Press), p. 42. 
2 Monteiro e o médico João Ferreira Diniz estiveram associados à introdução da vacina 
contra a varíola em Coimbra, utilizando matéria vacínica que o primeiro trouxera de 
Cádiz, em 1801, por incumbência de Rodrigo de Sousa Coutinho (António de Almeida. 
1816. “Annaes Vaccinicos de Portugal”, Historia e Memorias da Academia Reals as 
Sciencias de Lisboa, IV (2):45).  
3 Na China utilizava-se uma técnica diferente: a inoculação era feita pelo nariz. O pó 
das crustas em vez de diluído era soprado pelas narinas do paciente ou, então, 
usavam-se tampões de algodão que, uma vez impregnados com o pó das crustas, eram 
colocados nas narinas (Glynn, pp. 48, 50). 
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nenhuma preparação especial, nem produzia efeitos secundários tão 
exuberantes, por vezes fatais, como a inoculação da varíola. 

Tanto a inoculação da varíola como a vacinação estão associadas, na 
sua origem, a práticas de medicina popular, posteriormente apropriadas e 
desenvolvidas pela elite médica da altura. Este argumento, aliado a outros 
argumentos de natureza religiosa e socioprofissional, estruturou grande parte 
do argumentário utilizado pelos opositores da variolização e, mais tarde, da 
vacinação.1

Tal como ocorreu com a variolização no século XVIII em Portugal, a 
vacinação começou por ser uma prática localizada e privada levada a cabo por 
médicos e cirurgiões de modo não sistemático. Há alguma evidência de que a 
vacinação começou a ser praticada em Lisboa, a partir de 1799/1800. A data 
de 1799 é referida quer no Investigador Portuguez em Inglaterra, a partir de 
uma carta que foi dirigida ao jornal pelo médico António José de Almeida, 
quer na Bibliotheca Universal

 
A história da vacinação tem recebido contribuições de natureza 

diversa focando-se, ultimamente, nos processos de apropriação da vacinação 
nos diversos contextos coloniais. Há, no entanto, e ainda, algumas zonas mal 
esclarecidas no que diz respeito à apropriação da vacinação em contextos 
periféricos europeus do qual Portugal faz parte. 

Esta apresentação é o resultado de um trabalho em desenvolvimento 
sobre o papel desempenhado pela Academia Real das Ciências de Lisboa na 
difusão da vacinação contra a varíola levada a cabo em Portugal, no início do 
século XIX. Irei tratar do programa de vacinação promovido por esta 
Academia, sendo abordados os métodos, a rede de vacinadores, os processos 
de promoção da vacina e ainda a contribuição de algumas mulheres para a 
execução desse programa. 

CIRCULAÇÃO DE CONHECIMENTO 

2

O vírus da varíola bovina (cowpox) era mais difícil de obter que o da 
varíola humana. O vírus bovino era recolhido do úbere de vacas infectadas 
com a doença, coisa que não ocorria com muita frequência e só em certas 

 onde se diz que “Em 1799 inoculou-se de 
Vaccina no Hospital de inoculação de Lisboa, …”. Por outro lado, a Gazeta de 
Lisboa de 30 de Agosto de 1805 refere que “Desde o anno de 1800 que de 
Inglaterra chegou a Lisboa a primeira remessa de humor Vaccinico, o qual se 
empregou no Hospital da inoculação, que se então praticava com a materia 
Variolosa, tem gradualmente hido a Vaccinação em aumento, e agora he mui 
vulgar nesta Corte, …”. 

                                                                 
1 Ian and Jenifer Glynn. 2004.  The life and death of smallpox (New York: Cambridge 
University Press), pp. 64, 65. 
2 O Investigador Portuguez em Inglaterra. 1812. II: 352 – 354. Bibliotheca Universal. 
1803. III: 120. 
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zonas da Europa. Dois dos processos mais usuais de difundir o vírus vacínico 
consistia na manutenção de uma cadeia ininterrupta de vacinação braço a 
braço ou no transporte do vírus bovino em condições que o conservassem 
activo.1

De início, a Inglaterra foi a principal fonte de fornecimento de linfa 
vacínica para o resto dos países europeus. No caso português, tal circulação 
de técnicas e de matéria vacínica não é de estranhar dada a existência de 
fortes relações comerciais, políticas e culturais entre Portugal e a Grã-
Bretanha. A fixação de uma colónia de imigrantes ingleses, médicos e 
cirurgiões incluídos, localizadas predominantemente em Lisboa e no Porto 
constituiriam uma das componentes do intercâmbio existente entre os dois 
países. Alguns médicos e cirurgiões portugueses completaram, com apoio do 
governo, as suas formações nas escolas médicas e nos hospitais de Londres e 
Edimburgo

 O transporte podia ser feito através de fios embebidos na linfa 
vacínica que, depois de secos, eram colocados em caixas para serem 
transportados; por vezes a linfa era colocada entre placas de vidro, 
posteriormente seladas com cera para serem transportadas. Outro meio 
consistia em recolher as crustas das pústulas secas que se formavam no 
indivíduo inoculado para serem posteriormente reduzidas a pó e dissolvidas 
em água para a inoculação. 

2 e, uma vez regressados a Portugal, tornar-se-iam também 
promotores activos da difusão da vacina antivariólica.3

Na falta de linfa vacínica, uma vez descontinuada a vacinação braço a 
braço, o que era aliás frequente, aquela era importada de Inglaterra por via 
marítima e a sua chegada a Lisboa era, por vezes, anunciada na imprensa 
periódica juntamente com o nome e morada do cirurgião onde se praticava a 
vacinação.

 

4

Alguns vacinadores portugueses da província tomavam a iniciativa de 
comprarem esta linfa aos cirurgiões ingleses de modo a prosseguirem com a 

  

                                                                 
1 Andrea Rusnock. 2009. “Catching Cowpox: The Early Spread of Smallpox Vaccination, 
1798 – 1810”, Bulletin of the History of Medicine, 83 (1): 22 – 28. 
2 Amorim Ferreira. 1943. Relações científicas entre Portugal e a Grã-Bretanha (Lisboa: 
Academia das Ciências de Lisboa), pp. 27 – 35. 
3 Foi o caso de António de Almeida (1761-1822) que se haveria de tornar sócio do Royal 
College of Surgeons of London e também de José da Cunha, médico do Porto, 
doutorado em medicina pela Escola de Aberdeen e sócio da Royal College of Physicians 
of London. 
4 A Gazeta de Lisboa anunciava no seu número de 26 de Janeiro de 1813 a chegada do 
paquete de Inglaterra com linfa vacínica pura e que o doutor Joseph Cullurne estava 
disponível para vacinar em sua casa quem lá se dirigisse para o efeito. Este Joseph 
Cullurne foi médico da armada britânica e anunciou por diversas vezes, na Gazeta de 
Lisboa, os seus serviços de vacinação. 
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vacinação nas zonas onde se encontravam deslocados.1

 A difusão da vacinação era um tema frequente nas páginas da 
imprensa periódica portuguesa de que o Investigador Portuguêz e o Jornal de 
Coimbra são os exemplos mais aparentes.

 Outros, próximo das 
zonas fronteiriças, recorriam aos seus colegas espanhóis, de quem recebiam a 
linfa ou a quem enviavam os jovens para aí serem vacinados e depois, uma vez 
regressados, prosseguirem com o método de vacinação braço a braço. 

2

                                                                 
1 Collecção de Opúsculos sobre a Vacccina feitos pelos Sócios da Academia Real das 
Sciencias. 1812. (Lisboa: Typografia da Academia), p. 134. 
2 O Investigador Portuguez em Inglaterra era editado em Londres e publicou-se entre 
Julho de 1811 e Fevereiro de 1819. Três dos seus quatro editores erma médicos a viver 
em Londres: Bernardo José de Abrantes e Castro (1771 – 1833), Vicente Pedro Nolasco 
da Cunha (1773 – 1844) e Miguel Caetano de Castro. O Jornal de Coimbra era um jornal 
mensal cujo editor foi José Feliciano de Castilho (1765 – 1826), médico e professor na 
Universidade de Coimbra. 

 Os editores destes dois periódicos 
eram médicos e a sua política editorial era claramente pró vacinação. O núcleo 
principal das suas secções de medicina era ocupado com cartas de 
vacinadores, relatos sobre o estado da vacinação em Portugal e também nos 
países estrangeiros, tradução de textos e até polémicas entre oponentes e 
partidários da vacinação. 

A Gazeta de Lisboa foi também um veículo muito utilizado para a 
propagação da vacinação. Notícias sobre os sucessos da vacinação quer em 
Portugal, quer nas colónias, nomeadamente Brasil, bem como publicidade de 
algumas das determinações governamentais mais significativas sobre a 
vacinação constituíam o padrão noticioso do jornal. 

A circulação de pessoas e de materiais, de técnicas e de 
conhecimentos sobre vacinação, a produção, tradução e distribuição de 
panfletos e outros textos sobre a propagação da vacinação consubstanciaram 
o processo de apropriação da vacinação na primeira década do século XIX em 
Portugal. Neste período, a vacinação era feita numa base individual, 
voluntarista e não sistemática por vacinadores em cujo grupo se incluíam, 
além dos médicos e cirurgiões, pessoal não especializado como padres, 
sangradores, e outras pessoas movidas por ideais filantrópicos ou 
humanitários. A sua distribuição geográfica, apesar de privilegiar a zona a 
norte do Tejo constituía contudo uma malha bastante rarefeita e pouco eficaz 
em termos de cobertura do território (Figura 1). 
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Fig. 1 – Distribuição de vacinadores, 1807. 
Baseado em Francisco Inácio Rubião, Memoria 
sobre a Vaccina, ms 985, série azul, Biblioteca 
da Academia das Ciências de Lisboa. 

A propagação da vacinação teve no mecenato real um apoio também 
não sistemático e até contraditório como foi o caso da publicação, com 
patrocínio real, de dois textos, um a favor, publicado em 1801, de Manuel 
Joaquim Henriques de Paiva (1752 – 1829), e que foi o primeiro texto sobre a 
vacinação de um médico português, e o outro contra a vacinação, de 
Heleodoro Jacinto de Araújo Carneiro (1776 – 1849), publicado em 1808.1

A varíola provocou em algumas casas reais europeias inesperadas 
alterações na linha sucessória por falecimento dos respectivos herdeiros. 
Portugal não foi excepção, tendo o presuntivo herdeiro do trono de D. Maria I, 
o infante D. José, falecido em consequência da varíola o que fez passar a linha 

  

                                                                 
1 Manuel Joaquim Henriques de Paiva. 1806. Preservativo das bexigas e dos seus 
terríveis estragos, 2ª ed. (Lisboa: Na Nova Off. de João Rodrigues Neves). Heleodoro 
Jacinto de Araújo Carneiro. 1808. Reflexões sobre a Pratica da Inoculação da Vaccina 
(Lisboa: Lisboa: Na Nova Off. de João Rodrigues Neves). Sobre Henriques de Paiva veja-
se João Rui Pita. 2009. “Manuel Joaquim Henriques de Paiva: um luso-brasileiro 
divulgador da ciência. O caso particular da vacinação contra a varíola”, Mneme – 
Revista de humanidades, 10 (26): 91-102. 
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sucessória para o seu irmão D. João, futuro D. João VI. Esta é provavelmente 
uma das razões por que este monarca aparece associado às iniciativas do seu 
governo na promoção da vacinação – como aliás ocorreu com a variolização1 - 
quer em Portugal, quer ainda nas colónias, nomeadamente no Brasil, onde a 
vacina foi introduzida em 1804/1805.2

Por determinação real de 17 de Agosto de 1803 ficou a Junta do 
Protomedicato encarregue de nomear dois cirurgiões para fazerem 
mensalmente a vacinação nas paróquias de Lisboa e de promover a 
distribuição da tradução da obra que Edward Jenner havia publicado em 1798. 
Esta primeira iniciativa oficial de introdução da vacinação soçobrou perante 
dificuldades de natureza vária que se lhe opunham, nomeadamente, a 
ausência de uma estrutura burocrático administrativa consistente e a falta de 
adesão popular à vacinação e a resistência passiva de alguns médicos.

 As determinações reais eram 
publicitadas na Gazeta de Lisboa como foi o caso da notícia do sucesso da 
vacinação dos infantes D. Miguel e D. Maria da Glória, filhos de D. João VI, 
publicado no suplemento de 9 de Agosto de 1805 da Gazeta de Lisboa. 

3

O esforço privado, não governamental, de promover a vacinação na 
primeira década do século XIX deve ser entendido à luz dos contextos político 
e social da altura. As invasões napoleónicas entre 1807 e 1811 perturbaram 
fortemente a já fraca distribuição territorial e a fraca actividade dos 
vacinadores. Os movimentos migratórios forçados pela guerra provocaram 
disrrupções na organização económica e social das populações, favorecendo a 

 
Os anúncios destas vacinações reais, bem com o de outras notícias e 

de outros textos de defesa da vacinação publicados na Gazeta, faziam parte 
de uma estratégia de persuasão que tinha como alvo os chefes de família, e 
actuavam como dispositivos retóricos de apelo ao seu sentido de 
responsabilidade no sentido de protegerem as suas crianças da praga da 
varíola.  

                                                                 
1 Foi o caso do Hospital Real da Inoculação, criado em 1796 com o propósito de levar a 
cabo um conjunto de experiências de variolização de modo a melhor se poder 
determinar a sua eficácia na prevenção da varíola. As inoculações iniciaram-se a 2 de 
Junho de 1796, em seis expostos, com o apoio da Intendência Geral da Polícia, à 
guarda de quem viviam as referidas crianças. As experiências foram conduzidas sob 
orientação do médico da corte Francisco Tavares e decorreram ao longo de três anos, 
tendo sido vacinadas 285 crianças. Em 1799 foi então publicado um relatório onde se 
concluía pela eficácia do método: Francisco Tavares. 1799. Resultados das Observações 
feitas no Hospital Real da Inoculação das Bexigas nos annos de 1796, 1797, e 1798 
pelos médicos do mesmo Hospital (Lisboa: Na Officina Regia). 
2 Myriam Bahia Lopes, Ronald Polito. 2007. “Para uma história da vacina no Brasil“: um 
manuscrito inédito de Norberto e Macedo”  
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v14n2/10.pdf (29/09/2011). 
3 Jorge Crespo. 1990. A História do Corpo (Lisboa: Difel), pp. 210, 211. 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v14n2/10.pdf�
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proliferação de epidemias diversas e enfraquecendo ainda mais a já 
contingente e casual actividade da vacinação.  

Foi na ressaca das invasões francesas, que um grupo de médicos, 
sócios da Academia Real das Ciências de Lisboa decidem levar a cabo a 
primeira iniciativa de carácter sistemático, e abrangendo todo o território 
continental, de propagação da vacinação contra a varíola. 

A INSTITUIÇÃO VACÍNICA 

A organização 

 Em 8 de Abril de 1812, na assembleia ordinária da Academia Real das 
Ciências, um dos seus sócios, o médico Bernardino António Gomes (1768 – 
1823) (Figura 2) propôs “hum Arbitrio para promover a Vacinação a benefício 
da Saude Publica”. Logo nessa reunião foi reconhecida a utilidade pública do 
projecto e entregue a sua execução à responsabilidade dos “senhores sócios 
que são médicos”.1

 
  

 
Fig. 2 - Bernardino António Gomes (1768 – 1823) 
– Litografia de F. A. Serrano sobre um desenho de 
Domingos Sequeira, 1811 (http://purl.pt/5656).  

                                                                 
1 Arquivo da Secretaria da Academia das Ciências de Lisboa (ASACL), livro 27 B, sessão 
ordinária de 8 de Abril de 1812, fl 52 v. 

http://purl.pt/5656�
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Bernardino Gomes ficou encarregue de elaborar um esboço do que 
mais tarde se tornou, após discussão e aprovação na assembleia ordinária de 
14 de Outubro de 1812, no Regulamento da Instituição Vacínica.1  De acordo 
com este Regulamento, a Instituição Vacínica (IV) era constituída pelos 
médicos sócios da Academia e tinha como propósito disponibilizar e estender 
a todo o País a vacina gratuita contra a varíola e, ao mesmo tempo, “colligir as 
experiencias e as observações, que possão servir para bem se apreciar a 
efficacia deste preservativo, para se aperfeiçoar o seu uso, e para se 
illustrarem todas as Questões concernentes a elle”.2

A IV tinha como membros, inicialmente, os médicos sócios da 
Academia.

 
Este segundo propósito que animou os membros da IV qual seja o de 

coligir experiências e observações de modo a aperfeiçoar o uso da vacina era 
consequência do carácter não só inovador como ainda embrionário desta 
medida preventiva da varíola. Não bastava conhecer os detalhes específicos 
da técnica vacínica. Era também necessária uma certa perícia médica - por 
vezes não acessível aos próprios médios pouco familiarizados com o método - 
de modo a se poder despistar com alguma segurança os casos, doenças ou 
sintomas que, mascarados ou confundidos com a varíola, ou com os efeitos da 
vacina, podiam ser erradamente interpretados e aproveitados pelos 
opositores da vacinação na sua campanha antivacínica e alimentar o receio da 
população pouco esclarecida face a uma medida preventiva tão pouco 
ajustada ao paradigma médico até então dominante.  

3

                                                                 
1 “Regulamento da Instituição Vaccinica da Academia Real das Sciencias de Lisboa”. 
1812. in Collecção de Opusculos sobre a Vaccina feitos pelos sócios da Academia Real 
das Sciencias que compoem a Instituição Vaccinica (Lisboa: Typografia da Academia), 
pp. 7 – 15. 
2 Ibidem, p. 7. 
3 O grupo de médicos fundador da Instituição Vacínica era constituído por: Bernardino 
António Gomes, Francisco de Melo franco, Francisco Soares Franco e José Maria da 
Cunha Pessoa, a que se se juntariam logo de seguida, José Maria Soares, José Pinheiro 
de Freitas, José Feliciano de Castilho e Francisco Elias Rodrigues. 

 O cargo de director era rotativo entre todos os membros e tinha 
uma duração mensal. Havia também dois secretários, eleitos de entre os 
membros da IV, que se ocupavam da correspondência: um para as províncias 
do norte, outro para as do sul. Os secretários recebiam as informações e 
relatórios sobre o decorrer da vacinação que lhes eram enviados das 
províncias. O director assistia à vacinação na Academia, examinava os 
vacinados, recolhia a matéria vacínica e registava as observações feitas. Os 
registos da vacinação – quais os casos de vacina verdadeira ou falsa, o número 
de vacinados, a sua identificação, a evolução da vacinação em cada um dos 
vacinados, etc - eram feitos em livros de acordo com um protocolo bem 
definido e que era divulgado a todos os vacinadores da IV. 
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A Instituição Vacínica tinha ainda um outro tipo de membros, 
designados por correspondentes e que praticavam a vacinação nas províncias 
sob sua coordenação. Eram médicos, cirurgiões ou até leigos – padres, 
sangradores, ou outras pessoas consideradas capazes de levarem a cabo a 
prática da vacinação. Estes correspondentes, localizados nas províncias, não 
tinham em geral qualquer interferência na gestão da IV a qual cabia apenas 
aos membros residentes em Lisboa. Eram aceites pela IV em troca de 
manterem periodicamente informada a IV através do envio dos seus relatórios 
sobre todas as ocorrências associadas à vacinação nas suas zonas de acção. Os 
correspondentes que se evidenciavam pela dedicação à causa da vacinação - 
materializado pelo maior nº de vacinados e pelo envio periódico de relatórios 
- eram premiados pela IV com medalhas de ouro ou de prata que, em caso de 
maior aperto financeiro, o que era aliás o estado usual da vida da Academia, 
eram substituídas por colecções das publicações editadas pela Academia.1

Foi a 7 de Junho de 1812, um domingo, pelas 10 horas da manhã, no 
palácio da Academia, que se deu formalmente início à vacinação contra a 
varíola.

 A 
eleição para sócio correspondente da Academia Real das Ciências, por 
proposta da Instituição Vacínica, foi também outro meio de reconhecer o 
meio de reconhecimento do mérito de alguns correspondentes. 

No dia 15 de cada mês, a Instituição Vacínica reunia-se e aí, quer o 
director, quer os secretários davam a conhecer à congregação as suas contas 
dos trabalhos vacínicos. A IV dava conta dos seus trabalhos à Academia com 
uma periodicidade trimestral e, nas sessões públicas desta, era lido pelo 
director da altura ou pelo secretário a conta anual dos trabalhos vacínicos, 
tendo em conta os relatórios da vacinação na capital e os relatórios recebidos 
dos correspondentes das províncias. Anualmente, aquando da sessão pública 
da Academia Real das Ciências que encerrava o ano académico e que tinha 
lugar a 24 de Junho, o director ou algum dos secretários em exercício faziam a 
apresentação pública dos trabalhos levados a cabo pela Instituição Vacínica ao 
longo do ano que então se findava. 

A construção de uma rede de vacinadores 

2

                                                                 
1 A decisão de premiar os correspondentes mais dedicados foi aprovada na assembleia 
ordinária de 16 de Junho de 1813 (ASACL, livro 27 B, fl. 75v). No ano seguinte, na 
assembleia ordinária de 11 de Junho, o então secretário da instituição vacínica, 
Justiniano de Melo franco, propõe que se substituam as medalhas por uma colecção 
das obras impressas pela Academia. 
2 Na época, a Academia Real das Ciências de Lisboa ocupava o palácio do duque de 
Palmela, no largo do Calhariz, em Lisboa.  

 Este acto inaugural foi preparado pelos médicos académicos com 
todas as precauções. O debate sobre a vacinação era, nesta altura, um assunto 
na ordem do dia. Os membros da Instituição estavam bem cientes que 
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qualquer perturbação nos resultados esperados da vacinação poderia servir 
de pretexto aos opositores da vacinação ou lançar ainda mais dúvidas sobre a 
população já por si receosa acerca da eficácia desta nova medida preventiva 
da varíola. 

Para além dos aspectos logísticos, havia que garantir o controlo pleno 
do processo de vacinação de modo a minimizar quaisquer riscos de falhanço. 
Este controlo passava por garantir que o grupo dos primeiros vacinados da 
Academia voltasse ser examinado pelos médicos de modo a comprovar que a 
vacinação fora efectiva e, em caso negativo, determinar as causas e proceder 
às necessárias revacinações. Além disso, o regresso dos vacinados alguns dias 
após a vacinação permitia aos vacinadores recolher a matéria fresca 
necessária para prosseguir com o calendário das vacinações que, decorrido o 
primeiro mês, passou a incluir também as quartas-feiras.   

Foi então solicitado ao Intendente Geral da Polícia, e este anuiu, que 
permitisse que os órfãos da Casa Pia fossem vacinados na Instituição. 
Semanalmente, 4 a 6 crianças eram enviadas à Instituição Vacínica, uma para 
serem vacinadas, outras para serem observadas sobre o modo decorria a 
vacina e também fornecerem a matéria vacínica suficiente que suportasse a 
actividade semanal da Instituição.1

A primeira inoculação foi feita com matéria seca fornecida por Angela 
Tamagnini (Milão, 1770 – Tomar, 1827). Angela Tamagnini pertencia a uma 
família da nobreza lombarda que tinha vindo para Portugal na companhia dum 
seu tio, Inácio Tamagnini (Burmio, 1731 – Tomar, 1805). Este foi médico da 
câmara de D. João VI e um dos primeiros sócios da Academia das Ciências. 
Angela Tamagnini principiou a vacinar na cidade de Tomar, onde se fixou e 
casou, ainda antes da IV ter iniciado a sua actividade. Sobre a proveniência da 
matéria vacínica fornecida por ela à Academia apenas se pode especular. O 
médico milanês Luigi Sacco (Varese, 1769 – Milão, 1836) tinha descoberto em 
1800, na Lombardia, a existência de varíola bovina tornando-se, desde essa 
altura, um importante fornecedor de linfa vacínica para vária regiões 
europeias.

 

2

Uma vez confortados com os primeiros resultados da vacinação, os 
membros da Instituição trataram logo de dar maior visibilidade à empresa e 
de angariar o maior número possível dos vacinadores de modo a estender a 

 Talvez o facto de os Tamagnini terem familiares na Lombardia 
possa explicar uma possível linha de circulação da matéria vacínica na posse 
de Angela Tamagnini. A Academia, reconhecendo o seu papel na propagação 
da vacinação nomeou-a, em Outubro de 1812, correspondente da Instituição 
Vacínica, com atribuição do respectivo diploma. 

                                                                 
1 Bernardino António Gomes. 1814. “Recopilção Historica dos trabalhos da Instituição 
Vacínica durante o seu primeiro anno”, Memorias de Mathematica e Physica da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa, III(2): LXXVII, LXXVII.  
2 Andrea Rusnock, Idem, 21-22 
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vacinação a todas as províncias do reino. Quinze dias após o início da 
vacinação surge publicitado na Gazeta de Lisboa de 23 de Junho de 1812 o 
horário das vacinações levadas a cabo na Academia: domingos de manhã, às 
10 horas e quartas feiras à tarde, depois das 15 horas. Alguns médicos da 
província que já vacinavam antes foram convidados por escrito a juntarem-se 
à Instituição como correspondentes e outros, médicos e cirurgiões, 
voluntariaram-se logo que surgiu um anúncio na Gazeta de 13 de Outubro 
solicitando a todos os “que quisessem ter parte na gloriosa empresa da 
Instituição e corresponder-se com ela, se dirigissem a ela por escrito”1

 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Rede de correspondentes da 
Instituição Vacínica em 1819. Baseada em História 
e Memórias da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa, VI (1), 1819, CXXXII, CXXXIII. 

                                                                 
1 Bernardino António Gomes, Idem, LXXX. 
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Em Junho de 1813, Bernardino António Gomes, que foi o primeiro 
director da Instituição Vacínica, anunciava haver já 68 correspondentes dos 
quais 42 eram médicos e 26 cirurgiões (Figura 3). 1Um ano mais tarde, na 
sessão pública da Academia, o então director Francisco Elias da Silveira referia 
no seu relatório serem cerca de 100 os vacinadores espalhados por todo o 
reino.2

Segundo o seu próprio testemunho Isabel van Zeller principiou a 
vacinar em 1805 na sua quinta, em Avintes, e também na sua casa do Porto, 
tendo sido iniciada na técnica de vacinação pelo cirurgião José da Cunha.

 Tomando como bom o número de 100 vacinadores e considerando 
uma estimativa de 2 900 000 habitantes para a população de Portugal em 
1819, obtém-se um rácio de 1 vacinador para 29 000 habitantes o que mostra 
bem quão rarefeita era a rede de cobertura da vacinação contra a varíola. 

Mulheres no meio da rede 

De entre a relação dos correspondentes da IV publicada nas 
Memórias da Academia em 1819 havia um grupo de seis vacinadores não 
médicos, três das quais eram mulheres: Maria Isabel van Zeller (1749 – 1819), 
Luísa Adelaide de Magalhães Coutinho e Angela Tamagnini, já referida 
anteriormente. Para além destas três mulheres houve uma outra cuja acção 
de propagação da vacina mereceu referências nas Memórias da Academia: 
Ana Raquel Cid de Madureira.  

Maria Isabel van Zeller – cujo nome de solteira era Maria Isabel 
Wittenhall – era filha de emigrantes ingleses que se tinham fixado no Porto, 
tendo como actividade o negócio dos vinhos. Maria Isabel adquiriu o apelido 
van Zeller por casamento com Pedro van Zeller, oriundo de uma família 
holandesa católica que se havia fixado também no Porto. Um dos sobrinhos 
de Isabel van Zeller, Christian Kopke (1763 – 1840), que também pertencia à 
rede do vinho do Porto, tornar-se-ia sócio da Royal Jennerian Society. 

3

                                                                 
1 Ibidem. 
2 Francisco Elias da Silveira. 1815. “Conta dos Trabalhos Vaccinicos”, Historia e 
Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, IV (1): XXXIV. 
3 António de Almeida. 1816. “Annaes Vaccinicos de Portugal”, Historia e Memorias da 
Academia Reals as Sciencias de Lisboa, IV (2): 56. 

 De 
acordo com os registos da Academia, entre 1805 e 1819, Isabel van Zeller fez 
13 408 vacinações bem sucedidas o que corresponde, quando comparadas 
com as 72 800 vacinações da Instituição Vacínica, a uma taxa relativa de 13% 
do total de vacinados em todos o país. Este trabalho notável valeu-lhe ser 
eleita membro correspondente da IV em Fevereiro de 1813 e a medalha de 
ouro pelos seus serviços em prol da vacinação em Julho de 1813. A atribuição 
desta medalha de ouro esteve associada a alguma polémica. Não porque fosse 
questionado o mérito de Isabel van Zeller mas porque no seio da Academia 
havia uma corrente de sócios que achava Angela Tamagnini também 
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merecedora de tal distinção. A votação então feita acabou por atribuir apenas 
a medalha Isabel van Zeller: o facto de Angela Tamagnini não responder aos 
pedidos de relatórios de vacinação solicitados pelo secretário da IV constitui 
um argumento aparente para a não atribuição da medalha.1

Luísa Adelaide Magalhães Coutinho aparece pela primeira vez como 
membro correspondente na relação dos membros da Instituição Vacínica 
publicada em 1819 nas Memórias da Academia, tendo sido eleita a 17 de 
Setembro de 1818.

 

2 De acordo com Francisco Inácio Pereira Rubião (? – 1846), 
médico em Vila Real e também correspondente da IV, Luisa Magalhães 
Coutinho principiou a vacinar em Fevereiro de 1817, em Viseu, tendo 
prosseguida com a sua actividade, no ano seguinte, já em Vila Real e com o 
apoio do próprio Rubião.3

Os registos existentes na Academia acerca de Ana Raquel Cid 
Madureira enquanto vacinadora são ainda mais escassos que os de Luísa 
Magalhães Coutinho: sabe-se apenas que vacinou em Vila Flor, Trás-os-
Montes, e que foi eleita correspondente em 1821.

  

4

Os pedidos de matéria vacínica feitas à IV eram muitas vezes feitos 
por via dos corregedores das comarcas, juízes, padres, ou dos oficiais do 
exército que depois se encarregavam de a passar ao vacinador local que, 
como referimos, tanto podia ser um médico, um cirurgião, o sangrador, ou 
outro leigo a quem era reconhecida a competência para vacinar. Para além da 
matéria vacínica a IV distribuía também instruções sobre vacinação que depois 

 
O papel das mulheres dentro e fora da Instituição Vacínica é ainda 

uma zona obscura na história da vacinação em Portugal. É o caso, por 
exemplo, de Maria Romana de Castilho (1789 – 1870) - filha de José Feliciano 
de Castilho (1769 - 1826) – que, numa carta de 8 de Julho de 1826 dirigida a 
Alexandre António Vandelli, na altura guarda-mor da Academia Real das 
Ciências, lhe envia 4 pares de lâminas com matéria vacínica que este havia 
pedido a seu pai, e refere que desde há anos que se encarrega da vacinação 
em Coimbra por incumbência de seu pai. 

“Bem que entre as agonias da morte” 

                                                                 
1 ASACL.  Assembleia de efectivos de 1 de Julho de 1813, livro 24 B, p. 30. 
2 “Relação dos Membros e Correspondentes da Instituição Vacínica da Academia Real 
das Sciencias de Lisboa”. 1819. Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa, VI(1): CXXXII – CXXXIV. 
3 Francisco Inácio Pereira Rubião. 1819. Memoria sobre a Vaccina, BACL. Série azul, ms. 
985. 
4 Francisco Elias da Silveira. 1813. “Discurso Historico acerca dos trabalhos da 
Instituição Vacínica recitado na sessão pública de 24 de Junho de 1821”. 1823. Historia 
e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, VIII (1): XXVIII e XXX. 
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se publicsrsm integradas numa Colecção de Opúsculos sobre a Vacina.1 Nem 
todos os vacinadores se correspondiam com a Instituição Vacínica pelo que, 
ao contrário do número dos correspondentes, se torna difícil a sua 
determinação. Esta dificuldade implicava uma outra qual seja a de se saber 
com exactidão o número de vacinados. Por vezes as contas dos 
correspondentes não eram suficientemente elucidativas do número de 
vacinados e, destes, quantos é que, de facto, ficaram imunizados contra a 
varíola. Nem todos os vacinados voltavam para serem examinados de modo a 
determinar a efectividade da vacina, o que levava a que a determinação do 
número de vacinados se tivesse que fazer por estimativa. Estes lamentos eram 
recorrentes nas contas que os directores e secretários iam dando ao longo dos 
anos. José Feliciano de Castilho, secretário da Instituição vacínica, numa conta 
dada à congregação em 15 de Fevereiro de 1813 referia, sobre a vacinação nas 
províncias: “Em todas as províncias a vacinação tem falhado muito. Da relação 
que tenho recebido, poucas são as que declaram o número de vacinados, nem 
em todos há com clareza o número de vacinados em que a vacina foi 
verdadeira, em que foi espúria, etc”.2

As contas dos trabalhos vacínicos começaram a ser apresentadas nas 
sessões públicas da Academia Real das Ciências a parti de Junho de 1813.

 

3

                                                                 
1 Vide nota 15 
2 José Feliciano de Castilho. 1813. “Conta dada à Instituição Vacínica”, in Collecção de 
Opusculos sobre a Vaccina feitos pelos sócios da Academia Real das Sciencias que 
compoem a Instituição Vaccinica (Lisboa: Typografia da Academia). 
3 Coube a Bernardino António Gomes inaugurar este procedimento com a sua 
“Recopilação Historica” acima citada (Memorias de Mathematica e Physica da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa. 1814. III(2): LXXV – XCIX). 

 
Desde então e até 24 de Junho de 1821, todos os anos, era lido pelo director 
da IV em exercício, ou pelo secretário, um discurso histórico sobre os 
trabalhos da Instituição Vacínica do ano transacto. Num dos relatórios sobre 
os trabalhos da Instituição Vacínica lido na sessão pública da Academia em 24 
de Julho de 1818, Inácio da Fonseca Benevides estimou o número total de 
vacinados efectivos, baseando-se nos dados recolhidos até então, em 108 847, 
o que corresponderia a uma cobertura de 3,8 % da população. O número de 
vacinados ao longo do período de funcionamento efectivo da Instituição 
Vacínica, isto é, de 1812 a 1821, apresenta uma evolução quer espelha de 
alguma maneira as condições em que a vacinação era praticada em Portugal 
(Figura 4). 
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Fig. 4 – Número de vacinados com vacina verdadeira reportados pela Instituição 
Vacínica entre 1813 e 1821. Os dados do gráfico foram recolhidos dos relatórios 
produzidos pelos directores e secretários da Instituição Vacínica, apresentados 
publicamente nas sessões da Academia Real das Ciências de Lisboa e depois publicados 
nas suas Memórias. 

A Instituição Vacínica não era uma organização integrada na 
burocracia estatal. A fragilidade da rede de vacinação reconhecida pelos 
membros da IV levou a que o governo, pressionado pela IV através da 
Academia das Ciências, enviasse avisos - através da Secretaria dos Negócios do 
Reino – aos ministros territoriais, e prelados diocesanos no sentido de estes 
promoverem a vacinação nos seus territórios, “servindo-se porém unicamente 
de persuasão e do exemplo, e nunca da Authoridade”,1

                                                                 
1 Aviso régio de 19 de Junho de 1913 (Bernardino António Gomes, “Recopilação 
Historica”, p. LXXXIX). 

 e de fazerem vacinar 
todos os indivíduos que estivessem na sua dependência: empregados e alunos 
dos seminários, órfãos, empregados dos hospitais ou convalescentes que 
deles saíssem, presos da cadeias públicas, alunos das casas de educação, etc. 
Para além dos diferentes avisos de promoção da vacinação que o governo ia 
emitindo, houve também o apoio financeiro concedido de modo intermitente 
e insuficiente à Instituição Vacínica. A gratuitidade da vacinação implicava um 
conjunto de despesas relacionadas nomeadamente com a aquisição da 
matéria vacínica as remunerações ao pessoal administrativo, a médicos e 
cirurgiões e com os prémios atribuídos aos correspondentes. A IV não podia, 
por si, fazer face a estas despesas e casos houve em que alguns dos seus 
membros tiveram de abdicar de ajudas de custo que lhes eram devidas pela 
Academia em favor da IV ou ainda, ofereceram medalhas pessoais para suprir 
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a falta de medalhas com que a IV queria premiar os correspondentes mais 
dedicados.1

O período de maior actividade da Instituição Vacínica em termos de 
número de vacinados e cobertura do território português ocorreu nos anos de 
1816 e 1817, como aliás transparece no gráfico. Nestes anos a IV usufrui dos 
proventos de uma lotaria no valor de cinquenta contos de réis que a Academia 
Real das Ciências, por um Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino 
de 22 de Junho de 1815, foi autorizada a criar, dirigir e administrar e 
destinados a serem utilizados pela Instituição Vacínica de acordo com um 
plano prévio.

 

2

A partir de 1821 verifica-se um declínio notório da actividade da 
Instituição Vacínica. Esta, no entanto, era pontualmente solicitada para o 
envio de matéria vacínica ou de instruções sobre a vacinação, sobretudo para 
a província, para as ilhas, para as colónias de Angola e Cabo Verde, ou até para 
o Brasil, sempre que aí ocorriam surtos epidémicos de maior intensidade. A 
correspondência com as províncias tornou-se tão escassa que o secretário da 
IV, Francisco Elias Roiz da Silveira, em 11 de Junho 1825, numa carta dirigida 
ao secretário da Academia, refere que a IV prosseguia a sua actividade se 
“bem que entre as agonias da morte”, tendo a mesma decidido que “não se 
repetissem de então para diante mais discursos ou cartas vacinicas nas 
Sessoes publicas”.

 De acordo com este plano a vacinação estender-se-ia de modo 
sistemático a 9 ou 10 comarcas das cerca de 40 existentes no reino. Este 
ímpeto pontual não teve continuidade e o número dos abrangidos pela 
vacinação veio declinando significativamente até atingir em 1821 valores 
inferiores aos de 1812/1813. 

Entretanto os pedidos de apoio financeiro por parte da Instituição 
prosseguiam - sem muito sucesso -  com propostas para  a criação de uma 
nova lotaria, ou da obrigatoriedade de se apresentar um certificado de 
vacinação a todos os que se candidatassem à aprendizagem de um ofício 
mecânico ou ainda para a admissão nos colégios de instrução e educação 
públicas.  

3 O subsídio anual de um conto de réis concedido pelas 
Cortes Extraordinárias apenas lhe permitia desenvolver a sua acção na capital 
cujos locais de vacinação se reduziram, por decisão do Conselho da Academia 
de 4 de Outubro de 1827, de 3 para 1.4

                                                                 
1 Numa carta assinada por Wenceslau Anselmo Soares, José Pinheiro de Freitas Soares, 
Joaquim Xavier da Silva, Justiniano de Mello Franco, Francisco Elias Rodrigues da Silva 
José Maria Soares, estes membros da IV declaram prescindir - em prol da Instituição -  
dos jetões com que eram premiados pelo seu serviço (Biblioteca da Academia das 
Ciências de Lisboa (BACL). Série azul, ms. 999, doc. 28). 
2 DGARQ, Ministério do Reino, mç. 353. 
3 BACL. Série azul, ms. 999, doc. 67. 
4 BACL. Série azul, ms. 999, docs. 38 e 41. 
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A instabilidade política e social, a que se seguiu a guerra civil, 
constituiu um factor relevante para o afrouxamento da actividade da 
vacinação por parte da Instituição Vacínica. A partir de 1834, a Academia Real 
das Ciências inicia um período de reorganização e reajustamento 
programático com implicações na vida da Instituição Vacínica. A partir de 
Fevereiro de 1835, após um parecer favorável da Instituição Vacínica e no 
seguimento de uma representação da Academia Real das Ciências, a 
Instituição Vacínica é definitivamente retirada da acção da Academia, 
passando a estar subordinada ao perfeito da província da Estremadura.1

A actividade da Instituição Vacínica pode ser lida, desde o início, 
como uma permanente convocatória de intervenção da burocracia estatal 
que, dados os contextos políticos e sociais que caracterizaram Portugal nas 

 

CONCLUSÃO 

A criação de uma Instituição Vacínica no quadro da Academia Real 
das Ciências Lisboa, com o propósito de propagar gratuitamente a vacinação 
contra a varíola e, ao mesmo tempo, contribuir de modo efectivo para o 
melhoramento da técnica de prevenção da varíola levanta um conjunto de 
questões que importa aqui recensear.  

Constitui um caso único no panorama europeu o facto de ser uma 
Academia de Ciências a propor-se levar a cabo um programa sistemático de 
vacinação contra a varíola que abrangesse todo o país. Este facto, aliado a 
outros que não cabe aqui especificar, constituem motivo bastante para 
questionar a natureza das Academias das Ciências, ou melhor, da Academia 
das Ciências de Lisboa, num contexto periférico europeu como é Portugal. O 
que significa ser “Academia das Ciências” na periferia europeia dos séculos 
XVIII e XIX? 

Por outro lado, a natureza assumidamente experimental do programa 
vacínico da Academia das Ciências o qual, recordemos, tinha como objectivo 
fazer e coligir as experiências e observações com o propósito de testar a 
eficácia e melhorar o uso da vacinação, faz da Instituição Vacínica uma espécie 
de laboratório de medicina social onde se aliam a estatística sanitária, o 
experimentalismo médico e propósitos higienistas.  

Os membros da Instituição Vacínica estavam bem cientes da função 
da vacinação enquanto objecto de economia política. A vacinação, dizia 
Wenceslau Anselmo Soares, um dos directores da IV, no seu discurso sobre os 
trabalhos da Instituição Vacínica em 1817, contribui para o aumento e 
conservação da população, da qual depende a segurança do Estado, o 
aumento da agricultura, e a multiplicidade de engenhos que cultivem e 
aperfeiçoem as artes e as ciências.  

                                                                 
1 ASACL. Livro 4 B, fl. 30. 
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primeiras décadas do século XIX, não soube dar a resposta para que era 
solicitada. 

No inicio do século XX Portugal era ainda um dos países europeus 
com uma maior taxa de mortalidade associada à varíola com cerca 14 000 
óbitos para uma população de cerca 5,9 milhões de habitantes. Ter-se-ia que 
esperar até à segunda metade da década de sessenta do século passado para 
que a varíola fosse efectivamente integrada num Plano Nacional de Vacinação 
juntamente com a poliomielite, tosse convulsa, difteria e tétano. 

Em 1980 a varíola foi considerada erradicada do planeta, após um 
bem sucedido plano de erradicação global da varíola iniciado em 1967 sob a 
orientação da OMS. Este foi, até agora, o único caso de erradicação global de 
uma doença infecciosa humana. Hoje, a varíola passou a ser encarada como 
uma potencial arma do bioterrorismo internacional e/ou de uma eventual 
guerra biológica. 
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No Brasil colonial a proibição de cursos universitários perdurará até a 
vinda da família real, quando a colônia transforma-se em Vice-Reino (1808). 
Até então a divulgação de conhecimentos sistemáticos na área de práticas 
médicas processam-se em formatos pouco convencionais. O aprendizado no 
local de trabalho já era uma praxe na formação de médicos, cirurgiões e 
boticários e os hospitais eram espaços privilegiados para essa formação. No 
Brasil colonial, ao que tudo indica, a prática foi mantida. 

A partir do círculo de cirurgiões e aprendizes envolvendo o cirurgião 
Antônio José Vieira de Carvalho é possível compreender a transmissão de 
conhecimento formada no Brasil colonial na área da anatomia e cirurgia. 
Vieira de Carvalho tornou-se cirurgião-mor e capitão de Regimento de 
Cavalaria em Minas Gerais. Atuou no Hospital Real Militar de Vila Rica, onde 
ministrou aulas de anatomia, cirurgia e operações. Também traduziu para a 
língua portuguesa Observations sur les maladies des nègres, de Jean 
Barthelemy Dazille, cirurgião francês na Ilha de São Domingos.  

Aulas em hospital, tradução de livros e ensinamentos práticos são 
alguns aspectos da trajetória de formação dos cirurgiões no Brasil colonial. A 
partir da referência de Vieira de Carvalho é possível analisar 
aproximadamente 40 exames de corpo delito, envolvendo-o. Além desses 
documentos que apresentam descrições técnicas de partes do corpo 
ofendidas, há inventários de alguns dos cirurgiões em torno de Vieira de 
Carvalho. Essas informações serão analisadas a fim de compreender a 
formação e organização dos cirurgiões, antes da existência dos cursos de 
Medicina no Brasil. 
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Este texto apresenta informações de pesquisa em andamento1

Os autos de exames de corpo de delito aqui tratados são partes 
integrantes e essenciais dos processos das devassas realizadas em Minas 
Gerais

 e 
parte, inicialmente, de dados provenientes de exames de corpo de delito e 
sobre o cirurgião Antônio José Vieira de Carvalho para apontar aspectos 
relacionados à carreira de cirurgião em Minas Gerais, no período situado entre 
o final do século XVIII e o início do XIX. 

2

Soma-se a esse viés analítico que, ao observarmos a identificação dos 
cirurgiões arrolados na documentação – onde se encontra termos como 
“cirurgião-mor”, “cirurgião ajudante”, “cirurgião assistente”, “cirurgião do 
partido da câmara”, “cirurgião aprovado”, “cirurgião do regimento”, 
“licenciado” e “professor”, além de patentes militares –, foi possível 
estabelecer também a existência de relações hierárquicas e de diferentes 

 no decorrer do período assinalado. As devassas constituíram um 
procedimento jurídico específico de inquirição sumária de testemunhas feita 
por um juiz para apurar delitos que afetavam a tranquilidade pública e 
compreendiam uma gama variada de situações determinadas na legislação 
portuguesa. Dentro desses processos, os exames de corpo de delito serviam, 
juntamente com os testemunhos, à sustentação da sentença do juiz (Lemos, 
2002: 93-95 e 102). 

De acordo com o nosso propósito, selecionamos 80 autos de exames 
de corpo de delito referentes a casos de violência física julgadas na Comarca 
de Vila Rica de Ouro Preto no período de 1780 a 1839, onde foram 
identificados 34 cirurgiões encarregados de descrever as evidências criminais 
deixadas nos corpos das vítimas. 

De um conjunto de 80 autos de exames de corpo de delito referentes 
a casos de violência física julgadas na Comarca de Vila Rica de Ouro Preto no 
período de 1780 a 1839, onde foram identificados, primeiramente, 34 
cirurgiões encarregados de descrever as evidências criminais deixadas nos 
corpos das vítimas, selecionamos para esta apresentação 34 documentos 
referentes a 3 dos cirurgiões de maior destaque deste período. 

Esses documentos, ao nos atermos propriamente aos exames 
efetuados, permitiram analisar aspectos relacionados aos danos causados ao 
corpo – como os locais dos ferimentos, suas medidas e aparências, o 
instrumento ou arma utilizada na agressão, os danos causados a vítima e as 
consequências à sua saúde ou sua causa mortis –, podendo-se aproximar os 
procedimentos adotados pelos cirurgiões às práticas da medicina legal 
contemporânea. 

                                                                 
1 Trata-se do projeto “História das Ciências e Práticas da Saúde nos séculos XVIII e XIX 
em Minas Gerais” do Programa de Apoio a Grupos Emergentes da Fapemig/Brasil. 
2 Documentação do Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência - AMHI, de Ouro 
Preto/Brasil. 
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vínculos profissionais no exercício do ofício de cirurgião. Por outro lado, a 
partir do nome dos cirurgiões identificados nas devassas foi possível também 
levantar testamentos, inventários e correspondências oficiais e aumentar as 
informações relacionadas a eles, propiciando elaborar alguns estudos de 
casos. 

Para a interpretação de dados, nesse momento, foi decisiva a 
identificação de exames de corpo de delito executados por Antônio José Vieira 
de Carvalho. Já que este cirurgião é destacado historiograficamente por ter 
traduzido para a língua portuguesa Observations sur les maladies des nègres, 
de Jean Barthelemy Dazille (Eugênio, 2000: 156; Abreu, 2007: 769); e também 
por ter sido nomeado, via carta régia, para ministrar aulas de “Anatomia, 
Cirurgia e Operações” no Hospital Militar de Vila Rica (Eugênio, 2009: 239; 
Perucci, 2011). Ambos os fatos ocorreram em 1801, data que precede a 
criação dos primeiros cursos de medicina e cirurgia brasileiros, o que 
aconteceria somente após a transferência da corte portuguesa para o Brasil 
em 1808, com as fundações do Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia e da Escola 
de Cirurgia do Rio de Janeiro nesse mesmo ano (Corrêa e Gusmão, 1997: 1). 

Partindo dessas considerações, passamos a procurar respostas a 
respeito da formação e transmissão de conhecimento na área cirurgia em 
Minas Gerais na virada do século XVIII para o século XIX. 

As informações reunidas em torno de Antônio José Vieira de 
Carvalho, além de indicarem variadas atividades no Brasil no decorrer de um 
período de 38 anos, entre 1780 e 1818, permitem tecer algumas 
considerações sobre sua formação em Portugal, em período anterior. 

Nascido na Freguesia de Nossa Senhora da Assunção da Vila de 
Atalaia, em Portugal (AHMI. Io of., cód. 306, auto 6576), Vieira de Carvalho foi 
discípulo de Manuel Constâncio, no Hospital Real de Todos os Santos, em 
Lisboa (Eugênio, 2003: 167). Este cirurgião português, por sua vez, assumiu a 
cadeira de Anatomia no Hospital Real de Todos os Santos no ano de 1763, em 
substituição ao seu mestre francês Pedro Dufau (Lemos, 1991), mas terminou 
sua atuação como professor da disciplina já no Hospital Real de São José 
(Silva, 2002: 307), provavelmente, no ano de 1772, quando do ingresso do 
italiano Luis Cichi para o cargo (Abreu, 2011: 48). Portanto, acreditamos que a 
formação de Vieira de Carvalho deve ter ocorrido em período situado entre 
1763 e 1772.  

Concorre para tentarmos entender o ambiente de formação de Vieira 
de Carvalho apontar que a segunda metade do século XVII em Portugal pode 
ser considerada um período mais profícuo para atestar a transição de uma 
medicina baseada nas teorias hipocráticas e galenas da Antiguidade para uma 
medicina mais consonante com as inovações da Ilustração européia – ainda 
intermitentes na primeira metade deste século – e a introdução de princípios 
racionalistas e experimentalistas. (cf. Abreu, 2011: 17-50). 
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No que se refere à formação do cirurgião português, e mais 
especificamente a Vieira de Carvalho, vale pontuar que essa tendência à 
renovação da cirurgia portuguesa se reafirma com a iniciativa do Marquês de 
Pombal, em 1750, de nomear o francês Dufau para ser professor de Anatomia 
no Hospital Real de Todos os Santos (Abreu, 2011: 48). Já, Manuel Constâncio, 
de acordo com João Alcindo Martins e Silva foi, fundamentalmente, 

“um metodólogo e um organizador do ensino 
aplicado à cirurgia. As suas lições [...] eram 
organizadas em sistemas anatómicos, revelando a 
influência francesa do seu mentor e dos autores da 
época. [...] Adicionalmente, promoveu a actualização 
dos conhecimentos dos seus colaboradores no 
estrangeiro, visando uma reforma profunda do ensino 
e prática da cirurgia, a qual veio a ser iniciada 
somente no século seguinte. (Silva, 2002: 248). 

Influências na formação de Vieira de Carvalho e também na atuação 
como cirurgião também podem ser trazidas à luz a partir da análise de sua 
biblioteca – acessível à consulta entre os bens que deixou por ocasião do seu 
inventário de morte, confeccionado em 1818 (RAPM, 1905). 

Entre os 126 diferentes títulos ali presentes, a grande maioria 
relacionada a temas médicos-cirúrgicos, encontra-se, por exemplo, 
“Prençipios do Cerugia de Lafaid” (RAPM, 1905:707) que supomos ser, na 
verdade, devido às “limitações linguísticas” do escrivão do inventário, os 
Princípios de Cirurgia do francês Jorge La Faye, cuja obra foi publicada em 
1787, em Portugal, e era um dos defensores de que a “aproximação entre a 
cirurgia e a medicina deveria ser o ponto de partida para criar condições à 
renovação dos estudos anatômicos” (Abreu, 2011: 42); da mesma forma, o 
citado “Conservação da Saúde dos Povos” (RAPM, 1905: 709), possivelmente, 
trata-se do Tratado da Conservação da Saúde dos Povos, de Antônio Ribeiro 
Sanches, médico defensor da cirurgia e do estudo da anatomia (Abreu, 2011: 
41) e cuja obra mencionada é considerada pioneira no campo da saúde 
pública (Silva, 2002: 248); corrobora a hipótese anterior, a inclusão na 
biblioteca do cirurgião o Tratado de Matéria Médica de Herman Boerhaave 
(RAPM, 1905: 708), médico holandês considerado o principal receptor de 
Sanches (Abreu, 2011: 35). 

Mas, nenhum outro título presente na biblioteca de Vieira de 
Carvalho seria tão representativo para sua carreira do que Observação sobre 
as Enfermidades dos Negros, de Jean Barthelemy Dazille. Essa condição pode 
ser simbolicamente demonstrada pela posse de sua quase uma centena de 
exemplares do título, incluindo 1 exemplar em francês, 2 de suas traduções 
para o português e mais 96 outros em brochuras (RAPM, 1905: 707 e 709). 
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A obra de Dazille, publicada Paris, em 1776, que trata sobre a doença 
dos escravos procurando apontar fatores que contribuíssem para diminuir a 
mortalidade entre os negros (Abreu, 2007: 767-768), pode ser considerada um 
reflexo dos estudos da Ilustração européia que conciliava o “sentimento 
humanitário e o interesse econômico” (Eugênio, 2009: 227, 234-238), 
conectando o saber médico ao poder público (Marquese, 2004, p.98-99). 

A tradução de Vieira de Carvalho, publicada em 1801, neste sentido, 
é vista como uma estratégia para receber mercês reais, ao exemplo do 
caminho seguido por Dazille. O autor francês, quando da publicação de seu 
Observations sur les maladies des nègres, ocupava o posto de cirurgião das 
tropas francesas em São Domingos, no Caribe, e inserido nos aparelhos do 
Estado, buscava por meio de sua produção intelectual os privilégios 
concedidos pelo poder real. Para Alisson Eugênio,  

“o mesmo pode ser dito sobre o tradutor do texto de 
Dazille, Antônio José Vieira de Carvalho, que, ocupando 
o posto de cirurgião-mor do Real Hospital Militar de Vila 
Rica desde 1781, tentava obter a patente de capitão com 
o respaldo do governador de Minas Gerais Bernardo José 
de Lorena” (Eugênio, 2009: 238-239). 

Não sabemos a data exata em que Vieira de Carvalho obteve a 
patente de capitão, mas de fato, no decorrer de sua carreira, as desejadas 
mercês reais vão se acumulando, como podemos notar ao seguir as pistas 
deixadas na documentação consultada e as referências historiográficas 
anteriormente mencionadas. 

A primeira informação localizada sobre suas atividades em Minas 
Gerais deve-se à sua participação no auto de corpo de delito referente a 
ferimentos sofridos pelo Alferes José Ribeiro, em Vila Rica de Ouro Preto, no 
dia 22 de setembro de 1780. Este documento permite notar que, nesta data, 
Vieira de Carvalho já ocupava o posto de cirurgião do Partido da Câmara 
(AHMI. I of., cód. 445, auto 9345). Já, no ano seguinte, 1881, temos a 
informação já contemplada de que ocupava o posto de cirurgião-mor do 
hospital militar de Vila Rica. Por meio de outras 5 devassas ocorridas entre 
1794 e 17971

                                                                 
1 AHMI. Io of. cód, 438, auto 9079; cód. 444, autos: 9314 e 9330; cód. 445, auto 9339; 
cód. 449, auto 9456. 

, Vieira de Carvalho parece dar continuidade ao seu trabalho sem 
nenhuma novidade em relação aos cargos ocupados até que, no ano de 1800, 
se dirigiu para Portugal, conforme indicam correspondências de D. Rodrigo de 
Souza Coutinho, presidente do Erário Real, a Bernardo José de Lorena, 
governador de Minas Gerais, datadas de 12 e 23 de maio de 1801, 
prorrogando a licença do cirurgião junto à corte por mais um ano (APM, SC-
295). Certamente, Vieira de Carvalho lá se encontrava para tratar da 
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publicação da tradução do trabalho de Dazille e de sua nomeação para lente 
de Anatomia, Cirurgia e Operações no Hospital Real Militar de Vila Rica. 

No ano de 1802, depois de passar dois anos em Portugal, retornava à 
Vila Rica para fundar uma fábrica de louças em sua chácara situada a meia 
légua da vila, no lugar chamado Morro de Saramenha e que, posteriormente, 
passou a ser denominada Cerâmica Saramenha, então consagrada pela beleza 
e qualidade das peças ali produzidas (Lage, 2010: 28). 

De 1803 a 1807 suas atividades como cirurgião-mor são confirmadas 
em outros 6 processos de devassas, onde procede a exames de corpo de 
delito, sem que nenhuma alteração seja notada em seu estatuto profissional. 
No entanto, exame procedido em 1814, revela sua condição de “Capitão 
Cirurgião Mor, professo na Ordem de Cristo” (AHMI. Io of., cód. 444, 9303). 

No ano de 1817, o estado de saúde do cirurgião parece estar já 
debilitado, conforme consta de correspondência encaminhada ao Ministério 
do Império, onde se encontra a informação de que Vieira de Carvalho se 
achava no Rio de Janeiro solicitando sua reforma “por se achar incapaz de 
continuar no serviço por causa de enfermidades” (MBN, C-715, 19, n.1). Pouco 
tempo depois, o cirurgião-mor Antônio José Vieira de Carvalho veio a falecer 
como demonstra o inventário de seus bens, datado no dia 6 de novembro de 
1818, confeccionado no Quartel do Regimento de Cavalaria de Linha de Minas 
Gerais. Este documento contém apenas seus bens móveis e não avalia o valor 
dos pertences, ainda assim, demonstra que se tornou um homem de muitas 
posses, relacionando centenas de itens das seguintes categorias: dinheiro, 
moedas de prata e ouro, objetos em ouro lavrado, objetos de prata, ferro, 
latão, louça, folhados, móveis, roupas, vidros, gado, escravos e pertences de 
uma capela (RAPM, 1905). 

De forma deliberada ou não Vieira de Carvalho percorreu uma 
trajetória profissional que demonstra similaridades e aproximações com os 
caminhos trilhados por seus predecessores e contemporâneos como os 
franceses Pedro Dufau e Jean Barthelemy Dazille. Mas, talvez o melhor 
exemplo seja mesmo seu mestre português Manuel Constâncio (1726-1817), 
cuja trajetória de vida pode-se vislumbrar a partir da obtenção das seguintes 
licenças, postos e títulos: Carta de Sangrador em 1754, Carta de Cirurgião em 
1758, Cirurgião do exército português em 1762, Professor de Anatomia no 
Hospital de Todos os Santos em 1763, Cirurgião da Casa Real em 1786 e 
Escudeiro e Cavaleiro Fidalgo em 1789 (Varzeano, 2011).  

Mas, sem dúvida a carreira de Vieira de Carvalho serviu de referencial 
profissional a outros cirurgiões vinculados a ele no ambiente de ensino 
cirúrgico-militar de Vila Rica nas primeiras décadas do século XIX. 

Mais uma vez, foi via os autos de exame de corpo de delito das 
devassas que, inicialmente, identificamos cirurgiões ligados a Vieira de 
Carvalho para, em seguida, buscar informações complementares a respeito de 
cada um deles. Trata-se de Caetano José Cardoso e de Antônio José Vieira de 
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Meneses. No conjunto de exames, esses dois cirurgiões são encontrados 
exercendo papéis de auxiliares do cirurgião-mor Vieira de Carvalho e, ao 
exemplo deste, também possuem grande representatividade no total dos 
processos de devassas em questão. Já o cruzamento de informações relativas 
à apresentação deles nas devassas com correspondência oficial de cunho 
militar, permite supor que a carreira de cirurgião possuía estatutos distintos 
no que se refere ao seguimento civil e o militar.  

Caetano José Cardoso (1750-1827) nasceu na freguesia de Cambres, 
termo de Lamego, Portugal. Filho do licenciado Antônio Cardoso Feliz e de 
Maria Josefa (AHMI. IIo of., cód. 95, auto 1230), sua carreira parece se iniciar 
em 1783, aos 33 anos, quando assentou praça de ajudante de cirurgia no 
Regimento de Cavalaria de Minas Gerais. Em 1802, passou a cirurgião 
agregado do Regimento de Cavalaria (MBN, C-776, 54). E, em 1817, tornou-se 
cirurgião-mor efetivo do Regimento de Cavalaria. Nesse mesmo ano obteve 
também “a graça de lente substituto da Cadeira de Cirurgia, Anatomia e 
Partos” no Hospital Militar de Ouro Preto, devido à enfermidade de Vieira de 
Carvalho (MBN, C-715, 19). Em 1821, ao receber a patente de sargento-mor 
(MBN, C-776, 54), solicita também a mercê do “habito de Cristo”. Cardoso 
faleceu em 1827 (AHMI. Io of., cód. 32, auto 369). 

A despeito das promoções militares obtidas por Cardoso ao longo de 
sua careira no Regimento de Cavalaria de Minas Gerais, os 11 exames de 
corpo de delito executados com a presença do cirurgião1

                                                                 
1 AHMI. Io of., cód. 438, autos 9066 e 9080; cód. 444, auto 9313; cód. 445, auto 9347; 
cód. 446, autos: 9366 e 9343; cód. 447, autos: 9395 e 9403; cód. 448, auto 9441; IIo of., 
cód. 177, auto 3176; cód. 179, auto 3277. 

 nem sempre estão 
de acordo com o estatuto do Regimento. Exemplifica bem a questão as duas 
devassas realizadas no ano de 1801 (AHMI. I of., cód. 444, auto 9313; e cód. 
445, auto 9347), onde Cardoso é identificado como “cirurgião-mor”. Pois, pela 
nomenclatura do exército descrita acima, nesta data o mesmo ainda seria 
ajudante de cirurgia, tendo passado a cirurgião agregado em 1802 e, somente, 
obtido a condição de cirurgião-mor do Regimento em 1817. 

Outra distinção foi identificada em exames de corpo de delito 
realizados juntamente com o cirurgião-mor Vieira de Carvalho. Das três vezes 
em que Cardoso o acompanhou, em duas recebeu a classificação de cirurgião 
ajudante. Tais casos levam-nos a entender que se trata de uma hierarquização 
proveniente da condição de ensino, onde os hospitais aparecem espaço de 
sala de aula. A primeira delas, trata-se do “Auto de corpo de delito feito no 
cadáver de Francisco Fernandes, soldado de cavalaria da 2a Companhia do 
Regimento de Linha desta Capitania” realizado no Hospital Militar no ano de 
1805. A transcrição do exame ilustra tanto aspectos da anatomia em voga 
como o ambiente do ensino cirúrgico da época: 
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“[...] foi dito achar lhe uma ferida penetrante na parte 
lateral na parte lateral esquerda do peito entre a 
terceira e quarta costela verdadeira da largura quase 
de polegada e meia e de profundidade até a cavidade 
do peito que mostrava ter sido feita com instrumento 
cortante e perfurante faca ou espada mortal de 
necessidade por ter ofendido a substancia do boffe e 
alguns dos vasos principais que se acham em serrados 
na cavidade do peito sendo aí publico e notório que a 
dita morte havia sido feita por Manoel Gomes Leitão 
soldado de Infantaria de linha [...]” (AHMI. I of. Cód. 
448, auto 9441). 

A segunda vez em que identificamos Cardoso acompanhar Vieira de 
Carvalho em um exame como ajudante, também estava presente Antonio José 
Vieira de Meneses. O caso também nos parece se tratar de uma prática de 
ensino. Desta vez o “Auto de corpo de delito feito no cadáver de Manoel de 
Nação Banguella, escravo do Cap. Luis Antonio Ferreira” foi realizado no 
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vila Rica, no dia 19 de janeiro de 
1807. Segue a transcrição do exame: 

“ Examinando o dito cadáver e por ambos 
uniformemente foi dito achar lhe três feridas no rosto 
a saber: uma do lado esquerdo do comprimento de 
seis polegadas em que lhe cortou os togumentos [sic] 
tendões crotasitos e massateris para do osso maxillar 
até o sojo ossos pomolos e parte do osso temporal; 
outra do lado direito em que lhe cortou os mesmos 
tendões sem chegar aos ossos; e outra ferida no lado 
superior; cujas feridas, principalmente, a do lado 
esquerdo, era mortal pela maior parte; e mais três 
feridas de couro e carne cortada no antebraço direito 
do comprimento, uma de três dedos atravessados, 
outra de dois e outra de um; e uma ferida de couro e 
carne cortada no alto da cabeça do comprimento de 
dois dedos atravessados; e dois ferimentos de couro e 
carne cortada no entre braço direito do comprimento, 
uma de dois dedos, outra de um dedo que todas 
mostravam ter sido feitas com instromento cortante 
[...]” (cód. 447, auto 9403). 
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Antonio José Vieira de Meneses foi nomeado para executar mais 12 
exames de corpo de delito1

REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS E BIBLIOGRÁFICAS 

 que, somados a outras fontes documentais, 
permitem acompanhar sua carreira entre 1807 e 1843. A primeira referência 
de suas atividades foi o exame descrito acima. Nesse mesmo ano de 1807 foi 
nomeado como ajudante de cirurgia para o Quartel do Indaiá, na localidade de 
Abaeté (RAPM, 1904). Em 1810 já retornou a Vila Rica como cirurgião-mor por 
ocasião de devassa (AHMI. Io of., cód. 444, auto 9325). Em 1818 assume a 
cadeira de Anatomia, Cirurgia e Partos no Hospital Militar de Vila Rica – então 
ocupada provisoriamente por Caetano José Cardoso – e passa à condição de 
cirurgião-mor agregado ao Regimento de Cavalaria de Linha de Minas Gerais. 
(MBN C-715,19). Em 1826, já possui a patente de capitão e requer junto ao 
Ministério do Império a “mercê da Ordem de Cristo” (MBN. C-686,18). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caso de Antônio José Viera de Carvalho é exemplar para tentar 
entender o estabelecimento de uma rede de formação e transmissão de 
conhecimento, na área de cirurgia e anatomia entre Portugal e Brasil. Pois a 
documentação logo apresentou uma série de vínculos anteriores e posteriores 
ao nosso cirurgião. Essa trajetória profissional indica um papel tanto de 
destaque social e, em decorrência, apresenta-se como de referência a outros 
cirurgiões. Nas quase quatro décadas em que esteve no Brasil ocupou, de 
forma separada ou, concomitante, diferentes cargos e ou posições. Chama a 
atenção que nesta trajetória ele envolveu-se com diversas representações 
políticas e sociais como o Regimento de Cavalaria, com a estrutura política da 
Câmara de vereadores, com instituição de formação de novos cirurgiões e 
finalmente chegou a ser agraciado como cavaleiro da ordem de cristo. Quando 
faleceu, em 1818, havia ocupado os seguintes cargos e posições: cirurgião-
mor, cirurgião do partido da Câmara, capitão mor, lente de anatomia e 
cirurgia, Cavaleiro da Ordem de Cristo.  

Além do mais, os cirurgiões aos quais Vieira de Carvalho esteve ligado 
em Vila Rica de Ouro Preto, não somente procuraram seguir os seus passos, 
como demonstraram algum êxito em seus propósitos. E, portanto, o tema 
tratado traz à tona alguns aspectos referentes à transmissão de conhecimento 
na área de cirurgia e do ofício de cirurgião no contexto luso-brasileiro da 
virada do século XVIII para o século XIX. Enfim, tendo em vista o contexto em 
que os dados se apresentaram, podemos considerar que a Ilustração, ainda 
que tardia, chegou a Minas Gerais. 
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Durante a primeira metade do século XIX, as instituições científicas 

como Academia Imperial de Medicina, propuseram construção de uma 
diagnose sobre as urbes e o remodelar dos costumes citadinos luso-
brasileiros. O ato foi talentosamente esculpido pelo corpo médico junto as 
estruturas político-administrativas, com objetivo de amplificar a difusão e 
aplicação dos preceitos higienistas. Todavia, no Brasil essa matriz hipocrática 
assumirá uma forma difusa, servindo de pilar fundamental para a organização 
legal e política. Dando ao Estado a capacidade de "governamentalidade", 
materializada na formulação da Lei de 1 de Outubro de 1828.  

A lei imperial procurava regular de diversas formas o funcionamento 
das Câmaras, e essas, por conseguinte, a população. São cerca de noventa 
artigos e cinco títulos que compreendem a eleição das Câmaras, funções 
municipais, aplicações das rendas do município, função dos empregados da 
Câmara e posturas policiais. 

No artigo 66, pertencente ao título terceiro que trata das posturas 
policiais. Seus doze parágrafos, dizem respeito à gerência cotidiana dos 
munícipes em uma série de disposições organizacionais que buscam intervir 
nos espaços e modificar o comportamento da sociedade. Trata-se de uma 
série de parâmetros que procuravam conduzir a sociedade ao reino do “sonho 
urbano” de um espaço higiênico, procurando inspirar nos homens, habitantes 
das vilas e cidades a doutrinação de seus costumes, isto é, civilizá-los. A urbe 
deveria ser bela e funcional, com ruas desobstruídas para a livre circulação 
dos ares e pessoas. Na urbe deveriam os habitantes manter-se sóbrios e auto 
controlados. 

 
 

MEDICINA E CIVILIZAÇÃO 
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A primeira metade do século XIX no Brasil foi marcada por mudanças 
que se tornariam significativas ao longo deste período. A presença da Corte 
portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, permitiu a flexibilização de diversas 
atividades econômicas bem como a estruturação do aparato administrativo e 
judiciário. Os sistemas simbólicos foram remanejados numa busca pela 
equiparação à vida cortesã e a restruturação urbanística da nova sede de 
governo. De fato, todas essas ações em conjunto tiveram importância capital 
na medida em que procuraram dar início à afinação cultural e citadina do 
espaço colonial ao padrão do “velho continente”. 

A Europa, nesse período, era o centro do mundo moderno, portador 
de um alto patamar intelectual devido aos constantes investimentos e 
estímulos dados à educação científica e técnica, graças não só à Revolução 
Industrial como à da razão. Alguns povos europeus viviam um período de alto 
regozijo, de celebração e deslumbramento pelo desenvolvimento e progresso 
alcançado por sua nação. Um bom exemplo é a França que ocupava uma 
posição de superioridade entre às demais no que diz respeito às ciências, 
principalmente na área de Medicina, durante boa parte do século XIX. 

No Brasil, as elites letradas, como advogados, médicos, políticos, 
engenheiros, literatos e intelectuais nos mais diferentes campos, todos 
estavam desejosos de possuir moral e materialmente o conforto que as luzes 
do conhecimento e da civilização lhes poderiam proporcionar. Elementos da 
cultura e ciência europeias se fizeram sentir nos mais diferentes quesitos, 
como no vestuário, no comportamento e nos tratos à mesa, difundidos em 
manuais de bons costumes, mas, principalmente, nas teorias médicas, cuja 
influência foi inegável.  

No caso tropical, ser civilizado e fazer parte da civilização seria dotar-
se de um emaranhado de hábitos. Munir-se de atributos que determinam o 
sujeito internamente e externamente dentro de uma coletividade. Sociedade 
que gera sua autoimagem perante outras nações já tidas como civilizadas. 
Predicados compreendidos como códigos de princípios identitários que lhes 
conferiam alto grau de distinção, autocontrole e racionalidade. A busca pelo 
“civilizar” é por si só a procura pelo progresso moral e material constantes. 
Terminologia polissêmica, flexível e adaptável no oitocentos aos interesses 
das nações que a evocavam. Mas, no caso específico do Brasil, serviria para 
designar urbanidade, polidez, boa educação, desenvolvimento científico e 
educacional, questionamento de ideias religiosas, vestimentas, habitação e 
etiqueta.  

Parte destes elementos foram tutelados pelo corpo médico-cientifico 
brasileiro. Esculápios de origem diversificada, uma parte formada na 
Universidade de Coimbra, outra constituída por ex-estudantes das duas mais 
importantes faculdades de Medicina da França – Montpellier e Paris. Juntos 
transmigraram e adaptaram as teorias, os exemplos institucionais, como o da 
Academia de Medicina de Paris, o código de regulamentos institucionais, 
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como o estatuto da Faculdade de Paris, para servirem de modelo à criação de 
instituições congêneres no Brasil e de uma ciência médica tropical. 
Acreditavam na capacidade de aperfeiçoamento da sua nação, certos de que 
havia um caminho rumo à “civilização” e caberia principalmente às ciências 
médicas dar seu quinhão para o desenvolvimento interno e equiparação do 
Brasil à Europa.  

Após a independência do Brasil, essa tarefa complicada ficou 
centralizada nas instâncias do poder público e num corpo diminuto de 
médicos. Coube-lhes a tarefa de formular soluções, propondo projetos para 
sanar os problemas higiênicos de todo o Brasil. São perceptíveis as tentativas 
de remodelação dos costumes e das práticas cotidianas do povo, de refutação 
de suas tradições e da transformação dos meios urbanos e naturais através do 
uso compassado das instâncias de poder público e institucionalização da 
ciência médica. O projeto “civilizatório” encontrou aliados na política como o 
parlamentar José Ricardo da Costa e nos futuros fundadores da Sociedade de 
Medicina do Rio de Janeiro como: Dr. Joaquim Candido Soares, Dr. Luiz 
Vicente De Simoni e Dr. José Martins da Cruz Jobim. Estado e esculápios se 
ligavam pelas reentrâncias de suas leituras ideais da sociedade.  

É dentro deste contexto que é formulada a Lei Imperial de 1º de 
Outubro de 1828. Sua proposta descaracteriza as imputações tradicionais de 
justiça exercidas pelas câmaras municipais, reduzindo seu poder politico à 
tutela das estruturas das assembleias administrativas provinciais. Elas se 
tornaram órgãos de atuação mais racionalizada, restringindo-as a 
desempenhar de forma maximizada as funções administrativas.  

A idéia, em princípio, segue a tese do exercício da oeconomia política, 
o correspondente à boa administração do micro espaço social familiar, de suas 
fontes de renda e do comportamento de seus integrantes. Essa premissa é 
transferida e ampliada às relações sociais do macro ambiente do Estado. O 
“bom pai” se torna o “bom governante”, em relação de equivalência não na 
administração do afeto, mas no exercício de gestão das coisas. Governa-se 
homens e coisas, governa-se homens “em suas relações com as coisas que são 
riquezas, os recursos, os meios de subsistência (...) clima, seca, fertilidade (...) 
os costumes, os hábitos, as formas de agir ou pensar” (FOUCAULT, 2003). É 
possível deduzir que ao ampliar suas fronteiras de gerencia, há a percepção, 
por parte do Estado, da existência de fontes múltiplas de desempenho de 
força na coletividade. Circunstâncias que conduziram à organização das 
capacidades de aperfeiçoamento de suas estruturas políticas. Para o Estado é 
necessário estabelecer uma situação de policiamento, uma condição que 
permita a “Governamentalidade”, parte do processo de racionalização e 
ratificação de um poder hierarquizado, do centro para a periferia, que procura 
ser uníssono na forja identitária.  
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O FUNDAMENTO MÉDICO-CIENTÍFICO DA LEI 

 
Figura 1 – Lei Imperial de 1º de Outubro de 1828, pagina 83-85, (Actos do Poder)1

É relevante a percepção de que o princípio da medicina hipocrática, e 
pós-hipocrática, de manutenção do estado de saúde foi mantido. A crase, que 
significava equilíbrio em força e quantidade humoral, era o estado de bem-
estar pela harmoniosa relação entre os humores através das suas quantidades 
equivalentes no organismo. Estes poderiam ser encontrados divididos 

 
Os pilares que dão fundamento aos artigos da Lei estão alicerçados 

nos ditames médico-científicos de atuação higiênica. Seu campo conceitual é 
neste período histórico marcadamente difuso. As estruturas de análise da 
disseminação do efeito nosológico, seja infectologista ou contagionista, ora se 
mesclam ora se dispersam na formulação dos fatores primários ou agentes de 
dispersão das moléstias. O arcabouço de combate aos efeitos mau-sãos 
origina-se nas doutrinas pós-hipocráticas contra os miasmas.  
A denominação miasma refere-se às emanações mefíticas originadas de 
plantas ou animais em decomposição. A origem da palavra vem do grego 
míasma de miaíno, de “eu tinjo” ou “mancho de sangue”. Sua associação 
estreita com a morte está ligada às antigas peças teatrais gregas, nas quais 
borrões de sangue eram utilizados com objetivo simbólico de identificar o 
assassino com a criação de uma marca, que lhe atribuía a culpa pela morte de 
alguém. O homicida grego se tornava maculado por seus atos impuros e cruéis 
impingidos às suas vítimas (MARTINS, 1997). 

                                                                 
1 Arquivo Público Mineiro - Colleção das Leis do Império do Brasil. 
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proporcionalmente nas partes do corpo ou misturados em quantidades iguais. 
Quanto ao desequilíbrio ou metástase dos humores, esta pode-se dar pela sua 
concentração em um local particular do corpo e pelo desenvolvimento 
excessivo de um tipo de humor ou falta de um tipo específico, causando o 
adoecimento do indivíduo. É bom deixar claro que não há doença, mas sim 
doentes, uma vez que as manifestações da enfermidade são o próprio mal, ou 
seja, o sintoma é a própria doença manifesta (LIMA, 1996). 

Para compreender as razões para o deslocamento dos humores e, 
conseqüentemente, o adoecimento do indivíduo, faz-se sempre necessário 
entendê-lo como um todo e como parte do todo. Ele não se encontra 
desassociado dos efeitos da natureza e de seus hábitos, tudo, até mesmo a 
solidariedade entre as partes do corpo, permite a disseminação do estado 
enfermiço. O desequilibro se dá por interinfluência, pelas relações internas e 
externas que o homem mantém, uma mesologia, ou seja, uma relação entre 
os seres vivos e o meio ambiente em que vivem, bem como as suas recíprocas 
influências. São essas questões múltiplas que devem ser consideradas como 
um grande quebra-cabeça. É necessário montá-lo com cuidado, observando as 
disposições de cada indivíduo e o ambiente em que se encontra. No seu 
tratado Dos ares, das águas, dos lugares, Hipócrates busca compreender os 
elementos que, agindo em conjunto, determinam o estado de saúde ou de 
enfermidade. Era aconselhável aos médicos os estudos sobre o modo de vida 
dos pacientes e lugares onde habitam, procurando conhecer desta forma seus 
hábitos alimentares, se indolentes ou dedicados à prática de exercícios físicos, 
pesquisando as influências das estações do ano, os ventos quentes e frios, as 
águas, a disposição da cidade e sua interação com elementos meteorológicos 
e as fases do sol (HIPÓCRATES, 1952). 

Porém, a medicina hipocrática conferia aos astros, topografias e 
climas papéis menos relevantes se comparados aos da atmosfera. O ar era a 
causa de todas as coisas e o mais poderoso agente da physis. É ele que, em 
seu estado dinâmico, o sopro ou pneuma, que movimentava as árvores, 
levantava os mares e causava as mudanças climáticas e das sazões. É o sopro 
que movimenta os astros, o sol e a lua, é ele que alimenta o fogo. Ele é a 
motriz, a razão de tudo que existe, e para os seres mortais é a causa da vida, 
das doenças e, conseqüentemente, da morte. O eixo fundamental parte das 
propriedades e diversidades atmosféricas. Todavia não há atribuição de 
malignidade transportada pelas mesmas.  

Vitruvius Pollio, arquiteto romano, foi quem primeiro atrelou as 
potências dos ares à capacidades degenerativas. Em seu tratado sobre 
arquitetura, Vitruvius preocupava-se com as fontes de água que deveriam 
alimentar os aquedutos das cidades. Através do estudo dos tratados de Thales 
de Mileto, Heráclito, Pitágoras, Empédocles, Epicharmus e Anaxágoras, ele 
chega à conclusão de que existem imbricadas relações entre as propriedades 
malignas contidas nas aguas paradas ou pantanosas, os processos de 
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evaporação e os ventos. A conjunção dessa tríade produziria a disseminação 
de doenças (Pollio, S/d). É com base neste conceito sobre ar, seu poder e sua 
nociva natureza, que se deu início à busca por explicações dos surtos 
epidêmicos sucessivos, como a peste negra que assolou a Europa por séculos 
a eito. 

Athanasius Kircher nascido em Geisa, era jesuíta e estudioso das artes 
matemáticas e alquímicas. Debruçou-se, no século XVII, quando do 
aparecimento dos primeiros microscópios, sobre as doenças contagiosas, mais 
especificamente sobre a peste negra. Kircher acreditava que substâncias e 
objetos podiam produzir continuamente partículas que estavam dotadas das 
propriedades essenciais. Eram moléculas pequenas e invisíveis, perceptíveis 
apenas pelas propriedades olfativas. Dessa forma todas as substâncias no 
reino animal, vegetal e mineral eram passíveis de produzir emanações de 
partículas, contendo cada uma seus elementos próprios. O deslocamento ou a 
dinâmica incutida no processo descrito se dava pela ação do calor ou fricção, 
removendo as partículas do corpo, levando-as para o ar em torno de onde se 
originaram. Nesse lugar, onde houve a evaporação de matéria, o ar 
substituiria por simpatia, ou melhor, por atração natural, a parte que lhe era 
devida. 

A partir da construção da teoria de Kircher veio a compreensão de 
que os mesmos objetos invisíveis que produziam a putrefação dos corpos e 
levavam ao aparecimento de vermes poderiam emanar dos corpos em 
decomposição, uma vez que ficavam em torno dele, atingindo outras pessoas 
e dando início novamente a esse processo circular de decomposição 
enfermiça. Está clara a associação existente entre morte e aquilo que a 
provoca. Partículas produtoras da decomposição adulteram aquilo que tocam. 
Sua compreensão da forma de transmissão passava pela ação em larga escala, 
destes “corpúsculos” uma vez que, ao matar um homem, ficavam 
disseminados em sua volta, sendo qualquer transeunte passível de inspirá-lo e 
contrair a doença ou mesmo transportá-la pelas vestes e pele (KIRCHER, 
1658). 

Outros, com base nas análises interpretativas sobre as ações dos 
“ares pestilenciais”, traçaram contribuições sobre o funcionamento do 
advento das epidemias causadas pelos miasmas em regiões tropicais com base 
nos pressupostos Europeus. O médico Dr. João Ferreira da Rosa, que esteve 
no Recife em 1686, ficou encarregado de estudar, encontrar e exterminar as 
causas de uma doença que há aproximadamente sete anos matava a 
população. Sua fonte era misteriosa, os primeiros mortos apresentavam 
estranhos fenômenos fisiológicos como: apatia, sede, febre e incapacidade de 
urinar. Um dos flagelados pelo mal foi submetido a rigoroso estudo 
anatômico, no qual suas entranhas foram reviradas e seus órgãos estudados. 
Nele fora observado a qualidade e coloração dos órgãos. Entre muitas 
particularidades que retrata o histórico de vida do cadáver, chamou atenção o 
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número de lombrigas em partes diferentes do corpo, mas acima de tudo, a 
deterioração de uma grade massa do fígado. Após longas análises e 
comentários chegou-se a conclusão de que o responsável direto pelo fato 
estava nos ares mefíticos (ROSA, 1694). 

No passar dos séculos, houve o recrudescimento das pesquisas sobre 
a malignidade da atmosfera e correlativamente da qualidade do ar. Tais 
análises revelavam o princípio do desenvolvimento de teses sensoriais, 
permitindo o hábito de interpretar pelas sensações, e não só pela 
racionalidade científica. O olfato tornava-se instrumento valoroso para 
interpretação das substâncias odoríferas espalhadas ou suspensas no ar. 
Como aponta Cobin: “O olfato detecta os perigos que a atmosfera esconde. 
(...) é o melhor analista da qualidade do ar (...) o olfato antecipa a ameaça, 
discerne à distância a podridão nociva e a presença do miasma. Ele assume a 
repulsa de tudo o que é perecível” (CORBIN, 1987). O composto dos ventos 
está agora tomado como local de produção de “caldos pavorosos”, onde se 
misturavam fumaças, vapores oriundos das águas, enxofres, matérias 
mortíferas exaladas da terra e dos corpos em decomposição. 

Havia necessidade de se criar cautela para com as variáveis do ar. A 
atmosfera se torna, para os médicos higienistas, um local de combinações 
perigosas. Passa a ser compreendido como um laboratório no qual diferentes 
elementos químicos invisíveis se misturam, portador de uma natureza 
ambígua, que é ao mesmo tempo matéria excessiva à vida e transporte 
incubador das epidemias. Mesmo auxiliados pela Química os tratados médico-
científicos permaneceram incertos quanto à etiologia miasmática. Produziu-se 
uma confusão entre miasmas e os fedores, transformando tudo o que é 
nauseabundo em malsão, dando aos mesmos a qualidade de ser polimorfo, ou 
seja, de se apresentar de forma variada no espaço físico. Tudo que propalava 
mau odor poderia ser identificado como foco de doenças. O olfato está 
sobrecarregado pelos cheiros distintos localizados nas urbes exalado dos 
matadouros, esgotos, fossas, águas paradas, pântanos e de corpos em 
putrefação nos cemitérios.  

Na promulgação da Lei de 1º de outubro, há indícios da vigilância 
racionalizada da atmosfera, principalmente no que tange às originadas da 
corrupção pútrida, tudo o que se decompunha no ambiente da urbe deveria 
ser combatido, deveria ser removido, deveria ser impedido alterar o estado de 
equilíbrio dos seres. Não é equivocada a pressuposição da doutrina da crase 
no Art.66 e seus respectivos parágrafos. Pois tratam especificamente do que 
aqui podemos chamar de “aformoseamento higiênico-moral”. Seria a procura 
pela produção de organização e qualidade no espaço do conviver, com 
objetivo de atender aos olhos, ao corpo e ao “espírito” em estado de 
harmonia. É uma demanda por parte dos agentes políticos e intelectuais de 
fornecer ordenação, promover equidade arquitetural, saúde e segurança. A lei 
procura normatizar os lugares e coisas, construir através do direito positivo 
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uma esfera urbana modelar. Essa última palavra aqui portadora de um duplo 
sentido. Serve tanto como aquilo que deva se aproximar do belo, instigador 
do sujeito como ator da experiência, da vontade de ordem expressa no 
cotidiano e de forma reentrante na vida. Presta-se para introjeção do 
desempenho orgânico das municipalidades de forma igualitária e 
desejosamente sincrônica, um exercício de controle complexo para os finos 
tentáculos da macrocéfala administração Imperial (CARVALHO, 1996). 

DO PROMULGAR AO NÃO FAZER. 

Entre a norma e a prática existem distâncias variáveis e complexas. 
Até o presente momento, o que nos propusemos a fazer foi a análise do 
projeto de lei, da norma e vontade de uma camada diminuta da sociedade 
brasileira pertencente à primeira metade do século XIX. Sua intenção era 
promover o movimento político civilizador associado à argumentação médico-
cientifica de cunho higienista. No entanto, o impacto da lei de 1º de outubro 
de 1828 na sociedade fora pífio e a sua aplicação incipiente no território. Ela 
não encontrava adesão na maior parcela da população brasileira, nos seus 
diferenciados extratos sociais. Não devemos mensurá-la à força da elaborada 
argumentação dos cientistas, mas como uma ideologia sem alcance 
consensual ou hegemônico na coletividade.  

Ao contrário, o movimento civilizatório encontrou profundas 
restrições. Talvez seja mais correto dizer inimigos que partidários devido à 
atitude de desconstrução das práticas tradicionais, dos ritmos costumeiros e 
dos hábitos, substituindo por outra lógica de característica racionalista 
alógena. Nas partes interioranas do Brasil, como a Província de Minas Gerais, 
mais especificamente na cidade de Diamantina, isso fica patente. Os processos 
ocorridos durante o século XIX soaram para essa sociedade conservantista 
como uma reforma feita em ritmo descompassado, de cima para baixo, do 
centro para a periferia, atemporal, sem qualquer imbricação a suas estruturas 
e perceptos mentais. O Processo civilizador e médico-higienista são múltiplos, 
não há leitura uníssona para a nação, mas localista, das povoações nas suas 
tessituras históricas. Para confirmar a afirmativa supracitada, analiso um tema 
que suscitou grandes debates dentro da sociedade brasileira oitocentista. 

A promulgação da Lei Imperial de 1˚ de outubro de 1828 não 
significou sincrônica e imediata adesão de todas as câmaras municipais à Lei. 
A Câmara Municipal de Diamantina promoveu a reestruturação de seu código 
de posturas apenas em 1845 acatando, assim, as determinações do poder 
central. Mas, todavia, a Câmara não a fez cumprir, postergando a execução 
prática dos artigos restritivos, tornando as adaptações inócuas. Os enterros 
nas campas e adros dos templos pertencentes às irmandades não sofreram 
qualquer tipo de impedimento em seu funcionamento. 
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Durante nove anos a Câmara de Diamantina preocupou-se com o 
alinhamento e calçamento de ruas, recolhimento de estrumeira, mau estado 
das cadeias e abatedouros clandestinos. Não houve nesse período qualquer 
iniciativa por parte da municipalidade de construir o cemitério fora da urbe. 
Contudo no ano de 1855, um grupo de diamantinenses integrantes da “boa 
sociedade”, produziram um requerimento junto à Câmara, solicitando 
medidas preventivas contra a epidemia de Cólera-morbo que grassava no 
litoral, tornando patente e premente as necessidades de construção do 
cemitério extra urbe.  

No entanto, para boa parte dos vereadores, estas ações eram 
carentes de cautela e as decisões deveriam ser tomadas com seriedade. 
Sabiam que os cemitérios pertencentes às irmandades eram propriedades 
particulares garantidas constitucionalmente pelas leis do Império, assim não 
poderiam fechá-los ou retirá-los do controle das associações religiosas. Os 
vereadores reconheciam o perigo de impressionar o povo por meio de ações 
que acabariam produzindo boatos sobre a proximidade de uma epidemia, mas 
principalmente, o risco de uma revolta popular da maioria católica devido à 
proposta profanadora perpetrada pelos “bons homens” da cidade. 

Dessa forma, os vereadores reuniram-se com Dom João Antônio dos 
Santos, Bispo de Diamantina, na tentativa de que o mesmo intercedesse junto 
às irmandades e acalmasse a população, convencendo-a a aceitar e contribuir 
para a construção do cemitério municipal. O prelado diamantinense disse 
estar de acordo com iniciativa da administração municipal, desde que algumas 
condições fossem aceitas. Deveriam ser evitadas profanações no cemitério 
como os sepultamentos de ímpios em espaço bento e entrada de animais, 
edificação de uma ermida e residência de coveiro. Logo que, todas as 
requisições fossem cumpridas, o bispo daria seu parecer sobre o objeto de 
consulta.1

Em janeiro do ano seguinte, em 1867, reuniram-se os vereadores 
para avaliarem o parecer fornecido pela comissão. Algumas medidas foram 
tomadas como a suspensão por cinco anos de qualquer sepultamento na 
Igreja Matriz (Santo Antônio). Alertava também a comissão para os perigos 
envolvendo a péssima forma como os corpos estavam sendo armazenados 

 Contudo seus pedidos foram recusados. 
Mesmo sem resposta positiva por parte da Igreja, uma comissão 

médico-investigativa, composta por representantes da Câmara e facultativos, 
ficou encargada de fazer ampla pesquisa na cidade, com vistas a fornecer 
dados sobre o índice de mortalidade na cidade e observar o número de óbitos 
nos últimos anos. A comissão estudaria se o número de túmulos era suficiente 
para sepultar os habitantes que morriam anualmente, e se, em um eventual 
aumento da mortalidade, os mesmos bastariam. 

                                                                 
1 Arquivo do Palácio Arquidiocesano de Diamantina – Caixa 05 –  Maço - Dom João 
Antonio dos Santos –Vida Pessoal – (1865 – 1905) 
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nos carneiros e demais sepulturas. No entanto, no que diz respeito à criação 
do campo santo, houve algumas decisões, como, por exemplo, a demarcação 
do local no qual haveria de ser construída a necrópole municipal. Contudo, a 
ação surtiu pouco efeito frente à resistência da Igreja e das associações 
religiosas em acatarem a transferência de seus enterramentos. 

A Câmara, a fim de solucionar o problema, enviou às irmandades 
locais um ofício propondo-lhes, concorrer cada uma com uma quantia para a 
“factura de um cemitério”.1 Nesse caso, as associações religiosas se reuniram 
em seus respectivos consistórios em janeiro de 1866, o pedido foi rejeitado.2

O cemitério ficou esquecido tendo nas décadas posteriores se 
tornado um assunto mais discutido nos periódicos em circulação na cidade 
que na esfera administrativa municipal. Acreditamos que a demora ou 
ausência de uma atitude mais enérgica, a fim de consolidar as determinações 
do código de Posturas Municipais por parte do aparato burocrático, se dava 
pelo mesmo se pautar, muitas vezes, em relações pessoais e antigos 
costumes, do que por elementos científicos complexos. Um exemplo 
importante pode ser encontrado dentre os homens da Câmara de Diamantina. 
O advogado João Raimundo Mourão vereador da Câmara e irmão da Ordem 
do Carmo é um exemplo da constituição da administração pública por homens 
católicos. Venâncio Ribeiro Mourão, era homem ilustrado, proprietário dos 
jornais: Eco do Serro, O Diamantino, O Exorcitas, dentre outras publicações de 
cunho liberal. Ao fazer seu testamento, em 1867, solicitava Venâncio Mourão: 
“Por meu falecimento será meu cadáver envolto decentemente em hábito da 
Senhora do Carmo, conduzido por seis de meus amigos que me quiserem 
prestar este último obsequio a Igreja da mesma Senhora onde quero ser 

  
A recusa foi uma clara tentativa de não ruptura com a prática 

tradicional instaurada nesta sociedade há séculos, desejada pelos testadores 
moribundos, ordem “natural” de enterramento dos homens católicos (sentido 
apud ecclesiam), e que estava sendo corrompida pelos civilizadores na busca 
pela sobreposição dos costumes e por um novo direcionamento higiênico. O 
ato proposto pela municipalidade tratava-se não apenas da alienação, do 
simples expulsar ou retirada, e sim da instalação de uma contradição dentro 
de uma sociedade de costumes arraigados. Um momento em que a realidade 
vivida e experimentada se tornava palco visível de confronto com o “novo” 
com o diferente, era um momento de ações e “contra-ações”. Diamantina 
tornava-se um lugar no qual a possibilidade de ruptura com os parâmetros e 
elementos que dão sentido à própria vida e à morte, eram questionados, 
entendidos como anacrônicos perante a sociedade que os cultivava.  

                                                                 
1 Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo – Diamantina - Livro de Termos – 1774 a 
1901. Folha 135. 

2 Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo – Diamantina - Livro de Termos – 1774 a 
1901. Folha 136. 
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sepultado”.1

Apesar da sensação de impasse, foi homologada a resolução nº. 8 
pela Câmara Municipal, em 16 de julho de 1898. Foi mais uma tentativa de 
criar um entendimento e aproximação entre o poder público e o clero.

 Quantos dentre eles, vereadores, também não pautaram suas 
decisões de acordo com elementos conhecidos, a partir de sua própria 
experiência, não as retirando de academias científicas e de conceitos médicos 
complexos, mas, sim, do costumeiro e seguro, pertencente a uma cultura oral 
fluida de aspecto espontâneo e emocional. Esta religiosidade em que boa 
parte da população de Diamantina estava imersa, levava-a a definir os 
cemitérios sagrados intra urbe, como garantia simbólica do remir coletivo. 

No entanto, com a proclamação da República e a secularização não só 
do Estado como a de todos os cemitérios brasileiros, a administração 
municipal sentiu-se pressionada. O decreto federal nº. 789 chamara à 
responsabilidade a administração municipal para dar início às obras de 
construção do cemitério público. Em 1891, em um terreno localizado na 
região do Jogo da Bola, bem afastado da cidade, a primeira necrópole de 
Diamantina começava a tomar forma, mas apenas forma.  

Contudo, o cemitério municipal estava distante do decoro e respeito 
esperados pelos membros do clero e das irmandades, servindo como espaço 
para enterramento de indigentes e acatólicos. A necrópole municipal era 
descrita pela imprensa como um lugar abandonado, coberto de mato, sem 
portões, cercado apenas por um tosco gradil de madeira e possuidor de uma 
estrada em péssimo estado e distante em demasia da cidade. Devido às 
circunstâncias, as associações religiosas continuaram a enterrar nos seus 
templos e carneiros, em oposição à Constituição da República.  

2

Mudanças políticas e uma nova composição municipal propiciaram 
uma forma dissonante às administrações anterior. Sob comando do Coronel 
Cosme Alves do Couto procurou-se dar um novo aspecto às discussões. No 
domingo, dia 9 de junho de 1812, recebeu o bispo Dom Joaquim Silvério dos 

 Ficava 
decidida a manutenção dos enterramentos nas igrejas das irmandades 
religiosas, seja em seus carneiros ou em suas campas, até que o cemitério 
estivesse adaptado às solicitações do clero. A própria administração municipal 
compreendia que as obras no cemitério estavam inacabadas, ou seja, 
inadequadas aos padrões requisitados pela Igreja. Ao compartilhar com a 
similar mundividência, mantinha assim, um estado de legalidade na 
ilegalidade à revelia das determinações do Estado, promulgando as suas 
posturas sem restringir efetivamente a prática de sepultamento tradicional. 
Porém, havia muito trabalho a ser realizado se quisesse a municipalidade fazer 
com que as irmandades, o clero e o povo aceitassem e transferissem seus 
enterramentos para o cemitério público. 

                                                                 
1 Biblioteca Antônio Torres – Testamento, 1880, Maço 98, 1º Oficio – Diamantina. 

2 Biblioteca Antônio Torres – Jornal O Município – anno VII – nº270 – 26/10/1901 
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Santos a visita dos dignitários da Câmara Municipal de Diamantina. Vieram o 
presidente Cosme Alves do Couto e seu vice-presidente Hilário Sebastião de 
Figueiredo. A visita teve por objetivo reverter a negativa do clero sobre o 
processo de transferência dos enterramentos para o campo municipal e 
amenizar a situação. A exposição foi bem recebida por Dom Joaquim Silvério, 
uma vez decidido que “pretendem não destoar do modo como devem ser 
feitos, na nossa cidade, os enterramentos.”.1

Nos dias 15 e 16 de julho de 1914, a administração da cidade fez os 
últimos acertos no projeto do cemitério público, que recebeu adendos – as 
Irmandades teriam direito às taxas eclesiásticas, de acordo com o 
determinado em seus livros de compromisso. Por não haver nenhuma 
disposição prejudicial à higiene e saúde dos cidadãos, foram aprovados, pela 
comissão de saúde pública, todos os artigos e parágrafos do regulamento da 
necrópole. Foi sancionada a lei nº 249 que estabelecia o regimento do 
cemitério e a total proibição de todos os enterramentos feitos nas capelas da 
cidade. Apesar do regulamento sobre a administração do cemitério 
determinar a exclusividade de gerência pelo governo municipal, ele não 
passava de mero acatamento às determinações constitucionais de 1890. A 
parte intramuros não era regida pela mesma política e muito menos pela 
municipalidade. Ao aceitar os símbolos religiosos e a segregação interna entre 
católicos e acatólicos, um espaço que deveria ser secularizado, manteve-se 
sobre regras religiosas do clero e desejo do povo. Dizia o regulamento do 
cemitério no capítulo VII, Ar. 60º: “Serão respeitados todos os direitos 
eclesiásticos na parte do cemitério destinada aos católicos, observadas porém, 
às disposições deste regulamento quanto á higiene, conservação, policia e 
penalidades.”.

 

2

                                                                 
1 Biblioteca Antônio Torres – Jornal A Estrella Polar – 16/06/1912 – anno X – nº24 – 
Pág. 3 – Col II 

2 Arquivo Paroquia Arquidiocese de Diamantina – Caixa 397 – Irmandades - 
Compromissos e Estatutos de Diversas Irmandades - (1825 – 1963) 

 
No ano seguinte, ao findar da construção da ermida, a reconstrução 

do gradil que separava a área destinada aos católicos, o agente executivo 
enviara ofício solicitando a visita de representantes destas associações 
religiosas para a tomada de posse do espaço demarcado, porém não houve 
comparecimento devido a falta de sagração do terreno. Somente após a 
bênção por um representante eclesiástico e a análise pelo bispo de que foram 
seguidas suas requisições as houve o aceite e transferência dos 
enterramentos. Foi o fim de oitenta e sete anos discussões e impasses desde a 
promulgação da lei de 1º de outubro de 1828 na cidade de Diamantina. Mas a 
questão é porque outras cidades de Minas Gerais ainda sepultam seus mortos 
no espaço do templo até os dias atuais? Houve um processo civilizador ou 
vários? E por fim, ele ainda não estaria inconcluso? 
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No Brasil, a miscigenação étnica seria o tema central dos intelectuais. 
Novas interpretações sobre a mestiçagem e suas condições enchiam de 
expectativas o cenário que os intelectuais tentariam entender e modificar. Nas 
últimas décadas do século XIX e início do XX, várias missões científicas 
rasgaram o país. Entusiasmados pelas conquistas técnicas, cientistas 
excursionaram pela imensidão do território brasileiro. Este texto apresentará 
à comunidade acadêmica luso-brasileira, um exemplo de literatura de viagem 
científica. Consideramos que este é um local adequado. Ligados à 
Universidade de Coimbra estiveram vários intelectuais que, junto ao Estado 
português, ajudaram a organizar viagens com o objetivo de investigar as 
colônias portuguesas. Dentre eles, podemos citar Domingos Vandelli, Diretor 
do Museu da Ajuda, professor da Universidade de Coimbra e integrante da 
Academia Real de Ciências. Através dessas expedições, esperava-se construir 
um inventário das sociedades coloniais. No entanto, vamos falar das 
expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz no início do século XX. É o 
relatório da expedição Neiva-Penna que nos interessa. Diferentemente das 
missões sanitárias que visavam resultados mais imediatos, em áreas 
reduzidas, essa viagem foi longa e percorreu parte do Brasil durante cerca de 
seis meses em 1912, produzindo uma narrativa das condições de vida das 
regiões visitadas. É possível recuperar através dessa literatura (o relatório da 
expedição Neiva-Penna), o impacto que a ciência provocava naquelas terras 
abandonadas. 

 

A viagem parece ser um daqueles eventos que 
precisam de registro para se perceber que ela 
ocorreu, uma espécie de ‘prova’. Mas obviamente 
não é só isso. O registro da viagem significa muitos 
fatos. É, por exemplo, a tentativa de proporcionar aos 
outros as sensações pelas quais o viajante passou; é 
também registrar para não esquecer e rememorar 
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depois, e por sua vez, ativar as percepções do 
momento, eternizando-as (FIGUEIREDO, 2010: 215). 

Inúmeras expedições percorreram o Brasil em busca de informações 
que pudessem explicar a diversidade natural e social do imenso país. 
Cientistas e aventureiros viajaram por várias regiões realizando pesquisas, 
colhendo amostras, catalogando ou simplesmente anotando observações. No 
entanto, uma marca dos que se embrenharam pelas cidades e localidades 
mais distantes sempre foi a constatação e o espanto diante da miscigenação 
racial. Quase todos os relatos tocavam neste ponto, condenando-o: “Isto não 
é uma nação. E nem será”. Segundo esse pensamento, estávamos paralisados 
para sempre na barbárie. O Brasil estava condenado ao desastre. Como este 
quadro era visto pelos intelectuais nacionais nas primeiras décadas do século 
XX? O que pensavam sobre o assunto? Vejamos, a seguir, um relato e um 
comentário acerca dessa conjuntura: 

Agassiz, por exemplo, um viajante suíço que esteve 
no Brasil em 1865, concluía em seu livro Viagem ao 
Brasil: ‘Quem quiser ter um exemplo do que é a 
degeneração e a mistura racial extremada, venha ao 
Brasil e terá a prova da degeneração local’. Como ele, 
Ingenieros e outros cientistas estiveram no país a fim 
de comprovar esse estranho ‘espetáculos das raças’. 
Mas se é fácil entender a posição dos viajantes 
estrangeiros, é muito mais difícil explicar por que os 
teóricos nacionais vão assumir esse tipo de 
interpretação. Afinal, significava reconhecer que a 
miscigenação, extremada entre nós, levaria ao nosso 
próprio fracasso futuro, como nação. (Schwarcz, 
1996:172). 

No passado havia-se formado a base da intensa miscigenação étnica 
que seria o tema central dos textos escritos por esses intelectuais. Para uma 
boa parte deles, este passado constituía uma maldição social que dificultava o 
presente e se transformava numa ameaça à futura constituição da nação. A 
miscigenação explicaria ou não, ou ao menos tornaria possível a compreensão 
dos diferentes olhares e tensões que buscavam encontrar soluções para o país 
e seu povo. Contudo, novas explicações sobre a miscigenação racial e suas 
condições sociais encheram de expectativas o cenário que se afirmava no 
cotidiano como uma trágica e natural condição. É esta condição que a ciência 
tentaria explicar e modificar através das expedições científicas. Nas últimas 
décadas do século XIX e nas primeiras do XX, várias missões científicas 
rasgaram o país. Entusiasmados pelas conquistas técnicas, especialistas em 
ciências excursionaram pela imensidão do território brasileiro. Porém, vamos 
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falar das expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz. É o relatório de 
uma delas que nos interessa. 

AS EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ 

Oswaldo Cruz ocupou o cargo de diretor da Diretoria Geral de Saúde 
Pública de 1903 até 1909 e, nesse período, foi realizada uma exaustiva 
inspeção sanitária por vários portos brasileiros. Em 1910, o médico Antônio 
Cardoso Fontes foi enviado à cidade de São Luís, no Maranhão, para combater 
um surto de peste bubônica. Na mesma época, Carlos Chagas dirigiu uma 
campanha contra a malária em Itatinga, São Paulo, onde a Companhia Docas 
de Santos construía uma usina hidrelétrica. Logo depois, auxiliado por Arthur 
Neiva e Rocha Faria, Carlos Chagas realizaria o mesmo serviço em Xerém, na 
Baixada Fluminense (RJ), onde a Inspetoria Geral das Obras captava 
mananciais de água para o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. No ano 
de 1907, Carlos Chagas tinha sido chamado para desempenhar missão de 
identificação e profilaxia, ao lado do sanitarista Belisário Penna, em Minas 
Gerais, onde a malária dificultava os trabalhos de prolongamento da linha da 
Estrada de Ferro Central do Brasil até Pirapora. Na ocasião, teve sua atenção 
despertada para o barbeiro, um inseto comum nas habitações rurais daquele 
estado. Após algumas investigações, verificou que era o vetor de uma 
tripanossomíase desconhecida que receberia, em sua homenagem, o nome de 
Doença de Chagas. Em 1910, Oswaldo Cruz inspecionou as obras da Usina 
Hidrelétrica que uma companhia estrangeira estava construindo em Ribeirão 
das Lages, no Estado do Rio, uma vez que a empresa estava sendo acusada de 
responsabilidade pelo surto de malária naquela região. Nesse mesmo ano, 
Oswaldo Cruz viajou em companhia de Belisário Penna à Amazônia, convidado 
para averiguar as condições médico-sanitárias da região aonde seria 
construído a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em seu retorno, Oswaldo 
Cruz parou em Belém, onde foi chamado pelo Presidente do estado do Pará, 
para dirigir uma campanha contra a febre amarela naquela capital. 
Diferentemente destas missões sanitárias que visavam resultados mais 
imediatos, em áreas reduzidas, as cinco expedições científicas realizadas entre 
1911 e 1913 pelo Instituto Oswaldo Cruz foram longas e percorreram grandes 
áreas do Brasil. Estas viagens médico-científicas produziram, através dos 
diários de viagem, um sólido conhecimento das condições e dos modos de 
vida das regiões visitadas.  

Entre setembro de 1911 e fevereiro de 1912, Astrogildo Machado e 
Antônio Martins, respectivamente pesquisador e farmacêutico do Instituto 
Oswaldo Cruz, percorreram os vales do São Francisco e do Tocantins com os 
técnicos da Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo os responsáveis por 
estudos para um prolongamento que, a partir de Pirapora, deveria alcançar a 
cidade de Belém, no Pará.  Nos meses de março a outubro de 1912, a serviço 
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da Inspetoria das Obras contra a Seca, três expedições exploraram o Nordeste 
e o Centro-Oeste do Brasil. Arthur Neiva e Belisário Penna percorreram a 
Bahia, Pernambuco, Piauí e Goiás. Para o Ceará e o norte do Piauí, dirigiram-se 
João Pedro de Albuquerque e José Gomes de Faria. Adolfo Lutz e Astrogildo 
Machado desceram o rio São Francisco de Pirapora até Juazeiro, visitando 
também alguns de seus afluentes. A serviço da Superintendência da Defesa da 
Borracha, Carlos Chagas, Pacheco Leão e João Pedro de Albuquerque 
inspecionaram boa parte da bacia amazônica, no período de outubro de 1912 
a março de 1913.   

Todas as expedições científicas do IOC produziram documentos 
comprobatórios do que encontraram? Apenas a viagem chefiada por Chagas 
legou um relato tão importante quanto o relatório Penna-Neiva. Das cinco 
expedições realizadas pelo Instituto Oswaldo Cruz durante este período, esta 
foi a mais demorada e a que percorreu a área mais extensa. Belisário Penna e 
Arthur Neiva e seus companheiros expedicionários percorreram em cavalos, 
burros e a bordo de trens, quatro mil quilômetros entre os meses de março a 
outubro de 1912. Esta viagem deixou marcas profundas no pensamento dos 
membros das expedições científicas e, posteriormente, influenciaram os 
contemporâneos que tiveram acesso aos relatórios e contato com as 
fotografias. Monteiro Lobato, comentando as imagens fotográficas realizadas 
pelo fotografo José Teixeira, publicadas junto ao texto de Neiva e Penna, diria 
que eram “instantâneos cruéis”. Lobato deu um peso extremamente 
importante ao fato da publicação do relato. Ele afirmava que o Brasil havia 
sido redescoberto por esses médicos e cientistas: “... bastou isso para que o 
problema brasileiro se visse, pela primeira vez, enfocado sob um feixe de luz 
rutilante. E instantaneamente vimo-lo evoluir para o terreno da aplicação 
prática” (Lobato, 1957a:297). 

Os sociólogos Oliveira Vianna e Gilberto Freyre também fizeram 
comentários, ou pelo menos, registraram suas impressões a respeito da 
epopéia. Afinal, o relatório Penna-Neiva trazia uma visão crítica e impiedosa 
do ufanismo que até aquela conjuntura dominava o pensamento social 
brasileiro. Era uma explicação, sem dúvida, equivocada sobre as condições de 
vida do trabalhador rural. Segundo a narrativa dos expedicionários, a 
interpretação romântica do país era um conjunto de falsas informações em 
linguagem florida e imaginosa. Em suma, quadros de intensa poesia de uma 
vida bucólica, feliz e farta. Mas, segundo Penna e Neiva, a realidade retratada 
pela expedição era um pouco mais realista e dolorosa: “Povo indolente, como, 
aliás em todo o Brasil. Não se vê um quintal plantado, nem legumes, nem 
verduras. Raríssimas as árvores frutíferas.” (Penna & Neiva, 1916:198) Após 
esta prolongada viagem de vastas experiências e observações sociológicas, 
eles formularam um duro diagnóstico a respeito da verdadeira identidade 
cultural do país. É de se supor o impacto que estas descrições causaram nas 
pessoas que, gradativamente, foram tomando contato com o texto do 
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relatório e com as imagens fotográficas realizadas durante o trajeto pelo 
interior do país: 

(...) Almas é um arraial maior que o Duro e muito 
mais antigo com as casas, porém em ruínas, e em 
ruína a sua pequena e miserável população, assolada 
pela moléstia de Chagas, que aí tem todas as 
modalidades graves. É um pandemônio, e se DANTE 
houvesse visto coisa semelhante, antes de descrever 
seu imortal Inferno, teria nele descrito mais um 
quadro dos mais impressionantes... (Penna & Neiva 
1916:209).  

A análise do texto e das imagens das expedições permite verificar o 
duro choque de um suposto observador urbano e cosmopolita, em contato 
com uma realidade desconhecida e rural, registrando os indivíduos e seus 
hábitos, suas casas, doenças e instrumentos de trabalho. Sob a perspectiva 
social e política do grupo de intelectuais poder-se-ia dizer que se tratava do 
Brasil moderno a olhar para o Brasil desconhecido, arcaico, porém real. 
Podemos avaliar o impacto que a ciência provocava naqueles recantos 
abandonados. Em determinado trecho do relatório da expedição conduzida 
por Artur Neiva e pelo sanitarista Belisário Penna, encontramos a seguinte 
descrição: 

É um povo atrasado ainda de alguns séculos. É 
possível que tenhamos deixado uma lenda de 
homens que tinham comércio com o capeta. Causava 
assombro a nossa iluminação a acetileno. Não 
compreendiam os infelizes como o contato da chama 
dum fósforo pudesse provocar a luz, sem a presença 
dum pavio. Os nossos utensílios de cozinha, as camas, 
as malas, eram objetos de admiração. O microscópio 
infundia receio. (Penna & Neiva, 1916:201) 

Na imagem a seguir, encontramos Belisário Penna durante a 
expedição na cidade de Lages (Piauí) em 1912.   



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  - 731 - 

 

A REDESCOBERTA DO BRASIL 

Nesse sentido, o que se apregoava era a 
necessidade de um saber apto a instrumentalizar a 
ação, ou seja, conhecer o espaço nacional, mapear 
suas riquezas, tendo em vista sua exploração e 
utilização de acordo com os interesses da nação. 
(Luca, 1999:116) 

Só os inquéritos diretos de diversas regiões do país 
fornecerão os elementos para a coordenação 
necessária: inquéritos sobre a parte física e sobre a 
parte dinâmica; inquéritos com alto critério técnico 
e com preocupações sociológicas... (Vianna, 1918, 
apud Luca, 1999:117) 

Para a fração de intelectuais incomodados com o Brasil doente, 
miserável e analfabeto, as expedições do Instituto Oswaldo Cruz revelaram a 
face desconhecida e, talvez, mais verdadeira do país e forneceram uma prova 
irrefutável das condições precárias dos habitantes de grandes áreas do Brasil. 
Dentre todas as expedições, a realizada por Belisário Penna e Arthur Neiva 
seria a mais famosa, decerto por possuir uma documentação (textos e fotos) 
repleta de observações sobre as localidades visitadas. Depois dessa viagem, 
eles tornaram-se defensores incansáveis do saneamento das áreas rurais do 
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Brasil, buscando apoio para a construção da futura nação, que aconteceria 
com a mudança das condições de saúde da população rural: 

(...) Não agradará certamente a franqueza com que 
expomos nossa impressão, mas julgamos ser isso um 
dever de consciência e de patriotismo. É 
indispensável dizer a verdade embora dolorosa e 
cruciante e não iludir de forma alguma a nação para 
que não sofram os jovens de hoje a triste desilusão 
por que nós passamos quando através dos livros e 
romances havíamos imaginado um país privilegiado, 
de terras ubérrimas, matas infindáveis, jazidas 
auríferas e diamantíferas, inesgotáveis pedras 
preciosas rolando pelos leitos dos seus rios, povoados 
seus sertões por uma raça forte e destemida, um 
paraíso enfim (...) Os sertões que conhecemos, quer 
os do extremo norte quer os centrais, quer os do 
norte de Minas são pedaços do purgatório (...) (Penna 
& Neiva, 1961:222). 

Vários políticos, escritores e profissionais de educação e saúde foram 
influenciados por estas pungentes palavras. Em particular, o escritor Monteiro 
Lobato, que aderiu à campanha pelo saneamento rural e criação da 
consciência sanitária nacional. A partir da ressurreição do seu personagem 
Jeca Tatu, o habitante do campo não mais seria representado como um 
homem improdutivo devido a uma indolência natural, mas um homem doente 
e, por isso, incapaz. E sua incapacidade não seria mais adquirida naturalmente 
— a preguiça do Jeca Tatu era transmitida geneticamente. Através da eugenia 
e de um projeto médico-pedagógico o homem incapaz para o trabalho do 
mundo moderno poderia superar as deficiências genéticas, naturais e até as 
adquiridas. Os novos conhecimentos higiênicos e eugênicos ofereciam uma 
saída para o dilema nacional. Estávamos realmente condenados pela pesada 
herança genética e climática à eterna e imutável inferioridade social e racial? 
Os registros sobre a saúde dos habitantes e sobre as condições sócio-
sanitárias da maioria do povo brasileiro, retratadas e reveladas ao público, 
ofereciam novos e reveladores argumentos. Os tipos humanos, produtos da 
miscigenação racial, eram indolentes, preguiçosos e totalmente improdutivos 
porque estavam doentes. Para regenerar o Brasil e construir uma nação, era 
necessário curá-lo através do saneamento e da eugenia. 

O processo chamado de Redescoberta do Brasil havia sido para os 
intelectuais um retrato da identidade nacional. A constatação da existência de 
dois países - o rural totalmente abandonado e o urbano cosmopolita - era um 
obstáculo à realização da verdadeira identidade nacional. Mas havia uma 
esperança. Um novo diagnóstico e novos remédios estavam no mercado das 
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idéias: as viagens científicas haviam retratado o verdadeiro país. Afinal, não se 
tratava de uma nova opinião e tampouco de literatura ufanista. O Brasil, sob a 
lente do microscópio e da máquina fotográfica, transformara-se num 
laboratório onde se podia alcançar a (verdade)nacionalidade. A descoberta do 
país pela ciência apresentava uma saída para a tragédia brasileira, pois, além 
de diagnosticar os problemas, indicava o remédio necessário. A ciência, 
através do contato com a verdadeira realidade nacional, produzia uma 
solução para aquele estado degradante de miséria e fome. Não somente era 
necessário extinguir a indolência, mas era possível extingui-la. Indagados 
sobre a necessidade de construção de um poço de água limpa, os membros da 
expedição Penna-Neiva obtiveram uma resposta dos habitantes que indicava a 
eterna apatia do homem rural: 

A água é detestável, salobra, extraída de poços(...) 
porque não se faz um poço, revestido de pedra, e 
coberto, colhendo-se a água por meio duma bomba? 
Não vale a pena, é a resposta. O povo já está 
acostumado com isso, que não faz mal algum. Não há 
esgotos, nem se usam fossas para as fezes. Cada qual 
se exonera ao ar livre e a depuração é feita pelo sol 
(...) (Penna & Neiva, 1961:191) 

Portanto, o relatório da expedição Penna-Neiva, publicado em 1916 
no periódico científico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, expunha as 
condições de pobreza, doenças e analfabetismo de toda a região percorrida. 
Este texto veiculou dados desconhecidos sobre pequenas cidades e povoados 
dos estados da Bahia, Pernambuco, Piauí e Goiás. Por exemplo, nessas 
regiões, não existia nenhuma forma de assistência médica oficial. No relato, 
são abundantes os registros sobre as práticas curativas primitivas a que os 
habitantes recorriam diante das doenças. O que havia, entre os moradores 
das áreas percorridas, era uma confiança generalizada na medicina rústica e 
suas ervas: “Como tratamento dão ao paciente uma mistura de alho, sal e 
urina, e introduzem-lhe na boca a chave do sacrário da igreja mais próxima.” 
(Penna & Neiva, 1961:187). Os médicos da expedição surpreendiam-se com os 
medicamentos e as terapias que as pessoas utilizavam para curar-se dos males 
que as afligiam: 

O tratamento aqui é o seguinte: moem entre duas 
pedras um grão de chumbo de caça, misturam o pó 
com suco de limão e sarro de cachimbo, e aplicam 
nos olhos essa mistura infernal (Penna & Neiva, 
1961:195). 
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Diante deste isolamento, não faltavam os que se aproveitavam da 
situação. No trajeto percorrido, os médicos sanitaristas encontraram inúmeras 
vítimas dos charlatães vendedores de remédios mágicos: 

O pobre homem mostrou-nos uma garrafa com o 
seguinte rótulo: ‘Possão anti-periodica para cura de 
todas as febres’(Assinada Dr. BARROSO). Que lhe 
venderam por um bom dinheiro como infalível. 
Beberam ele e a filha quatro colheradas, cada um, da 
tal droga e quase morreram vitimados por vômitos e 
diarréia (Penna & Neiva, 1961:196). 

O relatório também apresentava aspectos da organização social 
encontrada nas regiões: instabilidades familiares, faltas de registro de 
nascimentos e óbitos, ausência de qualquer exigência legal para a realização 
de enterros. Sob a perspectiva social dos autores do relatório, as comunidades 
visitadas eram povos primitivos. A leitura do texto transmitia uma denúncia 
das condições de vida. O tom indignado foi eficaz, pois o efeito produzido pelo 
relatório foi considerável do ponto de vista simbólico e político. Políticos e 
intelectuais passaram a discutir sobre a miséria das populações do campo e 
suas conseqüências negativas para a construção da nação.  

Pelo que temos observado em nossas viagens através 
de muitos estados do Brasil, parece-nos haver grande 
exagero na enumeração das riquezas minerais do 
Brasil (...) Essa é a riqueza do vasto Brasil. A 
exploração inteligente da terra, seu povoamento por 
homens aptos e conscientes, dando-lhes meios de 
comunicação rápida com os centros consumidores, 
instrução e noções exatas e práticas de profilaxia das 
moléstias regionais, todas elas evitáveis, por meio 
duma assistência racional e contínua, e por leis sábias 
de acautelamento e aperfeiçoamento das raças 
(Penna & Neiva, 1961:221). 

O movimento político pelo saneamento das áreas rurais concentrava 
suas atenções na rejeição do determinismo biológico (influência negativa de 
clima, raça e geografia) e na melhoria das condições de vida e, no caso, 
voltando-se para a erradicação das graves endemias que assolavam o Brasil. 
No relatório de viagem, as deficiências do homem do campo foram atribuídas 
às péssimas condições de vida e à ausência de um saneamento que o 
protegesse das trágicas doenças tropicais. A explicação dominante no 
pensamento social brasileiro estava sob as determinações dos fatores 
climáticos e/ou raciais.  
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Para os intelectuais influenciados pelo racismo científico do século 
XIX, a constituição racial do país era um obstáculo à construção da verdadeira 
e saudável nacionalidade. Sob este ponto de vista, o povo deveria ser 
substituído ou transformado. Era intensa a influência desses teóricos do 
racismo como Gobineau, Agassiz e Le Bon (Carvalho, 1999). No entanto, os 
intelectuais do movimento sanitarista iriam criticar as teses do determinismo 
biológico e racial. Baseavam seus conhecimentos do Brasil verdadeiro nas 
viagens científicas efetivamente realizadas, em contraste com as diferentes 
idealizações do país. Pouco tempo depois, o escritor Monteiro Lobato atacaria 
a visão ufanista e romantizada do país, chamando a atenção para a dura 
realidade nacional. Associando a verdadeira realidade com as fotografias da 
expedição Penna-Neiva, Lobato usaria com certa frequência as representações 
metafóricas das imagens fotográficas. A fotografia havia surgido com a 
modernidade do século XIX, como representação visual dos novos valores 
sociais, substituindo as técnicas até então utilizadas para a produção de 
imagens. Contemporâneo do processo de modernização que pretendia 
transformar a sociedade brasileira nas primeiras décadas do século passado, 
Lobato lançou um olhar crítico sobre sua época. Constantemente, ele 
demonstrava crença no progresso e na ciência como verdade única, 
veementemente afirmada.1

Concorrem muito para esse estado de coisas as falsas 
informações dos que viajam por essas regiões, 
pintando em linguagem florida e imaginosa, quadros 
de intensa poesia da vida bucólica, feliz e farta. Nós, 
se fôramos poetas, escreveríamos um poema trágico 
com a descrição das misérias, das desgraças dos 
nossos infelizes sertanejos abandonados. A poesia 
das paisagens e dos panoramas ficaria apagada pela 
tragédia, pela desolação e pela miséria dos infelizes 
habitantes sertanejos, nossos patrícios. Aos nossos 
filhos, que aprendem nas escolas que a vida simples 
de nossos sertões é cheia de poesia e de encantos, 
pela saúde de seus habitantes, pela fartura do solo e 
generosidade da natureza, ficariam sabendo que 
nessas regiões se desdobra mais um quadro infernal, 

 
Com efeito, diversas interpretações do Brasil se sucediam, 

apresentando, em algum momento, uma visão otimista e, assim, exaltando o 
país, ou uma visão pessimista e fatalista, originada nas teorias de inferioridade 
racial. Em oposição a esta literatura ufanista que exaltava romanticamente o 
camponês, Belisário Penna e Arthur Neiva declararam no diário de viagem: 

                                                                 
1 Sobre este assunto ver Thielen & Santos (2002); Pécault (1990). 
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que só poderia ser mais magistralmente descrito pelo 
Dante imortal (Penna & Neiva, 1961:222). 

A crítica à visão deturpada e fantasiosa do país encontra-se em vários 
trechos do relatório da expedição. Certamente, o país não era habitado por 
inocentes, fortes e úteis camponeses. Mas, tampouco era uma raça 
totalmente inadaptável ao trabalho produtivo. Determinações como clima e 
raça cediam importância à doença como a causa principal para os problemas 
nacionais. Havia uma esperança. O problema estaria na inutilidade da 
população brasileira para o trabalho, especialmente nas áreas rurais, 
apontando-se como as causas principais dessa incapacidade, as endemias 
rurais: a ancilostomíase, a malária e a Doença de Chagas. Curados, estes 
doentes poderiam salvar-se. É isso que o relatório defende.  

Descoberto, Amaro Leite e Pilar, extremamente 
decadentes, com suas populações na totalidade 
constituídas de negros e mestiços, inutilizada pelo 
terrível flagelo que é a moléstia de Chagas, não 
atingindo nenhuma delas a 400 habitantes. Além 
desses arraiais, pequenos lugarejos de meia dúzia de 
habitações, algumas fazendas e pobres casebres 
esparsos à margem da estrada e à beira dos riachos, 
cujos habitantes são também, na sua maioria, pobres 
vítimas da tiroidite, da ancilostomíase e do 
impaludismo. Enfim, a solidão, a miséria, o 
analfabetismo universal, o abandono completo dessa 
pobre gente, devastada moralmente pelo 
obscurantismo, pelas abusões e feitiçarias, e física e 
intelectualmente por terríveis moléstias endêmicas.  
A raça atual dessa região é inaproveitável. É habitual 
dizer, e nós mesmos já temos cometido esse pecado, 
que o povo é indolente e sem iniciativa. A verdade, 
porém, é outra. A ausência de esforço e de iniciativa 
dessa pobre gente, é proveniente do abandono em 
que vive, e da incapacidade física e intelectual, 
resultante de moléstias deprimentes e aniquiladoras 
(...) (Penna & Neiva, 1961:220-221). 

Com a mudança de percepção, passou a ser determinante encontrar 
o verdadeiro Brasil, pois para a construção da nação era necessário conhecer 
para integrar nacionalmente. Percorrer o território brasileiro foi considerado 
um ato absolutamente necessário e fundamental para compreender a 
identidade nacional. Era preciso conhecer o país; conhecer suas doenças. Com 
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essas preocupações, a ciência tomava literalmente o caminho da roça. O Brasil 
era inaproveitável. Mas, era necessário e possível salvá-lo! 

Não há esgotos, nem se usam fossas para as fezes. Cada qual 
se exonera ao ar livre, e a depuração é feita pelo sol. Há 
registro civil muito deficiente. A única causa de morte 
verificada é: morte natural. (...) 
Quando passamos, dois suínos revolviam a lama do fundo. A 
água barrenta tinha a cor de charuto escuro. Ficamos 
verdadeiramente aterrados quando nos informaram os 
moradores do lugar que era aquela água que tínhamos para 
beber e para todos os usos e que era muito boa (Penna & 
Neiva, 1961:191). 

A construção da nação seria exeqüível por meio do diagnóstico do 
Brasil. O país estava doente, improdutivo para os padrões de modernidade 
e de racionalidade econômica e social do século XX. O aumento da 
produtividade aconteceria a partir da modificação das condições de 
habitação e saúde das populações rurais. A solução deveria caminhar 
paralelamente à constituição da nação. Alguns registros da expedição 
destacam o total desconhecimento das populações sobre a noção de 
nacionalidade. Se os membros da expedição imaginavam encontrar entre 
os indivíduos das localidades visitadas, uma consciência, uma idéia ou 
sentimento de nação, assim como entediam os homens cultos, cedo 
perceberam que este conceito – nacionalidade -inexistia naquelas regiões 
distantes. 

Raro o indivíduo que sabe o que é o Brasil. Piauí é 
uma terra, Ceará outra terra, Pernambuco outra e 
assim os demais estados(...) Perguntados se essas 
terras (Piauí, Ceará, Pernambuco, etc.) não estão 
ligados entre si, constituindo uma nação, um país, 
dizem que não entendem isso. Nós éramos para eles 
gringos lordaços (estrangeiros fidalgos). A única 
bandeira que conhecem é a do Divino. O 
analfabetismo é geral, abrange 80% da população 
(Penna & Neiva, 1961:191). 

Os membros da expedição científica Penna-Neiva demonstraram 
uma preocupação com as condições de educação e cultura nas localidades 
visitadas. Condições que, absolutamente, segundo os expedicionários, não 
existiam. O analfabetismo era endêmico. Podemos recuperar no texto a 
paisagem social e cultural encontrada. O registro do verdadeiro Brasil 
carregava as heranças sociais e os códigos culturais dos intelectuais, que 
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dedicavam especial atenção à observação do aspecto físico, moral e 
mental das populações, demonstrando assim uma preocupação eugênica: 

(...) um povo resistente, havendo belos tipos, de 
compleição atlética, organização robusta, resignados, 
estóicos, indiferentes à morte, calmos diante do 
perigo, otimamente adaptados à natureza hostil das 
suas terras. (Penna & Neiva, 1961:191) 

Os membros da missão preocupavam-se em registrar os instrumentos 
de trabalho, inclusive, fotografando-os. É expressivo o número de fotografias 
que registram os instrumentos de trabalho. É também considerável a 
quantidade de imagens em que as pessoas foram fotografadas em seus 
próprios locais de trabalho. O diário assinalou várias passagens sobre as 
relações de trabalho encontradas: 

Passamos por alguns ranchos de maniçobeiros, com 
os quais conversamos, ouvindo-lhes a história de sua 
escravização. Contratados por um patrão, seguem 
para o maniçobal, onde os gêneros alimentícios lhes 
são debitados por preços 100% e 200% maiores do 
que os preços das feiras. Dentro de pouco tempo, o 
salário não cobre as despesas, tornando-se eles 
devedores do patrão e seus escravos até que possam 
saldar a dívida. Se fogem e são agarrados, tomam 
surras impiedosamente (...) (Penna & Neiva, 
1961:198). 
(...) rapazes pobres de 12 a 16 anos são atraídos por 
fazendeiros, barraquistas ou tropeiros, com 
promessas falazes e contratados com consentimento 
dos pais. Decorrido algum tempo é apresentada a 
nota da dívida do infeliz, que não pode ser saldada. 
Aparece, então, um abnegado que se prontifica a 
pagar a dívida do rapaz, mediante a sua escravização 
ao generoso pagador (Penna & Neiva, 1961:199). 

Em alguns momentos do texto, os autores concluíam que os 
indivíduos eram vitimas da miséria. Mas, logo o relato fazia uma ressalva, 
afirmando a potencialidade positiva da raça encontrada. Os tipos humanos 
encontrados eram resistentes, vigorosos e dignos de uma melhor sorte. 
Eram aproveitáveis. Símbolos de destreza, agilidade, força e resistência. 

Toda a região percorrida é muito atrasada. Não há 
noção de conforto relativo, nem de asseio: 
analfabetismo em mais de 80% da população, 
pobreza e quase miséria gerais. Foi bem dolorosa 
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nossa impressão da região percorrida e muito penosa 
e desconfortável nossa excursão, pela escassez ou 
ausência mesmo de recursos, pelo atraso e ignorância 
de seus habitantes, embora hospitaleiros e de índole 
pacífica e prestimosa. É uma região que, embora há 
séculos habitada, ainda se encontra impermeável ao 
progresso, vivendo os seus habitantes como povos 
primitivos. Vivem abandonados de toda e qualquer 
assistência, sem estradas, sem polícia, sem escolas, 
sem cuidados médicos nem higiênicos(...) Vítimas de 
um clima ingrato, da caatinga hostil e de moléstias 
como o impaludismo, a que mais castiga a região em 
época certa do ano, e outras desconhecidas (...) 
(Penna & Neiva, 1961:199).   

As páginas trazem comentários sobre a opinião que as populações 
tinham das suas condições e modos de vida. Um sertanejo, interrogado sobre 
o isolamento em que vivia, demonstrando uma possível consciência 
respondeu enfaticamente: isso aqui é uma sepultura aberta. A grande 
incidência do bócio fazia com que a doença fosse aceita, não havendo 
discriminação. A mesma aceitação não existia em relação à lepra e à 
tuberculose. 

Há alguns casos de tuberculose e de lepra. Essa não 
se generaliza, felizmente, porque o leproso nos 
sertões é um indivíduo que se isola da sociedade, 
pela qual é refutado de maneira até violenta. É um 
réprobo que vive isolado, distante de qualquer 
habitação, em uma choça donde ninguém se 
aproxima. Vivem os desgraçados de esmolas que são 
depositadas à distância (Penna & Neiva, 1961:212). 

Os códigos lingüísticos das populações foram estudados e descritos, 
demonstrando preocupação com os códigos sociais diferentes dos 
expedicionários. A certa altura do diário de viagem, os autores traduzem o 
discurso de um homem do campo, quando este fala sobre o estado de saúde 
de sua mulher: 

Foi a seguinte a informação prestada: A muíe tá 
zangada da mãe do corpo (útero) pr’o via de ter 
lavado corpo (tomado banho) quando tava de boi 
(menstruada). A coisa supitou pr’a riba (suspensão) e 
o mês não voltou. Toda volta de lua a barriga fica 
empaixada (timpanica) e ela não deseste (defeca). Já 
tomou duas purgas, uma de azeite e outra de pinhão 
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e uma porção de mezinhas – tá na mesma. Já me 
aconseiaram benzedura, porque até parece coisa 
mandada (feitiço). (Penna & Neiva 1961:211) 

O relatório da expedição e seus registros fotográficos teriam grande 
impacto e repercussão, ao revelar um Brasil doente e pobre que vivia à 
margem da civilização que as cidades do litoral, em particular, a capital da 
República, supunham personificar. A partir da publicação deste documento, 
Belisário Penna e Artur Neiva tornar-se-iam formuladores das políticas 
públicas de saúde e educação, principalmente depois da criação do 
Departamento Nacional de Saúde Pública, no início da década de 1920.  

 Em extenso Relatório que há mais de um ano 
apresentamos, o jovem cientista Dr. Arthur e eu, ao 
eminente Dr. Oswaldo Cruz, de uma excursão de sete 
meses, com um percurso a cavalo de mais de 4.000 
quilômetros, através dos sertões da Bahia, 
Pernambuco, Piauí e Goiás, vem descrita e 
documentada a trágica epopéia da vida sertaneja. 
(Penna, 1918:8) 

Após a publicação do relatório (1916) e como desenvolvimento da 
campanha pelo “Saneamento do Brasil”, Penna escreveria no jornal Correio da 
Manhã uma série de 13 artigos que, em 1918, seriam publicados em livro. Ele 
era um crítico das idéias ufanistas que exacerbavam as supostas qualidades 
positivas do sertanejo, da riqueza do solo e do próprio país, opondo-se à visão 
do Brasil que ele conhecera. Ao perceber o relatório da missão científica como 
o documento que comprovava a verdadeira identidade nacional, pensava, 
assim, corroborar a frase de Miguel Pereira sobre o Brasil: O Brasil é ainda um 
imenso hospital. O país que Penna e Neiva documentaram era um grande 
hospital, mas um hospital de pobres, doentes e analfabetos. 
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 O objetivo deste trabalho é investigar as questões sanitárias advindas 
das viagens de imigrantes europeus para a América no final do século XIX. 
Partindo da descrição da chegada ao Brasil, em setembro de 1893, período da 
grande epidemia de cólera na Europa, de quatro navios com surto da moléstia 
a bordo, analiso as respostas dadas pela saúde pública, os processos de 
recepção e inspeção de passageiros e navios no Porto do Rio de Janeiro e as 
práticas de profilaxia aplicadas. Entre elas estavam as quarentenas, as 
desinfecções e o “torna-viagem”, isto é, o retorno do navio ao seu porto de 
origem na Europa. Esta prática era aplicada quando o vapor apresentava surto 
de alguma das moléstia consideradas transmissíveis na época – cólera, peste 
bubônica e  febre amarela - e grande quantidade de mortos e doentes a 
bordo.  
 As instituições que existiam para a recepção e inspeção de 
passageiros como a hospedaria de imigrantes, o lazareto e o hospital de 
isolamento não tinham a capacidade física para acolher a grande quantidade 
de indivíduos que chegavam enfermos. Os navios que realizavam a travessia 
transoceânica vinham com mais de 1500 imigrantes aglomerados em 
condições precárias de higiene. Neste trabalho são analisados os esforços dos 
serviços sanitários para impedir o ingresso de epidemias no Brasil e , ao 
mesmo tempo, garantir o fluxo de mercadorias e de mão-de-obra imigrante. 
As respostas da profilaxia sanitária eram informadas pelos pressupostos 
médico-científicos da época, entre idéias contagionistas, anticontagionistas e 
a emergência da microbiologia no país.  
 
 

INTRODUÇÃO 
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 O ato inicial da imigração é a emigração e normalmente estes 
processos estão vinculados a problemas sociais, relacionados principalmente 
às condições de vida e de trabalho (Sayad, 1998:14). Fora questões subjetivas 
que envolvem o espírito aventureiro, a sensação de liberdade mais ampla, a 
curiosidade e a vontade de prosperidade econômica, a maioria das pessoas 
migra porque não consegue mais sobreviver por seus meios tradicionais, ou 
por perseguições políticas, étnicas e religiosas (Willems: 1980: 5; Oliveira: 
2001: 11).  
 O processo de passagem de terras livres e comuns para o uso 
privado, os enclosures, ou a cerca, causou a supressão dos direitos de acesso à 
terra. Assim, muitos camponeses passaram a trabalhar para seus pares. O 
aumento de produtividade e a crescente mecanização da agricultura européia 
significaram menor necessidade de mão-de-obra, no momento em que surgia 
um excedente de força de trabalho. Na América ocorria exatamente o oposto 
do que acontecera na Europa, onde a terra era cara e a mão-de-obra barata. 
No Brasil, a terra era abundante, disponível, podendo ser até de graça e a 
mão-de-obra, escassa e cara (Klein, 2000: 15). 
 A comparação dos níveis salariais entre América e Europa era 
indiscutível para a decisão de emigrar, ainda que duas economias distintas 
tenham diferenças de preços relativos, o que dificulta uma comparação. No 
entanto, a disparidade salarial em profissões como a de carpinteiro e pedreiro, 
ou mesmo para tarefas que não exigiam qualificação, dava claramente 
vantagem para o Brasil. No caso dos portugueses, por exemplo, utilizando-se 
uma equivalência em libras, moeda inglesa que circulava livremente por 
Portugal no século XIX, os salários no Rio de Janeiro podiam multiplicar por 
três ou quatro os salários portugueses (Costa Leite, 2000:186-187).   
 Outras condições também foram decisivas para a grande marcha 
imigratória transatlântica do século XIX, as renovações tecnológicas que 
melhoraram as condições de transporte, de comunicação e até da informação 
disponível, o que fazia com que mesmo os habitantes de pequenas aldeias 
pudessem conhecer, através de uma rede de contatos de familiares e amigos 
que já tinham migrado, as condições de vida no país de destino (ibidem: 184-
186). 
 Havia dois tipos de imigrantes que tentavam a sorte no Brasil, os que 
iam de forma subsidiada, ou seja, com passagens pagar pelo governo, 
acompanhados de suas famílias, para serem donos de pequenas propriedades 
de terra, principalmente no sul do Brasil. E os que partiam de forma 
espontânea para as cidades (Seyferth, 1990:7). 
 Por parte do governo brasileiro, havia dois interesses na imigração, o 
povoamento dos vazios demográficos, das fronteiras, principalmente ao sul do 
país; e a substituição da mão-de-obra escrava, negra, pela branca e 
assalariada, principalmente nas regiões de expansão da economia cafeeira do 
interior de São Paulo.  
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 Nos anos de 1850, o transporte entre continentes era assegurado por 
veleiros, embarcações de 200 a 400 toneladas, com capacidade para cerca de 
100 a 200 passageiros. Porém, a era das migrações de massa de trabalhadores 
europeus para a América foi, sobretudo, a era dos navios a vapor. Durante a 
primeira metade da década de 1870, os vapores encurtavam 
consideravelmente o tempo de viagem. Se os veleiros levavam em média seis 
semanas na travessia de Lisboa ao Rio de Janeiro, os vapores dos anos 70 já 
conseguiam reduzir a viagem para três semanas, ou nas viagens sem escala 
entre esses dois portos, duas semanas (ibidem: 188). 
 Para os passageiros, a vantagem dos vapores estava não apenas no 
encurtamento do tempo de viagem, mas também na sua regularidade e 
previsibilidade de chegada. Os emigrantes viajavam quase sempre nos 
vapores das grandes companhias, que tinham contrato de correio e estavam 
por isso obrigadas a cumprir horários. Em contraste, os veleiros não só 
afetavam a previsão da partida, como a duração da viagem. Ora, viagens 
longas e de duração incerta são propícias a inúmeros problemas que vão 
desde a resistência física dos passageiros até o armazenamento de alimentos. 
Ao conferir previsibilidade à viagem, os vapores poupavam tempo de espera, 
desgastes físicos e riscos à saúde (ibidem). 

No último quartel do século XIX, o fluxo migratório intensificou-se, 
atingindo o seu pico nas primeiras décadas do século XX. Entre 1881 e 1915, 
cerca de 31 milhões de europeus imigraram para as Américas. A substituição 
das embarcações à vela pelos navios à vapor, a instalação de cabos 
telegráficos e de ferrovias propiciaram meios de comunicação e de transporte 
mais rápidos e baratos. A partir de então, a imigração se enquadra num 
movimento geral de circulação de mercadorias, mão-de-obra e capital (Klein, 
2000: 23-25; ibidem: 184-186). 

Os vapores, que possibilitaram a realização de viagens mais rápidas, 
facilitaram também a circulação mais intensa de microorganismos entre 
populações. Epidemias e pandemias tornaram-se mais freqüentes e o controle 
dos micróbios inseparável da vigilância dos indivíduos. As doenças ameaçavam 
o desenvolvimento da economia capitalista, pois castigavam a mão-de-obra e 
prejudicavam o livre comércio com a imposição de medidas profiláticas como 
as quarentenas e as desinfecções de navios, bagagens, mercadorias e 
passageiros nos portos de escala e no desembarque (Cueto, 2007: 27-34; 
Löwy, 2006:15-19). 

A maior parte dos navios que carregava imigrantes, isto é, 
passageiros de 3a classe1

                                                                 
1 Para a legislação brasileira, o que caracterizava um passageiro como imigrante era a 
sua vinda com passagens de 2ª ou 3ª classe pagas pelo governo brasileiro 
(RMIVOP,1908, Bases Regulamentares do Serviço de Povoamento, art. 42, p.114). 
 

, era de origem inglesa. A companhia de navegação 
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Royal Mail Steam Packet Company, a primeira a estabelecer um serviço 
regular de vapores entre a Inglaterra e o Brasil, em 1851, era uma das mais 
importantes e famosas que faziam a rota Europa-Brasil-Rio da Prata, 
transportando trabalhadores da Europa para as Américas (Benchimol, 1992, 
p.48).  

Analisando a sua rota, percebemos a quantidade de portos em que o 
navio tocava na Europa – Londres, Southampton, Cherburgo, Vigo, Lisboa, 
Madeira etc - até chegar ao seu destino final na América do Sul. Só no Brasil, o 
navio passava por três portos até chegar a Santos, o de Recife, de Salvador e 
do Rio de Janeiro. Em todas estas paradas, descia e entrava gente, numa troca 
incessante de passageiros de todos os tipos e nacionalidades. 

Há uma relação direta entre situação sanitária e fluxo de imigrantes e 
é dentro desta relação que foram formuladas as primeiras práticas sanitárias. 
A imigração gerou forte expansão demográfica, graves problemas sociais e a 
exigência da intervenção do Estado, que criou instituições voltadas para 
atender o fluxo contínuo de estrangeiros, o qual gerava aglomerações 
urbanas, falta de moradia, insalubridade e epidemias (Telarolli Junior, 
1996:27; Ribeiro, 1993: 84; Castro Santos, 1985). 
 A imigração é entendida, então, não só como um fenômeno 
demográfico, mas também como uma troca de patogenias. Com o movimento 
de pessoas contribuindo não só para a construção do quadro social brasileiro, 
mas também para o caldeamento do quadro patogênico, através das doenças 
de origem européia, trazidas pelos imigrantes, ou as que estes adquiriam 
ainda durante a travessia, ou quando contraíam patologias brasileiras assim 
que chegavam ao território (Alves, 2005: 1). 
 Ainda que no século XIX não se conhecesse perfeitamente a etiologia 
das doenças, sabia-se que algumas eram transmissíveis, ligadas a 
aglomerações de pessoas em um mesmo local e a “maus hábitos higiênicos”. 
Sabia-se ainda que em alguns lugares certas doenças eram prevalentes, como 
a peste bubônica na Ásia e a febre amarela no Caribe, e que poderiam tomar 
formas epidêmicas por meio da comunicação entre populações (Weindling, 
1995). 
 Na Europa, as endemias como o sarampo e a escarlatina foram se 
estabilizando e ocasionalmente ocorriam nas novas gerações. A circulação de 
infecções entre continentes estabelece então um novo padrão de doenças, 
aquelas que vinham “de fora”, as moléstias exóticas. Estas moléstias 
normalmente se alastravam do porto e das cidades para o interior dos países, 
gerando altas taxas de mortalidade (Porter, 1999, p. 48, 58).  
 A imigração implicava uma normatização do espaço transoceânico e 
portuário, informada pela compreensão sobre a etiologia e as formas de 
transmissão das doenças. As práticas de profilaxia marítima tinham relação 
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direta com os  pressupostos científicos adotados pelos profissionais e médicos 
dos serviços sanitários dos portos. 

A estrutura montada para a recepção e inspeção de imigrantes no Rio 
de Janeiro – a Hospedaria da Ilha das Flores, o Lazareto da Ilha Grande e o 
Hospital de Isolamento da Jurujuba - não tinha a capacidade para acolher os 
enfermos e possíveis portadores saudáveis de moléstias, que deveriam 
permanecer em quarentena. Assim, as autoridades sanitárias exigiam que os 
navios que chegassem com surto de alguma doença a bordo retornassem a 
seus portos de origem, realizando o “torna viagem”. Era o fim do sonho 
imigratório para milhares de indivíduos e famílias.  

Este artigo descreve as práticas de profilaxia marítima adotadas pela 
Inspetoria Geral de Saúde dos Portos do Brasil no final do século XIX, entre 
elas estavam a quarentena, as desinfecções e o “torna-viagem”. São 
reconstruídos o processo e as instituições de recepção e inspeção de 
passageiros imigrantes no porto do Rio de Janeiro como a  Hospedaria de 
Imigrantes da Ilha das Flores e o Lazareto da Ilha Grande. Analisa-se, 
finalmente, o modelo aplicado para o combate e prevenção à entrada de 
epidemias no país, num momento de transição de pressupostos científicos, 
entre a teoria do contágio, miasmas e a entrada do paradigma pasteuriano no 
país. 

O “TORNA-VIAGEM” 

“O Vapor Carlo R., de passageiros, cortando o oceano 
e perdendo sempre doentes de cólera morbus, faz 
lembrar alguma coisa horrorosamente fantástica, que 
o próprio Dante não descreveu nos seus círculos 
infernais: insensivelmente recorda a lenda de 
Ashaverus, deixando o horrível morbo após si em 
todos os lugares por onde passava” (RMJNI, Relatório 
da Inspetoria Geral de Saúde dos Portos, 1894-1895: 
A-S-10 – Inspetor Dr. José de Souza da Silveira). 
 

Entre os meses de agosto e setembro de 1893, quase seis mil pessoas 
tiveram seus destinos alterados. Ao se aproximarem do Porto do Rio de 
Janeiro, quatro vapores italianos que carregavam cerca de 1500 imigrantes 
cada um, após um mês de viagem, tiveram que retornar para seus portos de 
embarque, abortando o sonho de indivíduos e famílias que deixavam suas 
pátrias em busca de melhores condições de vida.  
 A cólera, que em 1892 irrompera na França, já havia invadido vários 
países europeus, atravessado o Atlântico e adentrado os Estados Unidos. Os 
vapores, aglomerados de emigrantes, levavam consigo a doença pelos portos 
por onde passavam.  
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 Em abril de 1893, representações diplomáticas brasileiras no exterior 
começaram a enviar avisos oficiais sobre a propagação da cólera1 por portos 
europeus2

 Com o recrudescimento da epidemia, o governo brasileiro suspendeu 
a corrente imigratória, recusando os imigrantes transportados em vapores 
saídos da Itália e da Espanha depois de 16 de agosto de 1893. Todos os portos 
franceses e africanos do Mediterrâneo foram declarados como 
“infeccionados”. Foi imposta a quarentena para “navios infectados ou 
suspeitos” de cólera e só no começo do ano de 1894 a situação se normalizou, 
sendo liberada a imigração de locais considerados livres da epidemia

. Os navios de imigrantes procedentes de tais localidades deveriam 
ser recebidos nos portos da República somente após passarem por 
“tratamento” sanitário: a desinfecção, com o uso de produtos químicos ou do 
vapor d’água, da embarcação, das bagagens, das roupas e dos objetos 
pessoais dos passageiros. Esta era realizada no Lazareto da Ilha Grande, no sul 
do Estado do Rio de Janeiro e pertence ao município de Angra dos Reis, para 
onde os navios deveriam se dirigir quando os serviços sanitários identificavam 
casos suspeitos ou confirmados de doentes (AN. Série Saúde, notação ISI-96 - 
MJNI, Serviço Sanitário, abril de 1893). 

3

 Dentre as medidas profiláticas e defensivas, o “torna-viagem”, isto é, 
o retorno ao porto de origem, era utilizado em casos extremos, quando havia 
uma grande quantidade de doentes e mortos a bordo. Infelizmente foi o caso 
dos quatro vapores com imigrantes que adentraram o porto do Rio de Janeiro 
entre os meses de agosto e setembro de 1893: 

.  

 O paquete Remo, que havia saído de Gênova no dia 15 de agosto, foi 
declarado como “infeccioso” no dia 16, chegando ao porto de Nápoles dia 17. 
Ele estava com excesso de passageiros – 1494 pessoas apinhadas - e as 
condições sanitárias eram péssimas. Três passageiros haviam morrido e, ao 
chegar no ancoradouro do Lazareto da Ilha Grande, outros três se 

                                                                 
1 No século XIX, as doenças eram divididas em infecciosas, ligadas a miasmas e às 
condições climáticas (a malária fazia parte deste grupo), e contagiosas, que se 
transmitia por contato direto com o doente, ou pelos objetos contaminados por suas 
secreções (varíola). A contagiosidade da cólera foi aceita em 1866, durante a 3ª 
Conferência Sanitária Internacional, realizada em Constantinopla. A descoberta de suas 
vias de transmissão, descrita por Robert Koch em 1888 no Egito, não modificou 
significativamente as práticas de prevenção nos portos, que continuaram sendo o 
isolamento e a desinfecção dos passageiros (Löwy, 2006: 30-35). 
2 Arquivo Nacional - AN. Série Justiça, notação IJ1-1026 – Consulado e Vice-Consulado 
do Brasil em Barcelona 1892-1897 – avisos sobre portos infeccionados pela cólera.  
3 Brasil, Relatório do Ministério da Justiça e Negócios Interiores [RMJNI] - Relatório da 
Inspetoria Geral de Saúde dos Portos, 1893/1894:274; Relatório do Ministério da 
Indústria, Viação e Obras Públicas [RMIVOP], 1896:69; RMJNI, 1892/1893:337; 
1893/1894: 277. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 748 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

encontravam com a moléstia. O Remo não foi admitido “à livre prática1

 O medo generalizado do contágio de doenças levou os médicos a 
desempenharem um papel preeminente nos portos onde chegavam os 
imigrantes. A circulação de infecções entre continentes, proporcionada pelo 

 nos 
portos do Brasil”, ou seja, foi proibido de entrar e voltou para o seu porto de 
origem. Ao retornar viagem, mais de 60 pessoas foram atacadas pelo flagelo. 
Conforme informações do consulado brasileiro em Barcelona, acreditava-se 
que a cólera havia chegado à Espanha junto com o navio italiano quando este 
voltava do Brasil, pois a epidemia começara a grassar em Tenerife - Ilhas 
Canárias (RMJNI – Relatório da Inspetoria Geral de Saúde dos Portos, 1894-
1895: A-S-9). 
 O vapor Andréa Doria que chegou à Ilha Grande em 12 de setembro. 
Havia partido de Nápoles justamente na data de proibição da entrada de 
imigrantes no Brasil – 16 de agosto. Os passageiros se encontravam 
aglomerados e em péssimas condições de higiene e asseio, tendo ocorrido 
durante a viagem 91 casos fatais de cólera. Como existiam ainda muito 
doentes à sua chegada, foi ordenado o “torna-viagem” (ibidem). 
 O vapor Vincenzo Florio chegou à Ilha Grande no dia 16 de setembro, 
em condições idênticas às do vapor Remo. Mesmo após a sua chegada, 
pessoas continuaram a adoecer, tendo de retornar a viagem (ibidem). 
 O vapor Carlo R. partiu de Gênova em 27 de julho. Em Nápoles 
recebeu 1.300 emigrantes, seguindo viagem no dia 29 em direção ao Rio de 
Janeiro. O primeiro óbito ocorreu no dia 31. “O comandante, ao invés de 
retroceder viagem para o lazareto de Nápoles, onde os doentes poderiam ter 
recebido tratamento, continuou a viagem, informando às autoridades que os 
casos não eram de cólera mas de gastroenterite”. Durante os mais de vinte 
dias de viagem, passageiros foram falecendo. Como o vapor era pequeno, não 
havia local para isolar os doentes. Ao chegar no Lazareto da Ilha Grande, no 
dia 24 de agosto, havia mais de 100 mortos (ibidem:10-11; RMJNI, 1893 e 
1894: 280).  
 A  viagem transoceânica realizada pelos imigrantes dentro dos 
vapores era cheia de situações de risco - a aglomeração de pessoas, a 
insalubridade dos navios e a má alimentação -  que frequentemente levavam à 
alguma enfermidade. Este adoecer possuía certas especificidades e carregava 
em si uma série de consequências que poderiam transformar os destinos 
daquelas pessoas de forma individual e coletiva. A primeira delas era a 
possibilidade de uma epidemia a bordo, fato que, naquele período e dentro 
daquelas circunstâncias, tornava-se quase impossível de ser controlada.  

                                                                 
1 Livre Prática é a autorização emitida pela polícia sanitária para uma embarcação 
entrar no porto e realizar as operações de desembarque de cargas e passageiros 
(RMJNI: 1894-1895). 
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grande fluxo de pessoas e mercadorias, demandava intervenção do Estado. 
Foi necessário criar instituições para gerenciar, recepcionar e inspecionar 
passageiros, em especial os que viajavam na 3ª classe dos vapores, em sua 
maioria imigrantes. 

AS INSTITUIÇÕES DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PASSAGEIROS 
IMIGRANTES 

 O Brasil, como um dos grandes países imigrantistas, possuía duas 
instituições de recepção e inspeção de trabalhadores estrangeiros: a 
Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores, localizada no bairro do Neves, em 
São Gonçalo, município do Estado do Rio de Janeiro e o Lazareto da Ilha 
Grande, em Angra dos Reis.  
 Quando não havia epidemia nos portos de embarque e nem naqueles 
que o navio tocava para fazer operações de carga e descarga durante a 
viagem, os imigrantes eram encaminhados para a hospedaria, onde 
permaneciam por cerca de uma semana, até serem conduzidos para uma 
fazenda ou colônia no interior do país. Caso o navio tivesse partido ou 
ancorado em “porto infeccionado”, ou apresentasse moléstia a bordo no 
momento da chegada, deveria ser encaminhado para o lazareto para cumprir 
quarentena de acordo com o período de incubação da doença1

 Apesar de terem sido encaminhadas para o lazareto, as embarcações 
não permaneceram em quarentena, pois logo foram proibidas de atracar, 
tendo que retornar para a Itália. O tratamento disponível para combater a 
cólera nos navios era a desinfecção da embarcação, das roupas e dos objetos 
pessoais dos passageiros. Os mortos eram jogados ao mar, os doentes 
recebiam uma hidratação, o restante dos passageiros tinham seus pertences 
“fumigados” pelas estufas de desinfecção e permaneciam em quarentena

. 
 Os quatro vapores chegaram com surto de cólera quando ocorria 
uma grande epidemia desta moléstia na Europa. De acordo com os 
procedimentos de profilaxia adotados pelo Serviço Sanitário do Porto do Rio 
de Janeiro na época, os passageiros não desembarcaram, seguindo 
diretamente para o ancoradouro do Lazareto da Ilha Grande.  

2

 Os quatro navios, proibidos de atracar, nem sequer passaram pelos 
procedimentos de rotina: desinfecção e quarentena no lazareto. Logo 
voltaram ao mar e os passageiros viveram o terror de permanecer por mais 

.   

                                                                 
1 Dez dias para a cólera, oito para a febre amarela e vinte para a peste bubônica 
(Santos, 2009: 1173-1196). 
2 As estufas de desinfecção eram geralmente da marca alemã Genester-Herscher. Elas 
funcionavam através do vapor d’água sob pressão, possuíam duas portas, uma para o 
lado impuro, onde recebia a roupas infectadas, e outra para o lado puro, onde pegava-
se as roupas após o processo de desinfecção (Silvado, 1903). 
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um mês dentro de um navio com uma epidemia de cólera1

 A ordem para que “os necrotérios ambulantes” - palavras usadas pelo  
Inspetor de Saúde dos Portos, Dr. José da Silveira, para se referir aos navios - 
voltassem para seus portos de origem, gerou mal estar entre as autoridades 
de saúde pública e na população carioca. O caso dos vapores, que teve 
repercussão nos principais jornais da capital federal –o Rio de Janeiro

. Durante a viagem 
de volta, ocorreram muitas mortes. 
 

“Parecerá, à primeira vista, a quem não observar com 
acurada atenção e necessário critério, que as medidas 
de extremo rigor tomadas pelo governo e autoridades 
sanitárias, em relação aos vapores supramencionados, 
foram atos de desumanidade, de verdadeiro 
vandalismo, contrários aos princípios de fraternidade 
e atentatórios dos direitos das gentes; mas quem tiver 
uma vez visitado um desses paquetes com imigrantes, 
sobretudo os italianos, perfeitos necrotérios 
ambulantes (grifos do autor) em épocas epidêmicas, 
concordará que outro não podia ser o proceder das 
autoridades incumbidas de velar a saúde pública” 
(RMJNI – Relatório da Inspetoria Geral de Saúde dos 
Portos, 1894-1895: A-S-9 – Inspetor Dr. José de Souza 
da Silveira). 

 

2 - foi 
visto como um ato desumano dos governantes. No entanto, segundo o Dr. 
Silveira, foi um mal necessário para impedir o pior: o alastramento da cólera, 
começando pelo Rio de Janeiro e adentrando o interior do país, junto à 
marcha dos imigrantes (ibidem)3

 O fato teve repercussão internacional e gerou desavenças 
diplomáticas. A Itália, o maior exportador de mão-de-obra para o Brasil, fez 

.  

                                                                 
1 A cólera, com seus sintomas assustadores - diarréia volumosa, vômitos, cólicas 
abdominais e espasmos musculares violentos - causava pânico às pessoas, em especial 
dentro dos navios. “O rosto do paciente fica azulado, a pele murcha, mãos e pés ficam 
gelados, escurecidos, contraídos e enrugados”. A morte se dá em um curto espaço de 
tempo, às vezes em poucas horas após o aparecimento dos sintomas (Lewinsohn, 
2003: 109-110). 
2 Ver Jornal do Commercio, 29 de agosto de 1893, p.1; Gazeta de Notícias de  27 de 
agosto a 2 de setembro de 1893, p.1. 
3 Do porto para a cidade e desta para o interior, esta era justamente a marcha das 
epidemias de febre amarela, cólera e a peste, que frequentemente se faziam presentes 
no país (Lamarão, 1991:55). 
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questão de recordar tal evento, quando um ano depois discutia legislação 
sanitária para a imigração durante uma convenção1

 As doenças consideradas transmissíveis e que eram sujeitas a 
regulamentação preventiva nos portos, de acordo com a profilaxia 
internacional, firmada mediante convenções sanitárias, eram a cólera, a peste 
bubônica e a febre amarela. Estas moléstias eram as mais temidas e comuns 
durante a viagem dos imigrantes. Com relação à cólera e à peste, as condições 
nos navios eram propícias para epidemias a bordo. No caso da febre amarela, 
endêmica em algumas localidades na América do Sul e no Caribe, ocorria nos 

.   
 Existia um problema prático para as autoridades brasileiras: não 
havia capacidade física no Lazareto da Ilha Grande e nem no Hospital 
Marítimo da Jurujuba para receber quase seis mil pessoas num curto espaço 
de tempo (ibidem:11).  
 O controle da corrente imigratória era realizado por oficiais e 
médicos da Inspetoria Geral de Saúde dos Portos – IGSP. No momento em que 
o navio atracava, eles realizavam a primeira inspeção. Depois, os estrangeiros 
eram encaminhados para a hospedaria de imigrantes, sob a responsabilidade 
da Inspetoria Geral de Terras e Colonização. Contudo, se houvesse doentes à 
bordo, o vapor deveria ancorar no lazareto.  
 O Lazareto da Ilha Grande, instituição ligada à Inspetoria Geral de 
Saúde dos Portos, subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores - 
MJNI, começou a ser construído em 1884 com a função de controlar a 
propagação de epidemias que poderiam chegar através dos navios 
estrangeiros. Neste mesmo ano, a cólera estava se espalhando pela Europa e 
chegara à Argentina, alcançando o Brasil nos primeiros anos da década de 
1890 (RMJNI – Relatório da Inspetoria Geral de Saúde dos Portos, 1894-1895: 
A-S-9 – Inspetor Dr. José de Souza da Silveira).  
 No lazareto, o tratamento das doenças transmissíveis era feito com o 
isolamento dos enfermos e a quarentena dos passageiros saudáveis que, por 
terem estado no “meio infeccionado”, tinham sido expostos ao contágio da 
moléstia e poderiam adoecer de um momento para o outro. No local era 
realizado também os processos de desinfecção das embarcações, das roupas e 
bagagens dos passageiros e da tripulação (Silvado, 1903: 317). 

                                                                 
1 Durante a 9ª Conferência Sanitária Internacional, em 1894, o país teve a 
oportunidade de relembrar o ocorrido no ano anterior: quatro navios haviam passado 
por uma completa inspeção médica nos portos de embarque, deixando Nápoles em 
perfeitas condições de saúde. No entanto, os passageiros foram recusados como 
imigrantes no Brasil. Um dos vapores, o Carlo R, retornou à Itália com 522 mortos. A 
delegação italiana utilizou o episódio para fazer oposição às propostas dos EUA, que 
tentavam sem sucesso convencer os representantes das outras nações sobre a 
importância do controle sanitário de emigrantes europeus para as Américas (Howard-
Jones, 1975: 73). 
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portos de escala ou na chegada do imigrante ao porto de destino (RMJNI, 
1893: 346). 
 Quando o país não possuía lazareto, montava-se um “acampamento 
sanitário” em algum ponto do litoral que fosse arejado, suficientemente alto e 
ensolarado para realizar a evacuação do navio e a dispersão de sua tripulação. 
Antes da construção do lazareto, os portos brasileiros eram fechados como 
medida de prevenção contra epidemias. Houve ocasiões de se “repelir à bala 
navios que tentaram forçar a entrada no porto, a despeito dos sinais da 
fortaleza” (Jornal do Commercio, 29 de agosto de 1893: 1). 
 O fechamento dos portos, quando ocorriam epidemias, causava 
sérios prejuízos ao comércio internacional. Quando isso acontecia, 
reclamações chegavam por telegramas de todos os países. Em períodos sem 
epidemias na cidade, quando os vapores atracavam no porto, os imigrantes 
eram recebidos por intérpretes uniformizados de modo a serem reconhecidos 
como agentes do governo brasileiro pelos passageiros. Os comandantes 
entregavam nas mãos dos intérpretes uma lista constando nome, idade, sexo, 
nacionalidade e profissão de todos os passageiros (RMIVOP, 1908:62, 83). 
  A Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores, sob o controle da 
Inspetoria de Terras e Colonização, agência subordinada ao Ministério da 
Agricultura, foi instalada em 1883. Os imigrantes que chegavam saudáveis, 
sem sintomas de enfermidade transmissível aparente, eram direcionados para 
hospedaria, onde permaneciam por uma semana até serem encaminhados 
para uma fazenda ou colônia. 

O SISTEMA DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO DE PASSAGEIROS ADOTADO 
PELA INSPETORIA GERAL DE SAÚDE DOS PORTOS  

A recepção e inspeção de passageiros imigrantes eram realizadas no 
final do século XIX com uma mistura de entendimentos sobre germes e 
miasmas, percepções que poderiam ir das relações das moléstias com a 
sujeira dos navios, com o asseio pessoal, à questões ligadas à moralidade e ao 
comportamento do indivíduo (Fairchild, 2000: 42-43).  

Com a difusão da teoria pasteuriana no Brasil, a microbiologia, a 
forma de combate às epidemias não se sustentava mais pelo ideário dos 
miasmas - as matérias em putrefação, de origem vegetal e animal, que 
constituíam a causa mais direta das epidemias. No entanto, permanecia a 
noção do meio ambiente, que contribuía para a disseminação dos micróbios, 
como fator determinante para a propagação de doenças (Benchimol, 1999: 
191-200). 

As práticas sanitárias no final do século XIX e início do XX sugerem 
múltiplas articulações entre explicações “infeccionistas”, que relacionavam as 
doenças ao meio ambiente (miasmas), e “contagionistas”, que acreditavam no 
contágio direto entre indivíduos. O higienismo se mesclava à teoria 
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pasteuriana, gerando a permanência da prática da desinfecção e do controle 
da insalubridade nos centros urbanos (Caponi, 2002: 592-594) 

Desde a época colonial, já existia no território brasileiro uma 
preocupação com a defesa sanitária contra a invasão de doenças. Com a 
abertura dos portos, em 1808, houve a necessidade de se construir um local 
para o isolamento dos doentes que chegavam do mar. A Ilha de Villegaignon, 
na Baía da Guanabara, funcionou como uma espécie de lazareto, conhecido 
como o “Degredo das Bexigas”, por abrigar doentes de varíola, moléstia que 
era freqüentemente associada ao escravo africano (Sardinha, 1916: 3).  

Em 1843 foi baixado o decreto nº 268 para o Porto do Rio de Janeiro, 
que instituía quarentenas e inspeção de navios pelo Ministério do Império. 
Nesta época, a cidade ainda se via livre da febre amarela, da peste e da cólera. 
O Hospital Marítimo Santa Izabel, Hospital da Jurujuba, para marinheiros 
enfermos, existia desde 1851, data da primeira epidemia de febre amarela no 
Rio de Janeiro. Depois passou a funcionar como hospital marítimo de 
isolamento, não só para marinheiros enfermos, mas para atender também 
passageiros e tripulações de navios que pudessem chegar com doenças 
contagiosas (ibidem: 7-15).  

A organização dos serviços sanitários marítimos no Brasil só se deu de 
forma um pouco mais organizada no final do século XIX, movida pela 
pandemia da cólera na Europa, que alcançou Buenos Aires em 1884 e, mais 
dia menos dia, sabia-se que chegaria ao território nacional. A principal 
preocupação era a de não deixar que as doenças chegassem ao Rio de Janeiro, 
capital federal e um dos principais portos marítimos e comerciais da América 
do Sul (AN. Série Saúde, notação IS3-35 (1858-1895) – Organização Sanitária 
Marítima do Brasil, manuscrito de 12 de abril de 1890). 

A polícia sanitária marítima brasileira do final do século XIX baseava-
se no isolamento – chamado de “seqüestro” ou quarentena de navios e 
passageiros - na desinfecção e nas visitas sanitárias. No porto, havia equipes 
médicas encarregadas de realizar as visitas sanitárias aos navios. Uma parte 
delas ficava responsável pelas visitas internas, aos navios que já se achavam 
fundeados. A outra inspecionava  todos os navios que chegavam de portos 
estrangeiros. Estas visitas tinham por fim verificar o estado de saúde a bordo e 
impor as quarentenas  (ibidem). 

Nas visitas externas, logo que qualquer navio adentrava o 
ancoradouro, um médico dirigia-se para o local e antes de subir a bordo, 
procedia a um interrogatório junto ao comandante da embarcação. 
Dependendo do estado do navio, o médico entrava a bordo e verificava a 
veracidade das informações do comandante, ao que concedia ou não a livre 
prática, ou seja, permitia ou não que o navio permanecesse no porto e 
realizasse os procedimentos de descarga e desembarque. Mas, se por acaso, 
mesmo antes de entrar a bordo, o delegado sanitário encontrasse razões que 
lhe fizessem acreditar que o navio estava infeccionado, com doentes a bordo, 
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este deveria se dirigir ao ancoradouro do lazareto da Ilha Grande para lá 
sofrer as inspeções médicas (ibidem). 

O lazareto e seus sistemas quarentenários, auxiliados ou não pela 
desinfecção, era a principal arma com que se protegia a salubridade pública 
no Brasil. Nesta instituição se passava todo o enredo do qual a visita sanitária 
no porto consistia apenas em uma fração. No lazareto, o navio poderia 
permanecer em duas espécies de quarentena, a de “rigor e a de observação”. 
Em ambas, dava-se o isolamento do navio. No caso da “quarentena de 
observação”, o navio deveria permanecer até expirar o prazo máximo de 
incubação da moléstia, que começava a ser contado a partir da data de 
entrada do navio ou passageiro no lazareto e não ocorria o processo de 
desinfecção. Na “quarentena de rigor”, após o desembarque dos passageiros 
no lazareto, procedia-se ao desembarque das cargas e à desinfecção do navio 
e dos objetos suspeitos de transmitir a moléstia (Ibidem). 

Com relação aos passageiros, estes iam para o lazareto da Ilha 
Grande, para lazaretos flutuantes ou para o hospital de isolamento de 
moléstias contagiosas, o Jurujuba. Havia ainda hospitais flutuantes, que 
poderiam ser montados dentro de embarcações, caso os estabelecimentos em 
terra não dessem conta da quantidade de doentes em épocas de epidemia (O 
Brazil-Médico, 1896, ano X, pp. 24). 

No lazareto, a desinfecção era feita em câmaras de enxofre. As 
estufas eram previamente aquecidas e os objetos colocados dentro delas para 
receberem tratamento por cerca de vinte minutos sob a influência do vapor 
úmido, gastando de dez a quinze minutos para secarem (Sodré, 1895: 226)1

Os passageiros de 3ª classe, imigrantes em sua maioria, eram os mais 
visados na desinfecção. Primeiro pisavam em tapetes molhados com uma 
solução desinfetante de cloreto de mercúrio. Depois eram encaminhados para 
o lavatório, levando sabonete, escova de unha e balde para as águas servidas. 
Suas vestes e sapatos eram esfregados com germicidas. Passageiros de 3ª ou 
de 2ª classe, considerados suspeitos pela falta de asseio, eram despidos e 
submetidos à uma desinfecção mais rigorosa. A assepsia terminava após a 
pulverização dos indivíduos com ácido fênico. Após passarem por todo o 

. 
As autoridades procuravam prevenir os passageiros de não levarem 

em suas malas objetos de valor nem outros capazes de se deteriorarem no 
processo de desinfecção como plumas, pelicas, objetos de couro, metal etc. 
Danos às bagagens eram frequentes, objetos como selins, sapatos, chapéus 
costumavam sair “torrados” das estufas (ibidem). 

                                                                 
1 Os desinfetantes utilizados nos processos de desinfecção eram o enxofre para os 
passageiros; o cloreto de zinco e ácido fênico para as bagagens. Roupas e objetos eram 
desinfectados pelo vapor quente sob pressão, aplicado pelo tipo de estufa ou 
pulverizador (AN. Série Saúde, notação IS3-35 (1858-1895) – Organização Sanitária 
Marítima do Brasil, manuscrito de 12 de abril de 1890). 
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processo, recebiam uma carteira de saúde onde comprovava-se a desinfecção 
(Benchimol, 1999:261).  

QUARENTENAS 

No continente europeu, já na metade do século XV, existia legislação 
que coibia o comércio com lugares conhecidamente endêmicos para certas 
moléstias. Alguns países começaram a desenvolver burocracia permanente 
para administrar quarentenas e lazaretos, estando em voga a crença no 
contágio. Esta crença repousava em dois pressupostos: de todas as doenças 
que afligiam a Europa, a peste bubônica, por exemplo, era considerada como 
uma enfermidade de “fora”, ou seja, exótica ao continente europeu; mas, por 
ou lado, parecia ser uma doença “específica”, com sintomas reconhecíveis que 
poderiam ser diferenciados dos sintomas das febres comuns. A quarentena 
era invariavelmente imposta sempre que esta doença ocorria no Levant, 
região entre o Egito e o Iraque, considerados os locais que conduziam a 
moléstia para o interior da Europa (Harrison, 2006, p.198). 

A quarentena era imposta também a navios vindos do West Indies, 
região do Caribe, onde doenças epidêmicas, como a febre amarela, eram 
conhecidamente prevalentes. Acreditava-se que a febre amarela era uma 
doença contagiosa e freqüentemente ligada à peste bubônica. Para alguns, a 
febre amarela se diferenciava da peste somente em “severidade”, mais do 
que na forma (ibidem).  

O grande problema era que as leis e práticas de profilaxia contra 
doenças consideradas transmissíveis não eram uniformes. Por causa disso, a 
saúde dos portos começou a gerar a percepção de que era irracional, com a 
utilização de  quarentenas sem status científico, atrapalhando o comércio 
entre nações.  

No início do século XIX, nações européias começaram a contemplar 
uma cooperação em assuntos sanitários, dando início a um processo 
diplomático que culminou na Conferência Sanitária Internacional de Paris de 
1851 e nas primeiras leis de controle de doenças infecciosas. Com a formação 
dos estados nacionais nos séculos XVIII e XIX, a melhora da saúde da 
população vira interesse nacional e questão para a  diplomacia internacional. 
Muitos líderes começaram a aceitar que o controle de moléstias de nação 
para nação requeria soluções internacionais, principalmente com relação à 
regulamentação das quarentenas (Stern & Markel, op.cit, p. 1474).  

O fato é que conflitos de interesses cresciam, enquanto  as nações 
procuravam balancear soberania territorial e interesses econômicos com a 
necessidade de proteção transparente e universal à saúde. A cólera, por 
exemplo, uma epidemia frequente na Ásia e Europa na metade do século XIX, 
levou médicos e políticos a realizarem a Primeira Conferência Sanitária 
Internacional (Paris, 1851) (ibidem).  
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As quarentenas, antes da conferência, estavam sendo consideradas 
como um instrumento de política externa a ser usado agressivamente para 
interesses nacionais, prejudicando o crescimento do comércio internacional, 
em particular os interesses da França e da Inglaterra (Harrison, op.cit, p. 198).  

As primeiras conferências sanitárias deram origem a muitas 
estruturas de organização da saúde pública, estimulando a formação de 
agências nacionais e internacionais de saúde, com delegados designados que 
iam às conferências e compartilhavam descobertas. Elas foram responsáveis 
pela consumação de um padrão standard de regulamentação portuária, pelo 
consenso nas quarentenas e pela utilização de um vocabulário científico 
universal. Funcionaram também como um fórum para novas descobertas, 
discussões de métodos e classificação de doenças. Em muito casos, as novas 
técnicas de controle de enfermidades foram codificadas em leis nacionais que 
informaram e organizaram serviços (Stern & Markel, op.cit, p. 1475, 1476).  

Outro problema era a grande variação de regulamentos em portos do 
Mediterrâneo. Os oponentes da quarentena tiveram que atacar a doutrina do 
contágio e abraçar a teoria dos miasmas com a crença na doença produzida 
pelo meio. Assim as moléstias passaram a ser da Ásia, África e América, o que 
teria dado origem a uma nova forma de relacionar doenças e meio, a 
Geografia Médica (Harrison, ibidem).  
 No entanto, no final do século XIX, quarentena e isolamento para o 
controle de doenças já se mostravam como métodos profiláticos inadequados 
e ineficazes no combate às endemias. A explicação para a transmissão de 
doenças sugeria que a resposta poderia estar no meio (miasmas) e não nas 
quarentenas. O mais significativo da teoria dos miasmas na profilaxia marítima 
foi a diminuição das quarentenas. A melhor prevenção passou a ser o 
melhoramento do meio (Porter, op.cit: 80). 
 No começo do século XIX, as doenças desafiavam a teoria do 
contágio. As explicações miasmáticas começaram a ser empregadas para 
justificar a abolição das quarentenas dos navios e o isolamento de cidades e 
indivíduos. A divisão entre contagionistas e anti-contagionistas influenciou 
também determinadas estratégias de prevenção durante a primeira metade 
do século XIX. No entanto, esta controvérsia entre as duas teorias, germes e 
miasmas, ocorria somente para um número pequeno de doenças: a cólera, a 
peste e a febre amarela. As outras moléstias, presumia-se que eram causadas 
por uma mistura de fatores hereditários e de contágio (ibidem: 82, 84, 85). 

Já no início do século XVIII, França e Inglaterra começaram a divergir 
com relação à aplicação de quarentenas. A medicina desempenha, então, 
papel fundamental nesta questão, pois é ela que põe à prova a utilidade desta 
prática de profilaxia e a veracidade da teoria do contágio. Além disso, era 
sabido que o regime quarentenário causava danos às mercadorias – que 
apodreciam com o tempo de espera nos portos ou eram danificadas pelas 
fumigações (a desinfecção por meio de vapores e gases) (Cueto, 2007: 36).  
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Alguns médicos passaram a questionar a própria idéia de contágio: 
“se o tifo, por exemplo, é uma doença contagiosa, por que só aparece em 
certos períodos do ano? Ele poderia estar relacionado com a atmosfera?” 
Verificamos, portanto, um revival da medicina hipocrática no Renascimento, 
que no final do século XVII estava bem articulado por médicos, principalmente 
ingleses (ibidem). 

 Por outro lado, as quarentenas passaram a ser utilizadas como uma 
forma de proteção comercial, como mecanismo de barreiras para países rivais. 
Os cordões sanitários eram atrativos para o estado, no sentido de fortalecer 
fronteiras nacionais e imperiais (ibidem: 20; Harrison, op.cit).  

As quarentenas vinham sendo criticadas, desde o início do século 
XVIII, como uma técnica ineficaz, antiquada e anacrônica para lidar com as 
epidemias. Os velhos modelos de detenção - de pessoas e/ou de navios - 
durante certo número de dias, para averiguar a presença de algum tipo de 
doença infecciosa, foi sendo quebrado pela “nova higiene”, que ditava o 
isolamento do doente, a vacinação e a vigilância médica, sem o “sequestro” 
do indivíduo (RMJNI, 1901-1902, p. 293).  

Mas para que a quarentena não fosse mais aplicada a navios e 
passageiros, era unânime entre as autoridades a necessidade de se organizar a 
defesa interna de forma eficaz, ou seja, o saneamento do porto e da cidade do 
Rio de Janeiro. Com a emergência da vigilância sanitária, só a defesa externa - 
profilaxia marítima e inspeção nos portos - tornava-se insuficiente. Era preciso 
um contingente maior de pessoal técnico para seguir os passageiros em 
vigilância e para vacinar os que chegavam.  

A detenção dos navios em lazaretos ficou então substituída, em 
teoria, pelo expurgo das matérias contaminadas (desinfecção pelo aparelho 
de Clayton) e pela vigilância médica dos desembarcados, que ficavam agora 
em plena liberdade de locomoção, sujeitos apenas à indicação da residência 
de destino. O novo regulamento sanitário (1904) instituirá a “higiene 
agressiva”, ou seja, o saneamento do meio, do porto e da cidade, com o 
objetivo de criar nestes locais maiores resistências a infecções. (ibidem, p. 
296).  

As conferências sanitárias européias de 1892 e 1897, ambas ocorridas 
em Veneza, e a de Dresden em 1894 haviam sido o grito de alerta dos países 
europeus contra a prática das quarentenas, de forma que “a nova higiene 
surgiu mais como um corretivo do que uma doutrina”. No Brasil, o 
entendimento da necessidade da defesa interna a partir dos novos preceitos 
da profilaxia e do saneamento do meio também acabou dando um fim à velha 
prática (ibidem, p. 296, 297). 

No entanto, para que a quarentena fosse abolida, novas necessidades 
surgiam, a principal delas, fortalecer a cidade do Rio de Janeiro e seu porto 
contra a entrada de moléstias epidêmicas, exterminando os focos de doenças, 
como os cortiços e habitações pobres com aglomeração de pessoas.  
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CONCLUSÃO 

 Este trabalho abordou os esforços da autoridade de saúde pública no 
Brasil para impedir a entrada de epidemias no porto do Rio de Janeiro, que 
poderiam chegar a bordo de navios de imigrantes no final do século XIX. As 
práticas adotadas pela profilaxia marítima para prevenir a transmissão de 
doenças era a desinfecção dos navios, das bagagens, das mercadorias e dos 
passageiros com o uso de substâncias químicas e/ou vapor d’água sob 
pressão.  
 Quando o vapor chegava com muito doentes e mortos a bordo, era 
ordenado o “torna-vaigem”, ou seja, o retorno do navio ao seu porto de 
embarque na Europa. O “torna-viagem” configurava-se como o fim do sonho 
imigratório para milhões de indivíduos. 
 As instituições de recepção e inspeção de passageiros imigrantes do 
Brasil, como a Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores e o Lazareto da Ilha 
Grande, não possuíam a capacidade física para acolher a grande quantidade 
de indivíduos que chegavam continuamente enfermos e que deveria ficar 
isolados, recebendo tratamento, e os passageiros saudáveis  que deveriam 
permanecer em quarentena para a observação. 
 O processo de recepção e inspeção de passageiros era realizado por 
médicos e inspetores da Inspetoria Geral de Saúde dos Portos e informado 
pelos pressupostos científicos da época entre a teoria do contágio, miasmas e 
micróbios. 

No final do século XIX, no Brasil, a quarentena era vista como um 
modelo de prevenção antiquado e ineficaz. No entanto, a sua substituição, 
pregada pelo ideário bacteriológicos e o entendimento dos insetos vetores na 
transmissão da peste bubônica (pulga do rato) e da febre amarela (mosquito) 
só foi possível mediante uma reorganização da defesa sanitária marítima, com 
as reformas do porto, e da defesa sanitária terrestre, com as reformas urbanas 
do início do século XX. 
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Janeiro 
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Palavras-chave: História da Obstetrícia; Formação de parteiras; 
Joaquim da Rocha Mazarém 

 
Este estudo trata da história da parturição, em Portugal, nas 

primeiras décadas do século XIX e seus desdobramentos no Brasil, através da 
análise dos manuais de obstetrícia destinado a formação de cirurgiões e 
parteiras, sobretudo dessas últimas. Pretende-se evidenciar como a “arte de 
partejar” tornou-se a “ciência do parto”, e como se deu os processos de 
difusão das doutrinas médicas e a consolidação de novas teorias na medicina 
portuguesa e brasileira.  

Na composição desse trabalho foram investigados os manuais de 
obstetrícia portugueses elaborados no final do século XVIII e início do século 
XIX, mas daremos ênfase às obras de Joaquim da Rocha Mazarém. Esse 
cirurgião – membro da corte e da academia – acompanhou a Corte 
Portuguesa quando essa partiu para o Brasil, e foi professor do nascente 
ensino médico no Rio de Janeiro, onde lecionou Anatomia, Medicina 
Operatória, Arte Obstetrícia e Fisiologia.  

A originalidade desse estudo reside em apresentar as ferramentas 
intelectuais da medicina acadêmica portuguesa para tratar do parto e das 
doenças intercorrentes desse; bem como da circulação desses saberes entre 
Portugal e Brasil nas primeiras décadas do século XIX. A versão corrente na 
historiografia é de que a medicina portuguesa – e, por extensão, aquela que 
se desenvolveu no Brasil – esteve marcada pelo obscurantismo em relação às 
demais nações européias. Após a investigação concluiu-se que a medicina 
acadêmica lusitana esteve sintonizada com outros centros europeus, a 
exemplo da Alemanha, da Inglaterra e da França. 
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A presente comunicação resulta de uma investigação mais alargada 

no âmbito da tese de Doutoramento intitulada História da Psiquiatria Forense 
em Portugal na I República (1910-1926) e pretende aludir o final trágico do 
Doutor Joaquim Augusto de Sousa Refoios (1853-1905), ilustre cirurgião, 
catedrático da Universidade de Coimbra, às mãos de um doente.  

A qualidade de supremo destaque em Sousa Refoios era a sua perícia 
cirúrgica, cuja precisão do corte e manuseamento instrumental fizeram dele 
um emérito da sua geração, qualquer que fosse o local clínico de prática 
médica.  

Sousa Refoios fundou a revista Movimento Médico, em 1901, 
publicando ainda diversos estudos de Medicina e alguns de cunho político-
social. De destacar neste artigo, o Relatório ao Governador Civil de Castelo 
Branco, em 1880, sobre o Colégio jesuíta de S. Fiel, onde descredibilizou 
fortemente a Companhia de Jesus. 

A 2 de Dezembro 1905, o seu ex-aluno, Rodrigo de Barros Teixeira 
dos Reis, que estudara no Colégio de S. Fiel, um louco com mania 
persecutória, alvejou-o, terminando os seus dias num manicómio. 

Entendimento de um acto alienado, justapondo as suspeitas 
aventadas de vingança jesuítica? – poderá questionar-se. 
 

VIDA E OBRA DE SOUSA REFOIOS 

Joaquim Augusto de Sousa Refoios nasceu em Cadaixo, 
Miranda do Corvo, em 11 de Abril de 1853. Doutorou-se na 
Universidade de Coimbra em 13 de Julho de 1879 após ter cursado, entre 
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1873 e 1878, com honrosas distinções, as faculdades de Matemática, Filosofia 
e Medicina, optando por esta última área como carreira profissional. 

Refoios começou por ensinar experimentalmente a física. Fez 
entretanto uma viagem pelo estrangeiro, tendo contactado com o moderno 
ensino científico, regressando para leccionar a cadeira de Anatomia por nove 
anos consecutivos.  

O longo estágio nessa cadeira deu-lhe o conhecimento exacto do 
corpo humano, pelo que instalou a sua mesa operatória numa exígua e 
desprezada sala do Hospital. Aí, ensaiou técnicas, preparou as suas operações 
com um cuidado minucioso, fechando-se e isolando-se nesse ambiente que 
ele próprio criou, aceitando apenas uma colaboração - a do que foi em vida o 
seu maior amigo e se tornou o seu legítimo sucessor: Daniel de Matos. 
Trabalhando por entre dificuldades e revezes, ao fim de alguns anos, o antigo 
Professor de Anatomia saiu da sua sala de operações para o ensino e para a 
vida profissional, transformado num cirurgião completo e num cirurgião 
incomparável1

Influenciado pelo moderno movimento científico na viagem de 
estudo que fizera, o Professor preleccionava, com igual rigor com que 
operava. Espírito francamente positivo, queria os factos cruamente expostos, 
tendo exigências de observação inflexíveis. Rasgadamente liberal, na sua aula, 
só não debatia ideias quem as não tinha, que eram sempre aceites e depois, 
escrupulosamente esmiuçadas

.  
Como clínico, Refoios atingiu um renome avantajado, traçando 

diagnósticos com uma precisão rara e profunda, a que as suas qualidades de 
observador eminente prestavam um auxílio inestimável. 

2

Sousa Refoios fundou a revista Movimento Médico, em 1901, e 
contribuiu com vários artigos para revistas científicas, sobretudo para O 
Instituto, Coimbra Médica e Medicina Contemporânea. Publicou ainda estudos 
relacionados com a medicina, nomeadamente, A medicação tonica e sua 
interpretação phisiologica (1879); Teses de Medicina teórica e prática (1879); 
Icterícia Grave. Sua patogenia. (1880); Septicemia Puerperal (1882); Projecto 
de reorganização do curso médico da Universidade de Coimbra e propostas 
apresentadas ao Conselho da Faculdade de Medicina pelo fiscal da mesma 
Faculdade na sessão de 30 de Julho de 1886 (1887); Anatomia e clínica 
cirurgica – Relatório de uma viagem ao estrangeiro (1891); Curso 

.  
Na sua actuação profissional, por detrás da sua insensibilidade 

aparente, estava não uma incapacidade emotiva, mas um alto poder de auto-
domínio; “e precedendo a sua vontade, figurava sempre um raciocínio de que 
o acto apenas representava a expressão motora. (...)”  

                                                                 
1 CID, Sobral. 1905-1906. In Movimento Médico, nº 16, vol. 5. Coimbra: Imprensa da 
Universidade, p. 251. 
2PÁDUA, António, ibidem, p. 244. 
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complementar de clinica cirurgica iniciado em 16 de Março de 1892 (1892); 
Uma página da administração do Hospital da Universidade (1895); Segunda 
página da administração do Hospital da Universidade (1896).  

O Professor publicou igualmente estudos sobre outros assuntos, tais 
como, O que valeu a legítima defesa e as acusações do Dr. Luiz Pereira da 
Costa (1895). Alguns temas publicados revestiram um carácter político-social, 
na medida em que Refoios foi um polemista vigoroso, característica que fazia 
dele um adversário temível. Esta sua faceta, levou-o a apresentar em 1880 um 
relatório ao Governador Civil de Castelo Branco sobre o Colégio jesuíta de S. 
Fiel1

O Médico conta no referido relatório, que a maior parte das famílias 
que mandava os seus filhos para o Colégio de S. Fiel, faziam-no para 
aproveitar apenas o ensino literário e científico, esquecendo-se do profundo 
conhecimento que os jesuítas tinham da organização do espírito. Os espíritos 
infantis exerciam uma grande fascinação sobre os jesuítas. Sousa Refoios 
afirma que os vícios da educação moral dos alunos se agravaram no Colégio, 
tendo o seu espírito jovem sido alimentado por sentimentos de ódio contra os 
indivíduos que fizeram parte da Comissão do Relatório. A criança não nutre 
naturalmente ódios. Fez-se crer aos alunos do Colégio, que nos seus exames 
eram tratados injustamente pelos examinadores, no liceu de Castelo Branco

, criticando o ensino aí ministrado, a falta de estatutos aprovados pelo 
Governo, o valor da pensão dos alunos internos, a alimentação dada, a 
despesa mensal do estabelecimento e a não regularidade dos banhos e 
ginástica. Tal relatório levantou polémica e prejudicou a Companhia de Jesus, 
facto que haveria de levantar rumores implicados com o seu assassinato, 25 
anos mais tarde. 

Deste modo, a 17 de Novembro de 1880, José Luciano de Castro, 
então ministro do reino, assinou e expediu aos governadores civis uma 
portaria, exigindo informações minuciosas sobre a existência de escolas 
pertencentes a congregações religiosas estrangeiras. 

Em Castelo Branco o governador civil nomeou a 2 de Dezembro uma 
Comissão presidida por Sousa Refoios, a qual entregou um relatório a 13 do 
mesmo mês. 

2

Após a publicação do Relatório, no Colégio, modificaram-se os 
desleixos sobre a higiene apontados e melhorou-se extraordinariamente a 
alimentação, beneficiando-se as crianças, ao verem favorecidas as suas 

. 

                                                                 
1 REFOIOS, Joaquim Augusto de Sousa. 1901. O Colegio de S. Fiel no Louriçal do Campo 
e o de Nossa Senhora da Conceição na Covilhã: apontamentos sobre o jesuitismo no 
districto de Castelo-Branco. 2ª Ed., Coimbra: F. Amado. 
2 REFOIOS, Joaquim Augusto de Sousa. 1901. O Colegio de S. Fiel no Louriçal do Campo 
e o de Nossa Senhora da Conceição na Covilhã : apontamentos sobre o jesuitismo no 
districto de Castelo-Branco. 2ª Ed., Coimbra: F. Amado, p.12. 
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condições de higiene, alimentação e a própria educação física, embora se 
mantivessem conservados os vícios da educação moral1

Na noite de 2 de Dezembro de 1905 ouviram-se quatro tiros na Baixa 
coimbrã. O Professor Sousa Refoios encontrava-se a conversar na Calçada com 
o Dr. Luciano Pereira da Silva, tendo sido alvejado pelas costas à queima-
roupa, pelo seu antigo aluno Rodrigo de Barros Teixeira dos Reis. Tratava-se 
de um indivíduo natural de Castelões de Recesinhos, distrito do Porto, que se 
formara em Medicina anos antes, mais propriamente em 1901, e que tivera 
desde os tempos de faculdade a fixação pela ideia que o Dr. Refoios o 
perseguia, pelo que o internaram no Hospital de Conde Ferreira, no Porto

.  

A MORTE DE SOUSA REFOIOS  

2

Todavia, Rodrigo de Barros Teixeira dos Reis foi entretanto dado 
como aparentemente curado. Então, deslocou-se a Coimbra e surgiu no 
encalço do seu ex-Professor, desferindo-lhe os quatros tiros que se revelariam 
fatais: “Refoios cambaleou, caiu, enquanto um estudante atravessando a rua 
num salto, evitou que se desse o quinto tiro e prendeu violentamente, de 
encontro à parede, o assassino. O médico foi levado para casa, na Portagem, a 
escorrer sangue”

. 

3. O autor dos disparos revelava “um olhar calmo e ao 
mesmo tempo admirado com tudo aquilo”4

O seu estado molestado foi motivo de consultas por todos os médicos 
residentes em Coimbra à época: “ Havia um movimento enorme de carros; 
estudantes de medicina corriam às farmácias e voltavam em correria”

.  

5

Por mais esforços operados sob auspício científico, o caso era 
irremediável; a operação ainda sugerida tornou-se impossível; o Dr. Cabeça 
voltou para Lisboa fracassado; e no dia 4 de Dezembro, pelas 11 horas da 
manhã, o Dr. Sousa Refoios sucumbiu aos danos físicos  produzidos pelas 

. 
Uma bala resvalara pelos pulmões e costelas do Médico e alojou-se 

no seu fígado, lacerando-o; outra das balas atingiu o único rim que o Professor 
possuía, agravando o problema. “Ele, lucidamente, esclarecia os médicos que 
o rodeavam e pedia para chamarem o Dr. Custódio Cabeça, o grande Cirurgião 
de Lisboa que, de facto, veio logo no comboio da noite e esteve em demorada 
conferência. 

                                                                 
1 Idem, ibidem, p.11. 
2 PIMENTA, Belisário. 1879-1908. Memórias [Manuscrito], 1º vol., p.300. 
3 Idem, ibidem, p. 299 e 300. 
 
4 Idem, ibidem, p.299. 
5 Idem, ibidem, p.301. 
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balas.”1 “A morte deu-se como ele a diagnosticou desde o começo – por 
hemorragia”2

Desde o início que Sousa Refoios fizera o seu prognóstico, mostrando 
a sua excepcional força de vontade, não se deixando examinar, habituando 
todos à ideia do perigo, sorrindo dele quando descoberto, sentenciando a 
inviabilidade cirúrgica

. 

3

Coimbra enlutou-se numa consternação colectiva, condenando-se o 
facto de se deixar andar à solta indivíduos saídos do manicómio, com 
tendências vingativas. A esse respeito, pronunciou-se o Dr. Daniel de Matos: 
“(…) Eis aqui, meus senhores, a victima dum attentado praticado por um 
irresponsavel, um – pobre alienado – como tu dizias, meu querido Refoios, no 
teu leito de morte, aonde recolhes-te em período pré-agonico! Mas ha, 
todavia, responsaveis por esta tremenda desgraça; o alienado, que a causou 
tinha familia culta, e já esteve internado num manicomio; e tanto no seio da 
familia, como no ambiente do manicomio, revelou a sua obsessão contra o 
Prof. Sousa Refoios, no decurso duma doença, de improvavel curabilidade, 
que data de alguns annos; e que nem a familia nem o Estado cumpriram o seu 
dever, guardando este alienado perigoso! Poude sahir de casa, ausentar-se 
por dias, esconder-se e ferir, no seu delirio, o alvo que jamais o prejudicou na 
sua carreira! (…)”

. 

4

Adicionalmente, referiu Henriques da Silva: “(…) Ora a lei de 4 de 
Julho de 1889 (…) organizou entre nós generosamente o serviço de 
hospitalização dos alienados, e eis, para terminar, o que sobre o assumpto, 
ainda não ha muito escrevia o Sr. Julio de Mattos: «Esta vergonha pratica 
(porque não ha desculpa nas apertadas condições financeiras do thesouro, 
porque existe, como dissemos, uma receita consignada à construcção de 
novos manicomios e cobrada ha quatorze annos) contrasta com as 
excellencias theoricas das leis.» Não é aqui o logar appropriado, nem este o 
momento opportuno para revelar em toda a sua extensão os deploráveis e 
tristissimos effeitos da nossa insuficiencia de hospitalização para loucos. Direi 
apenas, porque está dentro do nosso assumpto, que dezenas de crimes 
evitariam todos os annos, se as auctoridades administrativas pudessem a 
tempo hospitalizar os alienados que constituem uma ameaça para a 
tranquilidade dos seus concelhos. Mas nem mesmo os que já de algum modo 
perturbam a segurança publica e offerecem risco imminente de recidiva, 
podem essas auctoridades sequestrar, porque não teem onde»”

. 

5

                                                                 
1 Idem, ibidem, p.301. 
2 Jornal Resistência, nº 1060, 7 de Dezembro de 1906, p. 1. 
3 CID, Sobral. 1905-1906. In Movimento Médico, nº 16, vol. 5. Coimbra: Imprensa da 
Universidade, p. 252. 
 
4 MATOS, Daniel de., ibidem, p. 263. 
5SILVA, A. Henriques da. 1905-1906. “Folha de Coimbra” in ibidem, p. 267. 

.  
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O funeral de Sousa Refoios foi tido como o maior que se vira até 
então em Coimbra, ao ponto do comércio fechar portas durante a passagem 
do cortejo fúnebre. 

O seu requiem recebeu oratória dos Doutores: Pereira Dias, reitor da 
Universidade; Costa Alemão; Egas Moniz; Basílio Freire e Daniel de Matos, 
professores de Medicina; Araújo e Gama, professor de Teologia; Bernardino 
Machado, professor de Filosofia; o estudante sr. Santos e Silva e o operário sr. 
António Carneiro.  

A vida na cidade de Coimbra entenebreceu-se com o trágico 
acontecimento, retardando a tranquilidade do seu viver habitual1

                                                                 
1 Jornal Resistência, nº 1060, 7 de Dezembro de 1906, p. 1. 
 

.  
No que concerne ao assassino do Dr. Refoios, Rodrigo de Barros 

Teixeira dos Reis foi considerado inimputável pelo crime que cometera, e 
levado de volta para o Hospital Conde Ferreira. Contudo, é de ressaltar a 
polémica que estalou na altura do crime e que terá conduzido a alguma réstia 
de dúvida, sobre a hipótese de vingança jesuítica. Em virtude do envolvimento 
de Sousa Refoios nas lutas anticlericais e do Relatório que escrevera sobre o 
Colégio de S. Fiel, quando se soube que Rodrigo de Barros Teixeira dos Reis 
frequentara esse mesmo Colégio, a controvérsia foi inevitável, terminada 
contudo desvanecida, por inconsistência na asserção dos factos.  

Contudo, uma das pesquisas bibliográficas utilizadas para este artigo, 
o manuscrito Memórias, de Belisário Pimenta, poderá concorrer para que esta 
polémica se possa reavivar. Escreve o referido autor a certa altura do seu livro 
de memórias: “(…) na noite desse dia 4, em que o Dr. Refoios morreu, fui ao 
Correio-Geral comprar selos; quando cheguei estava ao posto respectivo um 
padre que não conheci que apresentava um telegrama. Parece que tive um 
palpite e olhei para o telegrama; como tinha boa vista li nitidamente que era 
dirigido para o Colégio de S. Fiel, na Beira Baixa, e dizia apenas estas palavras: 
«Já morreu» e assinava-o um nome qualquer que não tive tempo de ler. 

Olhei então para o padre. Era-me desconhecido, mas devia ser da 
Companhia de Jesus… «Já morreu!...» Era o aviso para S. Fiel de que morrera o 
adversário que escrevera o célebre Relatório acerca do ensino ali ministrado, 
relatório que tanto barulho fizera uns vinte e tantos anos antes e que tanto 
mal causara ao ensino da Companhia. 

A satisfação com que o clérigo escreveria aquelas palavras e a alegria 
com que seria recebido o telegrama! 

“Eu fiquei-me a pensar como, na verdade, é tenebrosa aquela milícia 
do Senhor; e dias passados, quando se soube que o louco que dera os tiros 
fora discípulo de S. Fiel, quis compreender como tudo aquilo é misterioso e 
quase inacreditável! Por que artes subtis se teria chegado aquele fim trágico? 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

- 768 -  As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  

Não sei dizer mais do que isto: o padre, desconhecido em Coimbra, 
largava pelos fios a notícia «Já morreu!» Um inimigo a menos caíra 
misteriosamente pela mão vingadora de um louco…”1

                                                                 
1 PIMENTA, Belisário. 1879-1908. Memórias [Manuscrito], 1º vol., p.302 e 302. 

. 

PROPOSIÇÃO FINAL 

A morte trágica de Sousa Refoios veio interromper uma carreira 
médico-científica notável, que marcou para sempre a Universidade de 
Coimbra, perpetuando a sua memória académica. 

O fim da sua vida às mãos da loucura contribuiu para que fosse 
manifestada cada vez mais a necessidade de criação legisladora, a fim de 
combater os resultados destes actos. Deve salientar-se que a época em apreço 
revelou grande evolução na psiquiatria forense portuguesa, através das leis de 
4 de Julho de 1889, 3 de Abril de 1896 e de 17 de Agosto de 1899, cujo auge 
se espelhou na lei elaborada com o apoio de Júlio de Matos (lei de 11 de Maio 
de 1911), a qual lançava as bases da organização da assistência aos alienados, 
prevendo o funcionamento de consultas externas, a criação de clínicas 
psiquiátricas para doentes agudos, bem como de asilos para doentes crónicos 
e doentes criminais. Em retardo, porquanto esta lei fora aprovada, já muitos 
casos similares ao do assassinato do Dr. Refoios haviam eclodido, tal como o 
caso da morte de Miguel Bombarda, em 1910, em condições semelhantes. 

Em suma, neste artigo pretendeu-se, portanto, homenagear a obra 
de Sousa Refoios, e, no decurso do presente estudo, salientar o seu final 
trágico, enfatizando o enredo em torno da sua morte. O próximo passo deverá 
direccionar-se para a investigação do perfil do seu assassino, em função da 
patologia de que sofria, bem como da possível influência, decorrente da 
passagem pelo Colégio de S. Fiel e finalmente pelo Hospital Conde Ferreira. Ou 
seja, o propósito de indagação de novas informações sobre as causas desta 
perda precoce na História da Universidade de Coimbra e na História da 
Ciência. 
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Em períodos de crise sanitária grave como as que ocorreram em 
1855, 1899 e 1918, especialmente no Porto, onde a cólera morbus, a peste 
bubónica, o tifo exantemático e a gripe pneumónica atacaram e mataram 
percentagens elevadas da população, as imagens das epidemias na imprensa 
permitem-nos conhecer o estado dos conhecimentos científicos num país 
considerado periférico, mas que dispunha de tantos conhecimentos e pessoal 
especializado como os países mais avançados da sua época. Uma base de 
dados de mais de 6.500 notícias, artigos desenvolvidos e anúncios, dá-nos a 
possibilidade de desenvolver os temas do conhecimento científico médico e 
farmacêutico da segunda metade do século XIX e início do XX, o modo como 
ele era transmitido e divulgado ao público, as preocupações suscitadas em 
períodos de crises sanitárias e as soluções apresentadas pelos médicos e pelas 
autoridades sanitárias. 

INTRODUÇÃO. 

Em períodos de crise sanitária grave como as que ocorreram em 
1855, 1899 e 1918, especialmente no Porto, onde a cólera morbus, a peste 
bubónica, o tifo exantemático e a gripe pneumónica atacaram e mataram 
percentagens elevadas da população, as imagens das epidemias na imprensa 
permitem-nos conhecer o estado dos conhecimentos científicos num país 
considerado periférico, mas que dispunha de tantos conhecimentos e pessoal 
especializado como os países mais avançados da sua época. Uma base de 
dados de mais de 6.700 notícias, artigos desenvolvidos e anúncios, dá-nos a 
possibilidade de desenvolver os temas do conhecimento científico médico e 
farmacêutico da segunda metade do século XIX e início do XX, o modo como 
ele era transmitido e divulgado ao público, as preocupações suscitadas em 
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períodos de crises sanitárias e as soluções apresentadas pelos médicos e pelas 
autoridades sanitárias. 

Este trabalho apresenta alguns resultados de uma investigação em 
curso sobre o tema mais vasto da divulgação da Ciência e da Tecnologia a um 
público não especializado. Os temas da saúde e da higiene surgiram como o 
principal fator de interesse por se sobreporem a todos os outros, ocupando 
uma maioria significativa de 64% no conjunto das notícias e anúncios 
recolhidos sobre Ciência e Tecnologia, abrangendo tanto os períodos de 
epidemia declarada como os outros de relativa normalidade a nível sanitário. 
Neste caso são salientados os períodos de epidemia declarada por 
constituírem não só oportunidades únicas para a observação das sociedades e 
dos momentos históricos (Rosenberg, 1987), mas também, para a recolha 
privilegiada dos conhecimentos médicos e farmacêuticos das respetivas 
épocas, contribuindo assim com dados úteis para a História da Medicina e da 
Farmácia em Portugal e respondendo a algumas questões sobre o modo como 
as suas práticas foram introduzidas na vida diária das famílias e da sociedade. 

O principal objetivo deste projeto é analisar o modo como o 
conhecimento científico chegava ao cidadão comum, utilizando a imprensa 
generalista como fonte principal. Tendo em conta o acesso limitado à escrita 
por parte da maioria da população portuguesa, numa altura em que os níveis 
de analfabetismo de pessoas com mais de seis anos eram calculados em cerca 
de 80% em 1878 (Cascão, 2011b), pode, contudo, afirmar-se que a leitura da 
imprensa aumentou consideravelmente ao longo do século XIX e início do XX, 
contribuindo para a formação de audiências interessadas e das 
representações que a sociedade tinha do conhecimento em geral e da ciência 
em particular. Não só a leitura direta, mas a leitura oral e coletiva em espaços 
públicos de sociabilidade, como as tabernas e os mercados, ou mesmo a sua 
divulgação pelos padres na missa do domingo, o que permite estimar uma 
audiência superior à tiragem dos mesmos (Belo, 2001). 

A trajetória de longa duração dos principais periódicos escolhidos 
permite uma continuidade na investigação que nos forneceu material para a 
produção de uma análise comparativa do tema entre meados do século XIX e 
o início do XX. Considerando a intenção explícita da imprensa do século XIX 
em formar audiências e espalhar o conhecimento, utilizam-se as notícias, 
artigos desenvolvidos e anúncios sobre as epidemias de cólera de 1853-56 e 
de 1865, de peste bubónica em 1899 e de tifo exantemático, gripe 
pneumónica e varíola de 1918 como exemplos para avaliar os conhecimentos 
científicos da época, especialmente sobre prevenção e tratamento, e o modo 
como estes eram divulgados e usados pela sociedade e pelas autoridades para 
colocar em vigor medidas de controlo e eliminação das doenças. Em períodos 
de crise sanitária grave como os referidos, especialmente no Porto onde altas 
percentagens da população foram afetadas, as imagens das epidemias na 
imprensa, os comentários, as citações de outros jornais nacionais e 
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internacionais, assim como de livros e revistas científicas, permitem-nos aferir 
a posição de Portugal, um país considerado periférico, e a dos seus cientistas e 
especialistas nas mais diversas áreas, entre os restantes países europeus. 
Verifica-se que o pais dispunha de tantos conhecimentos e pessoal 
especializado como os países mais avançados da sua época1

Os jornais consultados foram: O Comércio, diário publicado no Porto 
entre 2 de junho de 1854 e 30 de julho de 2005, que em 1856 mudou o nome 
para O Comércio do Porto; O Ecco Popular, também do Porto, publicado 
diariamente entre 1847 e 1860; O Século, jornal diário de Lisboa, publicado 
entre abril e dezembro de 1855, data em que interrompeu a sua publicação; 
um novo jornal com o mesmo nome foi publicado entre 1881 e 1977; 
finalmente o Diário de Notícias, também de Lisboa, o mais antigo jornal diário 
ainda em circulação, fundado em 29 de dezembro de 1864

, se bem que com 
grandes discrepâncias entre os grandes centros (Lisboa e Porto) e a periferia, 
sobretudo a nível da distribuição e aplicação dos recursos e do pessoal médico 
e auxiliar. 

2

                                                                 
1 Por exemplo, o médico Bernardino António Gomes (1768-1823), pelos seus trabalhos 
de “controlo da doença no sentido da sua prevenção” pode ser colocado ao nível de 
Pasteur, Koch e Roux, que “desenvolveram a farmacoterapia e recorreram ao 
experimentalismo e contribuíram para uma nova ordem cognitiva e terapêutica” 
(Pereira e Pita, 1993). Assim como mais tarde Câmara Pestana e Ricardo Jorge, cujos 
trabalhos nas áreas da higiene e epidemiologia foram reconhecidos e elogiados a nível 
nacional pelos seus pares e pelo poder político, e também a nível internacional. 
2 Foi seguido pelo diário do Porto O Primeiro de Janeiro, fundado em 1869 e ainda em 
publicação. 

.  

EPIDEMIAS NO SÉCULO XIX. 

No que diz respeito à Medicina e à Saúde Pública, a divulgação das 
informações, especialmente em períodos epidémicos, era uma questão de 
sobrevivência. Ao longo do século XIX tomou-se consciência, pela experiência 
traumática das sucessivas pandemias, que a prevenção e cada vez mais a 
higiene eram os meios mais eficazes para lidar com as crises sanitárias em 
geral e as doenças em particular. O discurso higienista introduziu a Medicina 
na vida privada (Ferreira, 1999) e as autoridades aplicaram-no para lutar 
contra as epidemias, usando-o nos relatórios oficiais que eram publicados na 
íntegra nos periódicos generalistas. Sem este recurso os médicos e as 
autoridades sanitárias teriam perdido as sucessivas batalhas contra as 
doenças em que o mundo inteiro estava envolvido. Não apenas em resposta 
às epidemias, mas também no combate às doenças endémicas que causavam 
altos níveis de mortalidade, condicionando a economia e todos os aspetos da 
vida das pessoas, das cidades e dos países (Pelling, 1978). 
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Chegar à idade adulta e sobreviver mais alguns anos era obra 
considerável até ao século XX. Desde logo, se os recém-nascidos não morriam 
logo de “debilidade congénita”, muitos ficavam órfãos logo à nascença, nos 
casos bastante frequentes de morte das mães na altura do parto ou pouco 
tempo depois com febres puerperais, típicas das infecções pós-parto, que 
eram fatais já que não havia antibióticos. Nestas situações as hipóteses de 
sobrevivência do recém-nascido diminuíam, a menos que se providenciasse 
uma ama-de-leite que cumprisse os requisitos mínimos de salubridade. Ao 
longo da infância a sucessão de doenças era praticamente inevitável: 
raquitismo, paralisia infantil, sarampo (e suas derivadas, como a varicela, 
rubéola, papeira), difteria, tosse convulsa (coqueluche), meningite, escarlatina 
e poliomielite, eram “grandes responsáveis pela mortalidade até ao primeiro 
ano de vida” (Vaquinhas, 2011). A somar a estas, doenças endémicas como a 
tuberculose, sífilis, lepra, febre tifóide e malária (as chamadas “sezões” ou 
“febres intermitentes”), tétano, lúpus; doenças sazonais como as gripes, 
gastrites, enterites e disenterias; e ainda algumas ocasionais como a sarna, a 
raiva (hidrofobia), a febre da carraça, a gonorreia, a leishmaniose (Jorge, 
1935), a brucelose (ou febre de Malta, transmitida pelas ovelhas) e o 
carbúnculo (antraz) dizimavam grande parte da população adulta.  

Acrescentam-se ainda a asma e algumas doenças que ainda nem 
tinham sido identificadas, como a hepatite, a cirrose, ou a diabetes (a insulina 
só foi isolada em 1921 por Banting, Best e Macleod, que foram premiados com 
o Prémio Nobel em Fisiologia em 1923). Também o cancro era referido de 
forma geral e mal definida, apesar de já em 1865, por exemplo, ter sido objeto 
de teses na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa1. Num anúncio de um 
“unguento milagroso” percebe-se a confusão entre doenças tão diferentes: 
“cura cancros, alporcas, antrazes e toda a qualidade de chaga ou ferida por 
mais antiga que seja” (Diário de Notícias, 04/11/1865)2

                                                                 
1 “Anteontem defendeu brilhantemente a sua tese, acerca do cancro do fígado, na 
escola de medicina de Lisboa, na travessa da Porta do Carro, a S. Lázaro, o distinto 
académico sr. João Cesário de Lacerda, moço a quem as letras já devem não pouca 
dedicação.” (Diário de Notícias, 26/07/1865). 
2 Alporca é o mesmo que escrófula: é uma inflamação de gânglio linfático que está 
associada à tuberculose. Antraz ou carbúnculo é provocado por uma bactéria.  

. Ainda em 1918 o 
medicamento Histogenol Naline com sêllo Viteri anunciava a cura de 38 
doenças tão diversas como tuberculose, lúpus, cancro, anemia, raquitismo, 
escrófulas, crescimento irregular, fastio, más digestões, azia, asma, bronquites 
crónicas, gripe, febre, magreza, palidez, debilidade, fadiga cerebral, 
desarranjos nervosos, neurastenia, doenças mentais, insónia, e ainda 
“definhamento resultante dos desportos violentos, falta de regularidade nas 
menstruações…” (O Comércio do Porto, 04/01/1918). A somar a isto tudo, os 
“flagelos sociais”, como o alcoolismo, uma patologia que “enfraquecia a raça” 
(Correia, 1938). 
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Perante tal cenário, e considerando a falta de conhecimentos e de 
condições materiais para combater estas doenças que debilitavam as 
populações, podemos calcular o impacto da chegada de uma epidemia do 
exterior e o terror que esta causou. O século XIX foi o século das grandes 
pandemias. Para além das habituais epidemias de peste negra, febre-amarela 
e varíola, este século viu surgir pela primeira vez na Europa e depois 
espalhadas pelo mundo inteiro as agressivas e devastadoras epidemias de 
cólera. Apesar de alguns autores defenderem que se devem estudar as febres, 
mais que os surtos de cólera, pelas suas consequências a longo termo e pelo 
número de vítimas mais reduzido do que as provocadas pelas doenças 
endémicas1

                                                                 
1 “The medical impact of cholera has been exaggerated because of the high drama that 
accompanied epidemic invasions and the extensive records they left in their wake” 
(Pelling, 1978). Segundo a autora, as mortes por cólera eram ultrapassadas pelas 
febres tifóides, escarlatina, sarampo e sobretudo a tuberculose; as epidemias de cólera 
tinham mais impacto pela sua divulgação, pelas consequentes medidas sanitárias 
tomadas pelas autoridades e ainda pela literatura. Também Rosenberg (1987) afirmou 
que nos EUA os surtos de cólera tiveram um impacto duradouro limitado. 

, não há dúvida que esta epidemia alterou de forma significativa o 
modo de encarar as doenças por parte do poder político. A sua influência no 
desenvolvimento de políticas sanitárias foi fundamental e resultou na criação 
de novos conceitos de higiene e saúde pública que ainda hoje vigoram. Devido 
aos trabalhos de John Snow e à identificação da causa da difusão da doença é 
que se avançou para obras de saneamento básico. Em Portugal estes 
trabalhos foram realizados mais tarde, mas foram as sucessivas epidemias que 
provocaram o alerta nas autoridades e na sociedade civil.  

Os Estados reagiram às epidemias por vezes de forma divergente, 
com medidas restritivas que privilegiavam os cordões sanitários e as 
quarentenas, e que tinham consequências económicas por vezes tão 
devastadoras como a própria doença. A comunidade médica internacional, se 
bem que beneficiasse de uma circulação bastante regular do conhecimento, 
pelo menos entre os países europeus e da América do Norte, verificou a falta 
de capacidade de resposta prática à doença. A partir de 1851 as potências 
europeias começaram a enviar os seus melhores especialistas a Conferências 
Sanitárias Internacionais que visavam a uniformização das medidas sanitárias 
a pôr em prática. Estas conferências, iniciadas em Paris e repetidas em 
Constantinopla em 1866, Viena em 1874, Washington em 1881, Roma em 
1885, Veneza em 1892, Dresden em 1893 e de novo em Veneza em 1897, 
revelaram “um conhecimento científico em constante mutação” e “posições 
nacionais divergentes e mutáveis ao longo do tempo. As grandes potências 
europeias – Inglaterra, França e mais tarde a Alemanha – posicionaram-se em 
campos por vezes antagónicos pressionando os países mais pequenos e 
periféricos a prescindirem da severidade das medidas quarentenárias” 
(Garnel, 2009). 
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Em todas estas conferências, para além da identificação das doenças 
e respetivas medidas profiláticas e tratamentos, que eram recomendadas aos 
Estados para a aplicação de medidas uniformizadas, a discussão centrava-se 
na questão do contágio, que não era consensual. Durante séculos o contágio 
das doenças fora defendido e apoiado pelos Estados quando estabeleceram as 
primeiras quarentenas (Ackerknecht, 1948). Porém, o século XIX viu surgir 
uma nova geração de cientistas que negaram o contágio das doenças, 
baseando-se na ineficácia das quarentenas e dos cordões sanitários 
(especialmente na altura da epidemia de cólera de 1832). Os cientistas 
defensores do “anti-contagionismo” lutaram pela liberdade do indivíduo e do 
comércio, contra o despotismo e a reacção. Verificou-se assim, numa clara 
associação entre teorias anti-contágio e interesses comerciais, que os 
governos do norte da Europa, mais liberais e progressistas, avançaram com 
políticas higienistas, abolindo quarentenas e cordões sanitários, enquanto os 
do sul da Europa, mais conservadores, mantiveram as práticas 
correspondentes à teoria do contágio. O Porto, uma cidade liberal, mercantil e 
em pleno desenvolvimento industrial e comercial, reagiu violentamente 
contra a autoridade da capital, que o obrigou ao cordão sanitário em todos os 
períodos epidémicos. E os seus jornais, por lealdade política e dependência 
económica, fizeram sempre uma campanha forte e persistente contra as 
medidas autoritárias impostas pela capital. 

Esta posição enquadra-se nos aspetos positivos da teoria anti-
contágio descritos por Ackerknecht e que deram origem a grandes operações 
sanitárias dirigidas especificamente contra a sujidade, as quais acabaram por 
ter resultados bastante mais eficazes na prevenção das subsequentes 
epidemias do que as medidas restritivas aplicadas pelos estados do sul da 
Europa. Uma vez que os cordões sanitários nunca eram aplicados 
rigorosamente, os elementos transmissores das doenças contornavam 
facilmente as barreiras militares. Por outro lado, a aplicação forçada de 
medidas de higiene e de isolamento dos doentes, que também encontrava 
resistência enfurecida por parte das populações, acabava por ter resultados 
mais eficazes no controlo das epidemias e das doenças em geral.  

De qualquer modo, e apesar da circulação do conhecimento científico 
e da apropriação deste por parte das autoridades, que o usaram com 
combater a doença, a urgência das crises epidémicas não era compatível com 
o maior problema a resolver a longo prazo: a falta de higiene, tanto pessoal 
como das habitações, especialmente nas cidades. Os rios para onde se atirava 
tudo eram lugares propícios ao desenvolvimento das epidemias, os pântanos 
às febres intermitentes. E se a natureza exalava “miasmas”, as cidades, com as 
suas habitações pequenas e mal arejadas, tinham a sua “atmosfera 
corrompida” (O Comércio, 06/06/1855). O Porto, em particular, apresentava 
condições especiais para o desenvolvimento das doenças, por ser uma cidade 
industrial com uma população de grande mobilidade a viver nas piores 
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condições de salubridade. Apesar das medidas do Estado para melhorar a 
higiene pública, no final do século XIX os problemas da cidade do Porto 
persistiam de tal maneira que Ricardo Jorge apelidou-a “cidade cemiterial”. Na 
sua obra de 1899 Demografia e Higiene da Cidade do Porto: clima, população, 
mortalidade, o autor aprofundou a questão das ilhas como causa para a 
proliferação de doenças e epidemias, com especial destaque para a 
tuberculose. Este seu trabalho ajudou a influenciar a Rainha D. Amélia na 
criação, nesse mesmo ano, da Assistência Nacional aos Tuberculosos e na 
construção de sanatórios para os doentes (Almeida, 1995).  

Até no estrangeiro era situação era conhecida: “O Porto tem falta de 
um bom sistema de canalização e a imundice nos bairros baixos da cidade é 
indescritível e suficiente para provocar qualquer epidemia. (…) É agora 
necessário tomar medidas muito enérgicas, construir novos esgotos ou sem 
isso o Porto continuará a ser das cidades mais insalubres da Europa” (artigo do 
Times, de Londres, transcrito no Diário de Notícias, 05/09/1899). Em 1918 a 
situação não melhorara. O mesmo Ricardo Jorge, nesta altura Diretor-Geral da 
Saúde e diretor do Instituto Central de Higiene, descreveu num relatório 
oficial a situação das ilhas do Porto perante a epidemia de tifo exantemático: a 
doença tem como “predilecção as classes ínfimas, mal alojadas, mal tratadas e 
mal mantidas” (Diário de Notícias, 21/02/1918). Nas ilhas do Porto, como nas 
casas de malta do sul, os operários e os trabalhadores eventuais dormiam à 
vez na mesma enxerga, em quartos partilhados, sem acesso a água corrente 
ou saneamento básico. Esta situação não melhorou muito: em 1950 as 
estatísticas de higiene, das comodidades domésticas e das condições 
sanitárias das casas em Portugal ainda podiam ser consideradas “calamitosas” 
(Cascão, 2011a). Sem dúvida a curva demográfica da população portuguesa só 
começa a subir significativamente quando os problemas de saúde pública 
começam a ser resolvidos, numa conjunção entre políticas de saneamento 
básico, tratamento de águas, programas de vacinação e higiene escolar e 
introdução dos antibióticos na vida das populações, especialmente a partir do 
final da Segunda Guerra Mundial. 

Em todo o caso, as medidas de prevenção das doenças, com ênfase 
na higiene, sempre foram as mais divulgadas em períodos de risco sanitário e 
a comunidade científica em conjunto com a classe política esforçaram-se por 
educar as populações nesse sentido. Sem dúvida que a colaboração da 
imprensa generalista foi fundamental nessa divulgação, na sua qualidade de 
meio privilegiado de acesso ao público, antes do cinema, da televisão e da 
internet. 

CÓLERA 

Durante a epidemia de cólera de 1855 em Portugal, os pobres 
estavam doentes por sua própria culpa, porque tinham vícios e 
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comportamentos repreensíveis. Era verão, estava calor, e eles expunham-se 
ao sol que era mortífero. Assim, todas as medidas sanitárias decretadas pelas 
autoridades, especialmente no Porto, onde se impôs a quarentena aos navios 
e ao trânsito e a proibição dos mercados, foram vistas como desnecessárias. 
Especialmente importante: era preciso restabelecer a liberdade do comércio.  

Esta controvérsia dominou as páginas dos jornais desde 1854 a 1856. 
A epidemia de cholera morbus foi um tema favorito, e as notícias da sua 
evolução, tanto na Europa e no resto do mundo, como em Portugal, foram 
consideradas essenciais. Esta epidemia atingiu especialmente o Porto e a 
região norte de Portugal em 1855, assim como o Algarve, e no ano seguinte 
chegou a Lisboa e às ilhas. A maioria dos jornais dedicou grande atenção a 
esta doença, divulgando as medidas sanitárias e as preocupações das 
autoridades públicas, além de emitir opiniões sobre as mesmas.  

O estado atual dos conhecimentos identifica a cólera como causado 
pela bactéria Vibrio cholerae (identificado por Robert Koch em 1883). A sua 
transmissão faz-se por meio de águas ou alimentos contaminados. Os 
primeiros sintomas são fortes diarreias, seguidos de desidratação, febres altas, 
vómitos, dores abdominais. Nos casos mais graves estes sintomas são 
seguidos de queda de temperatura corporal e morte. A prevenção resume-se 
à adopção de medidas de saneamento básico: a desinfecção das águas com 
cloro, que foi posta em prática na Europa e na América do Norte ao longo do 
século XX, extinguiu a doença nestas regiões do globo, se bem que noutras, 
onde estas medidas continuam a ser de mais difícil execução, a doença ainda 
surja com gravidade. Nestes casos, aplicam-se medidas de quarentena e 
isolamento dos pacientes, e o tratamento faz-se com soluções que repõem a 
água e os sais minerais perdidos e com antibióticos, nomeadamente a 
tetraciclina.  

A origem da cólera encontra-se na Ásia, mais propriamente no Rio 
Ganges, a partir do qual se espalhou por todo o mundo pelas rotas comerciais. 
Chegou primeiro à Rússia, de onde se propagou para a Europa e daí para a 
América (Rosenberg, 1987). Esta primeira vaga da epidemia chegou a Portugal 
em 1833, mais precisamente ao Porto, a bordo do vapor London Marchant, 
com o general Solignac e 200 soldados belgas, vindos de Ostende para ajudar 
os Liberais na Guerra Civil (Gomes, 1866). Durante o Cerco do Porto, e depois 
quando se espalhou pelo país, a epidemia de cólera acabou por causar mais 
de 40.000 mortos, um número mais elevado do que o da própria guerra. 
Depois desta, seguiram-se mais 8 vagas epidémicas, intensificadas pela falta 
de higiene nas casas e nas ruas, pelo uso de água e alimentos contaminados e 
pela concentração dos doentes em pequenos espaços (Cascão, 1993).  

A segunda grande vaga epidémica começou em Paris em 1849 e 
espalhou-se para Londres. E a terceira, entre 1852 e 1860, causou mais de um 
milhão de mortes, afetando sobretudo a Rússia. Foi quando esta epidemia de 
cólera chegou a Inglaterra que foram dados os primeiros passos para a 
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identificação e prevenção da doença: em 1854 o médico John Snow verificou 
que 500 casos mortais ocorridos em 10 dias na zona central de Londres 
resultavam de beber água na bomba de Broad Street. Fechou a bomba e em 
poucos dias o foco epidémico cessou. Foi a primeira observação válida sobre a 
transmissão da afecção, que até então se considerava ter como veículos os 
“miasmas” e o ar em geral. Com a colaboração de Henry Whitehead, um 
pastor anglicano, Snow estabeleceu a relação direta entre as bactérias e a 
doença. 

Depois de se espalhar por toda a Europa e pelo Mediterrâneo, 
Canadá, Estados Unidos e as ilhas das Caraíbas em 1853, esta epidemia de 
cólera chegou a Portugal em dezembro pela fronteira norte. Em maio de 1854 
começaram a morrer pessoas e as medidas de quarentenas foram postas em 
prática. Os jornais portugueses transcreviam diariamente os editais do 
conselho de saúde que classificavam os portos estrangeiros como “limpos”, 
“suspeitos” ou “sujos”, consoante o grau de infecção de cólera ou febre-
amarela, e com implicações diretas em medidas de quarentena. Em setembro 
de 1854 as cidades portuguesas de fronteira começaram a tomar medidas 
preventivas, para evitar o contágio de Espanha. E os jornais começaram a 
alertar as autoridades sanitárias para limpar as cidades e tomar as medidas 
aconselhadas pela higiene. A cólera acabou por penetrar em Portugal pelo Rio 
Douro, infetando com gravidade as vilas ribeirinhas a partir de maio. 
Imediatamente o Porto foi isolado: nenhum barco podia chegar pelo rio à 
cidade, sem passar pelo lazareto montado uns quilómetros antes e cumprir a 
quarentena. Os protestos começaram logo nos jornais portuenses contra este 
“verdadeiro atentado à liberdade do comércio” e contra as “medidas ineptas, 
que muito prejudicam o público, e especialmente a classe comercial” (O 
Comércio, 16/05/1855), e que ainda por cima permitiam a passagem das 
pessoas por via terrestre.  

Ao mesmo tempo que o Porto se preparava para a invasão da 
epidemia, montando hospitais especiais e distribuindo panfletos explicativos 
das medidas de higiene, a discussão nos jornais sobre o tema do contágio e da 
verdadeira eficácia das medidas de quarentena chegava ao rubro. 
Especialmente quando as feiras e os mercados foram proibidos em junho de 
1855: considerando que esta era a base da atividade económica da região, os 
produtores poderiam ir à falência se não colocassem os seus produtos, o que 
constituía “uma calamidade superior à transmissão do mal, porque o mal 
resultante é muito maior aumentando a miséria” (O Comércio, 01/08/1855). 
Na mesma linha, as medidas higiénicas preventivas eram consideradas 
essenciais, já que a verdadeira causa da doença residia, segundo os redatores, 
em comportamentos desviantes e falta de cuidados. Nesta fase abundaram os 
artigos desenvolvidos com conselhos de higiene para limpeza das casas e das 
ruas e os anúncios de livros e tratados práticos de Medicina especializados em 
cólera, com instruções para prevenir e tratar a doença antes da chegada do 
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médico, incluindo os tratados homeopáticos, tão em voga na altura e 
amplamente divulgados nas páginas dos jornais.  

O Porto foi oficialmente considerado sujo em 1 de julho de 1855. 
Tomaram-se medidas oficiais para combater a cólera, como por exemplo os já 
referidos hospitais, a visitação das casas de malta e das ilhas, e o fornecimento 
gratuito de medicamentos nas farmácias. Nas vilas pequenas estes serviços 
foram mais difíceis de fornecer, porque havia falta de médicos e de 
medicamentos. A epidemia no Porto durou oficialmente até novembro. Mas 
nas pequenas vilas do norte de Portugal a epidemia continuou e só em 
dezembro foram permitidos os primeiros mercados. 

Em todo o país a cólera provocou 8.718 vítimas nesse ano, o que 
representa cerca de 45% dos doentes. No ano seguinte a epidemia espalhou-
se de Lisboa para a ilha da Madeira, matando mais 9.000 pessoas, 3.600 das 
quais na capital. Ainda em 1856 a febre-amarela, importada do Brasil em 
julho, ajudou a aumentar a taxa de mortalidade. Em 1857 quase 10% da 
população de Lisboa contraiu a doença. Das 17.000 pessoas infetadas, 5.000 
pereceram (Cascão, 1993).  

Em 1855 salientou-se nos jornais diários portugueses a transcrição de 
textos da Gazeta Médica de Lisboa, uma revista publicada entre 1853 e 1875, 
do Escholiaste Médico, publicado pela repartição de saúde do exército entre 
1843 e 1869, da Agulha Médica (1855-1856) e de dois jornais de ciências da 
farmácia: o Jornal de Farmácia e Ciências Acessórias de Lisboa (1848-1888) e o 
jornal da Sociedade Pharmaceutica Lusitana (1838-1933). Os conteúdos destas 
publicações interessaram a imprensa generalista e, em simbiose, as revistas 
científicas pagavam anúncios nas páginas dos jornais, revelando, tal como se 
passava no Brasil, uma tentativa de “medicalização da sociedade”, ao 
disponibilizar conteúdos que se destinavam a formar e ampliar a audiência da 
Medicina, e a sua inscrição na vida pública (Ferreira, 1999 e Figueiredo, 2006).  

Em geral a imprensa deste período tentou encontrar explicações 
científicas e racionais para o flagelo a que se assistia e criticou vigorosamente 
os costumes populares, em especial os religiosos. Entre as causas conhecidas 
para a doença, a pobreza parecia ser a que reunia maior unanimidade. De 
facto, os pobres eram sempre os primeiros a morrer nestas epidemias e os 
que tinham maiores taxas de mortalidade. Recomendavam-se os alimentos 
cozinhados, especialmente os cozidos. No que diz respeito à assistência: tinha-
se já verificado que os doentes conseguiam salvar-se se fossem assistidos 
prontamente. Nas últimas fases da doença, o que podia ocorrer por vezes 
apenas horas depois desta se declarar, já não havia muito a fazer. Portanto, 
publicavam-se nos jornais incentivos à ida para os hospitais, onde receberiam 
tratamento. 

Depois de estabelecerem que a cólera não era contagiosa, e de se 
posicionarem de forma unânime contra as medidas de quarentena do 
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Conselho de Saúde, os jornais de Lisboa e do Porto tentaram encontrar outras 
causas para a epidemia: o ozono, ou mesmo o medo, o terror.  

A prevenção era assegurada pelas autoridades, com ênfase no 
isolamento e na higiene. Os jornais também contribuíram para divulgar 
medidas higiénicas, como a limpeza das casas e das roupas, a importância de 
abrir as janelas e arejar as casas e livrar-se dos “mismas pútridos”, 
considerados a principal origem de contaminação. Tanto os anúncios como as 
notícias revelam o estado da arte da época, no que diz respeito ao tratamento 
e aos medicamentos: o espírito de cânfora era o único conhecido. Beber chá, 
bebidas espirituosas e vinho também era aconselhado, fricção das 
extremidades, quando o paciente estava mesmo quase a morrer e sem 
circulação, banhos de água salgada. Também se aplicavam sanguessugas ou 
fumigações de enxofre (O Século, 16/11/1855). Sem dúvida com a intenção de 
ensinar os leitores, os jornais publicaram descrições detalhadas dos sintomas 
da doença e instruções desenvolvidas sobre os modos de acção e sobre 
alimentação, incluindo relatórios oficiais que listavam, depois das medidas 
higiénicas, os seguintes tratamentos: “fricções nas extremidades, água 
quente, chá, canja, e um xarope com goma-arábica, ovo e láudano” (O Século, 
26/05/1855). 

PESTE BUBÓNICA 

Em 1899 declarou-se no Porto uma epidemia de Peste Bubónica, 
diagnosticada pelo Prof. de Higiene e Medicina Legal da Escola Médico-
Cirúrgica do Porto, Dr. Ricardo Jorge, na altura médico municipal e diretor do 
posto de desinfecção pública do Porto, e verificada por vários médicos 
estrangeiros que se deslocaram a Portugal para estudar a doença. Em 24 de 
agosto de 1899 foi estabelecido um cordão sanitário à volta do Porto, cercado 
pelas autoridades militares, que foi levantado em 22 de dezembro. Os jornais 
diários transcreveram todo o processo científico de apuramento dos 
diagnósticos: autópsias, inoculação de ratos, etc. Os relatórios do Prof. Ricardo 
Jorge foram minuciosamente reproduzidos nos jornais diários, o que revela o 
interesse dos jornalistas na divulgação dos métodos científicos, com o objetivo 
de alertar os leitores para o perigo real da doença, que não foi bem aceite no 
Porto. 

O bacilo que provoca a doença tinha sido isolado em 1894 por 
Alexandre Emile Jean Yersin, um médico Suiço, em conjunto com Kitasato 
Shibasaburō, após investigação sobre esta doença na China. A sua transmissão 
era feita pelas pulgas dos ratos e, entre os humanos, podia haver transmissão 
direta pela pele, nariz e boca. O único tratamento conhecido na altura era o 
soro Yersin, produzido no Instituto Pasteur de Paris. Duzentos tubos deste 
medicamento foram logo encomendados, apesar da opinião de Ricardo Jorge 
que este soro não dava “os resultados lisonjeiros que a princípio se 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono  - 781 - 

divulgaram” (Diário de Notícias, 18/08/1899). A sua eficácia dependia da 
rapidez da aplicação, logo nos primeiros dias da doença, e funcionava melhor 
ainda como preventivo, como foi usado pelos médicos franceses que se 
deslocaram ao Porto para estudar a evolução da epidemia: “o dr. Calmette, 
que vem ao Porto, delegado do Instituto Pasteur, de Paris, estudar a epidemia 
da peste bubónica. O ilustre bacteriologista, que é uma notabilidade científica 
francesa (vem acompanhado do) dr. Salemberie, preparador ajudante do dr. 
Roux, no Instituto Pasteur, de Paris. (…) O dr. Calmette tem a mais inteira 
confiança na eficácia do soro anti-bubónico, aplicado principalmente como 
preservativo. (…) declararam que estão imunes do contágio de peste por 15 
dias, por isso que se vacinaram em Paris” (Diário de Notícias, 03/09/1899). 
Ainda nesse mês os próprios filhos de Ricardo Jorge foram vacinados pelo Dr. 
Calmette com este soro, assim como alguns comerciantes do Porto.   

Apesar da confiança dos médicos franceses neste soro, Ricardo Jorge 
conhecia bem as condições em que a doença se desenvolvia e os grupos mais 
afetados: “As classes trabalhadoras, miseráveis e mais imundas, ou nos seus 
hábitos ou na casa em que residem”. Por esse motivo, foram imediatamente 
postas em práticas medidas sanitárias rigorosas obrigando à higiene pessoal 
(com a construção de balneários públicos) e para o combate aos agentes 
transmissores da doença: os ratos e as pulgas. Um pormenor interessante do 
combate à epidemia foi a caça aos ratos e aos gatos, que fez as crianças do 
Porto e de Lisboa ganharem algum dinheiro: por cada rato grande entregue 
numa esquadra de polícia recebiam 20 réis, por cada pequeno 10, o que 
motivou uma colheita diária considerável (Diário de Notícias, 15/10/1899). Ao 
mesmo tempo criou-se um cordão sanitário à volta do Porto, defendido pelo 
exército, e suprimiram-se todos os comboios de recreio, todas as “feiras, 
romarias e outros ajuntamentos”, e obrigou-se a inspecção médica todos os 
passageiros e empregados dos comboios, que tinham de cumprir uma 
quarentena de nove dias (Diário de Notícias, 18/08/1899). Sem dúvida, a 
grande aposta de Ricardo Jorge foi na prevenção da disseminação da doença, 
isolando os doentes e a própria cidade, na linha dos trabalhos de Pasteur, 
Koch, Roux, Bernardino António Gomes e outros que “desenvolveram a 
farmacoterapia e recorreram ao experimentalismo e contribuíram para uma 
nova ordem congnitiva e terapêutica (…) o controlo da doença no sentido da 
sua prevenção e, ainda, a doença vista numa perspetiva médico-social, ou 
higienista, assumiu uma particular valorização” (Pereira e Pita, 1993). 

A maior urgência das autoridades era delimitar os focos de infecção. 
De facto, as medidas radicais postas em prática por Ricardo Jorge logo nos 
primeiros dias do surto epidémico delimitaram o contágio da doença, que 
teve uma mortalidade reduzida (326 casos, dos quais 111 óbitos, Diário de 
Notícias, 31/01/1900), o que contribuiu para as afirmações locais de que não 
se tratava de uma epidemia. No entanto, os banhos obrigatórios, as casas e 
roupas queimadas quando os médicos e os subdelegados de saúde realizavam 
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visitas domiciliárias, acompanhados pela polícia, e encontrava um doente de 
peste, e o isolamento forçados dos doentes e de todos os seus familiares e 
vizinhos em hospitais especiais, todas estas acções eram motivo de grande 
revolta popular, que provocaram cenas de autêntica guerra civil. Apesar do 
apoio dos médicos do Porto, Ricardo Jorge acabou por se demitir e pedir 
transferência para Lisboa. Câmara Pestana ainda continuou no Porto a estudar 
a peste bubónica e acabou por ser infetado e morrer em Lisboa no dia 15 de 
novembro de 1899, apesar de também ter sido vacinado com o soro. Mas o 
combate contra a disseminação da epidemia estava ganho e a doença foi 
considerada extinta em janeiro de 1900.  

Uma inovação importante neste período foi uma máscara profilática 
facial inventada pelo médico portuense Afonso de Lemos para ser usada por 
médicos e enfermeiros na observação e tratamento dos doentes de peste 
(Diário de Notícias, 24/08/1899). Considerando que foi apenas em 1918, 
durante a epidemia de gripe, que as máscaras faciais foram popularizadas, 
este aparelho é demonstrativo da criatividade dos médicos portugueses.  

TIFO EXANTEMÁTICO, GRIPE PNEUMÓNICA E VARÍOLA 

O ano de 1918 foi marcado pelo final da Primeira Guerra Mundial. 
Mas mais mortífera foi a epidemia de gripe pneumónica que se espalhou por 
todo o mundo e que provou ser “um dos piores flagelos epidémicos da 
história humana” (Sobral, 2009), que matou entre 50 e 100 milhões de 
pessoas. No Porto, esta epidemia encontrou uma população já extremamente 
debilitada pelas doenças endémicas já descritas, agravadas pelas condições 
sanitárias que não tinham sido objeto de melhorias significativas.  

Em dezembro de 1917 declarou-se uma epidemia de tifo 
exantemático no Porto. Logo em janeiro de 1918, na qualidade de Diretor-
Geral da Saúde, Ricardo Jorge deslocou-se ao Porto para estudar o problema e 
colocar em prática as primeiras medidas sanitárias. Como resultado do seu 
inquérito local, elaborou um relatório que foi apresentado no Conselho 
Superior de Higiene, no qual desenvolveu a história e definição da doença e 
apresentou o plano das medidas destinadas ao seu combate naquela cidade e 
no país (Diário de Notícias, 21/02/1918). O seu plano sanitário foi colocado em 
prática pelo Prof. Augusto de Almeida Monjardino, nomeado comissário do 
governo na cidade do Porto para combate à epidemia no dia 23 de fevereiro 
de 1918, e depois pelo Prof. António de Almeida Garrett, que o sucedeu no 
cargo e desde 18 de maio de 1918 dirigiu o combate à epidemia de tifo 
exantemático que se prolongou até março do ano seguinte. Em simultâneo o 
comissário do governo teve de lidar com a epidemia de gripe pneumónica 
que, desde agosto desse ano (a publicação oficial do diagnóstico desta 
epidemia foi em 31 de agosto de 1918, Diário de Notícias, 25/09/1918), e com 
maior intensidade em outubro, provocou em Portugal um número de mortos 
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estimado em mais de 135.000, apesar das estatísticas oficiais apontarem para 
59.000 (Sobral, 2009).  

Se as medidas sanitárias tomadas para evitar a propagação do tifo 
exantemático foram muito semelhantes às da peste bubónica de 1899, com os 
banhos obrigatórios e a desinfecção de roupas e casas para matar os piolhos 
transmissores da doença, o isolamento dos doentes e dos seus contatos mais 
imediatos, as visitas domiciliárias e a notificação obrigatória dos epidemiados, 
com a cidade dividida em áreas sanitárias e a obrigatoriedade de guias 
sanitárias para os viajantes (apenas não se criou o cordão sanitário), além da 
recomendação do recrutamento de tifosos curados para os serviços perigosos 
de despiolhamento, aproveitando a sua imunidade à doença (Sousa, 2009), 
pelo contrário, no que disse respeito à gripe, a sua propagação pelo ar tornou 
desnecessárias medidas restritivas à circulação de pessoas. Aconselhou-se 
apenas “evitar a permanência em lugares fechados onde haja grandes 
aglomerações (...) devem arejar-se largamente as habitações e lugares de 
trabalho. É para aconselhar o uso de preparações desinfetantes das vias nasais 
e garganta” e tornou-se “obrigatória a declaração por escrito de todos os 
casos” (O Comércio do Porto, 15/06/1918). Segundo o relatório de Ricardo 
Jorge, “não se oferece profilaxia efetiva e eficaz a exercer contra tal epidemia 
que não seja a higiene geral e assistência dos atacados preferentemente em 
hospital de isolamento” (O Comércio do Porto, 25/09/1918). Mais tarde as 
feiras e mercados foram proibidos e as escolas só iniciaram o ano letivo depois 
do dia 28 de novembro. Em simultâneo, entre junho e dezembro de 1918 
verificou-se uma epidemia de varíola que obrigou a um movimento de 
vacinação rigorosíssimo em todo o país. 

Na sequência destas epidemias, Ricardo Jorge participou em 
conferências internacionais, como a da Comissão Sanitária dos Países Aliados, 
que se realizou em Paris em abril de 1918 (Diário de Notícias, 10/04/1918) e 
também no ano seguinte, em março, apresentou à mesma comissão um 
relatório sobre a gripe; em outubro de 1919 apresentou uma comunicação ao 
Comité Internacional de Higiene Pública sobre o tifo exantemático no Porto, 
na qual reafirmou que o piolho, agente responsável pela transmissão da 
doença, era ainda muito frequente nas classes mais pobres, também as mais 
afetadas. Estes relatórios foram publicados respetivamente em 1919 e 1920. 

Apesar do intenso trabalho de Ricardo Jorge, o processo de transição 
sanitária teria lugar em Portugal apenas a partir da década de 1920, em 
flagrante atraso relativamente a outros países europeus. Porém, só se 
consolidaria definitivamente na década de 1950, época em se pode afirmar 
que a transição epidemiológica estava terminada (Sousa, 2009). 

RESUMO DO TEMA: 
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Em todos os momentos epidémicos descritos, um fator foi sempre 
salientado nas notícias, independentemente do estado dos conhecimentos 
médico-farmacênticos das respetivas épocas: a higiene. Repetem-se desde os 
meados do século XIX as preocupações com a limpeza e arejamento das casas, 
das roupas, dos móveis, e do corpo dos doentes. Curiosamente as referências 
à lavagem das mãos estão praticamente ausentes, mesmo em 1918. Numa 
base de dados tão vasta como a que foi construída para esta investigação, 
entre 6.700 entradas apenas 11 referem esse tema, e nem sempre de forma 
positiva. A higiene ainda tinha um grande caminho a percorrer até chegar à 
prevenção correta das epidemias. 
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Epidemias no 
Porto 

Datas Mortes 
Taxas de 
mortalidade 

Causas 
conhecidas na 
época 

Causas atribuídas a: Transmissão Medidas sanitárias Tratamentos 

Cólera 
morbus 

Maio de 
1855 a 1857 

22.700 por 
todo o país 45% Desconhecida 

Miséria, falta de 
higiene, 
comportamentos 
excessivos, maus 
hábitos alimentares, 
miasmas, terror 

Desconhecida, 
negação do 
contágio, 
alimentação, 
água 

Isolamento dos 
doentes e de cidades 
inteiras, quarentenas, 
higiene, hospitais 
especiais, proibição de 
mercados, 
encerramento de 
escolas 

Tratamento específico 
desconhecido. Espírito 
de cânfora, esfregar os 
doentes com água 
salgada morna, bebidas 
espirituosas, menta, 
iodo, sanguessugas. 

Peste 
Bubónica 

Junho de 
1899 a 
janeiro de 
1900 

111, de 
326 casos 34% 

Bacilo 
descoberto 
por Yersin e 
Kitasato 
Shibasaburō 

Miséria, falta de 
higiene, pulgas, 
ratos, "um micróbio", 
comportamentos 
excessivos 

Pulgas, dos 
ratos; 
transmissão 
pela pele, nariz 
e boca 

Isolamento dos 
doentes e de toda a 
cidade, higiene, 
hospitais especiais, 
proibição dos 
mercados e feiras, 
disinfeção de prédios e 
roupas, banhos 
obrigatórios, visitas 
sanitárias pelos 
delegados de saúde 
acompanhados da 
polícia, inspeção de 
passageiros dos 
caminhos-de-ferro, 
crianças pagas pela 
caça aos ratos, máscara 
profilática facial Soro Yersin 
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Tifo 
exantemático 

Dezembro 
de 1917 a 
agosto de 
1918 

278, em 
2.781 casos 10% 

Bactéria do 
tifo 
exantemático, 
identificada 
por H. T. 
Ricketts e 
Stanislaus von 
Prowazek 

Um vírus transmitido 
pelos piolhos, classes 
baixas pobres, com 
casas e alimentação 
deficientes, em 
particular pedintes e 
criminosos Piolhos 

Remoção dos piolhos, 
higiene e desinfeção do 
corpo, das roupas e das 
casas; banhos públicos 
obrigatórios e queima 
das casas e de todo o 
mobiliário e roupas. 
Isolamento dos 
doentes, da respetiva 
família e vizinhos; 
visitas sanitárias pelos 
delegados de saúde 
acompanhados da 
polícia; escolas 
encerradas. 

Desconhecidos. Para 
remover os piolhos: 
banhos frequentes com 
água e sabão; petróleo, 
benzina, essência de 
terebentina; para as 
roupas naftalina para 
prevenção e queima de 
enxofre para 
desinfeção; para as 
casas usava-se a cal. 

Gripe 
pneumónica 

Junho de 
1918 a 
dezembro 
de 1918 

59.000. 
Estudos 
mais 
recentes 
apontam 
para 
135.257. 

9.8 por mil 
em toda a 
população de 
Portugal 

Parcialmente 
identificado, 
vírus ainda 
ignorado 

Uma bactéria, 
miséria, deficiente 
alimentação 

Ar; Primeira 
Guerra 
Mundial; 
migrações de 
militares e de 
trabalhadores 
rurais 

Profilaxia contra o 
contágio desconhecida. 
Higiene geral e 
assistência médica, 
isolamento dos 
doentes em hospitais 
especiais. Escolas 
encerradas, adiamento 
dos exames na 
universidade, proibição 
de feiras e mercados, 
declaração obrigatória 
da doença. Profilaxia 
individual: gargarejos 
mentolados ou 
salgados. Receitas para 
os pobres de graça nas 

Tratamento específico 
desconhecido. 
Medicamentos: 
aspirina, sais de 
quinino, de amónia e 
purgantes; cafeína, 
ampolas de óleo de 
cânfora, sementes de 
mostarda e de linhaça, 
chá de borragem, licor 
amoniacal anizado, 
sulfato de soda desfeito 
em água quente ou em 
limonada citro-
magnésica reforçada; 
soro anti-
pneumococcus, 
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farmácias. Membros 
privilegiados da 
comunidade foram 
incentivados a formar 
comissões locais de 
urgente e rápido 
auxílio aos atacados da 
influenza pneumónica. 

carboneto de 
amoníaco, benzoato de 
soda, bálsamo Tolu  e 
benjoin, injeções 
intravenosas de soro 
glucosado, açúcar e 
alimentação adequada. 
Um médico francês 
aconselhou sangrias e 
urotropina. 

Varíola 

Junho de 
1918 a 
dezembro 
de 1918 

Desconheci
da Desconhecida 

Vírus da 
Varíola, 
identificado 
por Edward 
Jenner   Ar, pele Vacina Desconhecida 
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JORNAIS CONSULTADOS:  

O Século, diário de Lisboa, publicado durante 9 meses em 1855. Um novo 
jornal diário com o mesmo nome foi publicado desde 1881 a 1977. 

Diário de Notícias, diário, o mais antigo jornal português ainda em publicação. 
Fundado em 29 de dezembro de 1864 em Lisboa. 

O Comércio, diário do Porto, publicado entre 2 de junho de 1854 e 30 de julho 
de 2005. Em 1856 mudou o nome para O Comércio do Porto. 

O Ecco Popular, diário do Porto, publicado entre 1847 e 1860. 
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Palavras-chave: História da Medicina Tropical; Doença do Sono; 
António de Pádua; Charles LePierre; Aldo Castelani; Ayres Kopke 
 

A doença do sono foi uma das patologias tropicais mais 
estudadas na Europa, na primeira metade do século XX. Portugal 
contribuiu activamente para a discussão sobre a descoberta do agente 
causador da doença, discussão essa que opôs durante seis anos Aldo 
Castellani e David Bruce, no Reino Unido, Annibal Bettencourt, Annibal 
Correia Mendes, Ayres Kopke e  José Gomes Resende Junior, em 
Lisboa, e António de Pádua e Charles Le Pierre, em Coimbra.  

Este artigo pretende analisar a controvérsia sobre o agente 
etiológico da doença do sono, com particular destaque para a 
contribuição de António de Pádua e Charles Le Pierre, na medida em 
que permitiu cristalizar o cerne da investigação médica sobre as 
doenças tropicais, assente no paradigma bacteriológico, nas quais a 
questão etiológica era determinante para a consolidação da medicina 
tropical, como área de investigação autónomo.  

Esta controvérsia será analisada a partir de três periódicos 
portugueses, Medicina Contemporânea, Movimento Médico e Coimbra 
Médica, e de três periódicos europeus, British Medical Journal, The 
Journal of Tropical Medicine e o Bulletin de de l’institut Pasteur, onde 
os vários autores tomaram parte activa. Pretende-se que este estudo 
permita alargar a discussão sobre a primazia da descoberta, no 
contexto do biopoder e das relações científicas centro-periferia. 
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O trabalho pretende chamar a atenção para uma figura pioneira da 

Psiquiatria portuguesa, mas relativamente marginal pelas circunstancias que 
não permitiram o desempenho de cargos institucionais e académicos, 
emigrando para o Brasil em 1892 e só regressando definitivamente em 1913, 
após a implantação da República. 

A primeira fase da sua vida, estudante em Coimbra e aderente aos 
ideais republicanos é seguida pela estadia em Paris onde redige uma tese 
sobre os reflexos na paralisia geral dos alienados e tem como mestres Charcot, 
Bouchard e Ball. Quando regressa a Portugal, lança-se em actividades clínicas 
e assistenciais de grande importância das quais se salientam duas: o 1º Curso 
Livre de Neurologia e Psiquiatria no Hospital de Rilhafoles, de 1887 até 1889 e 
a publicação da Revista de Neurologia e Psiquiatria, a primeira sobre o tema 
publicada em Portugal (1888-1889). Procura também intervir na melhoria 
assistencial, criticando o atraso nas práticas terapêuticas e no ensino. Por 
razões que parecem ser políticas, profissionais e pessoais, vai viver em 
S.Paulo, onde se dedica á clínica privada, mas publica trabalhos médicos e 
outros de índole literária, e colabora na imprensa. 

No regresso a Portugal, a actividade política irá ocupá-lo 
desempenhando cargos políticos de responsabilidade que culminam no cargo 
de Ministro dos Negócios estrangeiros em 1926, sem por isso abandonar a 
Medicina, publicando livros onde reúne artigos dispersos, outros sobre a ideia 
de uma Confederação luso-brasileira, e ainda de memórias. 

 
Nascido em 1854, na ilha de S, Nicolau, em Cabo Verde, vem estudar 

para Coimbra em 1871 (Matemática e Filosofia), Aqui destaca-se o seu 
convívio com geração académica ligada às letras (João Penha, Gonçalves 
Crespo, Junqueiro, B. Machado, Cândido Figueiredo, Teixeira de Queiroz, 
Magalhães Lima, Macedo Papança (Conde de Monsaraz) e a aproximação ao 
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ideal republicano; o livrinho de poemas “Ao Combate” (Lisboa, 1873) está 
eivado de intenções revolucionárias anti-monárquicas. 

Em 1879 inscreve-se na Faculdade de Medicina de Paris, frequenta o 
Curso médico, passa pelos hospitais, nomeadamente o Hospital Laennec e a 
Salpêtrière, assiste às aulas de Charcot e Bouchard, e apresenta uma tese em 
1886”Contribuition à l’étude des reflexes dans la paralysie general dês 
aliénés”. O Presidente da tese é Benjamin Ball, os juízes Bouchard, Raymond e 
Hanot. A tese versa o estudo dos reflexos na paralisia geral, então doença 
muito frequente e em que não havia acordo acerca da influência do 
alcoolismo e da sífilis, na etiologia ainda obscura da doença. O autor estudou 
68 doentes, concluindo que a presença, no início da doença de reflexos 
tendinosos vivos, especialmente os rotulianos e diminuição dos reflexos 
plantares poderia ser um bom elemento de diagnóstico. 

Regressando a Portugal procede à revalidação do curso em 1887, 
efectuando exames em Junho e Julho desse ano em Coimbra. Seguidamente 
vai para Lisboa e inicia prática clínica num consultório e vai rapidamente 
tornar-se conhecido, havendo na altura poucos cultores de neurologia e 
psiquiatria, tornando-se fulgurante a sua ascensão no meio médico lisboeta. 

Em 1887 já há uma referência a Bettencourt Rodrigues na “Medicina 
Contemporânea” feita por Sousa Martins, a propósito de colaboração num 
caso de tratamento pneumático em tuberculose, e apresentado em sessão da 
S.C.M. de Lisboa. 

Também em 1887 dá início ao 1º Curso Livre de Neuropatologia e 
Psiquiatria, lições dadas no Hospital de Rilhafoles, e que despertaram grande 
interesse, sendo anteriores ao ensino oficial destas matérias. 

 A outra iniciativa pioneira é a criação da primeira revista médica da 
especialidade – Revista de Neurologia e Psiquiatria (1888-1889). Apesar de 
terem sido apenas quatro números, a revista assinalou a tentativa de 
renovação da cultura médica, divulgando a Neurologia e a Psiquiatria até 
então muito unidas, divulgaram-se autores europeus, nomeadamente 
franceses e junta-se a colaboração de médicos como Júlio de Matos, 
Magalhães Lemos e Sousa Martins e outras figuras doutras formações 
académicas, como Adolfo Coelho, Ferreira Deusdado ou António de Azevedo 
Castelo Branco. A revista publica a lição de abertura do 2º Curso Livre de 
Neuropatologia e Psiquiatria que Bettencourt Rodrigues deu em Rilhafoles em 
1888. Para além disto torna-se membro activo da SCM de Lisboa 
apresentando inúmeros trabalhos nas suas sessões e levantando as questões 
do ensino da Psiquiatria e da Neurologia e da melhoria dos hospitais de 
alienados, questões aliás ventiladas por outros médicos. 

Foi ainda um dos fundadores da Casa de Saúde Lisbonense e de uma 
clínica para doenças nervosas. 
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 Finalmente parece ter criado muitos conhecimentos e relações com 
pessoas do meio médico e outro, tornando-se um clínico, conferencista e 
colaborador da imprensa científica muito conhecido e apreciado. 

Não surpreende pois que na Câmara de Deputados tenha sido 
apresentado um projecto de lei com vista à criação duma cadeira de 
Neuropatologia e Psiquiatria, no actual momento de renovação científica. 
Considerando-se aliás que este ensino já foi brilhantemente inaugurado há 
dois anos por um eminente discípulo da escola da Salpêtriere e antigo aluno 
da faculdade de Paris, pretendendo-se afinal legalizar, reconhecendo 
oficialmente um curso que com um carácter de prelecções particulares, tantos 
serviços tem já prestado à ciência portuguesa. 

A Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa dirige depois ao Sr. Ministro do 
Reino um documento em que considera que a proposta de criação de um 
curso de Psiquiatria indigitava para professor pessoa que não reunia um 
conjunto de predicados indispensáveis, nem sequer um deles isoladamente. 
Alem de alheio à Escola, nem de bons conhecimentos científicos dera provas, 
convenientemente apreciadas1. Já no nº 8 da Revista Medicina 
Contemporânea, na secção Variedades, surgira com o título “Mais um”, uma 
nota que dizia que na Câmara dos Deputados tinha sido apresentado um 
projecto de lei, com o fim de arranjar uma cadeira para o Dr. Bettencourt 
Rodrigues (B.R.). Transcrita depois a proposta dos deputados, a notícia (não 
assinada) terminava com a seguinte frase: “……Agora falta só uma cadeira de 
antropometria”2

É entretanto publicado o relatório e proposta de lei para a 
organização da hospitalização dos alienados de José Luciano de Castro,

. 

3

 Em 1889 prosseguem as suas apresentações nas reuniões da 
Sociedade de Ciências Medicas, algumas espectaculares como “ Resultados 
clínicos obtidos pela suspensão dos doentes”, um novo tratamento 
recomendado por Charcot. Os temas das apresentações mostram alguém bem 

 que 
pretendia reorganizar e criar novos estabelecimentos para alienados alem da 
criação de enfermarias anexas às penitenciárias centrais, e de um fundo de 
beneficência pública dos alienados, com referência à especial colaboração de 
António Maria de Sena. 

 Ainda em 1888 é aberto um concurso de provimento de 5 lugares de 
médico extraordinário, do H. de S. José, tendo B.R. sido classificado em 1º 
lugar. As apresentações e publicações prosseguem destacando na Revista de 
Neurologia e Psiquiatria o trabalho: “A Hemiplegia Histérica, Sintomatologia e 
Diagnóstico”, revisão do tema de acordo com a visão de Charcot e da escola 
da Salpêtrière (1888)   

                                                                 
1 Medicina Contemporânea, nº22, 1888;pp 173-175  
2 Medicina Contemporânea, nº8, 1888;pp 64 
3  Medicina Contemporânea, nº23, 1888;pp 181-184; nº25,pp 198-199 
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documentado em novos temas, nomeadamente os neuropsiquiatricos, como 
por exemplo atrofia muscular progressiva de Leyden ou pseudo-tabes. 

Apresentou também um relatório sobre o Congresso de Medicina 
Mental de Paris, tendo sido nomeado representante da Sociedade de Ciências 
Medicas de Lisboa (SCML) (1889). No final fez três propostas: 1) Que a SCML 
lembre ao Governo a conveniência de estabelecer colónias agrícolas anexas 
aos hospitais e asilos de alienados2) Que os chefes dos serviços hospitalares 
averiguem a etiologia de todos os casos de paralisia geral que observem e 3) 
convidar os médicos da Penitenciaria a investigarem se a reclusão 
penitenciária tem realmente importância como causa eficiente notável do 
desenvolvimento da loucura. Deu ainda conta da comunicação que 
apresentou em Paris sobre a importância que na explosão da loucura têm as 
auto-intoxicações (tema caro ao seu mestre Bouchard). Sousa Martins na 
discussão felicita-o pela valiosa comunicação declarando-se adepto da 
doutrina das auto-intoxicações. Noutras apresentações são dignas de nota 
“Um caso de Esclerodermia”, “Acidentes pseudo-meningiticos num 
gastrectasico” e “ Um caso de Acromegalia”. O prof. J.A.Serrano apresentou 
“Enxerto da glândula tiroideia no tratamento do mixedema”, operação feita 
por lembrança e indicação de Bettencourt Rodrigues e que irão apresentar 
num Congresso Cientifico em Limoges: “ Un cas de myxedéme traité par la 
greffe hypodermique du corps thyroide d’un mouton”( 1890). O jornal 
Medicina Contemporânea, anuncia ainda em 1890 a fundação de uma 
policlínica em Lisboa, de carácter gratuito e em casa própria, longe dos 
hospitais, sendo fundadores Sousa Martins, Serrano, Feijão, Gregório 
Fernandes, Bettencourt Rodrigues e D. António de Lencastre. Na sessão de 
Janeiro de 1891, B.R. propõe um voto de sentimento pelo falecimento de 
António Maria de Sena há poucos meses. Afirma que a melhor maneira da 
Sociedade traduzir o seu sentimento é constituir-se testamenteira da obra de 
Sena, o medico que mais interesse teve pelo tema da hospitalização de 
alienados, e pergunta que aplicação tem sido dada ao dinheiro destinado ao 
fundo dos alienados. Seguidamente e discordando em parte do plano de Sena, 
por lhe parecer obedecer ao plano geral dos asilos fechados, defende o 
sistema de grandes colónias agrícolas, bem organizadas e dirigidas, que 
poderia ser adoptado com beneficio para os doentes e não menores 
vantagens para o tesouro. Poderia hospitalizar-se um maior número de 
doentes e o trabalho destes poderia constituir uma importante fonte de 
receita em benefício da própria colónia. Ainda na SCML comunica que se vê 
obrigado a interromper o curso em Rilhafoles e a programada actividade na 
Consulta e no laboratório de anatomia patológica por lhe haver sido negada 
nomeação oficial para a comissão gratuita que solicitara para servir em 
Rilhafoles. Os pareceres da Administração foram negativos quanto à oferta de 
trabalhar sem remuneração, e também quanto às suas intenções que 
poderiam prejudicar os direitos adquiridos dos médicos mais antigos, embora 
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não fossem alienistas. A intervenção moderadora e compreensiva de Sousa 
Martins que colocava a tónica na “ necessidade de melhorar a sorte dos 
desgraçados doentes” não conseguiu alterar o ambiente desfavorável às 
pretensões de B.R. Este fez ainda uma proposta no sentido de que todos os 
lugares dos Hospitais de alienados fossem providos por concurso. E criticou a 
situação em Rilhafoles, onde “ não há uma classificação moderna, não se 
fazem autópsias, e não existe electroterapia nem hidroterapia”( 1891). 
Chegou a ser elaborado um regulamento para o projectado concurso e a ser 
nomeado um júri. Mas entretanto o Governo caiu e o novo ministro nomeou, 
sem concurso, Miguel Bombarda (Julho de 1892). No currículo que publicou 
em 1892, B.R. critica dura e frontalmente o ministro Dias Ferreira, por 
nomear, sem concurso, como director de um asilo de alienados, não um 
alienista, mas um cirurgião dos hospitais. Acompanham o folheto dois 
certificados, um de Charcot de 1883, outro de Ball, de 1886, sobre o trabalho 
e as aptidões de B.R., declarando Ball que possuía as qualidades necessárias 
para dirigir um asilo publico de alienados. O folheto termina com a frase “ 
decididamente, resta emigrar”. 

Na Sessão ordinária de 26 de Novembro de 1892 da SCML, antes da 
ordem da noite, Sousa Martins apresentou a seguinte proposta: “ Tendo 
mudado a sua residência para os Estados Unidos do Brasil o nosso consócio 
Dr. Bettencourt Rodrigues, proponho que esta Sociedade lance na acta de 
hoje um voto de sentimento pela ausência deste seu prestante membro, ao 
qual será oficialmente comunicada esta resolução”. A proposta foi 
unanimemente aprovada sem discussão. 

Em Setembro de 1893,B.R. registou o seu diploma de médico em S. 
Paulo a fim de exercer a sua profissão e hospedou-se no Hotel de France, ali 
aguardando os seus primeiros doentes, “constituídos por volúveis clientes que 
só confiam, para os seus males, no que tenha uma aparência de exotismo ou 
novidade, quer seja remédio ou médico”. Alguns meses depois recebeu um 
bilhete do conceituado clínico Matias Valadão para uma “ conferência 
médica” com ele e outros dois clínicos de projecção. Daí nasceu uma grande 
amizade e o círculo de relações foi crescendo, fruto do seu labor profissional e 
do seu gosto pelo convívio e relações sociais. E assim nasceram os “ jantares 
hipocráticos”, de frequência mensal, réplica dos jantares que anos antes, em 
Lisboa, eram promovidos pela “Sociedade de Bromatologia Prática” e que 
eram presididos por Sousa Martins e participados por diversos médicos. Numa 
dessas tertúlias nasceu a ideia de reorganizar a extinta Sociedade Medico-
cirurgica, concretizando-se a ideia em 1895, com o nome de Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de S.Paulo. Dessa Sociedade nasceu uma Policlínica onde 
B.R. trabalhou prestando assistência gratuita. Em 1903, um grupo de “ 
servidores da Ciencia” de que fazia parte decidiu fundar o Instituto Pasteur, 
conseguindo passados alguns meses proceder às primeiras vacinações anti-
rábicas. 
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Para ajudar o Instituto proferiu uma conferência sobre “ O Medo” em 
1905, depois publicada. O seu interesse pelo jornalismo foi outra faceta que 
desenvolveu no Brasil colaborando em jornais, principalmente no “Estado de 
S.Paulo” com artigos de teor médico, divulgação científica e também 
literários. O Instituto Histórico e Geográfico de S.Paulo proclamou-o sócio 
efectivo em 1911. Republicano desde a juventude, fez uma conferência sobre 
a “ Pátria Portuguesa” em 1911, integrada numa série de conferências 
organizadas pelo Centro Republicano Português. Regressa a Portugal em 
1913.Em finais de 1912 é-lhe prestada homenagem e no banquete oferecido 
em sua honra afirma tencionar regressar ao Brasil, para onde em boa hora 
fora viver, “ livre da gota e remoçado”. 

Mas o envolvimento na política portuguesa acontecerá a curto prazo. 
É nomeado Ministro Plenipotenciário em Paris em 1913, e após a sua 
colaboração estreita com Sidónio Pais, é de novo nomeado ministro em Paris 
em 1918, o que balizará a sua evolução política. Concorre em 1918 nas listas 
do Partido Nacional Republicano. Embora não abandone completamente a 
clínica e os interesses anteriores, é a politica que mais o ocupa neste período. 
Em 1923, faz na SCML uma conferência sobre a figura de Pasteur. Continuou a 
enviar crónicas para o “Estado de S.Paulo”. Em 1922, o livro “Medicina e 
Médicos” reúne parte da sua colaboração no jornal brasileiro. E em 1923 
publica “Uma Confederação Luso-Brasileira” defendendo uma íntima ligação 
entre os dois países. Em 1925, na Sala dos Actos Grandes da Universidade de 
Coimbra faz uma conferência sobre “ A Pátria Brasileira” sob os auspícios do 
Instituto de Coimbra. 

Em 1926, após a Revolução, o General Óscar Carmona convida-o para 
a pasta dos Negócios Estrangeiros, que aceita e preside á delegação 
portuguesa na Sociedade das Nações, abandonando o Ministério em 1928 e 
publicando o livro “ Vinte e oito Meses no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros” em 1929. E em 1931, sai a lume o livro “ Por estradas e atalhos” 
que o próprio define como livro de saudades e recordações. Morre no Monte 
Estoril em 1933. 

Em termos científicos é até 1892 que B.R. se destaca, nomeadamente 
entre 1888-1892, na divulgação de temas neuropsiquiatricos, no seu ensino 
livre e como fundador da primeira publicação periódica portuguesa nessa 
área. Nos vinte anos seguintes em S.Paulo é a clínica privada que o ocupa, mas 
também actividades organizativas de natureza médico-social e a divulgação de 
temas literários e médicos em conferências e na imprensa. Finalmente a partir 
de 1913, a actividade política passa para primeiro plano, embora sem 
abandonar totalmente os seus interesses anteriores. 

Em 1924, o professor de Psiquiatria de Lisboa José Sobral Cid refere-
se de passagem ao  “eminente psiquiatra Bettencourt Rodrigues, cujo divorcio 
da actividade profissional os alienistas portugueses deveras deploram”. Este 
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lamento é ao mesmo tempo uma homenagem aos seus méritos profissionais e 
ao pioneiro em Portugal do ensino e organização deste ramo da Medicina. 

Tal como Barahona Fernandes, julgo que a sua obra reflecte uma 
formação e orientação neurológica muito marcada pela escola médica 
francesa onde se formou e pelos seus mestres, Charcot, Bouchard e Ball. 
Embora adepto convicto da ciência positiva, reflecte-a sempre nos limites de 
um cientismo moderado, mostrando confiança e crença na Ciência, na Cultura 
e no Progresso, citando amiúde os mestres da Medicina francesa do Séc. XIX, 
Laennec, Claude Bernard, Charcot, Bouchard e Pasteur. 
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Este artigo desenrola-se em redor da investigação do jovem médico e 
futuro bacteriologista Câmara Pestana, realizada em 1889 no decurso da sua 
tese de fim de curso apresentada à Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, acerca 
da hipotética origem microbiana do cancro. Recuperando as principais teorias 
médicas de oitocentos, foi possível detectar no trabalho pioneiro de Câmara 
Pestana o reflexo da forte influência das teorias parasitárias da doença 
oncológica, no seio de um processo eivado de controvérsia e debate científico 
na altura. Influenciado pelos trabalhos do médico brasileiro Domingos Freire e 
do alemão Scheurlen, o então jovem médico português testou e colocou à 
prova os resultados obtidos por ambos investigadores, num acto 
aparentemente inédito num laboratório lusitano, naquele que é um dos 
primeiros trabalhos de oncologia experimental realizados em Portugal.  

A ONCOGÉNESE NAS TEORIAS MÉDICAS NOVECENTISTAS  

Desde os anos 80 do século XIX o cancro adquiriu uma importância 
significativa no seio do mundo médico europeu e norte-americano, na 
confluência de dois campos que se passaram a sobrepor: por um lado, a 
delimitação de uma área científica nova – a oncologia – e por outro, o assumir 
desta doença como um emergente problema de saúde pública. 

Mais do que qualquer outra, a questão da etiologia da doença 
ocupou grande parte dos trabalhos experimentais sistemáticos que entretanto 
lhe começaram a ser dedicados desde os primeiros anos do século XIX. O 
conjunto de trabalhos resultantes eram elaborados por um conjunto 
heterogéneo de investigadores do espectro biomédico: clínicos, cirurgiões e 
anatomopatologistas, sobretudo daqueles ligados aos estabelecimentos de 
ensino médico ou ao contexto hospitalar.  
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A construção da identidade do cancro passou então pelo 
estabelecimento de alguns postulados, decorrentes da confirmação 
experimental e da sistematização associada à natureza celular da doença. O 
estabelecimento do carácter celular dos tumores por Rudolf Virchow, no 
seguimento dos trabalhos de Johannes Müller, foi o primeiro passo nesse 
sentido, tendo permitido formular as bases morfológicas e taxonómicas para a 
investigação oncológica, de tal modo que por volta de 1870 era possível 
contar-se com uma classificação precisa dos diferentes tipos de neoplasias, 
benignas ou malignas. Por outro lado, os trabalhos produzidos pela escola 
clínica francesa entre 1820 e 1860 substituíram o tradicional sistema de 
diagnóstico orientado pelos sintomas por outro assente numa patologia 
estrutural localizada. No caso do cancro, tornou-se possível definir uma 
categoria de doenças clinicamente identificáveis a partir do reconhecimento 
das lesões produzidas pelo crescimento maligno, diferenciando-as das lesões 
inflamatórias.1

Neste contexto, entre 1880 e 1900, as principais teorias explicativas 
que se digladiavam acerca da etiologia cancerosa eram a teoria da irritação 
crónica, a teoria embrionária e a teoria parasitária

 

2. Cada uma delas assente 
em observações clínicas, mas também num cada vez maior conjunto de 
deduções feitas com base na anatomopatologia e na experimentação 
laboratorial. A teoria da irritação crónica baseava-se na anatomia patológica, 
sustentando que as inflamações crónicas dos tecidos, as mesmas que de 
acordo com Virchow estimulavam as funções nutritivas, funcionais e 
formativas das células, eram as responsáveis pelo espoletar do cancro. A 
segunda, igualmente proposta a partir dos achados anatomopatológicos, 
referia que a doença derivava da presença de tecido embrionário nos adultos. 
A última delas, e certamente a que criou maiores expectativas e adquiriu 
maior popularidade desde 1880, era a teoria parasitária, apontando que a 
origem do cancro estava numa infecção do organismo, causada por algum 
agente microbiano desconhecido.3 O facto de ter entrado em voga nos meios 
científicos, não pode ser desligado da revolução bacteriana coeva às duas 
últimas décadas de novecentos. Como bem demonstrou Bruno Latour,4

                                                                 
1 Cf. TRIOLO, Victor. 1964. Nineteenth Century Foundations of Cancer Research. Origins 
of Experimental Research. Cancer Research. 24 (1): 4-27. 
2 William Bynum aponta ainda outra teoria dominante, que implicava o “stress” como 
agente etiológico. No entanto, nunca adquiriu o peso das anteriores. Cf. BYNUM, 
William F. et al. 2006. The Western Medical Tradition: 1800 to 2000. Vol. 2. Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 186-187. 
3 Cf. TRIOLO, Victor. 1965. Nineteenth Century Foundations of Cancer Research. 
Advances in Tumor Pathology, Nomenclature and Theories of  Oncogenesis. Cancer 
Research. 25 (2): 75-106. 
4 Cf. LATOUR, Bruno. 1984. Les microbes: Guerre et Paix, suivi de Irréductions. Paris: A.-
M. Métailié. 

 em 
certa medida o cancro apresenta propriedades muito semelhantes às 
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percepcionadas acerca dos micróbios do século XIX. Quando os trabalhos de 
Louis Pasteur e de Robert Koch revelaram a natureza infecciosa de uma 
multiplicidade de doenças, como a do carbúnculo, da tuberculose, da febre 
tifóide, da lepra, e outras, também se pensou na hipotética origem 
microbiológica do cancro. De facto, desde que se pensou ter demonstrado que 
os tumores de natureza tuberculosa e sifilítica tinham uma origem microbiana, 
surgiu de imediato a ideia que o cancro podia ser igualmente devido à 
presença e desenvolvimento de microrganismos infecciosos. 

Foi sob esta cobertura de hipóteses que tiveram lugar os primeiros 
trabalhos experimentais, na tentativa de deferir ou indeferir da validade de 
cada um deles. No caso da teoria parasitária, e à semelhança do que se fazia 
para outras doenças causadas por micróbios, os seus apoiantes trataram de 
identificar possíveis agentes causais, fossem eles bactérias, parasitas ou 
fungos responsáveis pela malignidade. Deu-se então forma a uma 
metodologia que consistia em isolar estes microrganismos em tecidos 
cancerosos, inoculando-os de seguida em animais com o objectivo de observar 
se de facto se produziam novos tumores. Chegou a acreditar-se piamente na 
contagiosidade da doença, tendo-se-lhe apontado toda uma série de agentes 
microbianos eventualmente causadores da nefasta patologia. 

Contudo, apesar deste tipo de experiências se terem difundido 
rapidamente, cada novo micróbio descoberto e apontado como responsável 
era descredibilizado com a mesma rapidez, por vezes pouco tempo depois de 
ser anunciado. Geralmente, quando em alguns casos não era possível negar a 
presença dos micróbios identificados, estes eram considerados como uma 
infecção posterior e não como causa directa dos tumores. Apesar das 
expectativas criadas em redor desta teoria se terem gorado nos resultados 
obtidos no laboratório, permitiram sedimentar e conferir credibilidade a uma 
oncologia experimental emergente.  

O IMPACTO DAS TEORIAS PARASITÁRIAS EM PORTUGAL. 

Muito à custa das hipotéticas implicações microbianas em redor do 
cancro, o interesse médico era geral e a temática oncológica estava em forte 
alta, apesar de até 1910 – e de acordo com Ilana Löwy – a conformação de 
uma área de investigação em torno do cancro não ter ainda alcançado o grau 
de coerência e estabilidade que já por essa altura apresentavam a 
bacteriologia e a fisiologia.1

Foi no seguimento desta tendência coeva que o ainda jovem médico 
Câmara Pestana se lançou em 1889 a reproduzir o mesmo tipo de experiências 
entretanto publicadas um pouco por todas as revistas de divulgação médica, 

  

                                                                 
1 Cf. LÖWY, Ilana. 1996. Between Bench and Bedside: Science, Healing, and Interleukin-
2 in a Cancer Ward. Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 95. 
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numa altura em que o impacto da revolução pasteuriana se fazia sentir com 
grande intensidade no mundo clínico.  
  O impacto de Pasteur, da microbiologia, e da etiologia microbiana das 
doenças infecciosas nos meios científicos portugueses foi enorme, 
determinando e balizando a orientação microbiológica dos trabalhos 
entretanto realizados sobre o carácter parasitário do cancro. Nos seus 
discursos, alguns dos renovadores da ciência médica portuguesa como Miguel 
Bombarda ou Sousa Martins, não tinham quaisquer dúvidas em colocar 
Pasteur e a sua teoria no vértice da revolução médica do seu tempo.1 O 
mesmo sucedia com Ricardo Jorge, que também não se escusou de ver no 
cientista francês a pedra basilar da medicina moderna.2

Os poucos que por esta altura se dedicaram ao estudo do cancro 
partilhavam da verosimilhança da teoria parasitária, sem que no entanto 
detectassem o agente causador. Isso não impediu que António de Lencastre 
afirmasse e sustentasse com toda a fé que “A heteromorfia determinando o 
parasitismo, é a causa da malignidade.”, ou ainda, como Silva Carvalho 
pretendeu demonstrar, que era “(...) perfeita a analogia  da infecção 
cancerosa com as doenças chamadas infecciosas, que por outras razões muito 
diferentes chegamos, supomos nós, a provar.”

      

3

Os casos mais referenciados na década de 80 em A Medicina 
Contemporânea, periódico médico de grande circulação, foram as relativas 
aos hipotéticos agentes microbianos descobertos pelo brasileiro Domingos 
Freire e pelo alemão Scheurlen. Domingos Freire, professor de química 
orgânica e biológica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,

 

4

Fazendo uso das mesmas técnicas experimentais em voga na 
Alemanha e em França, Domingos Freire baseou-se nas hemoculturas de uma 
mulher cancerosa, pretendendo encontrar o micróbio específico da doença 

 tomou a 
dianteira ao proclamar a descoberta do agente microbiano causador da 
doença, obtendo em 1887 dados muito semelhantes aos que Scheurlen viria a 
apresentar no decorrer do mesmo ano. Antecedendo-o na publicação dos 
resultados, chegaram ao mesmo tipo de conclusões, prioridade igualmente 
disputada na mesma altura por uma série de outros investigadores.  

                                                                 
1 Cf. BOMBARDA, Miguel. 1895. Pasteur. A Medicina Contemporânea. 40: 313-323, e 
MARTINS, Sousa. 1895. Commemoração de Louis Pasteur – Discurso feito na Sociedade 
das Sciencias Médicas de Lisboa em sessão de 12 de Outubro de 1895. Lisboa: 
Tipografia Castro Irmão.  
2 Cf. JORGE, Ricardo. 1923. A propósito de Pasteur: discurso proferido em 
comemoração do centenário pastoriano na Faculdade de Medicina de Lisboa, aos 25 de 
Abril de 1923. Lisboa: Portugália. 
3 CARVALHO, Silva. 1887. A infecção cancerosa. A Medicina Contemporânea. 7: 51. 
4 Sobre Domingos Freire veja-se BENCHIMOL, Jaime Larry. 1999. Dos micróbios aos 
mosquitos. Febre amarela e a revolução pasteuriana no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 
FIOCRUZ/Ed. UFRJ, e BENCHIMOL, Jaime L. 1995. Domingos José Freire e os primórdios 
da bacteriologia no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. II (1): 67-98. 
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num conjunto de “ (...) pequenos bacilos aglomerados, (...)” no seio da 
amálgama de bactérias isoladas. Ao observar o sangue da doente, visualizou 
vários bacilos de extremidades arredondadas, parecidos com os da febre 
tifóide. Os mesmos microrganismos foram também detectados no “suco 
canceroso”. Inoculando de seguida as culturas em porquinhos-da-índia, 
desenvolveu-se um tumor, o que seria consentâneo com a natureza 
microbiana da doença. Referiu ainda “(...) ter conseguido atenuar o virus 
canceroso fazendo-o passar por uma série de aves, e os animais vacinados 
com este virus  atenuado, adquiriram a imunidade para o virus forte.”1

Vista como uma concepção legítima, e que se pensava vir a ser 
comprovada a curto ou médio prazo, a ideia da “diathese” neoplásica ser de 
natureza parasitária ficaria deste modo demonstrada, o que reduziria a 
prevenção do cancro a uma questão de tempo e de inoculação vacínica. Na 
Alemanha, em comunicação lida na Sociedade de Medicina de Berlim em 
1887, Scheurlen também concluía da existência de um bacilo sempre presente 
nos tumores malignos, assim como da presença de esporos do mesmo em 
todas as preparações microscópicas das afecções cancerosas. Com base nas 
suas experiências com cães, a inoculação das culturas do dito bacilo daria 
lugar à produção de tumores cancerosos, pelo que existiria uma relação de 
causa e efeito entre este agente microbiano e o próprio cancro.

  

2 Para além do 
impacto destes trabalhos em quase todas as revistas médicas de referência 
internacional, instalou-se a dissensão, fruto da primazia da descoberta do 
esquivo e longamente procurado agente patogénico. Para além destes dois, os 
vários pretendentes à descoberta do suposto micróbio do cancro incluíam 
ainda Rappin, Barbacci, Sanarelli, Koubassow e Rubino. A questão deixaria as 
suas marcas na imprensa médica do seu tempo, com direito a autênticos 
arrufos de primazia científica.3

Estas observações foram seguidas por outras nesse mesmo ano, 
realizadas por parte de outros investigadores europeus, que apesar de 
partilharem da teoria parasitária do cancro, detectavam os mesmos 
microrganismos e outros, estes últimos bastante diferentes aos primeiros na 
forma, mas que não deixavam de querer associar de algum modo ao 
carcinoma. Apesar de Scheurlen ter proclamado a relação causa-efeito entre 
este bacilo e o cancro, concluindo da descoberta do micróbio do carcinoma, os 
resultados não foram aceites com a mesma celeridade pela comunidade 
científica mundial, que os olhou com toda a reserva, tanto os obtidos por 
Scheurlen, como os de Freire. De facto, pouco tempo depois verificou-se que o 

             

                                                                 
1 [s.a] 1887. O microbio do câncer. A Medicina Contemporânea. : 86-87. 
2 [s.a] 1887. Os microbios dos tumores malignos. A Medicina Contemporânea. : 403-
404. 
3 Cf. FREIRE, Domingos. 1888. Reclamação da prioridade da descoberta do bacilo do 
cancro. Gazeta Médica da Bahia. 7: 331-333. [s.a] 1888. O micróbio do cancro. Gazeta 
Médica da Bahia. 1: 507-513. 
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bacilo encontrado era um dos vários saprófitas dos cancros ulcerados e que a 
sua inoculação em animais de laboratório apenas provocava fenómenos 
inflamatórios. 

Estes relatos, se bem que seguidos com algum cepticismo e até 
desconfiança por parte de alguns, não deixavam de causar sensação num 
mundo onde a bacteriologia se impunha como um dos bastiões mais luzentes 
da medicina científica. De facto, na mente e no discurso científico de muitas 
eminências de finais do século XIX e início do século XX, como seja o caso de 
Miguel Bombarda ou do higienista Ricardo Jorge, permanecia um certo 
sentido de expectativa no progresso da medicina inaugurada pela revolução 
pasteuriana, fruto lógico de uma fé aparentemente inabalável na bacteriologia 
e na possibilidade real de desenvolver uma vacina capaz de eliminar o risco de 
contrair essa doença ainda mal estudada, mas certamente passível de 
resolução, caso houvesse um forte investimento na investigação científica. 
Imbuídos das teorias microbianas e dos relatos e estudos que nos finais do 
século XIX faziam pensar e acreditar na origem infecciosa do cancro, a opinião 
de vários médicos portugueses sobre a altamente provável origem 
microbiológica da doença, incluindo a do futuro bacteriologista Câmara 
Pestana, era inicialmente consentânea com a de outros especialistas europeus 
coevos, sobretudo franceses e alemães. 
  Outros trabalhos experimentais publicados em 1888, como os de 
Lebert, Follin, Weber, Goujon, Mehr e Hanau, também pretenderam assistir à 
geração de tumores pela inoculação de tecidos cancerosos ou “suco 
canceroso” em animais, comprovando os resultados através da análise 
histológica das diferentes lesões oncológicas resultantes, bem como dos 
microrganismos que nelas se encontravam.  

Os ecos deste tipo de experimentação não tardaram a chegar a 
Portugal, onde despertaram interesse, sobretudo naqueles ligados à 
bacteriologia e histologia. Estas e outras experiências divulgadas nos 
periódicos científicos tinham uma audiência atenta e receptiva, 
suficientemente crítica para tentar reproduzir as experiências divulgadas, 
testar conceitos, métodos e tecnologias emergentes.  

Acompanhavam-se de perto as várias teorias, sobretudo as 
parasitárias, que recolheram um alargado conjunto de adeptos, sendo lícito 
afirmar que o capítulo que mais interesse despertou entre os investigadores 
portugueses no século XIX foi o das experiências que tentavam provar o 
carácter infeccioso da doença. Da fase da observação e classificação dos 
tumores, característica do método clínico-anatómico, seguiu-se a 
experimentação associada aos agentes microbianos, elemento transversal às 
ciências biomédicas da segunda metade de oitocentos, e que no caso do 
estudo do cancro não foi diferente das demais. Se para a primeira fase não 
nos foi possível descortinar contributos significativos, para a segunda já 
afloram alguns (poucos) trabalhos de referência, como o de António Lencastre 
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sobre “A natureza do carcinoma encephaloide”1

“O micróbio! Haverá nada de mais fecundo, de maior 
alcance, do que o estudo destes infinitamente 
pequenos? Quando comparamos a cirurgia de hoje à 
cirurgia de ontem, quando vemos o poder da Higiene 
e da profilaxia, é que compreendemos o altíssimo 
valor dos trabalhos modernos.”

 e a referencial tese de 
Câmara Pestana: “O Micróbio do Carcinoma”.  

O entusiasmo e inspiração de vários dos professores da Escola Médico-
Cirúrgica de Lisboa, incluindo Sousa Martins, Silva Amado e Miguel Bombarda, 
levaram o aluno finalista Câmara Pestana a proclamar em 1889 a esperança 
proporcionada pelos estudos microbiológicos, na sua dissertação inaugural 
defendida na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, intitulada “O Micróbio do 
Carcinoma”:  

2

 “Emfim, para mim, é crença que a bacteriologia 
decidirá em breve que o primun movens d'esta 
affecção, esse mysterioso factor que determina 
tumefações enormes e persistentes, não pode deixar 
de ser um organismo vivo inimigo, única força que eu 
julgo capaz de enterter, durante tanto tempo, essa 
lucta ingente de extermínio.” 

 

Mas este exemplo não era único no panorama do ensino médico 
português. Outros documentos coevos permitem igualmente aquilatar do 
forte impacto da teoria microbiana ou parasitária, testemunhando uma 
aceitação relativamente generalizada no seio universitário, se bem que ainda 
algo reticente em vários aspectos de pormenor. Mesmo assim, foi uma teoria 
dominante e promotora de uma forma muito própria de encarar a doença 
oncológica na sua etiologia. Na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, os reflexos 
deste modo de pensar, bem como dos argumentos em prol ou contra esta 
teoria, estão bem patentes em várias das dissertações dedicadas a temas 
oncológicos, não só na última década do século XIX, mas também nos 
primeiros anos do século XX, como é o caso deste excerto de José da Rocha: 

3

                                                                 
1 LENCASTRE, D. António Maria de. 1881. Sobre a natureza do carcinoma encephaloide. 

Lisboa. 
2 PESTANA, Luiz da Câmara. 1889. O micróbio do carcinoma. Dissertação inaugural 
apresentada e defendida perante a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: 
Typographia de Eduardo Roza, p. 2.  
3 ROCHA, José da. 1904. Breve estudo sobre lymphadenoma. Dissertação inaugural. 
Porto: Typographia Universal (a vapor), p. 50. 

       



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 806 - 

CÂMARA PESTANA E “O MICRÓBIO DO CARCINOMA”: AS IDEIAS NO 
BALÃO DE ENSAIO, EM BUSCA DE UM AGENTE MICROBIANO 
DESCONHECIDO 
 

Luiz da Câmara Pestana é justamente considerado um grande 
impulsionador da bacteriologia em Portugal, sendo inclusive o seu nome 
atribuído a um dos primeiros estabelecimentos científicos fundado no século 
XIX, ao qual se chamou mais tarde Real Instituto de Bacteriologia Câmara 
Pestana. A microbiologia teve nele um dos seus paladinos, um nome que 
ultrapassou rapidamente o espaço restrito do território português, tornando-
se num respeitado investigador nacional e internacional.   

Aquando da morte prematura aos 36 anos, vítima da peste que 
grassava no Porto, a notícia do seu desaparecimento chegou a merecer 
referência em diversos periódicos estrangeiros, uma onda de consternação 
que se espalhou um pouco por toda a Europa, expressa em artigos onde o 
carácter do cientista e o seu zelo pela investigação era colocado em realce.1 
Na obra tradicional de referência sobre a história da medicina portuguesa, 
Ferreira de Mira referiu-se-lhe de forma a ressalvar as qualidades do cientista: 
“Em Câmara Pestana concorriam as qualidades próprias do bom investigador: 
o amor da verdade, o cuidado na sua aquisição e a humildade de espírito que 
resulta de se ter sempre presente a possibilidade do erro.”2

No entanto, apesar da fama que granjeou, pouca importância parece 
ter sido dada aos primórdios da sua formação enquanto médico e em 
particular à sua tese inaugural em 1889. Outros aspectos foram realçados pela 
historiografia mais recente, mas nenhum deles se debruçou sobre a tese 
inaugural, nem o contexto do pensamento médico-sanitário em que surgiu.

 

3

                                                                 
1 Cf. [s.a] 1899. The late Dr. Camara Pestana. The Graphic. December, 9: 798. 
2 MIRA, Ferreira de. 1947. História da medicina portuguesa. Lisboa: Empresa Nacional 
de Publicidade, p. 455. 
3 Cf. BORGES, Juvenália Coelho; CUNHA, Margarida; PRAZERES, Maria das Dores; 
OLIVEIRA, Rui. 2009. Luís Câmara Pestana: Uma Vida Curta, Uma Obra Enorme. [s.l.]; 
PEREIRA, Ana Leonor; PITA, João Rui; GONÇALVES, Ricardo. 2003 Curar e prevenir: 
ciência, técnica e arte. O exemplo de Câmara Pestana. In: Actas da Reunião 
Internacional de História da Medicina, Lisboa, 11 a 13 de Outubro de 2001. Lisboa: 
Faculdade de Ciências Médicas /UNL / Sociedade de Geografia de Lisboa / Societas 
Internationalis Historiae Medicinae, p. 249-250 e PITA, João Rui; PEREIRA, Ana Leonor; 
GONÇALVES, Ricardo. 2003. Câmara Pestana: figura internacional da microbiologia. In: 
Actas da Reunião Internacional de História da Medicina, Lisboa, 11 a 13 de Outubro de 
2001. Lisboa: Faculdade de Ciências Médicas /UNL / Sociedade de Geografia de Lisboa 
/ Societas Internationalis Historiae Medicinae, p. 242-243.  

 
Apontado na altura pelos seus professores da Escola Médico-Cirúrgica de 
Lisboa como inovador e marcante, o trabalho que apresentou não teve 
seguimento nem foi reproduzido na mesma escala em mais nenhum dos 
estabelecimentos lusos dedicados ao ensino médico. 
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A influência das experiências de Domingos Freire e de outros 
partidários da existência de um agente microbiano causador do cancro, foi um 
dos motes para a tese do jovem médico. Caso isolado e incomum no seio das 
teses inaugurais de então, a maior parte das quais não fazia senão reproduzir 
súmulas breves sobre temas ao gosto dos alunos, trata-se de um trabalho 
pioneiro e o primeiro ensaio de oncologia experimental digno desse nome 
realizado em Portugal. Debruçando-se sobre a teoria parasitária, reproduziu 
não só uma preocupação coeva de finais de oitocentos, mas também os 
métodos e técnicas laboratoriais utilizadas nessa altura a nível internacional. 

Apesar de não estar cabalmente provado, o morbo canceroso parecia 
ter uma eventual e muito provável origem microbiológica, explicável ao nível 
de um agente patogénico desconhecido, eventualmente responsável pelo seu 
desenvolvimento. Câmara Pestana encarava a patologia oncológica nos 
mesmos termos, de tal modo que a sua tese inaugural, redigida em 1889, 
intitulava-se muito apropriadamente “O Micróbio do Carcinoma”, documento 
onde teve a oportunidade de relatar uma série de experiências que cabiam 
inteiramente no foro da oncologia experimental, com recurso a técnicas e 
métodos científicos iguais aos praticados nos estabelecimentos de ensino 
médico europeus, sobretudo nos francesas e alemães. 

Trata-se da súmula de um conhecimento experimental, assente na 
análise sistemática das teorias parasitárias que percorreram uma parte 
significativa das escolas médicas francesas e alemãs do último quartel de 
oitocentos.  

Pestana partiu do princípio que a teoria parasitária seria válida: 
“Observando o carcinoma desde o seu crescimento até á sua generalização, 
estudando a sua localização e etiologia, achar-se-ha, necessariamente, o mais 
natural possível a hypotese da sua origem microbiana”1

“Acceitando portanto a natureza infectuosa do 
carcinoma, e como desde o momento em que ha 
infecção, ha alguma cousa que cresce e se reproduz 
que a vai determinar; pergunto, se esse quid será um 
microbio autochtono, a propria cellula do organismo, 

, não deixando mesmo 
de encontrar na progressão da doença oncológica uma analogia com a 
verificada para a tuberculose. Mas a questão principal persistia: se a causa era 
interna e promovida pela “diátese” (predisposição do organismo), ou se 
existiria algum agente microbiológico externo e ainda desconhecido, capaz de 
promover o surgimento da doença. A dúvida que colocou reflecte bem a 
dualidade de um problema científico imposto por diferentes correntes de 
pensamento:  

                                                                 
1 PESTANA, Luiz da Câmara. 1889. O micróbio do carcinoma. Dissertação inaugural 
apresentada e defendida perante a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: 
Typographia de Eduardo Roza, p. 7. 
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que por uma aberração evolutiva, transformar-se-hia 
n'um elemento extranho e ruim, enchertando-se e 
reproduzindo-se por toda a parte, dando logar ás 
neoplasias primarias e secundarias, como quer o Sr. D. 
António de Lencastre, ou se pelo contrario, o microbio 
é heterochtono, extranho ao organismo e que pela 
irritação constante que produz, dará origem ao 
tumor?”1

De facto, à data da realização desta tese, a histologia era ainda um 
ramo da ciência médica com expressão limitada no país, cujo ensino 
sistemático nas escolas médico-cirúrgicas se via ainda envolto em atraso face 
à realidade francesa, alemã ou britânica. Se a primeira iniciativa para criar 
uma cadeira de histologia foi feita pela primeira vez em Coimbra, por Costa 
Simões, em 1885 Ricardo Jorge continuava a lutar pelo estabelecimento de 
uma cadeira igual no curso da escola médica portuense, onde reconhecia que 
“A mísera ciência dos Bichat e dos Virchow não tem ainda direito de cidade no 
curso escolar; e como a lei lhe não consagrava existência de direito, também 
não tinha existência de facto. Bem poucos anos nos separam da época em que 
o pobre microscópio jazia inerte e quase totalmente desconhecido.”

  

Apesar de tentadora, a hipótese que colocava a origem do cancro na 
senda microbiana ainda dividia os principais investigadores nessa matéria, 
sobretudo pela dificuldade de determinar laboratorialmente o agente causal. 
Esta mesma adversidade foi igualmente sentida por Câmara Pestana, que 
apesar dos seus melhores esforços não logrou detectar um agente microbiano 
que pudesse associar directa e inequivocamente ao cancro. Se a metodologia 
empregue era em tudo semelhante à utilizada por outros investigadores 
coevos, subsistiam insuficiências técnicas e materiais que o próprio não deixou 
de mencionar, e que em larga medida o impediram de continuar um trabalho 
mais apurado. Para além disso, a questão da predisposição do organismo 
também não abandonou o pensamento de Pestana, elemento incapaz de 
controlar laboratorialmente e muito menos de compreender. 

2

A julgar pelas datas que Câmara Pestana vai aludindo ao longo do 
texto, o estudo não terá decorrido num período de tempo inferior a três 
meses. Se ao tempo de preparação das peças excisadas e das substâncias 
nutritivas para efectuar as culturas se juntarem os 69 dias que durou uma das 

  

                                                                 
1 PESTANA, Luiz da Câmara. 1889. O micróbio do carcinoma. Dissertação inaugural 
apresentada e defendida perante a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: 
Typographia de Eduardo Roza, p. 10. 
2 JORGE, Ricardo. A Escola Médico-Cirúrgica do Porto. In ALVES, Jorge Fernandes 
(Coord.). 2003. O Signo de Hipócrates. O Ensino Médico no Porto segundo Ricardo Jorge 
em 1885. [s.l.]: Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, p. 137. 
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suas cobaias,1

 “Mas tanto nas preparações que tinha feito dos 
tumores, e que acima referi, como no exame 
microscópico das culturas, a mesma diversidade de 

 chega-se à conclusão que o jovem finalista de medicina 
preparara com bastante tempo a série de experiências, alicerçadas por um 
suporte teórico recente e variado. A metodologia que empregou divide-se em 
vários momentos: 
 

1) Obtenção de 7 neoplasias removidas cirurgicamente: 2 epiteliomas 
do lábio, 2 carcinomas da mama e 3 sarcomas (provenientes de 
diferentes regiões anatómicas). 
2) Conservação, preparação, laminação e observação das amostras ao 
microscópio. 
3) Preparação e esterilização dos instrumentos e substâncias 
nutritivas utilizadas para realizar as culturas com o suco canceroso 
(líquido de hidrocele, agar-agar e urina).  
4) Realização das culturas dos carcinomas e sarcomas nas diferentes 
substâncias nutritivas para obtenção do suco canceroso.   
5) Inoculação do suco canceroso em coelhos. 
6) Observação anátomo-patológica e bacteriológica dos novos 
tumores após a morte das cobaias. 

 
Os tumores utilizados foram removidos pelos seus professores da 

altura, Sabino Coelho, Curry Cabral e Oliveira Feijão, mas a intervenção dos 
mestres acabou aí. As observações seguintes foram da sua lavra, descritas e 
registadas com o rigor de um verdadeiro metodólogo da ciência experimental.  

Pestana conseguiu observar microrganismos por vezes dispostos em 
cadeias nos exames corados, bem como o seu desenvolvimento nos diferentes 
meios de cultura, inoculando, por fim, várias séries de coelhos com as culturas 
do pretenso “bacilo do carcinoma”. Obteve resultados variáveis e pouco 
concludentes: se de um modo geral os tumores obtidos conduziram os 
animais à morte, um número reduzido de coelhos sobreviveu após remissão 
tumoral espontânea, o mesmo sucedendo a um porco-da-índia. 

Detectou, de facto, o mesmo tipo de bacilo referido por Domingos 
Freire, mostrando que as múltiplas formas que o mesmo micróbio parecia 
assumir nos trabalhos de outros autores, não seriam senão fases diferentes da 
evolução do mesmo agente: 

                                                                 
1 “O coelho D. apresentou um pequeno tumor duro do tamanho d'uma ervilha 
perfeitamente circumscripto, durou 69 dias e só quinze dias antes de morrer é que notei 
que o pello começava a cahir e o coelho a emagrecer.” In: PESTANA, Luiz da Câmara. 
1889. O micróbio do carcinoma. Dissertação inaugural apresentada e defendida 
perante a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: Typographia de Eduardo Roza, p. 
47. 
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formas encontrei e ora observava bacterias analogas á 
descripção de Scheurlen, ora parecidas com as 
observadas por Schill, ora identicas ás que Domingos 
Freire tinha visto. Tudo isto fez me pensar que ou no 
carcinoma existiam especies microbianas diversas, o 
que pouco concordava com a sua acção especifica, ou 
então que estas formas variadas não eram mais do 
que o mesmo microbio, em differentes estados do seu 
desenvolvimento. Foi isto que me levou a estudar a 
evolução do bacillo que tinha encontrado.”1

 “Observadas ao microscopio, as colonias 
apresentavam-se, como sendo formadas por uma 
delicadíssima rede de malhas muito apertadas, 
mostrando em geral o mesmo aspecto, demonstrando 
a analyse bacteriologica, que eram povoadas pelos 
mesmos microrganismos. Digo em geral, porque 
apesar dos cuidados com que me rodeava, algumas 
culturas foram consporcadas por diversas especies 
microbianas, como o bacterium termo, a sarcina lutea 
e o aspergillus niger.”

 

No entanto, antes disso já reconhecera a dificuldade posta pela 
frequente contaminação das culturas do suco dos carcinomas:   

2

 “A 19 de janeiro do corrente anno, inoculei dois 
coelhos com uma cultura na urina do bacillo 
encontrado no sarcoma (decima serie). Por motivos 
particulares não pude seguir o desenvolvimento 
d'estas neoplasias, não me sendo possivel tambem 
continuar as inoculações, em serie como tanto 

 

Alguns problemas com que se defrontou prendiam-se com a falta de 
um micrótomo de melhor qualidade, ao passo que outros se colocavam quase 
ao nível da caricatura, como seja a fuga de um dos coelhos inoculados, poucos 
dias após apresentar um tumor bem delimitado. E se no caso dos sarcomas, os 
resultados aparentavam algum sucesso, acabaram por esbarrar com 
problemas de índole pessoal não especificados:  

                                                                 
1 PESTANA, Luiz da Câmara. 1889. O micróbio do carcinoma. Dissertação inaugural 
apresentada e defendida perante a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: 
Typographia de Eduardo Roza, p. 37. 
2 PESTANA, Luiz da Câmara. 1889. O micróbio do carcinoma. Dissertação inaugural 
apresentada e defendida perante a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: 
Typographia de Eduardo Roza, p. 30. 
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necessitava para dar uma demonstração cabal da 
theoria que defendo.” 1

 “Não posso nem devo ser tão precipitado como 
Scheurlen. Parece-me que ainda resta um largo e 
escabroso caminho a percorrer, para chegar a affirmar 
com segurança a causa determinante das neoplasias 
malignas. É necessario depois de conhecer o meio em 
que melhor vive o microbio, transformar o animal até 
que adquira o estado de receptividade necessario 
para o desenvolvimento da bacteria. É necessario que 
as experiencias nos animaes sejam mais minuciosas, 
que em logar de inocular o microbio do cancro do 
homem ao animal, se inocule de homem a homem, 
aproveitando os casos de carcinose 
irremediavelmente perdidos, ou então fazendo 
culturas de cancro de animaes e inoculando o 
microbio encontrado em animaes da mesma especie. 
E só depois de obter um carcinoma perfeitamente 
definido, só depois de encontrar um sarcoma que se 
não confunda com uma neoplasia inflammatoria, só 
depois de, com inoculações em serie, ter reproduzido 
muitas vezes estes tumores, só então é que nos 
assistirá o direito de affirmar com a certeza que deve 
caracterisar toda a sciencia experimental, que o 
cancro é de natureza parasitaria, que o microbio do 
carcinoma está encontrado.” 

 

Apesar dos resultados inconclusivos, Câmara Pestana manteve a 
expectativa de encontrar o eventual agente microbiano, conquanto 
reconhecesse a necessidade de aprofundar os trabalhos nesse sentido.    

As evidências experimentais que presenciou não lhe conferiam outra 
hipótese senão adiantar conclusões cautelosas, sem as afirmações 
bombásticas de Scheurlen (que dois anos antes publicara um trabalho algo 
fantasioso), nem a defesa de primazia do bacilo reclamada por Domingos 
Freire. Seria necessário continuar os trabalhos de modo mais intenso e 
alargado, não colocando de parte a experimentação humana em casos 
seleccionados: 

2

                                                                 
1 PESTANA, Luiz da Câmara. 1889. O micróbio do carcinoma. Dissertação inaugural 
apresentada e defendida perante a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: 
Typographia de Eduardo Roza, p. 47-48. 
2 PESTANA, Luiz da Câmara. 1889. O micróbio do carcinoma. Dissertação inaugural 
apresentada e defendida perante a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: 
Typographia de Eduardo Roza, p. 50-51. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Correspondendo a uma fase em que as teorias parasitárias do cancro 
procuravam ver-se confirmadas através da descoberta de um irrefutável 
micróbio ao qual se pudesse atribuir a culpa pela esquiva doença, a tese 
inaugural de Câmara Pestana permanece como o primeiro exemplo de 
oncologia experimental realizado em Portugal, de acordo com os princípios 
metodológicos que a caracterizam. Neste sentido, assentou numa 
metodologia que consistia em isolar microrganismos em tecidos cancerosos 
humanos, inoculando-os de seguida em animais com o objectivo de observar 
se de facto se produziam novos tumores.  

Utilizando peças anatómicas de tumores removidos cirurgicamente, 
submeteu-as a uma bateria de testes que iam da análise microscópica à 
bacteriológica, efectuando várias culturas do “suco canceroso” sem no 
entanto ter conseguido determinar conclusivamente a existência definitiva do 
eventual micróbio do carcinoma. Estudou quatro carcinomas e três sarcomas 
extirpados, observando microrganismos por vezes dispostos em cadeias nos 
exames corados, bem como o seu desenvolvimento em diferentes meios de 
cultura. Conseguiu detectar o mesmo tipo de bacilo referido por outros 
investigadores coevos, mas mostrou que as múltiplas formas que o mesmo 
micróbio parecia assumir nos trabalhos de diferentes autores não seriam 
senão fases diferentes da evolução do mesmo agente. De seguida, inoculou 
várias séries de coelhos com o denominado “bacilo do carcinoma”, obtendo 
tumores que no geral levaram à morte dos animais.  

Se por um lado reproduziu com rigor as experiências de cancerisação 
animal, por outro os resultados acabaram por não ser conclusivos. No 
entanto, não colocou de parte a hipótese que pretendeu ver demonstrada. 
Numa altura em que a bacteriologia estava firmemente assente no pedestal 
da busca etiológica de muitas doenças, inclusive do cancro, a criação de 
conhecimento médico sobre a doença oncológica não negou essa 
possibilidade, repousando no paradigma da oncologia experimental, matriz 
disciplinar que marcou a evolução da produção de ciência oncológica não só 
nas últimas décadas do século XIX, mas também ao longo do século XX. 

Se os diferentes estudos que se foram seguindo ao longo da primeira 
década do novo século acabaram por descartar praticamente a teoria 
parasitária, posta em causa no decorrer do XV Congresso Internacional de 
Medicina de Lisboa em 1906 e tornando-se desde 1908 uma hipótese em vias 
de extinção,1

                                                                 
1 Cf. BASHFORD, E. F. The application of experiment to the study of cancer. In: ALCOCK, 
N. H.; FREEMAN, W. G. (ed.) 1907-1908. Science progress in the twentieth century. A 
quarterly journal of cientific thought. Vol II. London: p. 1-29. 

 tal não impediu que continuassem a existir alguns acérrimos 
defensores do denominado vírus canceroso, alguns deles em Portugal, como 
noutros lugares, particularmente em França e na Alemanha, países pródigos 
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em teorias e hipóteses explicativas desta natureza. Contudo, não se tratou de 
uma linha de investigação em que a maioria dos cientistas nacionais 
apostasse. As evidências laboratoriais eram demasiadas para continuarem 
sequer a considerar tal possibilidade, quanto mais a despender nelas os seus 
escassos recursos.  

Desde o final da segunda década de novecentos, o caminho 
experimental português alicerçar-se-ia sobretudo na experimentação de 
agentes potencialmente cancerígenos em animais de laboratório, ou na 
prática de enxertos da doença, seguindo uma vez mais as principais 
tendências desenhadas no exterior. 
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O trabalho trata da trajetória da ginecologia e das ações de controle 

do câncer de colo de útero no Brasil. Discutimos o processo de 
desenvolvimento dessa disciplina no segundo quartel do século XX, com foco 
na influência que a ciência alemã teve sobre ela. Nesse ponto, nossa analise se 
volta para os Institutos de Ginecologia das faculdades de Medicina do Rio de 
Janeiro e de Belo Horizonte, onde o processo de renovação então em curso 
possibilitou a criação de um modelo específico para a prevenção do câncer de 
colo de útero, baseado na utilização combinada da observação visual da 
cérvice por meio de um instrumento óptico desenvolvido na Alemanha 
chamado colposcópio, com o uso da citologia esfoliativa – teste papanicolaou. 
Nesse período, a observação visual era efetuada como primeiro exame e a 
citologia utilizada em casos onde havia sido observada alguma anormalidade. 
A partir da década de 1940, essas instituições protagonizaram o 
desenvolvimento de uma verdadeira rede de difusão dos conhecimentos para 
a prevenção do câncer de colo de útero no país, atuando na formação de 
sociedades, elaboração de congressos e cursos para a formação de técnicos e 
intercâmbio de pesquisadores com outros países. O fortalecimento dessa rede 
institucional foi de grande valor no processo de institucionalização das ações 
de prevenção à doença. Somente na década de 1970, quando a saúde pública 
brasileira, iniciou um processo de grandes transformações, a adoção das 
campanhas de rastreamento da doença baseadas no teste Papanicolaou 
modificaram o modelo de prevenção então vigente. 
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Miguel Torga (1907-1995) e Pedro Nava (1903-1984) foram médicos e 

ativos participantes dos movimentos modernistas em seus países: Torga - 
Portugal e Nava - Brasil. O texto procura identificar como as questões de 
saúde e doenças se fazem presentes na literatura desses médicos. Destaca 
como as questões que envolvem a profissão dos autores aparecem em suas 
obras literárias. 

ABSTRACT 

DOCTORS AND LITERATES IN BRAZILIAN AND PORTUGUESE 
MODERNISM: MIGUEL TORGA AND PEDRO NAVA 
 
Key words: Modernism; Medicine; History 

 
Miguel Torga (1907-1995) and Pedro Nava (1903-1984) were doctors 

and active participants of the modernist movements in their countries: Torga 
– Portugal and Nava – Brazil. This text aims to identify how diseases and 
health questions are present in the literature of these doctors. It also detaches 
how the questions that involve the occupation of these authors appear in 
their literary works. 

 
O objetivo deste texto é a apresentação da pesquisa em andamento – 

“Pedro Nava (1903-1984) Miguel Torga (1907-1995): médicos e modernistas”. 
A pesquisa se insere nas propostas da História das Saúdes e das Doenças. As 
diretrizes dessa linha de pesquisa envolvem diversos aspectos e diferentes 
objetos, aspectos estudados por Dilene Raimundo do Nascimento e Anny 
Jackeline Torres Silveira (2004), no texto intitulado “A doença revelando a 
história: uma historiografia das doenças”. Dentre os vários aspectos estudados 
pelas autoras como componentes da História da Saúde e das Doenças, estão 
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destacadas a educação e as estratégias de sobrevivência dos profissionais da 
área, nosso interesse e princípio norteador deste texto. 

Esta pesquisa busca identificar como as questões de saúde e doença 
aparecem nos escritos de Miguel Torga e Pedro Nava – médicos com longa 
trajetória na área e literatos referendados, socialmente, por meio de 
sucessivas premiações e estudados pelos meios acadêmicos de Portugal e do 
Brasil. Estes aspectos do objeto em estudo fazem-nos recorrer a pesquisas em 
História Social da Literatura. Dentre a expressiva produção de textos sobre as 
relações Literatura e Sociedade, destacamos o livro de Sidney Chaloub e 
Leonardo Afonso de M Pereira (1998), que trata da História Social da 
Literatura.  

As obras literárias de Miguel Torga e Pedro Nava, no mundo 
acadêmico, têm sido estudadas, em sua maioria, pelos profissionais de Letras, 
que têm destacado aspectos referentes à escrita. Sobre as atividades médicas 
dos literatos, a produção ainda é incipiente, mas relevante.  Ermelinda Maria 
Araújo Ferreira (2008), no texto “Contra a vitimização do outro: o exercício da 
Medicina na literatura de Miguel Torga”, aponta para algumas questões. A 
autora destaca que, no universo literário de Torga, ligado ao neorrealismo 
português, o exercício da Medicina quase nunca é posto nas mãos de um 
médico profissional e revela as questões vividas por uma sociedade com 
condições precárias de sobrevivência e onde costumes arcaicos são 
presentes1

Pedro Nava tem sido estudado pelo meio acadêmico brasileiro, mas, 
como acontece com a obra de Torga, as pesquisas, em sua maioria, são feitas 
por profissionais das Letras. Entretanto, textos de Nava são evocados em 
artigos sobre os mais diversos aspectos da sociedade brasileira. Cristina 
Ribeiro Villaça (2007), em sua tese de Doutorado intitulada Entre musas e 
doutores: uma leitura da obra de Pedro Nava, estudou aspectos que envolvem 
a Medicina e a Literatura em Pedro Nava. Villaça debruçou-se sobre dois livros 
escritos pelo autor a respeito  dos aspectos da História da Medicina: Território 
de Epidauro (1947) e Capítulos de História da Medicina (1949). Esses textos 

. F. Vaz Pinto (2011), no texto “Miguel Torga: o poeta visita o 
médico”, faz um recorte de textos em que o autor faz referências à Medicina. 
Mário Pinto (2011), em “Mais maceração do que devoção num percurso de 
arquetípica coerência”, identifica os aspectos pilares na trajetória de Torga, ou 
seja, a tríade: a obrigação – Medicina; a devoção – produção literária e 
maceração – a política. Clara Rocha (2000), filha do autor, em Miguel Torga: 
fotobiografia, traça um amplo painel sobre o autor. Usando o material 
fotográfico como fio condutor, correlaciona vida e obra do autor e destaca o 
papel da Medicina na escrita de Torga. 

                                                                 
1 FERREIRA, Ermelinda Maria Araújo. Contra a vitimização do outro: o exercício da 
Medicina na literatura de Miguel Torga. Comunicação apresentada no SEMINÁRIO 
MIGUEL TORGA, na Universidade Federal de Pernambuco, de 6 a 8 de agosto de 2008. 
O texto não foi publicado e a autora, generosamente, forneceu-nos uma cópia. 
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não foram do agrado do autor; por isso, foram reeditados por seus herdeiros 
somente após sua morte. Estudamos as correlações Medicina e Sociedade 
brasileira nas Memórias de Pedro Nava em Pedro Nava – cronista de uma 
época: Medicina e sociedade brasileira (1890-1940), nossa tese de Doutorado 
(VALE, 2009). 

Os trabalhos mencionados em parágrafos anteriores e as 
especificidades dos objetos pesquisados levam-nos à consulta de textos em 
História Social e Política, História da Ciência, História da Educação, História da 
Medicina, História da Literatura e estudos sobre Memórias. Esses textos são 
norteadores em nossa proposta de estudo, porquanto sugerem respostas às 
nossas indagações de como as questões de Saúde e Doenças aparecem nas 
obras literárias de Pedro Nava e Miguel Torga. Contemporâneos e médicos em 
Portugal e no Brasil, por longos anos exerceram essa profissão e tiveram 
relacionamentos diferentes com a vida literária. Ambos viveram em países 
periféricos do capitalismo e, na década de 1920, depararam com as questões 
postas pelo conflito de 1914-1918, em sociedades com a maioria da 
população iletrada, industrialização incipiente e com setores urbanos 
intelectualizados. Intelectuais que, ao proporem a construção de novas 
sociedades, pretendiam a criação de novas nacionalidades. Esses aspectos são 
identificados com a movimentação intelectual conhecida como Modernismo.  

A obra de Miguel Torga é extensa e foi escrita ao longo da juventude 
e maturidade do autor1

                                                                 
1 Seguindo levantamento da Biblioteca Nacional de Portugal em Lista de primeiras 
edições. Disponível em: <

. São textos escritos e publicados desde a vida 
estudantil na Universidade de Coimbra, em prosa, verso e pequena produção 
para o teatro. Publicou o primeiro livro de poesias – Ansiedade – em 1928, ano 
de ingresso na Faculdade de Medicina de Coimbra, onde fez o curso no 

http://purl.pt/13860/1/bibliografia.htm>. Acesso em: 12 nov. 
2009: Poesia: Ansiedade (1928), Rampa (1930), Tributo (1931), Abismo (1932), O outro 
livro de Job (1936), Lamentação (1943), Libertação (1944), Odes – (1946), Nihil Sibi 
(1948), Cântico do homem (1950), Alguns poemas ibéricos (1952), Penas do purgatório 
– (1954), Orfeu Rebelde (1958), Câmara ardente (1962), Poemas ibéricos (1965), 
Antologia poética (1981). Prosa: Pão Azimo (1931), A terceira voz (1934), A criação do 
mundo, os dois primeiros dias (1937), A criação do mundo, o terceiro dia (1938), A  
criação do mundo, o quarto dia (1939), Bichos (1940), Contos da montanha (1941), O 
senhor Ventura (1943), Um reino maravilhoso (1941), Rua (1942), O Porto (1944), 
Portugal (1950), Novos contos da montanha (1944), Vindima  (1945), Pedras lavradas 
(1951), Traço de união (1955), Pena de morte (1967), A criação do mundo, quinto dia 
(1974), Fogo preso (1976), A criação do mundo, o sexto dia – (1981), Camões (1987), A 
criação do mundo (1991). Prosa e poesia: Diário I  (1941), Diário II  (1943), Diário III  
(1946), Diário IV  (1949), Diário V  (1951), Diário VI  (1953), Diário VII  (1959), Diário IX  
(1964), Diário X  (1968), Diário XI  (1973), Diário XII  (1977), Diário XIII  (1983), Diário 
XIV  (1987), Diário XV  (1990), Diário XVI  (1993). Teatro: Terra firme (1941), Sinfonia 
(1947), O paraíso (1949),  Mar  (1968). 
 

http://purl.pt/13860/1/bibliografia.htm%20Consultado%20em%2012.11.09�
http://purl.pt/13860/1/bibliografia.htm%20Consultado%20em%2012.11.09�
http://purl.pt/13860/1/bibliografia.htm%20Consultado%20em%2012.11.09�
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período de 1928 a 1933. Sobre a instituição, afirmou: “Passo por esta 
Universidade como cão por vinha vindimada. Nem eu reparo nela, nem ela 
repara em mim” (TORGA, 1942, p. 10). Este texto datado de 1932 foi 
transcrito em 1942 no Diário. Torga inicia esse tipo de escrita em 1942, 
quando publica o Diário I e os 15 volumes nas décadas subsequentes que 
compõem o Diário XVI, em 1993. Trata-se de anotações sobre o cotidiano, 
poesias, textos, etc. Os Diários são fundamentais para nossa pesquisa, embora 
encontremos observações sobre saúde e doença em muitos dos textos de 
Torga.  O livro A criação do mundo foi publicado por partes, entre 1937 e 1981 
e, posteriormente, as partes foram agrupadas em um volume. Compõe-se de 
textos autobiográficos e memorialísticos. Esses escritos são as principais 
fontes para nossas observações sobre Torga. 

Ao contrário de Torga, Nava, em sua juventude, não se destacou pela 
escrita. Foi considerado um promissor talento em artes plásticas e publicou 
alguns sonetos. Formando-se em Medicina, em 1927, dedicou-se à profissão e 
à produção de textos científicos. Aposentando-se do Serviço Público em 1969, 
começou a redação de suas Memórias. Em 1972, publicou Baú de ossos: 
memórias, que foi sucesso de público e crítica. Nos anos seguintes, publicou 
mais 5 volumes e iniciava a publicação do sétimo quando de seu suicídio, em 
19841

 Nos próximos parágrafos, procuraremos a identificação dos diversos 
fatores que formaram as biografias dos autores, as referendações sociais às 
suas profissões e às obras literárias (CANCLINI, 1974). Para tanto, buscamos 
identificar as especificidades das obras, semelhanças e diferenças entre os 
autores. As trajetórias serão consideradas em seus contextos sociais e a 
Literatura é vista como produção social, com suas especificidades, o que lhe 
concede relativa autonomia. Os autores em estudo nasceram na década inicial 
do século XX, final do período que ficou conhecido como Belle Époque, 
período de expansão do capitalismo monopolista, que se estendeu 
mundialmente, e das suas contradições explicitadas no conflito de 1914-1918. 
As questões pós-Primeira Guerra Mundial, bem como as que antecedem e 
sucedem à Segunda Guerra, perpassam as obras dos dois modernistas. Ambos 

. As observações sobre a  Medicina perpassam a escrita das Memórias. 
Nava (1974), em entrevista sobre o assunto, afirmou: “Por outro lado, minha 
obra literária não deixa de ser obra de médico. Quem olhar com atenção, 
perceberá o médico em cada página, a experiência dele na apreciação do ser 
humano”. A obra memorialística é a principal fonte para nossas observações 
sobre Pedro Nava.  

                                                                 
1 NAVA, Pedro. Baú de ossos: memórias. Rio de Janeiro: Sabiá, 1972. ______. Balão 
cativo: memórias 2. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973. ______.  Chão de ferro: 
memórias 3. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. ______. Beira-mar: memórias 4. 
2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. ______.  Galo das trevas: memórias 5. 2. ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1981. ______. O círio perfeito: memórias 6. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1983.  
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viveram em sociedades que foram palcos da transição do mundo agrário para 
o urbano. 

Miguel Torga é o pseudônimo adotado pelo médico e literato 
português Adolfo Correia da Rocha, em 1934. Miguel, em homenagem aos 
espanhóis Cervantes e Unamuno; já Torga é referência a uma planta de 
montanha “de raiz dura” (ROCHA, 2000). Nascido em S. Martinho do Anta 
(distrito de Vila Real), filho de camponeses em um país onde este universo 
social não tinha acesso às conquistas da modernidade (saúde e educação). Fez 
os estudos iniciais na terra natal (1913-1917) onde se percebe sua vocação 
para os estudos nas observações e apoio do Prof. Botelho. Os limites 
financeiros familiares levam-no a viver e trabalhar em casa de parentes no 
Porto e aos estudos em Lamego (1918-1919). A inadequação ao Seminário 
leva a família a procurar, na imigração do jovem para o Brasil, possibilidade de 
um futuro diferente do universo vivido pela família.  

O jovem foi colocado aos cuidados de um tio que já se estabelecera 
no país e tivera sucesso como fazendeiro em Leopoldina (MG). Na 
propriedade rural, ocupa-se de atividades diversas na Fazenda Santa Cruz e, 
durante dois anos, estuda no Ginásio Leopoldinense. Como pagamento pelas 
atividades, o tio propõe o custeio dos estudos de Medicina em Coimbra. 
Retornando a Portugal, em 1925, complementou os estudos liceais e do 
primeiro ciclo, ingressando no Curso de Medicina da Universidade de Coimbra, 
em 1928. O curso era a possibilidade de profissionalização no momento em 
que a atividade estava em expansão (GRAÇA, 2011). As propostas higienistas, 
os avanços da microbiologia e as questões do papel do Estado na relação 
Medicina com a sociedade estiveram em pauta no período conhecido como 
Primeira República (1910-1926). São visíveis no período a influência do 
Positivismo, a proposta de se regenerar o país pela Educação, o 
anticlericalismo e o projeto da construção de um novo país.  As questões 
internas e externas levam o país à organização do Estado Novo (1926-1974), 
que se caracterizou pelo autoritarismo de orientação fascista (PROENÇA, 
1998, p. 47). 

A vida estudantil e o início das atividades literárias de Torga se dão no 
contexto de repressão política e discussões sobre o sentido e a função da 
Literatura e Arte na sociedade. Torga se insere na segunda geração do 
Modernismo português, que teve suas propostas ligadas ao grupo da Revista 
Presença. Valoriza-se a subjetividade e a busca de novas linguagens. Com 
Branquinho da Fonseca deixa o grupo presencista e, em 1936, esteve entre os 
fundadores da Revista Manifesto, que teve cinco números publicados. Iniciou 
sua longa trajetória de publicações, ainda universitário, com os livros de 
poesias: Ansiedade, em 1928; Rampa, em 1931; Abismo, em 1932. Formando-
se em 1933, exerceu a profissão por um breve período em sua terra natal, São 
Martinho do Anta, em Vila Nova e em Miranda do Corvo. No período de 1939, 
foi médico em Leiria, fixando-se, posteriormente, em Coimbra. Embora não 
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tendo participado de vida partidária, suas posições foram de aprovação ao 
Socialismo, aspecto claro em sua obra, na qual as propostas do Realismo 
Socialista estão presentes. Especializando-se em Otorrinolaringologia, foi 
atuante na profissão por longos anos e, paralelamente, publicou a extensa 
obra. Em 12 de agosto de 1946, faz uma avaliação de sua trajetória no Diário 
III: “Lavadores, 12 de agosto – Trinta e nove anos. Meia vida passada, se isto 
se for aguentando, tomba daqui, tomba dali. (...) Quando devia estar a ler os 
clássicos, andava a capinar café; quando me apetece escrever, estou a curar 
anginas...” (TORGA, 1946, p. 193). 

Crítico do Salazarismo, foi censurado e preso no período. Seguiram-se 
às publicações, o reconhecimento de público e crítica especializada1

Pedro Nava (1903-1984) nasceu em Juiz de Fora, cursou Medicina em 
Belo Horizonte (1921-1927) e foi médico na capital mineira, Juiz de Fora, 
Monte Aprazível e Rio de Janeiro. Em 1949, esteve entre os fundadores da 

. Foi 
traduzido para o espanhol, francês, inglês, alemão, chinês, japonês, croata, 
romeno, norueguês, sueco, holandês e búlgaro. Morreu em 17 de janeiro de 
1995, no Instituto de Oncologia, em Coimbra. No Diário XVI, encontramos 
como que uma síntese das posturas de Miguel Torga frente à vida, à saúde e 
às doenças. Várias páginas falam do sofrimento causado pelo tratamento do 
câncer. Destacamos o texto escrito em 8 de junho de 1992, que trata do 
fechamento do consultório após 59 anos de vida profissional. Segundo Torga 
(1993, p. 125): 

Desfiz-me do consultório. Mil circunstâncias adversas 
conjugaram-se encarnecidamente nesse sentido. E 
adeus meu velho reduto, onde durante tantos anos 
lutei como homem, médico e poeta. (...) À medida 
que os carregadores iam retirando o espólio, tinha a 
sensação de que estava a ser descarnado, a tornar-
me humanamente espectral. No fim, estonteado, 
com o chão a fugir-me debaixo dos pés, sem um 
banco sequer para me sentar, ainda o telefone tocou. 
Do lado de lá do fio pediam-me que juntasse aos 
despojos a tabuleta. Respondi que sim, que ia ser 
arrancada e seguiria. E perguntei, de voz 
estrangulada, se queriam que mandasse também o 
meu cadáver.  

                                                                 
1 Destacamos: 1969 – Prêmio Diário de Notícias; 1976 – Prêmio Internacional de Poesia 
de Knokke – Heist; 1980 – Prêmio Morgado de Mateus, ex-aecquo com Carlos 
Drummond de Andrade; 1981 – Prêmio Montaigne da Fundação Alemã F.V.S.; 1989 – 
Prêmio Camões; 1991 – Prêmio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores e 
1993 – Prêmio da Crítica consagrando sua obra.  
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Reumatologia no Brasil. Foi reconhecido socialmente na profissão, como 
comprovam pertencimento a entidades, prêmios e homenagens recebidas. Na 
juventude, na década de 1920, foi ativo participante do Movimento 
Modernista em sua vertente mineira, que teve suas propostas divulgadas com 
a publicação “A Revista”. No período, escreveu poemas e foi considerado 
promissor talento em artes plásticas.  

Ilustrou o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, uma das obras 
referenciais do Modernismo brasileiro. Após a formatura, dedicou-se somente 
à Medicina, tendo escrito e apresentado, aproximadamente, 350 trabalhos em 
congressos e publicações científicas. Aposentando-se do Serviço Público em 
1969, iniciou a redação de suas Memórias. Entre os anos de 1972 e 1983, 
lançou seis livros de Memórias: Baú de ossos: memórias (1972), Balão cativo: 
memórias 2 (1973); Chão de ferro: memórias 3 (1976), Beira-mar: memórias 4 
(1979), Galo das trevas: memórias 5 (1981) e O círio perfeito: memórias 6 
(1983). Incursionou em publicação de textos sobre a História da Medicina em 
Território de Epidauro (1947) e Capítulos de História da Medicina (1949), 
referidos anteriormente. Dependendo das edições, as Memórias somam 
aproximadamente 2.500 páginas e foram sucesso de público e crítica, como 
atestam diversas edições e prêmios recebidos1

                                                                 
1 1973 – Personalidade Global e Prêmio Luisa Cláudio de Souza; 1974 – Prêmio Jabuti 
da Câmara Brasileira do Livro; Prêmio Fernando Chinaglia e Prêmio de Literatura da 
Associação Paulista dos Críticos de Arte; 1975 – Prêmio Fundação Cultural do Distrito 
Federal – Brasília; Personalidade Global Literária (TV Globo e Jornal O Globo); 1983 – 
Diploma de Homenagem Especial, conferido pela União Brasileira de Escritores em 
1985 esse prêmio passou a ser denominado Pedro Nava e 1984 – Prêmio José Olympio 
pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros.  

. As Memórias traçam um 
amplo painel da sociedade brasileira (1890-1940) dissecada pelo memorialista, 
sendo que diversos estudos acadêmicos têm sido feitos sobre a obra em seus 
diferentes aspectos.  

Em Baú de ossos: memórias, Nava (1972) reconstitui a trajetória de 
seus familiares no Maranhão, Ceará, região aurífera mineira, Rio de Janeiro e 
Juiz de Fora. Para a nossa pesquisa, destacam-se os textos em que o 
memorialista reconstitui a trajetória acadêmica e profissional de seu pai, o 
médico José Nava (1876-1911). As páginas escritas sobre o pai, formação 
escolar em Fortaleza, estudos de Farmácia e Medicina nas Faculdades de 
Medicina de Salvador e Rio de Janeiro e exercício profissional em Juiz de Fora 
e Rio, são documentais sobre a formação daquela geração de médicos, 
norteada pelos princípios do Sanitarismo. No livro, encontra-se a 
reconstituição de um episódio, ocorrido em 1905, em Juiz de Fora, cidade que 
teve a Sociedade de Medicina e Cirurgia fundada em 1889, onde eram 
discutidos os avanços científicos da profissão. Na cidade, a Santa Casa foi 
fundada em 1858 e, somente em 1907, passou a ser um local de tratamento 
de doenças. Na reconstituição de Nava (1972, p. 234-235, [grifos do autor]): 
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(...) Alice. Doce e branca. Era filha de meus tios Luna 
Freire. Estava passando tempos em Minas. Uma tarde 
veio coxeando do colégio. Não é nada não, Mamãe, 
só uma dorzinha fina aqui em baixo... Vai passar. 
Passou nada. Foi é engrossando, a febre subindo e a 
barriga endurecendo. Era tempo de nó na tripa e logo 
o Dr. Dutra chegou querendo dar um clister elétrico. 
O Dr. Beauclair sugeria, antes, um gole de azougue de 
quatro em quatro horas para o peso, empurrando, 
forçar a massa a descer e assim desentupir. O Dr. 
Villaça preferiu abrir. A operação foi na nossa sala de 
jantar, a menina deitada numa escrivaninha, 
anestesiada a cloretila por meu Pai. Pus, em torrente, 
da fossa ilíaca direita. Hoje chama-se apendicite 
supurada e no caso de minha prima, apesar das 
injeções de electrargol, a coisa terminou em 
septicemia e morte. Não tenho disso senão o 
conhecimento do que contava minha Mãe, que 
ajudara no ato fervendo guardanapos na cozinha. 
Cirurgia de 1905. 

Questões como as descritas anteriormente por Nava são recorrentes 
na obra de Torga. Em Chão de ferro: memórias 3, nas últimas 40 páginas, inicia 
a escrita sobre seus estudos na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, 
ingresso no Serviço Público e o contato com os intelectuais da capital. 
Diferentemente de Torga em relação a Coimbra, a reconstituição da vida 
acadêmica de Nava na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte é 
apresentada positivamente. Em Beira-mar: memórias 4, Nava deixou textos 
documentais sobre o Modernismo em sua vertente mineira, o ensino médico 
e a Medicina do período. Destacamos as observações sobre a Radiologia no 
seguinte fragmento: 

(...) Aquilo era mais uma visão do corpo humano, 
senão na sua permanente beleza, ao menos no seu 
permanente prodígio... Desde essa época quantas 
vezes uma radiografia não me desvia e suas formas 
exorbitam do puro interesse clinico para sugerirem 
módulos plásticos que só encontram símile nas obras 
primas da escultura e da arquitetura. Ah! Fabulosa 
fábrica de esqueleto. Sobre o esteio dos fêmures a 
sustentação da bacia barroca, a arte vertebral 
levantando o tórax gótico e mais alto, o crânio 
românico. Superposição de estilos como na Catedral 
de Milão (NAVA, 1979, p. 356-357, [grifo do autor]). 
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Nos livros que se seguem, Galo das trevas: memórias 5 e O círio 
perfeito: memórias 6, Nava tratou de sua vida como médico – profissão 
iniciada em 1928 e findada com o fechamento de seu consultório em 1983. 
Nos livros, há informações sobre a Medicina do período, envolvendo questões 
econômicas, sociais e políticas. Chão de ferro: memórias 3, e os exemplares 
seguintes são referentes às discussões, propostas e fatos que estiveram 
presentes nas relações Medicina e sociedade brasileira no período de 1920 a 
1937. O memorialista escrevia as páginas iniciais de Cera das almas – 
memórias 7 quando de seu suicídio, em 1984.  

Nos três primeiros livros das Memórias, estão a reconstituição das 
famílias paterna e materna e a vida escolar do memorialista. Nava nasceu em 
meio a segmentos médios da população (família paterna) e da elite financeira 
empobrecida de Juiz de Fora (família materna). O lado paterno era formado 
por setores médios urbanos de Fortaleza que se estendem ao Rio de Janeiro, 
então capital federal. Esse braço familiar trouxe para o memorialista a 
valorização do cultivo intelectual. Nava perdeu o pai aos 8 anos e a mãe 
conheceu inúmeras dificuldades financeiras para a manutenção da família. 
Como na família de Torga, a escolarização era o caminho para a ruptura com a 
pobreza. Diferentemente de Torga, Nava teve acesso aos colégios formadores 
das elites, graças às relações familiares. Leu os clássicos em sua juventude.  

Enquanto Torga teve como fonte de sobrevivência o consultório 
particular, Nava desfrutou do acesso a empregos públicos e ao magistério no 
ensino superior, o que lhe possibilitou a produção científica. Como Torga foi 
opositor à Ditadura, contudo, as relações sociais estabelecidas através dos 
conhecimentos familiares ou nos colégios permitiram que tivesse acesso aos 
cargos públicos. Em Portugal e no Brasil, a atividade médica estava em 
expansão no tempo de vida dos dois autores, contudo, o papel do Estado 
como empregador dos profissionais da Saúde ocorreu mais cedo no segundo 
país.   

Como já visto anteriormente, no início do texto, a pesquisa proposta 
está em andamento. O objetivo do projeto é a escrita do texto de Pedro Nava 
(1903-1984) e Miguel Torga (1907-1995): médicos e modernistas. Serão 
destacadas as participações dos autores nos movimentos modernistas de seus 
países, o ensino médico, as políticas de saúde e as percepções dos escritores 
sobre essas questões. As obras literárias serão lidas como documentos 
históricos. Na busca de identificação de como os textos de Nava e Torga 
constroem ou representam a realidade social, diversos autores serão 
consultados na construção do referencial teórico e da análise de nossos 
objetos de estudo. Aos textos condutores de nossos estudos sobre Nava 
(VALE, 2009), ao estudarmos Miguel Torga, acrescentaríamos os seguintes 
estudos: Arnaldo Saraiva – Modernismo brasileiro e modernismo português: 
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subsídios para o seu estudo e para a história de suas relações1 e Francisco A. 
Gonçalves Ferreira – História da saúde e dos serviços de saúde em Portugal2

                                                                 
1 SARAIVA, Arnaldo. Modernismo brasileiro e modernismo português: subsídios para o 
seu estudo e para a história de suas relações. Campinas: UNICAMP, 2004. 
2 FERREIRA, Francisco A. Gonçalves. História da saúde e dos serviços de saúde em 
Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990.  

.  
Ainda que o estudo esteja em seus passos iniciais, cremos nas 

possibilidades de apresentação de algumas observações a serem 
aprofundadas ao longo da pesquisa. Os autores e as obras em estudo são 
relevantes na produção cultural do Brasil e de Portugal. Os textos produzidos 
por Nava e Torga são documentais para os estudos que tratam questões que 
envolvem a História da Saúde e das Doenças em suas relações com a 
sociedade. Os autores tiveram origens sociais diversas, o que aponta 
diferenças em suas formações intelectuais. A escolha da profissão por ambos 
foi estratégia de sobrevivência no momento em que a atividade estava em 
expansão. Finalmente, os nacionalismos, a construção de novas 
nacionalidades e as relações do Estado face à de Saúde e Doenças foram 
presentes nos escritos dos modernistas Miguel Torga e Pedro Nava.  
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Neste trabalho discutimos o papel do Hospital Psiquiátrico São Pedro, 
na construção da psiquiatria como uma ciência no estado do Rio Grande do 
Sul / Brasil. Inaugurado em 1884, na cidade de Porto Alegre, o hospital logo 
tornou-se referência estadual no tratamento das chamadas doenças mentais. 
A primeira Faculdade de Medicina do Estado foi criada em 1898 e a cadeira de 
Clinica Psiquiátrica instituída apenas em 1908. Neste mesmo ano, na gestão 
do médico-diretor Dioclécio Pereira – titular da referida cadeira –, foi firmado 
um convênio entre o hospital e a faculdade, para o ensino da psiquiatria aos 
alunos de Medicina. Porém, em 1927, na gestão do médico Jacintho Godoy o 
convênio foi refeito, em razão do comparecimento irregular dos alunos até 
então. Foi nesta mesma época que outras iniciativas, como a busca de contato 
com as teorias psiquiátricas mais recentes, através de viagens de estudos 
realizadas pelos psiquiatras do hospital, apresentação de trabalhos em 
congressos científicos, etc., tentaram marcar o espaço do São Pedro, como um 
espaço de produção de conhecimento psiquiátrico frente à dissociação que, 
ao longo dos anos, se estabelecera entre este espaço e o da Faculdade de 
Medicina.   A criação da cadeira de Clinica Psiquiátrica, a defesa de teses na 
área, a formação de especialistas também nos bancos escolares, e não só na 
prática clínica como ocorrera nos primeiros anos de existência do São Pedro, 
contribuiu para o estabelecimento de tal dissociação no imaginário social, 
corroborada por conflitos entre profissionais que atuavam nestes dois 
espaços. 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 827 - 

 
F  – As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono 

 
COSTA SIMÕES: EDIFÍCIOS DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA E MEDICINA 

EXPERIMENTAL NA UC, NA SEGUNDA METADE DO SÉC. XIX 
 

1PAULO PROVIDÊNCIA; 2RUI LOBO 
 

1Centro de Estudos Sociais daUniversidade de Coimbra 
2Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra 
paulo@providencia-arquitectos.pt 

 
Palavras-chave: Medicina Experimental; António Augusto da Costa 
Simões; Projecto de Hospitais; Hospitais da Universidade de Coimbra; 
Século XIX 

 
António Augusto da Costa Simões (1819, 1903), Professor de 

Medicina da Universidade de Coimbra entre 1852 e 1888, é o introdutor da 
Medicina Experimental em Portugal (ATHIAS, Mark, 1940, Introdução ao 
Método Experimental, Lisboa). Cientista prolixo dedicou-se, entre outras 
actividades, à reforma higienista das Construções Hospitalares (Hospitaes da 
Universidade de Coimbra: projecto de reconstrução do Hospital do Collegio das 
Artes, 1869; etc...) e ao estudo da Histologia e Fisiologia Médicas (Elementos 
de Physiologia Humana com a Histologia correspondente, 1861; etc...). Este 
duplo campo de interesses, onde converge uma compreensão racional das 
funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos, com o 
“correspondente” estudo dos tecidos dos animais e vegetais teve implicações 
nas suas propostas arquitectónicas para a construção de equipamentos 
hospitalares e de investigação médica; quer isto dizer, a mesma natureza 
funcional na compreensão dos edifícios, a mesma determinação racional nos 
elementos como componentes de um sistema, o mesmo espírito científico e 
crítico na apreciação dos dados. A recente identificação do conjunto de livros 
onde Costa Simões reuniu (em 1884) todos os seus projectos para a 
reconversão dos edifícios dos Hospitais da Universidade de Coimbra ao longo 
de cerca de 30 anos, permite reequacionar o duplo papel do investigador 
médico e do reformador hospitalar, e identificar com clareza o conjunto de 
projectos dedicados especificamente à investigação médica. 

A comunicação centra-se sobre o duplo papel do cientista, inferindo o 
papel de Costa Simões na definição dos edifícios contemporâneos dedicados à 
medicina experimental de que foi justamente pioneiro. 
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A.A. DA COSTA SIMÕES – FORMAÇÃO E INTERESSES 

António Augusto da Costa Simões (1819-1903, fig.1) forma-se em 
Medicina pela Universidade de Coimbra em 1843, após 8 anos de 
aprendizagem (três anos na Faculdade de Filosofia e cinco anos na Faculdade 
de Medicina) e com a idade de 24 anos.  

 
Fig.1 António Augusto da Costa Simões. Retrato (espólio de Joana Alegre) 

A formação de Costa Simões é realizada na sequência da reforma dos 
estudos médicos de 1836 (a reforma de Passos Manuel) cujo curriculum se 
prolonga até 1844 (BURGETTE, MARTINS, FIOLHAIS, 2009, p.2-4) e que institui 
as Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa e Porto retirando a exclusividade de 
formação médica a Coimbra. Embora o curriculum anterior incluísse disciplinas 
de Fisiologia (como as cadeiras de Physiologia e Chimica animaes ou 
Anatomia, Physiologia e Chimica Vegetaes) nessa reforma de estudos inclui-se 
Physiologia e Hygiene, por Jerónimo José de Melo (1792?-1867), nomeado 
professor da cadeira em 1838 e que nesse ano faz publicar as Primeiras linhas 
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de Fisiologia1. Como refere Athias, o ensino da Fisiologia de Melo é 
eminentemente teórico, reservando-se “alguns dias do ano lectivo para 
exercícios práticos” que ocorriam no teatro anatómico (ATHIAS, 1940, p.458). 
Jerónimo José de Melo, a quem Costa Simões designa por “o meu mestre” 
(SIMÕES, 1885, p.1), é também docente de José Ferreira de Macedo Pinto 
(1814?-1895)2

Em 1852 é nomeado professor opositor, tendo-lhe sido atribuída a 
função de demonstrador de Matéria Médica e Farmácia na Faculdade de 
Medicina, e no mesmo ano é sócio fundador da revista “O Instituto”, onde 
vem a publicar. No ano seguinte, defende a reforma dos estudos de Medicina, 
vincando a importância da disciplina de Fisiologia Experimental

.  
A tese de licenciatura de Costa Simões, escrita em latim, é publicada 

cinco anos depois da sua formatura, em 1848, ano em que obtém o 
doutoramento. Nesse mesmo ano, no processo de habilitação à docência, faz 
incluir a sua obra Topografia médica de Cinco Vilas e Arega (SIMÕES, 1860), 
relatório de topografia médica que se insere nas obrigações dos médicos de 
partido.  

3

                                                                 
1 O título da obra parece referir-se às Primae Linae Physiologicae de Haller, que haviam 
tido edição nacional em 1810 pelo professor de Medicina da Universidade de Coimbra 
Joaquim Navarro de Andrade. Melo dedica a publicação ao fisiologista inglês Brodie, 
que havia conhecido na sua viagem a Londres em 1837. Tem segunda edição em 1846. 
2 Macedo Pinto lecciona a cadeira de Higiene Pública após o doutoramento em 1844, 
cadeira criada na reforma desse ano. Nessa reforma, J. J. de Melo mantém a sua 
cadeira de Fisiologia com a designação de Physiologia e Hygiene Privada. Mais de 20 
anos antes havia publicado um estudo sobre eugenia (MELO, 1822) não lhe sendo 
estranhos os interesses pela higiene privada, como aliás não serão a Costa Simões 
(sobre Costa Simões e a higiene pública: PROVIDÊNCIA, 2010).  
3 Costa Simões deveria conhecer as lições de Fisiologia Experimental aplicada à 
Medicina de Claude Bernard (BERNARD, 1855 e BERNARD, 1856)  

. Segundo 
Athias, estabelece um laboratório destinado à instrução dos alunos, com a 
confiança de Melo, que o considerava “já muito experimentado em trabalhos 
práticos” (ATHIAS, 1940, p.469). Em 1854 Costa Simões é promovido a lente 
substituto ordinário da Faculdade de Medicina, e em 1855 dirige o Hospital 
dos Coléricos de Coimbra conjuntamente com Macedo Pinto (MIRABEAU, 
1872, p.200-203).  

O ensino de J. J. Melo, reflecte-se também em May Figueira (1829-
1913), dez anos mais novo que Costa Simões, e que interessando-se por 
observações microscópicas adquire, em 1853, um microscópio Lerebours e 
Secreten que empresta ao seu professor Melo (COSTA, 1940, p.498). May 
Figueira forma-se em 1855 e em 1856 estuda Histologia com Charles Robin em 
Paris. Em 1857 começa a leccionar na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde 
promove um curso de Microfotografia (em 1862-1863. COSTA, 1940, p501; 
CLODE, 2010, p.16) que Costa Simões frequenta. 
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Em 1860 Costa Simões é nomeado professor catedrático da cadeira 
de Anatomia Descritiva. Com a reforma dos estudos de 1863 e a criação da 
disciplina de Histologia e Fisiologia Humana, é nomeado Professor Catedrático 
dessa cadeira, para a qual faz publicar os Elementos de Fisiologia Humana com 
a Histologia correspondente (SIMÕES, 1861-1864). Foi Costa Simões que 
propôs à Faculdade de Medicina, em 1859, a criação da cadeira de Anatomia e 
Fisiologia Geral acompanhando as propostas de Macedo Pinto de criação da 
Química Médica e Clínica Cirúrgica. Paralelamente, publica (com o seu 
discípulo Vitorino da Mota) a demonstração da permanência da propriedade 
glicogénica do fígado, mesmo 8 dias além da morte do animal (ATHIAS, 1940, 
p.470-471), corroborando a hipótese de Claude Bernard de 1854. Esta 
experiência terá sido realizada no laboratório de Química Médica ou 
Toxicologia (criado por Macedo Pinto em 1859, MIRABEAU, 1972, p.220) pois 
o gabinete de Fisiologia Experimental só terá funcionado, com regularidade, a 
partir de 1863 (SIMÕES, 1885, p.1). É, pois, nesse ano que prepara uma sala 
para a Fisiologia contígua às salas de Química Médica e instala o gabinete de 
Histologia no corredor a sul do pátio poente do colégio de Jesus, tirando 
partindo da boa iluminação natural. Assim, os gabinetes de Histologia e de 
Fisiologia Experimental ocupam o lado sul e ângulo sudeste do pátio. 

Podemos então reter, dos primeiros anos de actividade médica e 
docente de Costa Simões, alguns aspectos recorrentes: por um lado, uma 
prática docente que cobre áreas como a Matéria Médica e Farmácia, a 
Química Médica, a Anatomia, a Higiene e a Histologia. Este conjunto vasto de 
interesses conflui na sua cadeira de Histologia e Fisiologia Humana, que 
lecciona socorrendo-se da instalação dos gabinetes de Histologia e de 
Fisiologia Experimental; por outro lado, o seu interesse por questões como a 
topografia médica e o registo topográfico, a higiene pública, a administração 
hospitalar e a arquitectura das construções. 

Pode ainda considerar-se uma particular atenção à pedagogia de 
ensino da medicina e aos curricula disciplinares, pugnando por um ensino 
experimental. Neste sentido, acompanha e apoia o aparecimento dos 
gabinetes ou laboratórios1

                                                                 
1 A consolidação dos gabinetes, para ensino experimental, associa normalmente um 
espaço de ensino (aula), um laboratório, oficina ou espaço de exposição da colecção, e 
um gabinete do director e/ou docentes. A consolidação dos gabinetes está associada, 
normalmente, à produção científica do seu director através da edição de um manual da 
disciplina ou matéria (obrigação de docência) e à edição de um catálogo com os 
instrumentos experimentais ou colecções do gabinete; [A] é o caso de Macedo Pinto 
que cria o laboratório de Química Médica em 1859 onde se ensina a Toxicologia, 
editando o respectivo manual (PINTO, 1860) (a Toxicologia ou Química Médica é 
ensinada na disciplina de Anatomia Patológica na reforma de 1863; por isso o catálogo 
– ALVES, 1865 – é conjunto com o da Anatomia Patológica); [B] é também o caso de 
Costa Simões que cria o laboratório de Histologia e Fisiologia experimental e edita os 

 das novas áreas de conhecimento e da investigação 
médica. 
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É neste contexto, o da docência de Histologia e Fisiologia Humana, do 
seu ensino experimental e da investigação nessas áreas que solicita e lhe é 
concedida, em 1864, a realização de uma viagem de estudo aos principais 
laboratórios ou institutos de Histologia e Fisiologia europeus, com a duração 
de um ano (Dezembro de 1864-Dezembro de 1865). No ano seguinte ao seu 
regresso, em 1866, publica Relatórios de uma viagem scientífica (SIMÕES, 
1866). 

A VIAGEM CIENTÍFICA DE 1865 E INVESTIGAÇÃO MÉDICA  

Os objectivos da viagem científica de Costa Simões à Europa 
(principalmente à França e Alemanha) são vários: a) verificar o ensino 
experimental da Histologia e da Fisiologia; b) comparar programas, tempos 
lectivos e ensino prático das disciplinas; c) verificar as instalações, a sua 
organização, e sobretudo os Laboratórios, Gabinetes ou Institutos de 
Histologia e Fisiologia; d) adquirir instrumentos para o Gabinete de Fisiologia 
Experimental; e) constatar a organização do ensino médico nos países 
europeus; f) por fim, e dada a experiência na administração dos Hospitais da 
Universidade, enquanto administrador substituto nos meses de Verão,1

No entanto, o relatório permite algumas considerações. A associação 
entre estudos histológicos e fisiológicos vem da produtiva associação entre 
Theodor Schwann e Johannes Müller; Schwann encontra-se nesse momento a 
ensinar em Liège, e de facto ensina ambas as disciplinas, assim como ocorre 
em Utrecht (Donders), Amesterdão (Hensius), ou ainda Roterdão (Goodard). 

 faz 
uma recolha sobre construções hospitalares (que não faz incluir no relatório). 

Mas, como se poderá depreender do relatório, o ensino da Fisiologia 
Experimental nos cursos médicos ainda não está estabelecido nas faculdades 
de Medicina europeias; e mesmo os laboratórios de Fisiologia Experimental, 
com a autonomia que pretende, não existem. A construção de edifícios 
dedicados ao ensino e investigação da Fisiologia só se verificará a partir da 
década de 70, e assim, a Fisiologia Experimental é ensinada nos auditórios de 
Anatomia (como em Berlim), ou associada à Histologia, ou ainda à Química 
Médica.  

                                                                                                                                              
Elementos de Fisiologia (SIMÕES, 1861-1864); sobre o catálogo de aparelhos, há três 
edições; uma de J. J. Melo (MELO, 1865), o catálogo de Costa Simões que insere em 
Relatórios de uma viagem scientífica (SIMÕES; 1866), e o catálogo de aparelhos que 
surge no Programa da Cadeira (SIMÕES, 1873); [C] ou ainda, o caso de Francisco 
António Alves, o Gabinete de Anatomia Patológica, o Catálogo do Gabinete (ALVES, 
1865) e a sua obra Elementos (ALVES, 1869).  
1 “Não foi porem menos valiosa a efficaz cooperação do substitutos, que nos dous 
mezes de ferias grandes ficavam incumbidos da directoria. O dr. A.A. da Costa Simões, 
em quanto substituto, foi o primeiro que iniciou obras importantes, construindo no 
collegio de S. Jeronymo a vistosa sala em que esteve por muito tempo a aula de clínica 
de mulheres”. MIRABEAU, 1872, p.215-216.  
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De resto, nas universidades alemãs, é mais frequente a autonomia das áreas 
de ensino de cada docente, ou em caso de acumulação são os professores de 
Anatomia Patológica que dão Histologia; a Fisiologia experimental, que se 
encontra em Berlim (Du Bois-Reymond), Giessen (Eckhard), Zurique (Fick), 
Bona (Pfluger), é, normalmente, disciplina de docência não cumulativa. Sobre 
as instalações, Costa Simões refere agrado na disposição da sala de Histologia, 
de Morel, em Estrasburgo, pois os microscópios correm num carril que 
permite a vários alunos observaram uma mesma preparação (irá propor o 
mesmo, para o auditório de Histologia, na sua proposta de instalações de 
1880); refere ainda, com minúcia, o funcionamento do edifício de Anatomia 
Normal, nos jardins da Escola de Veterinária, junto ao Hospital Charité de 
Berlim (e que influenciará o desenho e funcionamento do teatro anatómico, 
na proposta de 1880). 

 
Fig.2 Planta do pavimento inferior do “Museo”- dependências da Faculdade de 
Medicina, cª 1875 (Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Ms. 3377-54) 

Como conclusão da sua viagem científica, resulta o grande número de 
aparelhos que Costa Simões adquire para o gabinete de Fisiologia 
Experimental. Em termos de instalações, e depois de propor uma primeira 
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reorganização de espaços1

“No plano que ofereço para a reforma do hospital de 
Coimbra, concilia-se o systema Rotterdam com o 
systema Lariboisière, ‘enfermarias pequenas com 
isolamento completo’, aperfeiçoando-se o que há de 
mais favorável n’estes dois typos, e evitando-se os 

, consegue o acrescento de uma sala própria para a 
aula de Fisiologia (sala antes pertencente à Química Médica), na sequência 
dos gabinetes de Fisiologia e de Química Médica, na ala entre pátios do sector 
norte do colégio de Jesus (fig.2).  

O PROJECTO DA “ACRÓPOLE” MÉDICA DE COIMBRA 

É também na sequência imediata da viagem científica que realiza à 
Europa que Costa Simões elabora os primeiros projectos arquitectónicos para 
os Hospitais da Universidade. 

Logo a 7 de maio de 1866 propõe ao Conselho da Faculdade de 
Medicina… 

“…que na reforma do edifício do hospital do Collegio 
das Artes, hospital da universidade, se adopte a 
disposição em corpos isolados para cada um dos 
quatro lados do páteo central, de modo a resultarem 
pequenas enfermarias com luz e ventilação por todas 
as suas quatro faces, ou por três pelo menos, 
segundo a indicação do esboço da planta que 
ofereço” (SIMÕES, 1866, p.81). 

Desde 1853 que se havia decido passar o antigo Hospital da 
Conceição (instalado desde 1779 no antigo colégio de Jesus) para o colégio 
das Artes (SIMÕES, 1869, p.6). A mudança seria gradual pois no piso térreo 
deste edifício funcionava ainda o Liceu de Coimbra. Também em 1853 se 
destinou o vizinho colégio de São Jerónimo para Hospital da Convalescença e 
o colégio dos Militares para o Hospital dos Lázaros (SIMÕES, 1869, p.6). É a 
partir desta época que se começa a designar por “Hospitais da Universidade 
de Coimbra” este conjunto de edifícios. 

O projecto preliminar de Costa Simões para o Hospital do Colégio das 
Artes seria publicado numa pequena edição da época, a que junta uma 
memória explicativa (SIMÕES, 1869). Propõe uma transformação significativa 
do antigo colégio e a organização do novo hospital em seis pavilhões de 
enfermarias, separados uns dos outros (fig.3), ligados por galerias (uma no r/c 
e outra no primeiro andar) em redor do pátio central:  

                                                                 
1 Costa Simões propõe que uma sala servisse para gabinete de Fisiologia e que uma 
outra fosse comum aos trabalhos de vivissecção das cadeiras de Fisiologia e Toxicologia 
(SIMÕES, 1885, p.55).   
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principaes inconvenientes que a hygiene ali 
condemna” (SIMÕES, 1869, p.10).   

 

Fig.3 Projecto de reconstrução do Hospital do Colégio das Artes, alçados (SIMÕES, 
1869) 

O projecto resulta, pois, da síntese de dois modelos que Costa Simões 
conhecia: o Hospital de Rotterdam, que visitara em 1865, como o próprio 
refere (SIMÕES, 1869, p.14-15, nota 1); e o Hospital Lariboisière de Paris, 
cidade onde passou a primeira metade daquele ano. 

Em 1870, Costa Simões foi nomeado pelo Governo para 
administrador dos Hospitais da Universidade de Coimbra (cargo que 
desempenha até 1886). Ainda em 1870 passou o Liceu do colégio das Artes 
para o de São Bento, deixando aquele edifício finalmente livre para a 
instalação completa do principal hospital universitário.  

Porém, as obras no colégio das Artes não terão avançado com o 
fôlego desejado. Logo no início da sua administração desfez Costa Simões a 
ligação entre os colégios das Artes e de S. Jerónimo e mandou construir um 
novo corpo de latrinas. Em 1874 estabeleceram-se as novas enfermarias do 
ângulo sudoeste do edifício. Contudo, estas só seriam isoladas (de acordo com 
o projecto de ‘corpos isolados’ de Costa Simões) onze anos mais tarde, em 
1885, por meio de dois cortes no edifício do antigo colégio, um na ala sul junto 
ao ângulo SW e outro a meio da ala poente (SIMÕES, 1895, p.9-10; LOBO, 
1999, p.129-130). Também nos primeiros anos da sua administração 
prosseguiu e concluiu a ocupação do Hospital de S. Jerónimo, em particular a 
repartição do vão da antiga igreja por vários pisos (obra começada 10 anos 
antes) nos quais ficou instalado o dispensário farmacêutico.  
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A transferência do Hospital para o colégio das Artes e as novas 
instalações da Farmácia no colégio de S. Jerónimo permitiram a progressiva 
libertação de área nas dependências da Faculdade de Medicina, instalada 
desde a Reforma Pombalina (com a Faculdade de Filosofia) no antigo colégio 
de Jesus, conhecido na época por “edifício do Museu” por albergar as 
colecções da História Natural.  

O ensino experimental de Medicina, matéria que Costa Simões 
defende até ao fim da sua carreira universitária, implica, como vimos, a 
construção dos gabinetes ou laboratórios; implica também um ensino (e uma 
aprendizagem) nas formas de observar, e um método de investigação. No caso 
específico da Fisiologia, da Histologia e da Toxicologia, implica a existência de 
um local para manutenção de animais (sobretudo rãs, mas também aves e 
mamíferos). A sua concretização terá ocorrido antes de 1873, já que no final 
do Programma (SIMÕES, 1873) esta espécie de biotério aparece registado.  

O desenvolvimento da investigação fisiológica na segunda metade do 
século XIX, deve-se em parte ao aparecimento de aparelhos registadores. O 
registo gráfico das actividades vitais, em grande parte desenvolvido por Marey 
(MAREY, 1878) e também Chaveau, é fundamental no progresso científico. No 
programa da cadeira de Histologia e Fisiologia (SIMÕES, 1873), Costa Simões 
publica o catálogo de aparelhos de Fisiologia Experimental, tendo para isso 
solicitado ao seu aluno Augusto da Costa Rego “provas photographicas”, que 
depois eram passadas a desenho. Por outro lado, a observação e o registo na 
Histologia acompanha as mesmas preocupações de ensino, aprendizagem e 
investigação; em relação às imagens histológicas que aparecem na mesma 
publicação, Simões refere que foram realizadas pelo método da câmara clara; 
se observarmos o catálogo de microscópios de Histologia, verificamos que a 
maioria dos aparelhos incluem câmaras claras, permitindo o desenho das 
observações; daqui se depreende que apesar de May Figueira conhecer e 
aplicar a microfotografia desde 1862-63, dez anos depois ainda continua a ser 
a câmara clara o meio privilegiado de registo. Esse conjunto de imagens 
celulares é aumentado pela publicação de Histologia e Physiologia Geral dos 
Músculos, em 1878, (SIMÕES, 1878) trabalho que consubstancia a sua 
investigação na área.  

Nesse ano Costa Simões faz a sua segunda viagem científica, não 
financiada pelo Governo, pelo que não publica relatório próprio. O objectivo é 
o de visitar os laboratórios de Fisiologia Experimental (complementando a 
viagem de 18651

                                                                 
1 Percorre Espanha (Madrid e Barcelona), Itália (Génova, Roma, Florença, Veneza, 
Turim), França (para além de Paris visita Montpelier, Marselha e Lyon) e Londres 
(SIMÕES, 1885, p.3) 

), visitar os hospitais europeus e ainda a Exposição Universal 
de Paris. É na sequência dessa viagem que Costa Simões faz uma proposta 
arquitectónica de reorganização geral dos espaços de Ensino e Investigação da 
Faculdade de Medicina (SIMÕES, 1880). 
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Desse plano destaca-se o projecto de ocupação dos espaços antes 
adstritos ao Hospital da Conceição (fig.4). Desde logo o projecto do anfiteatro 
de Histologia, em volume saliente sobre o pátio poente (noroeste) do antigo 
colégio (fig.5), no qual “adiante das bancadas, duas ordens de mezas” se 
destinavam “para o trabalho dos alunos de Histologia” (SIMÕES, 1880, p.90-
91), por meio do referido sistema dos microscópios sobre carris. Sob este 
auditório, e aproveitando o desnível do terreno, ficaria o novo laboratório de 
Química Médica, frente ao qual se localizaria a aula respectiva.  

 
Fig.4 Proposta de reformulação das dependências da Faculdade de Medicina, planta 
principal (SIMÕES, 1880): 1.Sala de entrada; 2.Gabinete de Anatomia Normal; 3.Aula 
de Anatomia Normal; 4.Casa de dissecções; 7.Colecções de Anatomia Patológica; 
10.Aula de Medicina Operatória; 15.Aula de Fisiologia Geral; 16.Sala de vivissecções; 
17.Laboratório de Fisiologia Experimental; 29.Histologia: grande anfiteatro da 
faculdade (por baixo, laboratório de Química Médica). Pavilhões anatómicos: 1.Entrada 
2. Vestíbulo 3. Gabinetes 4.Aula de Anatomia 5.Pavilhões anatómicos    
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Fig.5 Pátio poente do colégio de Jesus: alçado do grande anfiteatro da faculdade em 
projecto (SIMÕES, 1880) 

 
Na ala entre pátios manter-se-iam as dependências da Fisiologia, ainda que 
reformuladas, agora com a aula na sala mais a sul, seguida de um espaço para 
as vivessecções e de uma ampla sala para o laboratório de Fisiologia 
Experimental, “destinada para os diferentes aparelhos registradores e outros” 
(SIMÕES, 1880, p.70), onde Costa Simões instalará o registador Chaveau 
(SIMÕES, 1885) adquirido em Lyon durante a sua segunda viagem pela 
Europa. No plano propõe novas barracas para os animais usados nas 
experiências (a situar no pátio nordeste) bem como um aquário e tanque.   

Na ala norte do antigo colégio jesuíta manter-se-iam as dependências 
das Anatomias Normal (sala da colecção, aula e casa de dissecções) e 
Patológica, estas últimas avançando para poente, sobre as antigas 
dependências hospitalares. 

Finalmente, propunha Costa Simões um conjunto de novos pavilhões 
anatómicos, com uma aula intermediária, a edificar sobre o extremo norte do 
Largo do Museu, implantados sobre terreno de grande declive (fig.6). Os 
pavilhões anatómicos desempenhariam uma função fundamental de 
articulação de todas as valências da nova “acrópole médica” de Coimbra. 
Fariam o papel de rótula entre os novos Hospitais da Universidade (e em 
particular o Hospital do Colégio das Artes) e o ensino médico da faculdade, 
instalado na mole iluminista do Museu. Acresce a forte leitura urbana, 
rematando a extremidade norte do Largo do Museu, ainda hoje aberta sobre a 
paisagem do vale de Santa Cruz. 
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Fig.6 Alçados dos pavilhões anatómicos em projecto, no topo norte do Largo do Museu 
(SIMÕES, 1880) 

Cabe aqui, talvez, tentar compreender porque nunca considerou 
Costa Simões a retoma do teatro anatómico previsto pela Reforma Pombalina. 
O teatro, para o qual se projectou uma sala oval, era a peça fundamental do 
edifício das Faculdades de Filosofia e Medicina. Remataria a grande escadaria 
central, a eixo da fachada de 110 metros do edifício do Museu, entre os 
anfiteatros da Física e da História Natural, ambos situados no primeiro andar. 
Ocuparia pois, o lugar central devido, no âmbito da reorganização geral dos 
saberes universitários e da reforma material das instalações. 

O teatro anatómico pombalino, que chegou a ser começado (ainda 
hoje subsiste um troço da parede curva da sua base) nunca ganharia forma. 
Em 1777, informa-nos o Reitor-Reformador, D. Francisco de Lemos, que…  

“Não está completo este Theatro, sem que 
disso resultasse falta alguma às Lições Anatómicas; 
porque para as Demonstrações mandei logo no 
prinicipio preparar as casas necessárias nas Aulas do 
Real Collegio das Artes” (LEMOS, 1777). 

No princípio do século XIX, e até às guerras liberais, foi o teatro 
anatómico a valência mais estimada da faculdade médica, em particular no 
período em que esteve sob a direcção do professor Carlos José Pinheiro 
(faleceu em 1844), instalado numa sala entre as dependências do Museu e da 
Faculdade.1

                                                                 
1 “A primeira casa que se destinou para os exercícios de anatomia practica era uma 
sala de pequena capacidade que ficava entre as dependências do hospital e as do 
museu” (MIRABEAU, 1872, p.81). 

 Em 1829 publicava aquele professor um relatório com o 
inventário dos instrumentos e amostras do teatro anatómico (PINHEIRO, 
1829) honrosa excepção no quadro do desleixo generalizado a que tinha 
chegado a Faculdade. 
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Em meados de Oitocentos, sem sabermos precisar o ano e num 
quadro geral de melhoria das condições, foi o teatro anatómico transferido 
para a ala norte do edifício do Museu. “Construiu-se na primeira sala, que 
recebe luz do norte e nascente, um amphiteatro, em cujo centro se colocou 
uma mesa para dissecções cadavéricas (…). Na sala immediata collocou-se o 
deposito de água, armario com gavetas, e mesas para dissecções e exercicios 
operatorios” (MIRABEAU, 1872, p.82). 

Em 1861 fez-se novo melhoramento (correspondente à situação que 
se pode observar na planta da fig.4):  

“O amphiteatro, que obstruía a sala da 
entrada para todos os gabinetes de anatomia e 
physiologia, mandou-se desmanchar. A meza de 
mármore para dissecções, que estava no centro, foi 
removida, e dispozeram-se para as officinas de 
dissecção as duas salas que se prolongam para o 
interior [poente] do edifício” (MIRABEAU, 1872, 
p.219).        

Regressando aos pavilhões anatómicos e aula de Anatomia (de planta 
oitavada) propostos por Costa Simões em 1880, podemos observar como 
seriam bem iluminados e arejados. Dispunham-se sobre uma fundação 
comum destinada à ampla casa de preparação dos cadáveres e de 
macerações. Esta apoiava-se, por sua vez, sobre imponentes pegões que 
venciam o declive do terreno. Um ascensor permitia o transporte vertical dos 
corpos entre a casa de macerações e os pavilhões superiores (tal como no 
edifício da Anatomia Normal da Escola de Veterinária de Berlim).   

A casa de macerações comunicaria com as dependências da 
faculdade por um túnel a abrir sob a actual rua Inácio Duarte; por outro lado, 
abastecia-se por intermédio de uma outra comunicação horizontal para a 
futura casa mortuária dos HUC, projectada por Costa Simões para a encosta a 
nascente do Hospital do Colégio das Artes. 

A opção de Costa Simões pela nova e dispendiosa localização dos 
pavilhões anatómicos (ignorando por completo a proposta de colocação do 
teatro pombalino) só pode entender-se, a nosso ver, pela disposição crítica 
daquele equipamento no âmbito da implantação alargada dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (fig.7) e, sobretudo, no quadro ideológico próprio 
(vincadamente “funcionalista” e “higienista”) que sempre marcou o seu 
pensamento.   



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 840 - 

 
Fig.7 Costa Simões, 1884: vista geral do projecto para os Hospitais da Universidade de 
Coimbra e pavilhões anatómicos (Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Ms 
3378) 

OS ÁLBUNS DE PROJECTOS REUNIDOS EM 1884 E O LEGADO DE 
COSTA SIMÕES 

Em pelo menos duas ocasiões refere Costa Simões a existência de um 
conjunto de álbuns em que recolhera e organizara os seus projectos para os 
HUC e para a Faculdade. Em Reconstrucções e Novas Construções dos HUC 
refere “cinco grossos volumes de grande formato (0,50m por 0,37m)” 
(SIMÕES, 1895, p.69). No Additamento a este mesmo livro refere a existência 
de “quatro volumes encadernados”, contendo as “plantas, cortes e alçados 
dos projectos de reconstrucção de todos os quatro edifícios dos hospitais da 
Universidade” (SIMÕES, 1898, p.23-24).     

Os volumes com projectos dedicados aos HUC são, de facto, quatro, 
enquanto um quinto álbum recolhe os projectos para a Faculdade de 
Medicina no antigo colégio de Jesus / edifício do Museu. Até há pouco tempo 
eram conhecidos dois destes volumes, depositados na Biblioteca Geral – os 
manuscritos 3378 (projecto geral dos HUC) e 3379 (projectos para os hospitais 
de São Jerónimo e dos Lázaros). Muito recentemente, a Faculdade de 
Medicina confiou ao Arquivo da Universidade a guarda dos outros três álbuns. 
Um dedicado ao projecto do hospital do colégio das Artes, outro com 
projectos avulsos dos hospitais. E ainda o quinto volume com os desenhos 
referentes à Faculdade de Medicina e ao projecto dos pavilhões anatómicos 
do Largo do Museu.1

Em 1886, já jubilado pela faculdade de Medicina, António Augusto da 
Costa Simões abandona a administração dos HUC. Entre 1892 e 1898 viria 

  

                                                                 
1 Respectivamente AUC-V-3ª-mov.14-gav.1-nº2; AUC-V-3ª-mov.14-gav.1-nº3; e AUC-V-
3ª-mov.14-gav.5-nº1. Um sexto álbum da mesma colecção recolhe projectos de Costa 
Simões para Hospitais Regionais e Municipais (AUC-V-3ª-mov.14-gav.1-nº4). 
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ainda a ser Reitor da Universidade de Coimbra, sendo demitido pelo governo 
de José Luciano de Castro, por causa menor, após o que se retirou, agastado, 
para a sua casa da Mealhada (SALGADO, 2003, p.85-90).  

Os projectos arquitectónicos que havia desenvolvido ao longo de 
vários anos, tanto para os HUC como para a Faculdade, dado os recursos 
envolvidos, não seriam fielmente levados a cabo. Não obstante, as suas ideias 
e acções influenciarão decisivamente a transformação do colégio das Artes 
operada por Costa Alemão, a partir de 1904, ainda que evitando o 
seccionamento do imóvel por meia dúzia de pavilhões isolados. Em defesa 
desta opção deve dizer-se que o colégio das Artes é um edifício naturalmente 
bem ventilado em função da sua implantação.     

Já nas dependências da Faculdade de Medicina, não houve dinheiro 
para os novos pavilhões anatómicos no topo norte do Largo do Museu, nem 
tão pouco para o novo anfiteatro da Histologia. Em 19021

                                                                 
1 Fotografias da Universidade, Jardim Botânico e Museus de Coimbra, feitas por A. Bobone, 
fotógrafo de Lisboa, 1902 (Biblioteca do Departamento de Antropologia da FCTUC). 

, quando Bobone 
regista fotograficamente os gabinetes da Faculdade de Medicina, 
permaneciam na ala norte da faculdade o improvisado teatro anatómico e a 
aula de Anatomia Normal (fig.8), a que se seguiam as várias salas do gabinete 
de Anatomia Patológica (fig.9). Mas a Histologia estava instalada na ala poente 
do colégio de Jesus, localização preconizada por Costa Simões (fig.10); a aula 
de Fisiologia funcionava no antigo gabinete agora removido dos armários 
(fig.11); e no espaço contíguo, a ampla sala do laboratório de Fisiologia 
(fig.12), dispunha-se o registador Chaveau, adquirido em 1878 e cujo 
manuseio Costa Simões se encarregara de esclarecer na sua última publicação 
dedicada à Fisiologia Experimental (SIMÕES, 1885) (fig. 13). A imagem desse 
enorme espaço ocupado por uma máquina dedicada ao registo gráfico das 
actividades vitais contrapõe-se aos velhos gabinetes, rodeados de vitrines, 
onde se dispunham as colecções (como o gabinete de Anatomia Patológica); 
esse precoce laboratório de Medicina Experimental, que hoje nos parece 
arcaico, antecipava o papel central da caixa negra na medicina 
contemporânea. 
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Fig.8 Sala de aula de Anatomia Normal (foto A. Bobone, 1902) 

 
Fig.9 Sala do gabinete de Anatomia Patológica (foto A. Bobone, 1902) 
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Fig.10 Laboratório de Histologia (foto A. Bobone, 1902) 

 
Fig.11 Aula de Fisiologia Geral, em 1902 (foto A. Bobone, 1902) 
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Fig.12 Laboratório de Fisiologia Experimental com o registador Chaveau (foto 
A. Bobone, 1902) 

 
Fig.13 Estampa com o registador Chaveau (SIMÕES, 1885)  
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O foco deste trabalho é o Instituto de Psicologia Nílton Campos, que 

atualmente é uma unidade pertencente à Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Contudo, esta posição estabilizada (ao menos desde 1964) 
contrasta com uma história nada linear: desde seu primeiro esforço de 
fundação como laboratório em 1924 na Colônia de Psicopatas do Engenho de 
Dentro (onde se encontra o atual Instituto Municipal Nise da Silveira) há um 
intenso jogo de rupturas, interrupções e recomposições, em que trafegam 
alguns personagens, peças de laboratório, sedes diversas, dispositivos legais 
(que criam e recriam a instituição por força de decreto), mudanças de 
instituições, funções e até mesmo seu desaparecimento por um curto período 
após sua criação. Dos componentes dessa história, o mobiliário do antigo 
laboratório pôde garantir alguma identidade como instituição de pesquisa, 
ainda que a partir dos anos 1960 este tenha passado a perder importância, 
dada a sua efetivação como instituição de ensino. Por outro lado os decretos 
legais alavancaram mudanças institucionais, ainda que muitos deles tenham 
operado como letra morta. Para a elaboração desta história três componentes 
serão destacados: os decretos legais (principalmente), as cátedras 
universitárias e o laboratório de psicologia como fio de continuidade. E serão 
destacados quatro períodos principais em sua história: 1) O período da sua 
criação na Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, de 1924 até sua 
extinção em 1932: 2) O período da sua recriação como laboratório de pesquisa 
em 1937 no contexto da fundação Universidade do Brasil (futura UFRJ) até a 
sua configuração como instituição de ensino em 1964; 3) O período de sua 
estabilização como Instituição de ensino, pesquisa e psicologia aplicada, 
período que praticamente coincide com a ditadura brasileira (1964-1988) 
coincidindo com um conjunto de reformas educacionais; 4) O momento de 
entrada do Instituto de Psicologia no sistema de pós-graduações no Instituto 
de Psicologia.  
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O laboratório que deu origem ao Instituto de psicologia teve sua 
primeira fundação em 1924, planejada por Gustavo Riedl, diretor da Colônia 
de Psicopatas do Engenho de Dentro1

A partir de 1931, inicia-se o périplo legal que envolve o Instituto de 
Psicologia, a começar pelo de sua própria fundação em 19 de março, através 
do decreto-lei 21.173, que viria da “conversão do antigo laboratório na 
Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro” ficando “sob a dependência 
imediata da Secretaria de Estado se Educação e Saúde Pública, enquanto não 
fosse instalada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras”. Na época a 
Universidade do Rio de Janeiro, de cunho federal, era apenas um dispositivo 
legal (Decreto número 14.343), reunindo algumas escolas como a de 
medicina, direito e politécnica. Mas, a perspectiva de engajamento do 
Instituto numa universidade animou Radecki e seus colaboradores a elaborar 
um programa de ensino de psicologia: este seria composto de Psicologia Geral 
(baseada nas ciências naturais e biológicas), Psicologia Diferencial e Coletiva 

 e entusiasta do movimento da Higiene 
Mental. Contando com o apoio financeiro de Guilherme Guinle, diretor da 
Fundação Grafrée Guinle, Riedl contratou o psicólogo polonês Waclaw Radecki 
para a direção do laboratório, e, sob a sua orientação, importou um farto 
cabedal de instrumentos diretamente da Alemanha: estesiômetros, 
ergógrafos, denamômetros, reflexômetros, acusiestiômetros, tonômeros, 
tropoestisiômetros, cromatoestesiômetros, taquitoscópios, mnemômetros, 
polígrafos, e oscilômetros. Os trabalhos realizados no laboratório são 
publicados, ao menos desde 1928, em um conjunto de “Annaes”, que hoje se 
encontram parcialmente disponíveis na Biblioteca da Academia Brasileira de 
Medicina. Apesar do farto cabedal de instrumentos laboratoriais, segundo 
Penna (1992) poucos trabalhos são de cunho experimental, sendo a maior 
parte ligados à psicotécnica e ao diagnóstico psiquiátrico. Esta conjugação 
pode ser estranha a princípio, mas diz respeito aos modos de organização da 
psicologia na época. O modelo de organização dos laboratórios é claramente 
inspirado nos centros de pesquisa alemães, que na época eram 
paradigmáticos como modelo de pesquisa rigorosa em psicologia. Contudo, a 
vinculação de um laboratório a uma instituição psiquiátrica é marca de um 
modo francês de organização da psicologia na virada entre os séculos XIX e XX. 
É deste modo que estas questões triunfam nas pesquisas de então. O próprio 
Radecki desenvolve na época um modelo atinente a estes problemas que é a 
sua teoria do “ discriminativismo afetivo”, da qual não pode restar elementos 
claros para a sua compreensão. 

                                                                 
1 Curiosamente a Colônia de psicopatas do Engenho de Dentro, criada em 1911 por 
Juliano Moreira, tem como finalidade acolher pacientes indigentes do sexo feminino 
em estado de superlotação de mulheres no Hospício Nacional. Curiosamente anos mais 
tarde o palácio do Hospício Nacional será incorporado a UFRJ, onde atualmente se 
encontra o Instituto de Psicologia. 
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(completado pelas ciências naturais, sociais e filosóficas), e Psicologia 
Aplicada. 

 Da mesma forma que a vida como instituto foi dada pelo decreto de 
1931, esta lhe foi tirada por outro, no dia 24 de outubro de 1932 (o decreto-lei 
21.999), encerrando uma primeira fase da sua história, antes que este se 
vinculasse à universidade, ao ensino e à formação profissional. De forma 
sucinta decretava-se o fechamento tendo “em vista a exposição de motivos 
apresentada pelo Ministro de Estado dos Negócios da Educação e Saúde 
Pública”. Centofanti (2004/1982: 194) destaca alguns dos possíveis motivos 
não-esclarecidos no decreto: 1) a pressão dos psiquiatras contra uma possível 
profissionalização dos psicólogos; 2) a pressão dos grupos católicos contra 
uma psicologia naturalista e chefiada por um estrangeiro; 3) o esgotamento 
de sua dotação orçamentária na perspectiva do seu auto-financiamento, o 
que não ocorreu. Desmotivado, Radecki, parte em 1932 para Argentina e 
Uruguai, onde deu sequência a seu trabalho, através da criação de novos 
institutos de pesquisa e publicações.  

Da mesma forma que o Instituto desaparece por decreto, ele 
ressurge por outro, a lei 452 de 05 de maio de 1937, que organizava a 
Universidade do Brasil (UB) no contexto da Reforma Educacional do então 
Ministro da Educação do Governo Getúlio Vargas,Gustavo Capanema. Nesta 
lei, o IP teria por finalidade cooperar com a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (a partir de 1939, Faculdade Nacional de Filosofia), com a Faculdade de 
Educação e com a Faculdade de Política e Economia. Apesar dos vínculos 
agora com a universidade e a latência de quase cinco anos, o que garante 
alguma identidade do novo Instituto com o antigo são seus aparelhos, além do 
esforço dos antigos colaboradores de Radecki, como Jaime Grabois, Euríalo 
Cannabrava e Edgard Sanchez, na sua recriação. Este, como deputado e 
membro da comissão de cultura da câmara pôde atuar diretamente sobre 
Capanema na formulação da lei. 

 Outros decretos relevantes para delineamento do IP foram 
promulgados em 1945 (pós-Estado Novo), notadamente o 8.393 (relativo à 
autonomia universitária) e o 21.321 (responsável pelo Estatuto da 
Universidade do Brasil), determinando o Instituto como estabelecimento 
dedicado ao ensino, ciência e pesquisa, apto a cooperar com as Escolas e 
Faculdades da Universidade do Brasil em benefício da comunidade e de 
acordo com os interesses universitários. Neste período, que iria até o ano de 
1964, o Instituto de Psicologia pôde enfim ter uma sede, em um prédio no 
centro da cidade (e a partir de meados dos anos 1960 no campus da Praia 
Vermelha, no palácio do antigo Hospício Nacional), verba regular, assistentes 
contratados (a partir de 1941 com Eliezer Schneider) e periódico próprio, o 
Boletim do Instituto de Psicologia, criado por Antônio Gomes Penna, e que 
circulou de 1950 a 1973 (sendo retomado a partir de 2006 com funções de 
divulgação de trabalhos apresentados por docentes em congressos).  
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Contudo, dois aspectos presentes nos decretos de 1945 ainda se 
faziam ausentes: a raridade das atividades de ensino e ausência das atividades 
de psicologia aplicada, abertas à comunidade, impondo uma diferença com 
relação ao instituto atual. Quanto ao ensino de psicologia, este não apenas 
não era regular no Instituto de Psicologia, como também estava dividido entre 
diversas instâncias da Universidade: uma cátedra na Faculdade de Educação, 
outra na Faculdade Nacional de Filosofia (a FNF) além do próprio Instituto de 
Psicologia. Em 1944 chegou-se a elaborar um processo administrativo 
transferindo a gestão do Instituto de Psicologia à cátedra de Psicologia da 
Faculdade Nacional de Filosofia, o que foi barrado na época, dados os 
interesses corporativos. 

Para o surgimento do Instituto como é atualmente conhecido em 
meados dos anos 1960, três condições são necessárias: 1) a lei 4119-1962, que 
regulou o ensino e a profissionalização da psicologia no Brasil; 2) a criação do 
curso de psicologia na Faculdade Nacional de Filosofia em 1964; 3) os 
decretos-lei 53 (1966) e 252 (1967) e o decreto 60.455-A (1967), que 
conduziram à criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a extinção da 
Faculdade Nacional de Filosofia, desmembrada agora em diversas Escolas, e a 
incorporação do seu curso ao Instituto de Psicologia, enquanto órgão de 
ensino e pesquisa, vinculado ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH). O atendimento à comunidade e as atividades de extensão previstas 
desde os decretos de 1945 só são atendidos em 1967 com a criação da Divisão 
de Psicologia Aplicada (DPA) sob coordenação de Isabel Adrados. 

Este período de consolidação do Instituto de Psicologia coincide 
malgrado com o período da ditadura militar brasileira. É curioso que seu 
momento de estabilização ocorra justamente neste período em que as 
manifestações estudantis se mesclam à intervenções de órgãos de segurança, 
inquéritos abertos para investigação dos seus professores e mesmo a 
presença de diretores interventores. Neste período também se redige seu 
regimento em 1971 (ainda hoje vigente) em acordo com a Reforma 
Universitária de 1968, a lei 5.540, que cria especialmente o atual sistema de 
créditos universitários (modelo norte-americano).  

O período mais recente cabe à introdução do sistema de pós-
graduação no Instituto de Psicologia, pondo-se em consonância com os modos 
atuais de organização das instituições universitárias em termos de ensino e 
pesquisa. Esta guinada em direção à pós-graduação marca uma reestruturação 
do Instituto de Psicologia, de resto paralela a duas transformações legais 
importantes na graduação. Em primeiro lugar, com a substituição da lei 5.540 
pelas leis de Diretrizes e Bases para a Educação (9394 de 1996) que regula o 
ensino de graduação e as novas Diretrizes curriculares da Psicologia de 2004, 
que extinguem a antiga lei 4119, impondo a necessidade de reestruturação de 
todo o currículo de graduação. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 852 - 

No que tange às p´os-graduações, deve-se registrar a presença de um 
primeiro programa em Psicologia da Personalidade, que operou de modo 
breve na década de 1980, sendo descredenciado nos anos 1990. Contudo, o 
Instituto de Psicologia efetivamente se engajou no sistema de pós-graduações 
por meio do programa de Teoria Psicanalítica, proposto por Luiz Alfredo 
Gracia-Roza em 1988. Na sequência se instalaram o programa de pós-
graduação em Psicologia, transferido da Fundação Getúlio Vargas após 
extinção do Instituto Superior de Orientação Profissional em 1991; e o de 
Ecologia Social (EICOS), surgido em 1992 a partir de trabalhos desenvolvidos 
no Laboratório de Psicologia Social. Tais programas, ainda presentes 
trouxeram a possibilidade de circulação de novas publicações no Instituto de 
Psicologia. Assim, os Arquivos Brasileiros de Psicologia (publicação de 
psicologia mais antiga do Brasil) são incorporados ao Instituto de Psicologia 
junto com a transferência do programa de pós-graduação em Psicologia, a 
Revista Documenta é produzida pelo programa EICOS e as Revistas de 
Psicologia & Psicanálise, Agora e Sephora são veiculadas pelo programa de 
teoria Psicanalítica. 

Nessa história recheada de personagens, decretos, cátedras, criações, 
extinções e fusões, o único testemunho mais persistente é o dos velhos 
instrumentos de bronze do antigo laboratório da Colônia de Psicopatas do 
Engenho de Dentro, inutilizados pelo tempo e hoje exilados em caixotes. 
Talvez os únicos fios da meada a persistir nesta história marcada por amplas 
reviravoltas. Que permanecem à espera de um espaço de memória que lhes 
confira um papel mais protagonista nessa história. Como já puderam fazer 
Viegas e Oliveira (1999) com relação ao laboratório de Psicologia da 
Universidade de Coimbra. 
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A revista Natura, publicada entre 1942 e 1991, apresentou-se como 
órgão do movimento naturista português. Durante os seus cinquenta anos de 
publicação, procurou divulgar princípios e hábitos de vida mais saudáveis 
(dentro de uma concepção naturista) e assumiu-se como meio de difusão e 
defesa da Medicina Natural. Trata-se, portanto, de uma revista importante 
para compreender a história da naturopatia. A revista Natura conheceu, ao 
longo dos seus cinquenta anos e quinhentos e doze números, diferentes 
directores e redactores. Natura foi o órgão oficial do movimento naturista 
português e, já sob a direcção de Pedro Indíveri Colucci, assume o estatuto de 
porta-voz em língua portuguesa da Associação Internacional dos Naturopatas. 
Ao longo das páginas da Natura, assistimos ao confronto da naturopatia com a 
medicina oficial e ao esforço levado a cabo pela direcção da natura e pela 
Sociedade Portuguesa de Naturologia para que a medicina naturopática seja 
reconhecida1

O presente trabalho inscreve-se no âmbito do projecto de 
investigação para doutoramento

. 

2

                                                                 
1 A naturopatia não é ainda reconhecida em Portugal, o mesmo sucedendo às outras 
terapêuticas não convencionais. Estes temas têm sido objecto de investigação. Veja-se, 
por exemplo: SOUSA, Mário Alberto Borges de. 1998. Medicinas complementares e o 
seu desenvolvimento no contexto económico e social. Lisboa: Intituto de Técnicas de 
Saúde. [Dissertação de Mestrado em Gestão do desenvolvimento e cooperação 
internacional]; MONTALVO, Michele I. Beauchamp. 2007. La formación en medicinas 
no oficiales en España. Salamanca: Universidade de Salamanca – Departamento de 
Psiquiatría, Psicología Médica, Medicina Legal e Historia de la Ciencia [Dissertação de 
Doutoramento em História da Ciência]. 

 intitulado “Farmácia, medicamentos e 

2 Projecto de investigação para doutoramento intitulado “Farmácia, medicamentos e 
terapêuticas complementares” (Bolsa de doutoramento-SFRH/BD/45148/2008) inscrito 
na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, realizado a partir do Grupo de 
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terapêuticas complementares”, tendo como um dos objectivos a análise da 
relação entre a medicina oficial e as terapêuticas não convencionais. A 
naturopatia ou medicina natural situa-se dentro destas terapêuticas, partindo 
de “ uma base filosófica diferente da medicina convencional” e aplicando 
“processos específicos de diagnóstico e terapêuticas próprias” (Decreto-Lei 
3/2008)1

O naturismo preconiza um regresso à natureza, no sentido de se levar 
uma vida simples, sem artificialismos

. 

1. PRINCÍPIOS NATURISTAS DA NATURA 

2

                                                                                                                                              
História e Sociologia do CEIS20, Universidade de Coimbra (orientadores, Profs. 
Doutores João Rui Pita e Ana Leonor Pereira). 
1 Lei nº 45/2003, de 22 de Agosto – Lei do enquadramento base das terapêuticas não 
convencionais, artigo 3º, ponto 1. 
2 SOUSA, Amílcar. 1919. O naturismo. Porto: Sociedade Vegetariana Agrícola Naturista. 

. O facto de o homem se distanciar das 
leis da natureza é causa de perturbações e patologias. Pretende-se uma 
higiene física, mental e moral que regenere a raça. Neste sentido, a revista 
Natura pretende funcionar como bússola orientadora dos trilhos a seguir para 
que seja possível alcançar a saúde e a felicidade.  

Os princípios veiculados pela Natura abarcam uma filosofia 
espiritualista, tendo a revista a participação de centros espíritas e de 
associações esotéricas. O ser humano deve regrar a sua vida, atendendo a 
valores de sobriedade e moderação em todos os campos de actividade.  

A medicina natural surge como uma alternativa à medicina oficial 
alopática, medicina esta criticada pela seu foco nos sintomas. A naturopatia 
não visa apenas uma terapêutica sintomática, mas a incidência nas causas 
profundas da doença e a compreensão do ser humano como um todo. Os 
medicamentos químicos e vacinas são energicamente criticados, 
considerando-se que, para além de não terem capacidade de tratar o 
organismo, ainda o prejudicam. Os meios auxiliares de cura a que a 
naturopatia recorre baseiam-se em terapias físicas e naturais, nelas se 
incluindo a psicoterapia, a massagem, a helioterapia, a hidroterapia, a 
talassoterapia, o exercício físico, a electroterapia, os banhos de ar, o repouso, 
o jejum e a alimentação. 

A alimentação assume uma importância decisiva no equilíbrio do 
indivíduo. O tipo de alimentação consumida determina o estado de saúde ou 
de doença. O naturismo defende o vegetarianismo, apoiando-se na biologia e 
fisiologia humanas. Mas, mais do que isso, o vegetarianismo inscreve-se numa 
ética que não permite o derramamento de sangue e o sofrimento dos animais. 

São combatidos os vícios que degradam o homem, nomeadamente o 
álcool, o tabaco e as drogas. Procura-se a regeneração com vista a uma 
sociedade mais saudável e mais feliz. 
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O naturismo é entendido como “a ciência e o evangelho do equilíbrio 
social, da paz, da saúde e da alegria humanas”, “é a religião verdadeira da 
civilização, do sol, do ar, do exercício, da fecunda e maternal natureza”1

Eis a mais autêntica ciência das Verdades da 
Medicina, da Saúde, da Vida e da Educação. Podêmo-
la moderar nas suas manifestações com o que de real 
na vida contemporânea a civilização nos aconselha e 
nos sugere, mas negar-lhe o direito de ciência pura e 
aplicada às razões da existência, nunca!”

. 
O Dr. Artur de Vasconcelos, então presidente da Sociedade de 

Medicina Natural de S. Paulo, num artigo saudando a revista Natura, frisa a 
sua concepção de naturismo: 

“Naturismo! 

Palavra sã, expressão humana que designa Vida, 
significado de Saúde, problema de alta Educação 
Física, de conduta moral; horizonte de bons costumes, 
e que, pronunciado por quem lhe respeita, admira e 
lhe aprova os predicados, a impõem à consideração 
pública contra tôdas as mentiras, êrros e falsas 
teorias. 

Naturismo! 

2

São diversos os periódicos brasileiros de onde a Natura extraiu 
artigos para publicação nas suas páginas, nomeadamente Vida e Saúde, Jornal 

 
 

2.INFLUÊNCIAS BRASILEIRAS NA NATURA 

Encontramos na revista Natura diversas influências brasileiras. Por 
um lado, existem vários artigos extraídos de periódicos brasileiros, uma vez 
que é prática comum à Natura a colocação de artigos provenientes de outros 
periódicos, portugueses e estrangeiros. Surgem, também, artigos de autores 
brasileiros, ainda que sem referência ao local de onde foram extraídos. Em 
alguns casos, trata-se de artigos redigidos especificamente para a Natura. Por 
outro lado, temos a considerar artigos, não provenientes do Brasil, mas acerca 
do país, nomeadamente no que concerne a temas caros ao movimento 
naturista. 

 
2.1 Periódicos brasileiros  

                                                                 
1 1942. O naturismo: Fonte de vida, saúde e paz. Natura 7:3. [de Vida e Saúde] 
2 VASCONCELOS, Artur de.1943. Ao elevado espírito empreendedor da revista 
«Natura». Natura. 13:3. 
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do Brasil, Comunhão do Pensamento, Imprensa Médica, O Pensamento, O 
Naturista, Brasil Naturista, Diário de S. Paulo, Brasil Apícola, Viver, Notas 
Terapêuticas, Instituto Biológico do Brasil, Conselheiro da Boa Saúde, Nutrição 
e Saúde, Jornal Itau, Manchete e Corpo a Corpo.  

 
2.1.1 Alguns dados quantitativos 

Apresentamos, no Gráfico 1, o número de artigos extraídos de 
periódicos brasileiros, entre 1942 e 1991. Contabilizámos um total de 303 
artigos, o que equivale a uma média de seis artigos por ano. O período onde 
se regista maior número de artigos situa-se entre 1969 e 1983. 
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Gráfico 1 

 
No gráfico 2, é indicada a quantidade de artigos originários dos 

diversos periódicos. De Vida e Saúde são extraídos artigos com maior 
frequência. Este periódico acompanha a Natura ao longo de toda a sua 
publicação, podendo ser encontrados artigos dele oriundos, desde 1942 até 
1991.  
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Gráfico 2 

 
2.1.2 Principais temáticas 

As temáticas dos artigos oriundos de periódicos brasileiros integram-
se nas temáticas gerais apresentadas pela Natura. De um modo geral, 
podemos enquadrar os artigos em diferentes categorias, nomeadamente 
aspectos ligados às concepções de saúde e de doença na perspectiva 
naturista, a problemas específicos de saúde, à alimentação, a métodos 
terapêuticos, a espiritualidade e filosofia de vida. 

  
 a) Saúde, doença e naturismo 

O naturismo tem por objectivo um modo de vida mais próximo da 
natureza e um aperfeiçoamento do homem, a nível físico, mental e social. A 
doença resulta de um afastamento das leis naturais. Só um retorno a estas leis 
poderá devolver a saúde. "A Natureza é a fonte magnífica de energias vitais 
curativas de todos os males"1

Para o naturismo,  a civilização, com todo o seu artificialismo e 
exigências, cria no homem amarras, de que se torna escravo (vícios, costumes, 
falsas necessidades). O naturismo permitir-lhe-á libertar-se dessas amarras. "O 
naturismo é, pois, um princípio de libertação segundo o qual o homem irá 
criando uma consciência e uma personalidade próprias, fazendo-se um 

.  

                                                                 
1 ROTH, Albérico J. 1954. Amemos a natureza. Natura. 3:20. [de Brasil Naturista] 
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companheiro digno, um pai carinhoso e inteligente e um cidadão ideal"1

O cancro assume uma dimensão relevante dentro dos problemas de 
saúde. Um dos artigos que abordam este tema é da autoria do Dr. António de 
Carvalho, médico português. Natura publica a conferência proferida pelo 
médico no Brasil – “Origem e patogenia do cancro”

. Esta 
mensagem transparece dos artigos publicados. 

 
 b) Problemas específicos de saúde 

Outra temática presente na Natura, e sem excepção nos artigos dos 
periódicos brasileiros, refere-se a problemas específicos de saúde. 
Relativamente a estes, são descritas as causas e apresentadas propostas 
terapêuticas naturistas.  

2, que se traduz num longo 
artigo repartido ao longo de quinze números. Curiosamente, a fonte de onde 
provém o artigo é de um periódico brasileiro – Imprensa Médica. Esta revista 
acresce ainda a informação - informação esta replicada pela Natura - de que o 
método utilizado pelo Dr. António de Carvalho permitiu-lhe, durante a sua 
estadia no Brasil, curar cento e cinquenta casos de cancro e cento e cinquenta 
de úlceras do estômago. De acordo com as pesquisas efectuadas pelo médico, 
haveria determinada constituição-tipo (caracterizada por um sistema exo-
endócrino-nervoso) que serviria de terreno propício ao surgimento e evolução 
de células cancerosas. Num outro artigo, o Dr. Gideon de Oliveira aponta, 
como medidas preventivas, os exercícios físicos moderados e realizados ao ar 
livre, a implementação do regime vegetariano, a moderação na alimentação, a 
abstenção de bebidas alcoólicas e do tabaco, a manutenção do peso 
adequado e a higiene. Alerta ainda para os sinais precoces que podem 
permitir uma intervenção atempada3

Outros assunto presente é o alcoolismo. Este problema de saúde é 
apontado nas páginas da revista como um verdadeiro flagelo da humanidade, 
conduzindo a enfermidades físicas, psicológicas, sociais e morais. Apontam-se-
lhe, como consequências, "o cárcere, o crime, o roubo, a alucinação, as crises 
nervosas, a depravação, a perversão, a libertinagem, a debilidade, a 
esterilidade, a idiotice, a degradação, a delinquência infantil, a epilepsia, a 
hipertrofia do coração, as doenças do fígado, a miséria física e moral, a 
dispersão da família, a ociosidade, o desrespeito no lar, a cretinice, a 
subserviência, a irresponsabilidade, a mendicância, a morte"

. 

4

                                                                 
1 RODRIGUES, J. 1952. O naturismo não é apenas um sistema de cura mas um meio de 
vida natural. Natura. 85:17-24. [de O Naturista] 
2 CARVALHO, António de. 1946. Origem e patogenia do cancro. Natura. 38:4-6; 39:4-
5;40:4-5. [de Imprensa Médica]  
CARVALHO, António de. 1947. Origem e patogenia do cancro. Natura. 41:3; 42:3; 43:3; 
44:4; 45:3; 46:4; 47:3; 48:4; 49:450:4; 51:3; 52:3,9. [de Imprensa Médica]  
3 OLIVEIRA, Gideon. 1959. O problema do cancro. Natura. 63:30-32. [de Vida e Saúde] 
4 1959. O álcool, esse óptimo inimigo! Natura. 55:24,34. [de Vida e Saúde] 

. 
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Outra situação patológica referida é a diabetes. A insulina, na 
perspectiva do Dr. Paul Younis, dificulta a cura da doença, não devendo pois 
ser utilizada1. O tratamento nutricional, tal como descrito num outro artigo do 
mesmo médico, passará por um menor consumo de proteínas e maior 
consumo de hidratos de carbono2. A necessidade de suprimir a carne do 
regime alimentar é reiterada pelo Dr. Galdino Nunes Vieira, uma vez que 
"provoca a acidificação dos humores, o que é sempre um perigo, conhecida a 
grave complicação da diabetes que é a acidose"3

Também queremos sublinhar o caso da arteriosclerose. Nesta 
situação o Dr. Baldomero Romeu aconselha o jejum, uma dieta de leite ou de 
sumo de fruta fresca, oito a dez horas de sono, períodos de relaxamento 
durante o dia, massagens suaves e a marcha enquanto exercício

. 

4

A naturopatia dedica uma atenção crucial aos aspectos alimentares, 
revelando um estudo aturado relativo aos nutrientes, seu funcionamento e 
consequências da sua presença/ausência no organismo. Trata-se de uma 
verdadeira ciência da nutrição. Pretende-se uma alimentação racional, 
adequada a cada indivíduo, tendo em atenção a constituição particular de 
cada um, a fase de desenvolvimento em que se encontra, as necessidades 
energéticas e os eventuais problemas de saúde. É tido em conta o próprio 
processo digestivo, sendo as dificuldades de digestão atribuídas 
maioritariamente a determinados alimentos ou a incompatibilidades 

.  
Para além dos problemas de saúde descritos anteriormente, são 

ainda referidas situações relacionadas com glaucoma, hipotiroidismo, caspa e 
queda do cabelo, ácido úrico, reumatismo, boqueira, halitose, bócio, fadiga 
crónica, tétano, obesidade, apoplexia, colesterol, magreza excessiva, 
hipertensão, quisto hidático, febre, desmaio, hepatite, surdez, dismenorreia, 
afecções de pele, fobias, ansiedade, asma, flebite, insónia, sinusite, 
hemorróidas, cistite, hipertrofia da próstata, prisão de ventre, paralisia. 

 
 c) Alimentação 

Relativamente às questões alimentares, são apresentados 
detalhadamente os nutrientes que compõem determinados elementos, 
refere-se a importância dos nutrientes para a saúde do organismo, alerta-se 
para o facto de haver alimentos nocivos, defende-se o consumo de alimentos 
essenciais ao equilíbrio do organismo, referem-se compatibilidades e 
incompatibilidades alimentares e faz-se a apologia do regime vegetariano.  

                                                                 
1 YOUNIS, Paul. 1956. A insulina dificulta a cura dos diabéticos. Natura. 24:8-12. [de 
Diário de S. Paulo] 
2 YOUNIS, Paul. 1957. Diabético! Coma menos carne e mais açúcar! Natura. 35:17-18. 
3 VIEIRA, Galdino Nunes. 1973. Regime para diabéticos. Natura. 224:28-31. [de Vida e 
Saúde] 
4 ROMEU, Baldomero. 1967. Quando endurecem as artérias. Natura. 153:25-27. [de 
Vida e Saúde] 
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alimentares. O processo de tratamento e a via para um estado de saúde passa 
por uma educação relativamente ao regime alimentar. “Sendo a alimentação 
a maior fonte de patologia humana, justo será compreender que a dieta é o 
primeiro passo para a cura das enfermidades, especialmente as do 
metabolismo.”1 De acordo com um dos artigos extraídos de Vida e Saúde, são 
nove os principais erros alimentares que urge corrigir: alimentação demasiado 
abundante e desequilibrada, primeira refeição do dia insuficiente e jantar 
demasiado abundante e tardio, excesso de proteínas animais e de gorduras, 
consumo de excitantes e tóxicos (álcool, chá, café, medicamentos, tabaco…), 
consumo de alimentos refinados (farinhas brancas, açúcar industrial, óleos 
purificados, corantes…), insuficiente consumo de leite e produtos lácteos, 
quantidade insuficiente de legumes e verduras, insuficiente consumo de 
frutas, comer demasiado depressa e sem mastigar devidamente os 
alimentos.2

É interessante notar que, da revista Vida e Saúde, são retirados 
artigos que apresentam, por vezes, posições menos ortodoxas atendendo aos 
princípios gerais da Natura. Para além do aconselhamento de métodos 
terapêuticos naturais no combate a doenças específicas, não se exclui, à priori, 
a utilização de medicamentos ou vacinas. É o caso, por exemplo, da 

  
O vegetarianismo encontra-se intimamente relacionado com o 

próprio conceito de naturismo. Para além de aspectos éticos, existem outros 
factores que levam à defesa do regime vegetariano. Em primeiro lugar, o 
consumo de carnes, de acordo com a perspectiva naturista, leva à intoxicação 
do organismo, conduzindo não só a patologias físicas mas também a desvios 
morais, exacerbando a agressividade e criminalidade. Por outro lado, o 
consumo de álcool aumenta proporcionalmente ao consumo de carne. A 
abolição do regime cárneo seria, portanto, o primeiro passo para tratar a 
dependência alcoólica. Abdicar da carne não prejudicaria o organismo, uma 
vez que a alimentação vegetariana (regime ovo-lácteo-vegetariano) 
proporcionaria todos os nutrientes necessários, sendo evitável a alimentação 
dita cadavérica. 

 
 d) Métodos terapêuticos 

Na naturopatia, o principal método terapêutico é a alimentação. Pela 
importância de que se reveste, já nos referimos a ela em particular. Para além 
da alimentação, a naturopatia recorre a outras terapêuticas físicas e naturais, 
auxiliares nos processos de cura e manutenção da saúde.  

                                                                 
1 YOUNIS, Paul. 1955. As causas e consequências da incompatibilidade alimentar. 
Natura. 10:16-19. [de Vida e Saúde] 
2 1971. Como conservar a saúde: Alimentação racional. Natura. 205:9-12. [de Vida e 
Saúde] 
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medicação para controlo dos espasmos oculares no glaucoma ou a vacinação 
como método preventivo do tétano. 

Apontaremos as terapêuticas naturais a que encontramos referência 
nos artigos retirados da imprensa brasileira. 

Um destes métodos é a helioterapia. Se os benefícios da exposição ao 
sol são amplamente defendidos, os perigos desta exposição, por seu lado, são 
também ponderados. Deste modo, o Dr. Godard explicita os princípios 
essenciais a ter em conta na helioterapia. Esta deve ser: "a) Progressiva. b) 
Localizada, antes de ser geral. c) Controlada por medidas de peso e de 
temperatura. d) Mais lenta para os doentes do que para as pessoas sadias. e) 
Adaptada aos climas." 1

A hidroterapia é um método bastante difundido. O banho permite a 
limpeza da pele em geral, com benefícios para todo o organismo. É focada a 
importância da higiene como arma preventiva das doenças. Existe toda uma 
panóplia de técnicas que se inserem na hidroterapia. As fomentações 
consistem na "aplicação de calor húmido por meio de panos que tenham sido 
embebidos em água quente e espremidos"

 São apontados resultados muito positivos em 
situações de tuberculoses ósseas e doenças de pele. 

2. As fomentações podem ser 
utilizadas para aliviar dores de garganta, amigdalites, tosse, congestão dos 
pulmões, bronquite, lumbago, problemas articulatórios, dificuldades em 
dormir. A utilização de uma faixa abdominal húmida permite melhorias em 
situações de dispepsia, neurastenia, insónia, prisão de ventre e icterícia. 
Podem ser aplicadas compressas frias em alternância com as fomentações, 
sendo esta técnica útil em situações de resfriado e bronquite. O Dr. Swartout 
recomenda ainda o uso de compressas frias na cabeça em casos de congestão 
e de febre. Quando surgem problemas cardíacos e taquicardia, aconselha-se a 
colocação de uma bolsa de gelo sobre o coração3

Os benefícios da massagem reflectem-se em diversos problemas de 
saúde, nomeadamente a nível muscular, sistema respiratório, circulatório e 
digestivo. Existem técnicas específicas de massagem, que podem ser 
combinadas entre si. Entre estas, contam-se: a "afloração, pressão, fricção, 
empastamento, percussão e vibração"

. A hidroterapia está ainda 
recomendada em casos de paralisia, nomeadamente a paralisia infantil. 

4

O relaxamento pretende uma diminuição do excesso de tensão que 
conduz a enfermidades. É necessário aprender a conhecer o próprio 

. Nem todas as situações são passíveis 
de recorrer à massagem. Esta está contra indicada em casos de miocardite, 
pericardite, endocardite e flebite. 

                                                                 
1 GODARD. 1950. Curas de sol. Natura. 64:29-31. [de Vida e Saúde] 
2 1974. Hidroterapia - Fomentações. Natura. 236:22-24. [de Vida e Saúde] 
3 SWARTOUT, Humberto O. 1979. Tratamentos naturais - Fomentação. Natura. 302:43-
45. [de Vida e Saúde] 
4 HARTER, Beatriz. 1969. Os benefícios da massagem. Natura. 183:18-20. [de Vida e 
Saúde] 
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organismo e identificar zonas de tensão para depois fazer o relaxamento 
dessas zonas. 

O relaxamento progressivo é uma técnica psicológica que pretende a 
estabilização de processos emocionais. Havendo um equilíbrio emocional, 
podem ser favorecidos os processos internos de defesa do organismo, 
conduzindo à melhoria do estado de saúde e mesmo à cura de enfermidades. 

O exercício físico é considerado essencial ao bom funcionamento do 
organismo. Diversos artigos debruçam-se sobre a questão do exercício, 
ensinando movimentos de ginástica, que devem ser praticados diariamente.  

A acupunctura a laser e a auriculoterapia são apontadas como 
terapias de sucesso na cura do tabagismo. 

Encontramos ainda referências a outros métodos, como o jejum - 
imprescindível para desintoxicar o organismo -, o riso - auxiliar de qualquer 
terapia -, o descanso e o ar puro. 
 

e) Espiritualidade e filosofia de vida 

Os artigos provindos de periódicos brasileiros que focam uma visão 
espiritualista são essencialmente extraídos das revistas Comunhão de 
Pensamento e Pensamento. Nestes artigos, são trabalhados conceitos como 
felicidade, amor, bem, verdade, equilíbrio, harmonia, esperança, Deus, poder 
interior. Considera-se que a mente tem a capacidade extraordinária de 
alcançar a saúde, ou, pelo, contrário, de provocar enfermidades. Há, portanto, 
uma acção real da mente sobre o organismo. Assim sendo, a mente deve ser 
controlada e dirigida para pensamentos que envolvam equilíbrio, segurança e 
saúde, cumprindo-se, no plano, físico, aquilo que foi criado no plano mental.   

"Há no nosso íntimo um manancial de forças 
poderosíssimas, do qual estamos afastados pelas 
nossas lamentações e nossa descrença. Procuremos 
encontrar esse manancial, através da abjuração das 
nossas deficiências e, uma vez encontrado, 
canalizemos suas águas numa direcção nobre e 
elevada e veremos, então, que não haverá obstáculo 
que não possa ser por elas vencido."1

                                                                 
1 1963. «De acordo com a vossa crença, assim sucederá». Natura. 104:12. [de 
Pensamento] 

 

 
2.2 Movimento naturista no Brasil 

A revista Natura fornece habitualmente informações acerca dos 
movimentos naturistas e implementação do naturismo em diversos países e, 
entre estes, o Brasil.  
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Natura publica na íntegra os estatutos da Sociedade Naturopática do 
Brasil. A Sociedade tem por objectivos, de acordo com o capítulo primeiro dos 
referidos estatutos, "promover a pesquisa, o estudo e a divulgação dos 
conhecimentos, métodos, processos e princípios do naturismo como a ciência 
da auto-realização do homem em sua plenitude física, psíquica, moral social e 
espiritual"1

Entre 1946 e 1948, Natura acolhe nas suas páginas uma secção sobre 
Esperanto. Pretendendo o naturismo abarcar a humanidade e defendendo 
uma sociedade fraternal, com valores partilhados e princípios comuns, a 
língua esperantista universal surge como um ideal a alcançar. O governo 
brasileiro é aplaudido pela Natura por ter enviado uma brochura aos governos 
estrangeiros impressa nessa língua. Pode ler-se na Natura: “Esta novidade 
enche de júbilo os nossos corações de esperantistas e leva-nos a esperar ainda 
mais gratas notícias do lado de lá do Atlântico, onde o Esperanto caminha em 
frente, auxiliado e acarinhado pelas autoridades.”

. Natura considera que o Brasil possui um clima e uma 
predisposição favorável ao desenvolvimento do naturismo. 

Natura refere o aparecimento do periódico naturista brasileiro Folhas 
Caem, surgido em Agosto de 1968, e apresenta as informações nele contidas. 

Atendendo ao bom relacionamento entre Artur Weiss (director de 
Folhas Caem e impulsionador do naturismo no Brasil) e Indíveri Colluci 
(director da Natura e do Instituto de Paço de Arcos, onde desenvolve a prática 
da naturopatia), chega a ser sugerida nas páginas da Natura a criação de uma 
comunidade naturopática luso-brasileira. Esta comunidade aproximaria os 
dois países em torno de um ideal comum. 

 
2.3 O Brasil como modelo – Casos paradigmáticos 

De entre os artigos da Natura relativos ao Brasil, gostaríamos de 
destacar duas situações distintas em que o Brasil é considerado um modelo a 
seguir. Uma destas situações prende-se com a utilização do Esperanto, 
enquanto língua auxiliar e universal. A outra situação é relativa ao desfecho de 
um processo em tribunal relacionado com um caso de suposto exercício ilegal 
da medicina. 

2

Sob o título "Uma sentença sensacional no Brasil"

 São ainda noticiadas as 
publicações editadas pela Liga Esperantista Brasileira. 

3

                                                                 
1 1969. Estatutos da Sociedade Naturopática do Brasil. Natura. 182:39-42. 
2 1946. O govêrno do Brasil utiliza o Esperanto. Natura. 30:19. 
3 GONÇALVES, Napoleão. 1957. Uma sentença sensacional no Brasil. Natura. 33:1-4. 

, Natura dá conta 
de um processo judicial levantado pela Ordem dos Médicos contra Aristóteles 
Correia de Faria e Castro, acusando-o de exercício ilegal da medicina por 
aplicar passes magnéticos com intuito terapêutico. A sentença do juiz 
brasileiro é amplamente elogiada pela Natura, não só pela absolvição do réu 
como pela censura feita à Ordem dos Médicos. Naturalmente, são levantadas 
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semelhanças entre esta situação judicial e o que sucedera com o Dr. Indíveri 
Colluci, também ele alvo de diversos processos instaurados pela Ordem dos 
Médicos e dos quais foi absolvido. 

 
2.4 A flora brasileira 

A fitoterapia é uma das terapêuticas complementares mais em voga e 
um dos métodos relevantes utilizados pela medicina natural.  

Natura apresenta uma série de artigos de Lyon de Castro relativos à 
importância da flora brasileira. Considera o autor que se trata das mais ricas 
floras do mundo. 

"A flora brasileira é riquíssima, não somente pelas 
suas numerosas famílias, espécies e géneros, como, 
também, pela sua estrutura química. É que a condição 
mesológica (do meio) com que a Natureza 
prodigalizou a terra brasileira, permite que a sua 
exuberante vegetação reúna elevada percentagem de 
princípios activos, ultrapassando o teor químico da 
maioria das restantes floras do mundo, facto 
verificado no laboratório e na clínica, o que nos 
esclarece sobre o porquê das curas obtidas pelos 
vegetais do solo brasileiro, largamente estudados por 
eminentes fitoquimistas e clínicos nacionais e 
estrangeiros."1

Ao longo dos cinquenta anos de publicação da revista Natura, 
presenciamos influências do Brasil. Por um lado, diversos artigos são 
extraídos de periódicos brasileiros, principalmente da revista Vida e 
Saúde, ou são redigidos por autores brasileiros, ainda que nem sempre 
tenham expressa a fonte. As temáticas destes artigos enquadram-se nas 
que encontramos na generalidade da Natura. Destacamos temas como 
a concepção de saúde e doença, os problemas específicos de saúde, a 
alimentação e outros métodos terapêuticos naturais, a espiritualidade e 
filosofia de vida. Para além disso, encontramos artigos acerca do Brasil 
que nos dão conta de aspectos do movimento naturista em terras de 

 

A importância atribuída à flora brasileira pode ser constatada 
analisando também a publicidade que surge na Natura. Logo em 1942, 
surge o anúncio da BrasilFlora, que se dedica à comercialização de 
plantas de origem brasileira para combate de doenças. 

CONCLUSÕES 

                                                                 
1 CASTRO, J. Lyon de.1973. De naturologia - Plantas da flora brasileira II. Natura. 
231:38-40. 
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além Atlântico. Salientamos também a importância atribuída à flora 
brasileira e o seu contributo para a fitoterapia. 
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Aloísio Fernandes Costa (1906-1980) foi professor da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Coimbra entre 1930 e 1974. A sua área de ensino 
e investigação foi a Farmacognosia, um domínio que na Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Coimbra tem uma história relevante e constitui 
uma das áreas com maior tradição de investigação científica na Universidade 
de Coimbra A.F. Costa legou-nos estudos muito importantes sobre plantas 
medicinais e publicou um tratado de Farmacognosia editado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, obra marcante na literatura científica portuguesa e 
internacional. Publicou outros livros como: O problema das quinas (1944) e 
Elementos da Flora Aromática (1975). A sua biblioteca, existente no Pólo das 
Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra, constitui igualmente, um 
espólio de interesse histórico-científico relevante, que os autores estão a 
explorar. 

Nesta comunicação, é dada a conhecer a obra de A. F. Costa e é 
sublinhado, em particular o seu papel na divulgação da flora medicinal do 
Brasil. Podem enumerar-se como exemplo as seguintes plantas: abacateiro, 
jalapa do Brasil, aloés, salsaparrilha, quilaia, quinas, ipecacuanha, maracujá, 
rauvólfia, jaborandi, cola, cacau, guaraná, quássia, milho. Os autores realizam 
um estudo bibliométrico das publicações científicas de A. F. Costa e analisam 
qualitativamente essas publicações tendo em consideração o contexto 
científico e cultural português e internacional. 

 
 
 
Prof. Dr Aloísio José de Carvalho Fernandes Costa (1906-1980), filho 

do Prof. Dr Manuel José Fernandes Costa e de Maria Carolina Augusta de 
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Carvalho Fernandes Costa, nasceu em Foz de Arouce, Lousã no dia 19 de 
Agosto de 1906 [1]  

Aloísio José de Carvalho Fernandes Costa (A.F. Costa) matriculou-se 
na Faculdade de Ciências nos anos lectivos de 1924-25 e 1925-26, em 
disciplinas comuns às licenciaturas em Ciências e Farmácia. Conclui a 
licenciatura na Faculdade de Farmácia em Julho de 1929, com a informação 
final de bom, com distinção, com 17 valores. Continuou a frequentar a 
Faculdade de Ciências para se licenciar em Ciências Histórico-Naturais, em 
1931, tendo optado pela secção de Ciências Biológicas, em que se licenciou, 
com distinção, com 17 valores. Durante o curso estagiou no Laboratório de 
Sistemática (Herbário). 

Foi seu pai, Prof. Dr Manuel José Fernandes Costa, então Director da 
Escola de Farmácia da Universidade de Coimbra, que conseguiu da Reitoria da 
Universidade, a cedência da “Casa dos Mellos”, para a instalação de alguns 
serviços da Escola, anteriormente destinada à habitação de funcionários não 
docentes, à carpintaria e ao depósito de materiais. As obras de restauro 
iniciaram-se em Fevereiro de 1912 e terminaram em Janeiro de 1915. No 
edifício restaurado ficaram instalados apenas alguns serviços da Escola: salas 
de aula, biblioteca, laboratórios de Farmacognosia e de Farmácia Galénica, 
Farmácia modelo, gabinete do Director, vestiários, etc. O Laboratório de 
Farmacognosia começou então a funcionar na “Casa dos Mellos” a 8 de 
Janeiro de 1915. 

Em 1915, o Prof. Dr Manuel José Fernandes Costa apresentou um 
projecto de lei de transformação das Escolas de Farmácia em Faculdades, mas 
tal só se concretizou com a publicação do decreto nº 7238, de 18 de Janeiro 
de 1921. 

Em 14 de Abril de 1928, o Ministro da Instrução extingue a Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Coimbra. Seguiram-se tempos de indignação 
não só por parte da classe Farmacêutica, mas como de toda a cidade. Em 
1932, foi publicada uma nova reforma do Ensino Farmacêutico, francamente 
regressiva, uma vez que a Faculdade passou a Escola, com o ensino restringido 
aos três primeiros anos, correspondentes ao Curso Profissional de Farmácia. O 
grau de licenciatura em Farmácia passou a vigorar unicamente na 
Universidade do Porto. 

Em 1933, o Prof. Dr A.F. Costa foi contratado professor agregado da 
Escola de Farmácia da Universidade de Coimbra, regendo nesse ano lectivo as 
aulas práticas de Farmacognosia. A partir do ano lectivo de 1934-35 começou 
a reger as lições magistrais de Farmacognosia I, e até Março de 1944 os 
respectivos trabalhos práticos. Desde 26 de Fevereiro de 1940 começou a 
reger a disciplina de Farmacognosia II, e as lições práticas até 20 de Março de 
1944. Foi nomeado Director do Laboratório de Farmacognosia, por 
deliberação do Conselho Escolar de 29 de Abril de 1944. 
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Lesões pulmonares levaram Prof. Dr A.F. Costa a ser internado na 
Estância Sanatorial do Caramulo, obtendo alta definitiva da Assistência aos 
Funcionários Civis Tuberculosos a 19 de Junho de 1942. 

Em 1946, obtém o grau de Doutor pela Faculdade de Farmácia do 
Porto, com uma dissertação que envolvia o estudo de óleos essenciais de 
espécies do género Thymus L. intitulada: “Subsídios para o Estudo das Plantas 
Aromáticas Portuguesas. Algumas essências de Thymus L. (T. zygis subsp. 
sylvestris (Hoffmans. & Link) Brot.; T. zygis var. gracilis Boiss.; T. mastichina L.; 
T. caespitatus Brot.; T. capitellatus Hoffmans. & Link; T. villosus L.)”. 

Em 7 de Setembro de 1970 tomou posse do lugar de Professor 
Catedrático da Faculdade de Farmácia e por despacho ministerial de 27 de 
Outubro de 1970, foi designado Director do Laboratório de Farmacognosia da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. 

Ao longo de mais de 40 anos, o Prof. Doutor A.F. Costa viveu 
intensamente a sua carreira e o seu laboratório, dedicando-se ao estudo dos 
produtos naturais, em particular os fornecidos pela flora aromática.  

Para além das suas funções como professor, desempenhou variadas 
vezes lugares de secretário e bibliotecário da Escola de Farmácia da 
Universidade de Coimbra e foi membro de júris de exames de aptidão. Foi 
delegado dos professores da Escola de Farmácia no Senado Universitário. 
Nomeado para júris de concursos para professores extraordinários nas 
Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra [2,3]. 

Foi sócio de várias agremiações científicas: Sociedade Broteriana, 
Sociedade Portuguesa de Química e Física, Sociedade das Ciências Médicas de 
Lisboa, Sociedade de Química Biológica, Associação Brasileira de 
Farmacêuticos e da Academia Nacional de Farmácia do Brasil. 

Participou em vários congressos como por exemplo: Congresso da 
Actividade Científica Portuguesa, Comemorações do II Centenário do 
Nascimento de Brotero, Congresso Luso-Espanhol para o Avanço das Ciências, 
Congresso Luso-Espanhol de Farmácia. 

Colaborou em diversas revistas, como: Boletim da Escola de Farmácia 
da Universidade de Coimbra, Notícias Farmacêuticas, Revista de Farmácia, 
Boletim da Sociedade Broteriana, Garcia de Orta, Perfumery and Essential Oil 
Record (London). 

O Prof. Dr A.F. Costa legou-nos estudos muito importantes sobre 
plantas medicinais e publicou um tratado de Farmacognosia editado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, obra marcante na literatura científica 
portuguesa e internacional [4,5]. Publicou outros livros como: “O problema 
das quinas” (1944) e “Elementos da Flora Aromática” (1975). Da pesquisa em 
curso, já detectámos mais de 68 trabalhos, dois quais 20 são da autoria 
exclusiva do Prof. Dr A.F. Costa e 48 são publicações conjuntas sobretudo com 
o Prof. Dr José Cardoso do Vale [6-8]. 
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Neste estudo, é dado a conhecer a obra do Prof. Dr A.F. Costa e é 
sublinhado, em particular o seu papel na divulgação da flora medicinal do 
Brasil.  

A Flora Brasileira é muito rica em plantas medicinais. Na sua obra 
Farmacognosia, publicada pela primeira vez pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, em dois volumes em 1964 e 1967 respectivamente, são 
enumeradas 28 espécies autóctones e 12 cultivadas. O 1º volume com uma 
tiragem de 1000 exemplares, sendo 300 encadernados e 700 brochados; e o 
2º volume com uma tiragem de 200 exemplares, sendo 1000 encadernados e 
1000 brochados. 

A 2ª edição dos volumes 1 e 2 desta obra foram ampliadas, 
actualizadas e re-editadas em 1968 e 1978, respectivamente. A 3ª edição do 
1º volume desta obra foi ampliada, actualizada e re-editada em 1975. O 
volume 3 desta obra foi editado pela primeira vez em 1972.  

Para a elaboração do volume 3, o Prof. Dr A.F. Costa gozou de licença 
sabática entre 1 de Outubro de 1971 a 31 de Março de 1972.  

No Preâmbulo do Volume 1, 1ª edição da sua obra Farmacognosia, 
A.F. Costa explica que “O estudo da Farmacognosia exige conhecimentos 
fundamentais das três ciências em que se baseia: Botânica, Química Orgânica 
e Farmacodinamia” o que justifica a estrutura que segue na descrição de cada 
fármaco ao longo desta obra. Inicia por um pequeno capítulo em que escreve 
sobre a Farmacognosia e os seus objectivos prosseguindo depois a obra 
organizada de acordo com um critério químico de classificação em que agrupa 
os fármacos consoante a natureza química dos seus constituintes. Segundo o 
autor, este critério é o que melhor se adapta ao estudo da Farmacognosia, já 
que o conhecimento dos constituintes químicos, em particular aqueles que 
justificam as suas propriedades farmacológicas, é a base em que deve 
assentar o ensino da Farmacognosia. 

Dentro de cada grupo químico são apresentados exemplos de 
fármacos, cujo estudo segundo o autor assenta em “…métodos botânicos, 
físicos, químicos e biológicos de identificação e dosagem dos seus princípios 
activos…” referindo o autor também “…os diversos problemas relativos à 
origem, cultura e preparação, conservação, etc.” As monografias dos fármacos 
apresentam sempre uma descrição botânica bastante cuidada com indicação 
do nome científico com respectivo autor e família, distribuição geográfica, 
partes utilizadas, processo de obtenção dos fármacos, exames micro e 
macroscópico algumas vezes com apresentação de ilustrações, principais 
compostos, utilizações terapêuticas, e muitas vezes referências bibliográficas 
relevantes.  

Para além dos profundos conhecimentos de química, as descrições 
botânicas que o Prof. Dr A.F. Costa apresenta na sua obra, revelam os vastos 
conhecimentos que possuía em sistemática e nomenclatura botânicas. Para 
além do rigor das descrições botânicas, muitas das ilustrações que o autor 
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denomina como “Original” levam-nos a colocar a hipótese que sejam da sua 
autoria, o que reforça a demonstração dos seus conhecimentos botânicos 
(Figura 1). 

Dos 255 fármacos inscritos nesta obra, 28 são espécies autóctones do 
Brasil e 12 são cultivadas. Nas tabelas 1 e 2 encontra-se sumarizada a 
informação descrita na obra Farmacognosia relativa a vários aspectos das 
espécies autóctones e cultivadas, respectivamente. 

 

     
Figura 1. Exemplos de ilustrações de cortes anatómicos (Costa, 1964). 
 
Presentemente várias destas plantas são ainda bastante utilizadas e 

vários dos seus compostos são actualmente sintetizados com vista à sua 
utilização terapêutica. Como exemplos podemos enumerar os curares, a 
ipecacuanha, o jaborandi. 

Curares é um nome dado a vários compostos orgânicos venenosos 
conhecidos como venenos de flecha, extraídos de plantas da América do Sul. 
Os indígenas da América do Sul, na Amazónia e Guianas preparam estes 
extractos aquosos que são concentrados ao fogo ou por evaporação ao sol. Os 
seus principais representantes são plantas dos géneros Chondrodendron 
(família Menispermaceae) e Strychnos (família Loganiaceae) muito 
abundantes na Amazónia. São exemplo de alcalóides curarizantes, a curina, a 
bebeerina, a isochondodendrina e a D-tubocurarina. Estes alcalóides possuem 
uma acção paralisante intensa e letal, daí a sua utilização na medicina como 
relaxante muscular ou anestésico. A primeira referência escrita que existe 
sobre o curare aparece nas cartas do historiador e médico italiano Pietro 
Martire d’Anghiera (1457-1526). A obra completa de d'Anghiera, publicada em 
1516 com o nome De Orbe Novo, relata que um soldado havia sido 
mortalmente ferido por flechas envenenadas pelos índios durante uma 
expedição ao Novo Mundo [9]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chondrodendron�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Strychnos�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1457�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1526�


CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 871 - 

Ipecacuanha (Psychotria ipecacuanha) é uma planta da família 
Rubiaceae, muito comum no Brasil. As suas raízes contêm um poderoso 
emético (estimulante do reflexo do vómito). Foi introduzida na Europa em 
1672 por Legros, um viajante na América do Sul, tendo sido usada no 
tratamento da disenteria e vendida pelo médico francês Adrien Helvetius sob 
licença de Luis XIV. Hoje em dia os fármacos purificados, cefaleína e emetina 
ainda são usados como eméticos. Por volta de 1930, foi sintetizado a 
dehidroemetina (diferente da primeira apenas por uma dupla ligação próxima 
a um radical etil), que possui menos efeitos colaterais [9]. 

Jaborandi (Pilocarpus jaborandi; P. microphyllus; P. pennatifolius) são 
plantas da família Rutaceae, muito frequentes na Amazónia. Em 1875, dois 
investigadores descobriram independentemente um alcalóide das folhas de 
jaborandi, a pilocarpina. A pilocarpina induz a sudação e salivação, é também 
responsável pela diminuição da pressão intra-ocular. Em 1876, a pilocarpina 
foi introduzida na oftalmologia convencional no tratamento do glaucoma. Até 
hoje a pilocarpina ainda não se conseguiu obter completamente por síntese, 
deste modo continua ainda a obter-se por extracção das folhas de jaborandi 
produzido no Brasil [9]. 

Fica aqui bem patente o importante contributo, em língua oficial 
portuguesa, que o Prof. Dr Aloísio Fernandes Costa nos legou relativamente ao 
conhecimento do potencial medicinal de espécies da flora brasileira. 
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Tabela 1. Quadro resumo da informação original na obra Farmacognosia relativa a 
vários aspectos das espécies autóctones no Brasil (cont.). 

Nome 
comum 

Nome científico Família 
Parte 

utilizada 
Propriedades 
terapêuticas 

Abútua 

Chondodendron 
platyphyllum 

Miers 
 

Menispermaceae raiz 

Tónico amargo e 
diurético, recomenda-

se também nas 
inflamações das vias 

urinárias 

Araroba 
Andira araroba 

Aguiar 
Leguminosae 

pó branco 
produzido nos 

troncos 

Utiliza-se em diversas 
dermatoses, em 

particular em 
veterinária 

Cacau 
Theobroma 

cacao L. 
Sterculiaceae fruto 

Diurético e vasolitador, 
estimulante nervoso e 

cardiocinético 

Carqueja 
amarga 

Baccharis 
trimera Less. 

Asteraceae toda a planta 

Tónico, estomáquico, 
anti-helmintico, anti-
reumático, é também 
usado nas obstruções 
do fígado, diabetes, 

lepra, chagas 
ulceradas, etc 

Chapéu de 
couro 

 

Echinodorus 
macrophyllus 
(Kunth) Mich. 

Alismataceae folhas 

Tratamento de 
reumatismo, eczemas, 

dartros, fúrunculos, 
etc. Possui também 

propriedades 
diuréticas 

Cipó 
cabeludo 

Mikania 
hirsutissima DC. 

Asteraceae ramos floridos 
Diurético e anti-

albuminúrico 

Cipó cravo 
Tynnanthus 
fasciculatus 

Miers 
Bignoniaceae caules 

Tónico, estimulante, 
estomáquico e 

carminativo 

Curares 

Chondodendron 
tomentosum 

Menispermaceae 
extractos 
aquosos 

concentrados 
ao fogo ou por 
evaporação ao 

sol 

Valiosos auxiliares da 
cirurgia, relaxam os 

músculos dispensando 
por isso anestesias 

profundas e 
prolongadas 

Strychnos 
toxifera 

Loganiaceae 

Grindélia 
Grindelia 

robusta Nuttal 
Asteraceae folhas 

Balsâmica, 
expectorante e anti-

espasmódica 
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Tabela 1. (cont.) Quadro resumo da informação original na obra Farmacognosia relativa 
a vários aspectos das espécies autóctones no Brasil. 

Nome 
comum 

Nome 
científico 

Família 
Parte 

utilizada 
Propriedades terapêuticas 

Guaco 

Mikania 
glomerata 

Spreng. 
 

Asteraceae ramos floridos 

Tónico aromático, anti-
espasmódico, sudorífico, 

anti-sifilítico, anti-
asmático, febrifugo, 
também usado no 

tratamento de 
reumatismo, nevralgias 

Guaraná 
 

Paullinia 
cupana Kunth 

Sapindaceae fruto 

Tónico, estimulante do 
sistema nervoso nos casos 

de esgotamento físico e 
intelectual 

Ipecacuanh
a 

Psychotria 
ipecacuanha 

Stokes 
Rubiaceae raiz 

Emético, também usado 
como expectorante e 

nauseoso, no tratamento 
de bronquites, asma 

Jaborandi 
 

Pilocarpus 
jaborandi 
Holmes; 

P. microphyllus 
Stapf; 

P. pennatifolius 
Lem. 

Rutaceae folhas 

Sudorífico ou diaforético 
nas nefrites com urémia e 

na hidropisia, também 
sialagogo em diversos 

estados mórbidos. 
Antídoto em 

envenenamento por 
atropina e beladona 

Jalapa do 
Brasil 

Operculina 
macrocarpa 
(L.) Urban 

Convolvolacea
e 

raiz Purgante 

Jurubeba 
Solanum 

paniculatum L. 
Solanaceae toda a planta 

Utiliza-se no tratamento de 
afecções do fígado, 
icterícia, clorose e 

hidropisias; recomendada 
ainda nas inflamações do 
baço, catarro da bexiga, 

febre intermitente, 
enemagoga, diurética, etc. 
Externamente é usada na 

lavagem de feridas e 
úlceras 
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Tabela 1. (cont.) Quadro resumo da informação original na obra Farmacognosia relativa 
a vários aspectos das espécies autóctones no Brasil. 

Nome 
comum 

Nome científico Família 
Parte 

utilizada 
Propriedades terapêuticas 

Maracujá 
Passiflora alata 

Aiton 
Passifloraceae folhas 

Sedativo nervoso e anti-
espasmódico de valor nas 

neurastenias, neuroses 
devidas a excesso de 

trabalho, perturbações 
nervosas da menopausa, 

nevralgias, insónias, histeria 

Milho Zea mays L. Poaceae 
estiletes e 
estigmas 

Diurético (fármaco 
vulgarmente conhecido por 

barbas de milho) 

Muirapua
ma 

Ptychopetalum 
olacoides Benth. 

Olacaceae raiz 

Afrodisíaco, tónico de valor 
no tratamento de doenças 

do sistema nervoso, na 
dispepsia, ataxia locomotriz, 
paralisias parciais, nevralgias, 

reumatismo crónico 

Mulungu 
Erythrina verna 

Vell. 
Leguminosae 

casca do 
tronco e dos 

ramos 

Cicatrizante, anti-helmíntico, 
hipnótico e sedante do 

sistema nervoso 

Quássia 
Quassia amara 

L. 
Simaroubacea

e 

lenho dos 
troncos e 

ramos 
Tónico amargo e eupéptico 

Quilaia 
Quillaja 

saponaria 
Molina 

Rosaceae 
casca do 

caule e da 
raiz 

Externamente usa-se na 
lavagem do couro cabeludo, 
no tratamento da seborreia 

e para estimular o bolbo 
pilífero 

Ratânia do 
Brasil 

Krameria 
argentea Mart. 

Krameriaceae raiz 

Hemostática, adstringente, 
também usada no 

tratamento de disenterias, 
diarreias, hemorragias 

internas, fístulas, 
hemorroidal, etc. 
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Tabela 1. (cont.) Quadro resumo da informação original na obra Farmacognosia relativa 
a vários aspectos das espécies autóctones no Brasil. 

Nome 
comum 

Nome 
científico 

Família 
Parte 

utilizada 
Propriedades terapêuticas 

Rauvólfia 
Rauvolfia 
sellowii 

Muell. Arg. 
Apocynaceae casca e raiz 

Sedativa e hipotensiva, 
actua também como 

tranquilizante nos estados 
psíquicos de ansiedade e 

agitação 

Salsaparrilha Smilax spp. L. Smilacaceae raiz 
Depurativa, diurética e 

sudorífica 

Sassafraz do 
Brasil 

Ocotea 
cymbarum 

H.B.K. 
Lauraceae troncos 

Anti-séptico e 
desinfectante da boca e 
fossas nasais. Também 

usado externamente como 
anti-reumatismal 

Solano 
 

Solanum 
nigrum 
Spreng. 

Solanaceae folhas e frutos 
Narcótico e sedativo fraco, 

anti-pruriginoso e 
emoliente 

Timbós 

Vários 
géneros: 
Magonia, 
Serjania, 

Paullinia & 
Sapindus 

ex. Magonia 
pubescens St. 

Hil. 

Polygonaceae 
folhas, ramos, 
casaca da raiz 

e sementes 

Usados para lavar feridas 
de animais, são usados na 

pesca pelo seu efeito 
ictiotóxico 

Trombeteira 

Datura 
suaveolens 
Humb. & 

Bonpl. 

Solanaceae folhas Sedativa 
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Tabela 2. Quadro resumo da informação original na obra Farmacognosia relativa a 
vários aspectos das espécies cultivadas no Brasil (cont.). 

Nome 
comum 

Nome 
científico 

Família 
Parte 

utilizada 
Propriedades terapêuticas 

Abacateiro 
Persea 

americana Mill. 
Lauraceae folhas Diurético e afrodisiaco 

Algodão 

Gossypium 
barbadense, G. 
hirsutum & G. 

religiosum 

Malvaceae 

pêlos da 
camada 

superficial 
das 

sementes 

O algodão hidrófilo é muito 
utilizado em pensos cirúrgicos 

Cânfora 
Cinnamomum 
camphora (L.) 

Sieb. 
Lauraceae 

toda a 
planta 

Externamente é usada como 
revulsiva, anestésico local, anti-

séptico e parasiticida. 
Internamente actua sobre o 

SNC aumentando a amplitude 
dos movimentos respiratórios 

sem acelerar o ritmo, actua 
como cardiocinético. 

Cola 
Cola acuminata 

(P.Beauv.) 
Schott & Endl. 

Sterculiaceae fruto 

Tónica do coração e 
estimulante do sistema nervoso 

central, da circulação e dos 
músculos 

Eucalipto 
Eucalyptus 

globulus Mill. 
Myrtaceae folhas 

Tónico e adstringente, 
febrífugo, carminativo, 

expectorante, anti-séptico e 
rubefaciente 

Grama 
Cynodon 

dactylon (L.) 
Pers. 

Poaceae rizomas 
Diurética e anti-inflamatória das 

vias urinárias 

Grama 
francesa 

Agropyrum 
repens 

P.Beauv. 
Poaceae rizomas Diurética 

Limão 
Citrus limonum 

Risso 
Rutaceae 

parte 
externa do 
pericarpo 
do fruto 

Eupéptico e carminativo. Sobre 
a pele possui acção revulsiva 

Noz-
moscada 

Myristica 
fragrans Houtt 

Myristicaceae fruto 

Estimulante gástrico e 
carminativo. Externamente 

usado como estimulante 
cutâneo, no reumatismo e gota 

Papaína 
Carica 

papaya L. 
Caricaceae fruto 

Usada nas dispepsias como 
auxiliar das digestões. Pelas 

suas propriedades 
protidolíticas, inactiva 

diversas toxinas (tetânica, 
diftérica) e fitotoxinas (ricina) 
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Tabela 2. (cont.) Quadro resumo da informação original na obra Farmacognosia relativa 
a vários aspectos das espécies cultivadas no Brasil. 

Nome 
comum 

Nome científico Família 
Parte 

utilizada 
Propriedades 
terapêuticas 

Quinas Cinchona spp. Rubiaceae casca Anti-palúdico 

Sapé 
Imperata 
exaltata 

Brongniart 
Poaceae rizomas 

Diurético e sudorífico. 
Recomenda-se nas 
cistites e icterícia 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 878 - 

 
F  – As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono 

 
A IMPORTÂNCIA DO BRASIL NO FORNECIMENTO DAS PRIMEIRAS DOSES DE 

PENICILINA PARA PORTUGAL (1944) 
 

1VICTORIA BELL; 1JOÃO RUI PITA; 2ANA LEONOR PEREIRA 
 

1Centro de Estudos Interdisiciplinares do Século XX - CEIS20 e 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra - FFUC 

2CEIS20 e  FFUC.  
3CEIS20; aculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

victoriabell1103@gmail.com 
 

Palavras-chave: Penicilina; Cruz Vermelha Portuguesa; Brasil 
 

O Brasil desempenhou um papel fulcral no fornecimento das 
primeiras doses de penicilina a Portugal1

Desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928
. 

2

Nesta comunicação são dados a conhecer os primeiros anos do 
fornecimento e distribuição da penicilina em Portugal e o papel 

, 
até à sua purificação pela equipa de Oxford, em 1940, o percurso do 
medicamento não foi diferente de muitos outros. No entanto a partir do 
momento em que as qualidades excepcionais da penicilina foram 
reconhecidas e divulgadas tudo mudou. A II Guerra Mundial foi decisiva na 
investigação, desenvolvimento e divulgação da penicilina. O contexto político, 
económico e social propiciou que o fármaco fosse visto muito para além de 
um mero medicamento. Pela primeira vez na história de um medicamento 
governos, académicos e indústria aliaram-se para incrementar a produção de 
um medicamento e tornar a penicilina rapidamente disponível às forças 
armadas e mais tarde à população civil. 

Em 1944 a produção de penicilina ainda era escassa e todos os países 
ansiavam obtê-la, Portugal não foi excepção. A intervenção de Cruz Vermelha 
Portuguesa (CVP) foi fundamental interpondo o seu pedido junto de outros 
países. Em Maio chegaram do Brasil as primeiras ampolas de penicilina 
oferecidas pela Cruz Vermelha Brasileira. 

                                                                 
1 Este estudo integra-se no projecto de investigação para doutoramento “História dos 
antibióticos em Portugal: ciência, técnica e sociedade (1940-2000)” (Bolsa de 
doutoramento FCT-SFRH/BD/62391/2009) 
2 FLEMING, Alexander. 1929. On the antibacterial action of cultures of a penicillum with 
special reference to their use in the isolation of B.Influenzae. The British Journal of 
Experimental Pathology, 10, 226-236. 
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desempenhado pelo Brasil. O trabalho apresentado tem por base estudos 
realizados em periódicos portugueses e no arquivo da CVP. 

A IMPORTÂNCIA DA DESCOBERTA DA PENICILINA 

A descoberta da penicilina, em 1928 por Alexander Fleming, 
constituiu um dos acontecimentos mais marcantes da história das ciências e 
da história das ciências da saúde1

Apesar de toda a importância que a penicilina viria exercer na 
medicina o seu valor não foi imediatamente reconhecido

. 

2 e após várias 
tentativas falhadas de purificação a penicilina como agente terapêutico 
acabou por cair no esquecimento3 até que em 1939 Howard Florey e a sua 
equipa de Oxford estudaram o fármaco e em 1940 comprovaram o seu 
potencial valor4

Após a introdução da penicilina no arsenal terapêutico foram sentidas 
grandes alterações em muitos aspectos da vida quotidiana, notou-se um 
decréscimo mundial das taxas de mortalidade infantil

. 

5, a incidência de 
doenças passíveis de tratamento com antibióticos diminuiu em 40%, os 
hospitais deixaram de ser somente locais onde eram realizadas cirurgias e em 
que estadia era prolongada para passarem a ter um serviço de urgência onde 
eram prestados os cuidados adequados voltando depois os doentes para suas 
casas6

A descoberta da penicilina deve-se a circunstâncias do acaso mas foi a 
necessidade criada pela II Guerra Mundial que serviu de catalisador na 
produção, distribuição e difusão da penicilina em todo o mundo. Os 

. Toda a dinâmica do serviço hospitalar foi alterada, o relacionamento 
médico-doente encarado de um modo diferente, pela primeira vez as doenças 
infecciosas podiam ser tratadas com eficiência e neste tipo de patologias 
passou-se de uma medicina em que, na generalidade, eram somente aliviados 
os sintomas para uma medicina curativa onde se eliminava a causa da 
enfermidade. 

O PAPEL DA II GUERRA MUNDIAL NA DIFUSÃO DA PENICILINA 

                                                                 
1 PEREIRA, Ana Leonor  e PITA, João Rui. 2005.  Alexander Fleming (1881-1955) Da 
descoberta da penicilina (1928) ao Prémio Nobel (1945). Revista da Faculdade de 
Letras. 6. 129-151. 
2HARE, Ronald. 1982. New light on the history of penicillin. Medical History. 26. 1-24. 
3HARE, Ronald. 1983. The scientific activities of Alexander Fleming, other than the 
discovery of penicillin.  Medical History. 27, no. 4. 347-72. 
4CHAIN, E. et al. 1940. Penicillin as a chemotherapeutic agent. The Lancet. no. August. 
226-228. 
5VIEIRA, João Vaz. 1956. Um problema nacional: A mortalidade infantil.  Boletim dos 
Serviços de Saúde Pública . 2. no. Abril-Junho. 199-219. 
6BUD, Robert. 2007. Penicillin Triumph and Tragedy (Oxford: Oxford University Press). 
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governantes das nações aliadas desde cedo reconheceram a importância que 
a penicilina poderia vir a exercer no conflito e juntamente com académicos e 
industriais tornaram prioridade o desenvolvimento de técnicas que 
permitissem a produção de penicilina em quantidades suficientes para 
satisfazer as necessidades das suas tropas. Foram criados centros de 
investigação destinados a estudar as infecções mais susceptíveis à penicilina, 
os melhores meios de administração do medicamento e tempo ideal de 
tratamento1

Até meados de 1943 a produção de penicilina era escassa e limitada 
às forças armadas mas com o aperfeiçoamento dos métodos de produção em 
1944 já havia penicilina suficiente para satisfazer as necessidades dos militares 
bem como começar a distribuí-la em hospitais civis. A partir de 1945 a 
penicilina ficou acessível ao público ao ser distribuída nas farmácias

. Os trabalhos realizados nestes centros viriam a constituir os 
alicerces do conhecimento clínico sobre a penicilina. 

2

Com a divulgação das propriedades da penicilina, pelo jornal The 
Times a 27 de Agosto de 1942

 

A RECEPÇÃO DA PENICILINA EM PORTUGAL 

3

A imprensa médica portuguesa desde cedo acompanhou as notícias 
relativas à penicilina divulgando-as junto dos profissionais de saúde, quer por 
intermédio de notas informativas

 a história da penicilina começa uma nova fase. 
O conhecimento sobre o potencial terapêutico deste novo medicamento deixa 
de estar confinado a um número restrito de pessoas e passa a constituir um 
foco de esperança para o grande público. 

4 onde são dadas a conhecer as propriedades 
gerais da penicilina, como através da publicação de notas e sínteses de artigos 
estrangeiros5. Mesmo antes da penicilina estar disponível em Portugal alguns 
autores nacionais dedicaram-se ao seu estudo, publicando artigos de revisão 
de grande interesse6, após a recepção da penicilina são efectuados inúmeros 
estudos inovadores por parte dos nossos investigadores, quer na área 
clínica781 quer na área tecnológica2

                                                                 
1ANÓNIMO, 1943. The Penicillin Position.  British Medical Journal. no. August. 269-270. 
2LAX, Eric. 2005. The Mold in Dr. Florey’s Coat (New York: Owl Books). 
3ANÓNIMO. 1942. Penicillium. The Times. 27 August 
4ANONIMO. 1944. Uma maravilha da medicina moderna a "Penicilina".  Jornal do 
Medico IV, no. 76. 121. 
5ANÓNIMO. 1944. Revista dos jornais de medicina. Lisboa Médica 21. 384-391. 
6RICO, J. Toscano. 1944.  Progressos na quimioterapia: fungos e bactéria.  A Medicina 
Contemporânea LXII, no. Fevereiro. 33-44. 
7LOPES, Guilherme. 1944.  A penicilina por via carotidiana.  A Medicina Contemporânea 
LXII, no. 19/20. 224-225. 
8 Braga, António . 1944. A Penicilina no furunculo antracoide do lábio superior.  Jornal 
do Médico. V. no. 99. 90-91. 

. 
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Através do conhecimento obtido na imprensa especializada os 
clínicos portugueses começaram a ver na penicilina a última possibilidade de 
tratamento para os pacientes que se encontravam gravemente doentes 
devido a infecções bacterianas.  

O PAPEL DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA E DA CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA 

Após o conhecimento das propriedades terapêuticas da penicilina 
inúmeros apelos são feitos à Cruz Vermelha Portuguesa por parte dos 
familiares e médicos de doentes para a obtenção do famoso medicamento, 
para eles a penicilina constituía a única de salvação para os enfermos. 
Mediante esta situação a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) tornou sua 
prioridade a obtenção de penicilina para Portugal. 

No decorrer da II Guerra Mundial o Departamento de Estado dos 
Estados Unidos da América fretou o navio Gripsholm que se destinava a 
transportar refugiados de guerra entregando-os em portos neutros, os 
refugiados japoneses eram entregues em Lourenço Marques e os refugiados 
alemães em Lisboa. Este navio navegava com a bandeira da Cruz Vermelha 
Internacional. Além dos refugiados eram também feitas entregas de 
medicamentos. No início de 1944 este navio atracou em Lisboa distribuindo 
medicamentos à CVP. Apesar existir penicilina a bordo esta não era em 
quantidade suficiente para poder satisfazer qualquer pedido efectuado pela 
CVP3. Não contente com esta situação e tendo em vista a sua missão 
humanitária a CVP dirigiu-se a vários países no sentido de obter penicilina 
para Portugal. Em Março de 1944 foram feitos apelos à Legação dos EUA em 
Lisboa4, à Embaixada do Brasil5 bem como às delegações da Cruz Vermelha 
Americana6 e da Cruz Vermelha Brasileira7 em Lisboa. Nas cartas dirigidas às 
delegações da Cruz Vermelha era solicitado “que intercedam juntos dos seus 
governos…para que a esta instituição seja enviada qualquer quantidade de 
“Penicilina” para que possam ser atendidos casos de absoluta e comprovada 
gravidade”8

Em 14 de Abril de 1944 os apelos por parte da CVP continuaram mas 
desta vez já não foram vagos, o medicamento é pedido para uma doente 

. 

                                                                                                                                              
1BASTOS, João Manuel e  GUSMÃO, Eduardo Botelho de. 1945. Penicilina e gonorreia.  
Imprensa Médica XI, no. 15.235-237. 
2CARVALHO, L.. Silva. 1949.  Penicilina. Propriedades, Ensaios e Preparações Galénicas . 
Coimbra: Coimbra Editora, Limitada. 
3CVP. 1944. Carta Legação dos EUA 27 de Março 1944.” 
4 Idem Ibidem 
5CVP. 1944. Carta Embaixada do Brasil 27 de Março 1944. 
6CVP. 1944. Carta CVA 27 de Março 1944. 
7CVP. 1944. Carta CVB 27 de Março 1944. 
8Idem Ibidem 
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específica. A penicilina é requisitada para salvar a vida da menina Maria do 
Carmo Domingues Melo Trigueiros de 13 anos neta do General Luís 
Domingues1. Nesta mesma data a CVP reforça o seu pedido apelando à 
Emissora Nacional que divulgue no seu noticiário da noite, de ondas curtas 
que é ouvida no Brasil, o apelo feito telegraficamente pela Embaixada do 
Brasil em Lisboa ao governo Brasileiro a pedido da CVP de modo a que sejam 
cedidas algumas ampolas de penicilina para salvar a vida da menina2. No dia 
seguinte são feitos novos apelos desta vez em carta dirigida ao Coronel José 
Senna de Vasconcelos, adido militar dos Estados Unidos do Brasil e delegado 
da Cruz Vermelha Brasileira desta vez além penicilina para a referida menina, 
doente do Dr. Armando Luzes, também é pedido o medicamento para António 
Mousinho Almadanim, doente do Dr. Humberto Silva Nunes3. O transporte da 
penicilina vinda do Brasil era um dos problemas que poderia dificultar a 
acessibilidade do medicamento a Portugal, mais uma vez a CVP tomou a 
iniciativa e contactou a Pan American Airways (companhia de aviação que 
efectuava voos transatlânticos) pedindo a sua colaboração para efectuar o 
transporte das ampolas de penicilina pedidas ao Brasil4, a companhia aérea 
prontamente se disponibilizou a auxiliar a CVP nesta sua missão de “salvar 
duas vidas de compatriotas [portugueses] ”5. Tendo sempre em consideração 
a urgência da situação a CVP rapidamente informa o Coronel José Senna 
Vasconcelos que a Pan American Airways aceitou efectuar o transporte da 
penicilina, caso a Cruz Vermelha Brasileira aceda ao pedido da CVP poderá 
imediatamente contactar a Pan American Airways no Brasil para efectivar o 
transporte. Simultaneamente é enviado um telegrama à Cruz Vermelha 
Brasileira no Rio de Janeiro dando conhecimento desta situação, a urgência 
era tal que a CVP dizia “pode utilizar o primeiro avião”6

O Dr. Armando Luzes e o Dr. Humberto Silva Nunes foram mantidos 
ao corrente de todas as diligências tomas pela CVP no sentido da obtenção de 
penicilina para os seus doentes, respectivamente o Sr. António Mousinho 
Almadanim

. 

7 e a menina Maria do Carmo Domingues Melo Trigueiros8

A importância que CVP atribuiu à obtenção de penicilina foi notável, a 
sua rapidez de actuação, as iniciativas tomadas e insistência junto das 
instituições são de louvar. O assunto tornou-se uma das suas prioridades, os 

. 

                                                                 
1CVP. 1944. Carta CVB 14 de Abril 1944. 
2CVP. 1944. Carta Emissora Nacional 14 de Abril 1944. 
3CVP. 1944. Carta Coronel José Senna de Vasconcelos 15 de Abril 1944. 
4CVP. 1944. Carta Pan American Airways 15 de Abril 1944. 
5CVP. 1944. Carta pan American Airways 19 de Abril 1944. 
6CVP. 1944. Telegrama CVB 17 de Abril 1944. 
7CVP. 1944. Carta Dr. Armando Luzes 19 de Abril 1944. 
8CVP. 1944. Carta Dr. Humberto Silva Nunes 19 de Abril 1944. 
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esforços realizados na obtenção do medicamento junto do Brasil, EUA e 
Inglaterra tornaram-se assunto das reuniões da Comissão Central1

Em Maio de 1944 todos os esforços realizados são recompensados. 
Surge finalmente a notícia que Portugal irá receber as primeiras doses de 
penicilina, vindas do Brasil. Este país desde 1942 que produzia penicilina para 
fins terapêuticos

. 

2 e para a realização de inúmeros ensaios clínicos3

Nesta época toda a informação transmitida ao público era alvo de 
análise pela Direcção dos Serviços de Censura e só as notícias aprovadas por 
esta entidade eram publicadas, como tal a direcção da CVP tomou medidas no 
sentido de facilitar a chegada do tão precioso e necessário medicamento a 
Portugal solicitando à Direcção dos Serviços de Censura que impedisse a 
publicação de qualquer notícia sobre a chegada das duas doses de penicilina 
vindas do Brasil. Numa altura em que a quase totalidade da produção de 
penicilina se destinava a satisfazer as necessidades das forças armadas a CVP 
pretendia com esta medida evitar “um elevado número de pedidos do 
medicamento, impossíveis de atender”

. 

4

A 17 de Maio de 1944 surge a confirmação de que o Brasil irá enviar 
penicilina para Portugal, o Coronel José Senna Vasconcelos informou a CVP 
desta situação pelo envio de um telegrama. No mesmo dia representantes da 
CVP esperaram a chegada de um "Clliper" (avião da Pan American Airways), 
mas verificaram que a penicilina ainda não se encontrava a bordo. A CVP 
comprometeu-se a informar imediatamente o coronel da chegada do avião 
com a encomenda do medicamento. Na CVP ficam “imensamente 
reconhecidos” pelos esforços do Embaixador do Brasil e do delegado da CVB 
em Lisboa na obtenção de penicilina que esperam que “irá salvar pelo menos, 
duas vidas” revelando "a forma sempre pronta como o Brasil, Nação Irmã e 
Amiga, procura atender Portugal. A nossa gratidão por tal não pode ter 
limites"

. 

5

No mesmo dia em que é enviada esta carta, morre a menina Maria do 
Carmo Domingues Melo Trigueiros. Na carta de condolências enviada ao Sr. 
Joaquim de Melo Trigueiros pela morte da sua filha a CVP lamenta que a 
menina para quem foram pedidas as primeiras doses de penicilina tenha 
falecido nas vésperas da chegada do medicamento que supostamente lhe 
poderia salvar a vida

. 

6

                                                                 
1COMISSÃO CENTRAL DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA. 1944. Acta da Sessão 
Ordinária de 8 de Maio de 1944. 
2CARDOSO, Humbert T.  et al. 1945. Produção de penicilina terapêutica.  Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz .43. no. 1. 161-170. 
3DA CUNHA, A. M. et al. 1944. Ensaios terapêuticos com penicilina. Bouba. Memórias 
do Instituto Oswaldo Cruz.. 40. 195-200. 
4CVP. 1944. Carta Direcção dos Serviços de Censura 12 de Maio 1944. 
5CVP. 1944. Carta CVB 20 de Maio 1944. 
6CVP. 1944. Carta Joaquim de Melo Trigueiros 22 de Maio 1944. 

. Apesar da intervenção da Direcção dos Serviços de 
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Censura a notícia sobre o falecimento de uma criança para a qual foi pedida 
penicilina surgiu na revista Portugal Médico1

Os pedidos de penicilina para o tratamento de doentes graves eram 
muitos e a lista de espera grande como tal a CVP imediatamente comunica à 
CVB que um dos doentes para quem se destinava a penicilina faleceu (Maria 
do Carmo Domingues Melo Trigueiros) e informa que caso cheguem as duas 
ampolas de penicilina, uma será entregue ao Dr. Armando Luzes e a outra ao 
Dr. França e Sousa para a doente Sr.ª Maria do Carmo Catalão. Familiares 
desta doente já haviam contactado a CVB no sentido de obterem penicilina 
para o seu tratamento

. 

2

A 24 de Maio de 1944 chegam finalmente a Portugal as primeiras e 
tão esperadas ampolas de penicilina. Em telegrama para a CVB no Rio de 
Janeiro a CVP acusa a recepção e agradece o envio de doze ampolas do 
medicamento. É pedida informação sobre o número de unidades contidas em 
cada ampola de penicilina

. Os familiares, amigos e médicos dos enfermos 
desesperados perante a impotência dos tratamentos existentes tudo faziam 
para obter este novo medicamento, a penicilina, que supostamente os iria 
curar. Não poupavam esforços para obter algo que hoje consideramos tão 
banal, um antibiótico. 

Primeiros tratamentos com a penicilina do Brasil 

3. Mais uma vez à luz da actualidade este pedido de 
informação pode parecer-nos descontextualizado, pois hoje em dia para 
sabermos a dosagem e posologia de um determinado medicamento basta-nos 
ler a bula do mesmo, no entanto, em 1944 tudo era diferente e embora a 
imprensa especializada nacional tentasse manter os profissionais de saúde 
informados das novidades terapêuticas que surgiam no estrangeiro era a 
primeira vez a penicilina chegava a Portugal, nunca tinha sido manuseada no 
nosso país e tomaram-se todas as medidas necessárias para administração 
correcta do medicamento de modo a obter a máxima eficácia e o mínimo 
desperdício do tão raro medicamento. A penicilina encontrava-se na forma de 
um pó amarelo em ampolas de vidro que necessitava de ser reconstituída em 
água destilada ou soro fisiológico4, entre a reconstituição e a administração 
deveriam ser mantidas rigorosas condições de assepsia5

Neste dia são também enviados pela CVP telegramas de 
agradecimento ao Coronel Senna Vasconcelos delegado da CVB

. 

6

                                                                 
1ANÓNIMO. 1944. Informações diversas sobre a Penicilina. Portugal Médico 36, no. 5. 
224-227. 
2CVP. 1944. Carta CVB 22 de Maio 1944. 
3CVP. 1944. Telegrama CVB 24 de Maio 1944. 
4ANÓNIMO. 1944. Mais informações sobre a Penicilina. Portugal Médico. no. 10. 422-
423. 
5MAIA DE LOUREIRO, João. 1944.  Penicilina, novas possibilidades de aplicação.  Jornal 
do Médico 5, no. 101. 175. 
6CVP. 1944. Telegrama Coronel Senna Vasconcelos 24 de Maio 1944. 
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Embaixador do Brasil1

A chegada da penicilina a Portugal envolveu o preenchimento e a 
assinatura de uma série de documentos, o que vem confirmar o rigor e o 
controlo existente em torno deste medicamento. Foram elaborados pela CVP 
três autos de entrega, um destinado a confirmar a chegada da penicilina a 
Cabo Ruivo, emitido em quadruplicado (o original para a Embaixada do Brasil, 
o duplicado para a CVB no Rio de Janeiro, o triplicado para a CVP e o 
quadruplicado para a Pan American Aiways), outro, em triplicado, 
confirmando a entrega da penicilina à CVP (original para a Embaixada do 
Brasil, Duplicado para a CVP e o triplicado para a CVB no Rio de Janeiro) o 
terceiro auto de entrega elaborado destinava-se a comprovar a recepção da 
penicilina pelo clínico Armando Luzes (original para a CVP, duplicado para Dr. 
Armando Luzes e o triplicado para a CVB no Rio de Janeiro)

 em Lisboa, nestes documentos é mencionado que a 
notícia deverá ser mantida confidencial não podendo ser feita qualquer 
comunicação à imprensa. 

2. Todos estes 
documentos deveriam ser assinados pelos respectivos intervenientes 
mediante a presença de três testemunhas3

De acordo com os documentos analisados foram entregues ao Dr. 
Armando Luzes onze das doze ampolas de penicilina

. 

4

A 29 de Maio de 1944 a CVP pede à Direcção dos Serviços de Censura 
que seja levantada a suspensão sobre a publicação de notícias sobre a 
penicilina visto terem deixado de existir inconvenientes sobre o assunto

 oferecidas pelo Brasil, 
não conseguimos apurar se a ampola em falta foi entregue ao Dr. França e 
Sousa para a doente Sr.ª Maria do Carmo Catalão ou se esta terá sido 
danificada no transporte. Esta última hipótese não nos parece muito viável 
tendo em consideração todos os cuidados envolvidos com o transporte e 
distribuição da penicilina, resta-nos suspeitar que a D. Maria do Carmo 
Catalão tivesse falecido antes de terminar o tratamento e que à semelhança 
do que aconteceu com a menina Maria do Carmo Domingues Melo Trigueiros 
a sua vida não foi a tempo de ser salva pela penicilina. 

5

A confirmação do sucesso do primeiro tratamento com penicilina em 
Portugal surge a 18 de Junho de 1944 quando o Dr. Armando Luzes escreve ao 
Secretário-geral da CVP informando-o sobre os “belos resultados obtidos com 
a penicilina no meu doente António Mousinho Almadanim que já se encontra 

. 
A Acta da sessão ordinária da Comissão Central de 12 de Junho de 

1944 confirma a chegada a 24 de Maio de 12 ampolas de penicilina vindas do 
Brasil, por intermédio da CVB que foram entregues ao Dr. Armando Luzes para 
o tratamento do primeiro doente para quem foi pedido o medicamento. 

                                                                 
1CVP. 1944. Telegrama Embaixador Brazil 24 de Maio 1944. 
2CVP. 1944. Carta CVB 29 de Maio 1944. 
3CVP. 1944. Carta Dr. Armando Luzes 29 de Maio 1944. 
4CVP. 1944. Carta CVB 16 de Junho 1944. 
5CVP. 1944. Carta Direcção dos Serviços de Censura 29 de Maio 1944. 
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na sua casa de Montemor-o-Novo em convalescença”1

Antes do final do Verão de 1944 a CVP pede novamente auxílio à CVB 
na obtenção de penicilina, desta vez o medicamento destina-se ao Sr. Joaquim 
Abreu, doente do Dr. João Manuel Bastos. Este doente encontrava-se 
internado no hospital do Desterro, sendo o seu médico o director do serviço 
de urologia. Este clínico viria mais tarde a pedir a colaboração da Embaixada 
dos EUA na obtenção de penicilina para a realização de trabalhos originais 
juntamente com o Dr. Eduardo Botelho de Gusmão, estes trabalhos 
inovadores viriam a ser apresentados no 1º Congresso Português de Urologia

. Não encontrámos 
qualquer registo de como foi administrado o medicamento, da posologia 
utilizada ou do tempo de tratamento. Tanto quanto sabemos o Dr. Armando 
Luzes não tinha qualquer experiência na reconstituição da penicilina nem na 
sua administração mas utilizou toda a informação de que dispunha para curar 
o seu doente. A 24 de Junho de 1944 a CVP acusa a recepção da carta do Dr. 
Armando Luzes e informa a CVB do êxito obtido por este médico no 
tratamento do seu doente com as doses de penicilina oferecidas pelo Brasil. 

2. 
A Embaixada dos EUA também colaborou com outros investigadores nacionais 
ao ceder penicilina ao Prof. Dr. Toscano Rico para a realização de experiências 
clínicas3

Mais uma vez o Brasil prestou colaboração a Portugal na obtenção de 
penicilina e a 14 de Julho de 1944 são entregues cinco ampolas do 
medicamento a um familiar do doente Joaquim Abreu. A CVP pede ao clínico 
que acuse a recepção do medicamento e informe sobre os resultados obtidos 
com o tratamento

. 

4

Paralelamente a estas importações de penicilina do Brasil destinadas 
ao uso clínico, existe o registo de uma outra importação vinda de Inglaterra 
para o Dr. Augusto Lamas para a realização de experiências em colaboração 
com o Prof. Dr. João Maia de Loureiro de um método original de 
administração da penicilina por via intra-arterial

. Numa época em muito pouco era conhecido sobre o 
modo de administração, dosagem e posologia mais adequados do 
medicamento este pedido de feed-back é de extrema importância, pois 
permite a recolha de informação que poderá auxiliar outros clínicos no futuro. 

5

                                                                 
1LUZES, Armando. 1944. Carta para o Secretário Geral da Cruz Vermelha Portuguesa 18 
de Julho 1944.  
2BASTOS, João Manuel e GUSMÃO, Eduardo Botelho de. 1945. Penicilina e gonorreia”. 
Imprensa Médica. XI. 235-237. 
3EMBAIXADA DOS EUA. 1944.  Carta CVP 6 de Dezembro 1944 experiências de Eduardo 
Gusmão e Toscano Rico. 
4CVP. 1944. Carta João Manuel Bastos 20 de Julho 1944. 
5ANÓNIMO. 1944. Veio de Inglaterra a primeira dose de penicilina chegada a Portugal. 
Diario de Lisboa. 

, na sequência destes ensaios 
o autor viria a publicar os seus resultados em Março de 1945 na revista 
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Amatus Lusitanus1. Estes estudos incidiram sobre dois casos de osteomielite 
dos membros inferiores e dois casos de fleimão dos membros superiores, o 
método apresentado foi inovador e permitiu a aplicação do medicamento 
directamente no local da infecção o que levou a uma “economia de tempo e 
de medicamento”2. Este método de administração viria a ser utilizado com 
sucesso por outros autores como o Dr. Guilherme Lopes de Braga3 e a ser 
considerado, por outros como o Dr. José Garrett como um método com 
bastante potencial terapêutico4

A penicilina oferecida pelo Brasil embora constituísse um sucesso não 
foi em quantidade suficiente para satisfazer os vários pedidos do 
medicamento que surgiam diariamente na CVP. Não satisfeita com esta 
situação a CVP interveio junto do governo americano, por intermédio da 
delegação da Cruz Vermelha Americana (CVA) em Lisboa no sentido de obter 
um fornecimento periódico e regular de penicilina para uso civil

. 
A importação dos Estados Unidos da América 

5. Uma das 
condições impostas pelo governo americano para efectuar este fornecimento 
seria a constituição de uma comissão controladora para a análise dos pedidos 
e controlo da distribuição da penicilina em Portugal6

Na sua primeira reunião a 26 de Julho de 1944 a JCDPP estabelece os 
seus objectivos. Todos os membros estão de acordo que será necessário uma 
organização muito rigorosa na distribuição da penicilina. Uma das suas 
prioridades é esclarecer os médicos portugueses sobre a utilização correcta do 
medicamento no sentido de evitar pedidos injustificáveis e elaborar uma 
ficha/requisição que deverá ser preenchida pelo médico e à qual devem ser 
anexos todos os elementos clínicos do doente. Também ficou deliberado que, 

. Neste sentido em Julho 
de 1944 a CVP constituiu a Junta Consultiva para a Distribuição da Penicilina 
em Portugal (JCDPP). Faziam parte da junta o Prof. Doutor Francisco Gentil 
(presidente), o Doutor Luís António Xavier Júnior (secretário), o Prof. Doutor 
Fernando da Fonseca, o Prof. Doutor João Maia Loureiro e o Doutor Ernesto 
Galeão Roma (como vogais). Todos os membros são médicos de renome da 
época e alguns deles como o Prof. Dr. João Maia de Loureiro e o Prof. Dr. 
Francisco Gentil conhecidos ainda hoje, principalmente este último que foi o 
fundador do Instituto Português de Oncologia e grande impulsionador do 
tratamento e acompanhamento dos doentes oncológicos.  

                                                                 
1LAMAS, Augusto. 1945. Penicilina intra-arterial. Amatus Lusitanus VI. no. 3. 
2LAMAS, Augusto. 1945. Penicilina intra-arterial. Portugal Médico. no. 8-9. 345-346. 
3D' ABREU, Cancela e LAMAS, Augusto. 1946.  A penicilina por via carotidiana”. Jornal 
da Sociedade das Ciências Médicas. Vol.110. 9. 412. 
4GARRETT, José. 1945. Utilização clínica da penicilina. Portugal Médico. 29. no. 7. 304-
311. 
5COMISSÃO CENTRAL DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA. 1944. Acta da Sessão 
Ordinária de 24 de Julho de 1944. 
6CVP. 1944. Carta Dr. Armando Luzes 12 de Julho 1944. 
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devido às necessidades específicas de conservação, a penicilina seria 
armazenada no Instituto Português de Oncologia e que qualquer publicidade 
sobre o fornecimento da penicilina deveria ser evitada1. Neste sentido é 
enviada uma carta à Direcção dos Serviços de Censura onde é pedida 
novamente a proibição de qualquer notícia sobre a penicilina, isto deve-se ao 
facto de se encontrar ainda em estudo com a Embaixada dos EUA a 
importação regular de penicilina, só sendo conveniente o conhecimento 
público após a sua concretização2

As negociações com o governo dos EUA foram bem sucedidas e a 9 
de Setembro de 1944 é concedida a autorização de importação pela Direcção 
Geral de Saúde Pública das primeiras 700 ampolas de penicilina vindas 
daquele país. A 11 do mesmo mês a CVP contacta, com carácter urgente, a 
Direcção Geral das Alfandegas pedindo uma autorização especial para 
levantar da Alfandega de Lisboa, Delegação de Cabo Ruivo três embalagens de 
penicilina oriundas dos EUA transportadas pela Pan American Airways. A 
totalidade das três encomendas perfazia as 700 ampolas de penicilina, tinha o 
peso bruto de vinte e quatro quilogramas e o valor de 2099 dólares. As 
condições de importação ainda não se encontravam completamente 
esclarecidas mas devido às condições especiais de acondicionamento da 
penicilina a CVP pede autorização especial para levantar a encomenda, 
responsabilizando-se pelo pagamento dos direitos alfandegários caso não seja 
concedida a isenção do seu pagamento pelo Ministério das Finanças

. 

3. Em 
carta dirigida à Direcção Geral das Contribuições e Impostos a CVP explica as 
condições em que é efectuado o fornecimento de penicilina pelos EUA, a 
formação da JCDPP e que 50% das doses fornecidas se destinam a ser 
distribuídas gratuitamente pelos mais necessitados e o preço dos restantes 
50% foi calculado de modo a cobrir somente os custos do medicamento e os 
encargos de importação. Tendo em vista esta situação e não querendo tornar 
o preço da penicilina demasiadamente elevado a CVP pede à Direcção Geral 
das Contribuições e Impostos e à Direcção Geral das Alfandegas a isenção do 
imposto de selo assim como a isenção dos direitos alfandegários4. De acordo 
com actas da Comissão Central da CVP foi estabelecido o preço de 200$00 
para uma ampola de 100 000 unidades de penicilina5

                                                                 
1JUNTA CONSULTIVA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PENICILINA EM PORTUGAL. 1944. Acta 
da JCDPP 26 de Julho 1944. 
2CVP. 1944. Carta Direcção dos Serviços de Censura 26 de Julho 1944. 
3CVP. 1944. Carta Direcção Geral das Alfandegas 11 de Setembro 1944. 
4CVP. 1944. Carta Direcção Geral das Contribuições e Impostos 20 de Setembro 1944. 
5CVP. 1944. Comunicações à Comissão Central da Cruz Vermelha Portuguesa 18 de 
Outubro 1944. 

. Tendo em consideração 
que o salário médio mensal da época era de 200$00 a 350$00 este valor era 
extremamente elevado. 
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Deste primeiro contingente de penicilina vinda dos EUA são cedidas a 
13 de Setembro de 1944 duas ampolas de 100 000 unidades de penicilina ao 
Dr. Ernesto Castro e Silva. As ampolas foram entregues ao clínico pelas 
Mademoiselle Hubert e destinavam-se a ser aplicadas na doente 
Mademoiselle Claire Hendriche. O tratamento iniciou-se a 16 de Setembro e 
pela primeira vez temos conhecimento de que foram aplicadas “50 000 
unidades diárias”. Não ficamos completamente elucidados sobre o modo de 
administração, mas pela utilização do termo “aplica-la” por parte do clínico 
depreendemos que foi utilizada a via parentérica1

A cerimónia oficial de entrega das primeiras 700 ampolas de 
penicilina, vindas dos EUA, realizou-se na sede da CVP a 18 de Setembro de 
1944, estiveram presentes na cerimónia o Sr. Henry Norweb, Embaixador dos 
Estados Unidos da América

. 

2 e o Almirante Guilherme Ivens Ferraz, Presidente 
da Cruz Vermelha Portuguesa. Após a cerimónia foi emitida uma nota 
informativa pelos Serviços de Imprensa da Embaixada dos EUA, esta nota foi 
suspensa pela Direcção dos Serviços de Censura. Ao ter conhecimento desta 
situação a direcção da CVP pediu à Direcção o levantamento da proibição da 
publicação de notícias sobre a penicilina visto terem deixado de existir razões 
que o justificassem3

A partir do momento em que foi divulgada a notícia sobre a chegada 
da penicilina a Portugal a CVP respondeu a todos os pedidos do medicamento 
que lhe tinham sido feitos. Nas cartas enviadas é anexo um questionário-
requerimento que deverá ser devidamente preenchido pelo médico e 
devolvido com todos os elementos requisitados

. 

4, como o gráfico da curva de 
temperaturas, um estudo bacteriológico visando o isolamento do agente 
infeccioso e análises clínicas5. Quando o doente não tivesse possibilidades 
económicas poderia também ser entregue um atestado de pobreza de modo a 
obter a penicilina gratuita6. Quando estes documentos eram entregues na 
Cruz Vermelha o médico requerente recebia um talão carimbado com o 
correspondente número de entrada do questionário na delegação e era 
elaborado um processo individual que iria à apreciação da JCDPP, quando 
deferido era enviada uma requisição para o Instituto de Oncologia7, com a 
quantidade de penicilina que deveria ser fornecida, o nome do médico e do 
doente e um telegrama para o clínico a informa-lo da decisão e do modo 
como seria feito o transporte da penicilina8

                                                                 
1CVP. 1944. Primeiras entregas de Penicilina; Ernesto Castro e Silva Setembro 1944. 
2ANÓNIMO. 1944. Penicilina em Portugal.  Jornal do Médico. 4. no. 93. 709. 
3CVP. 1944. Carta Direcção dos Serviços de Censura 19 de Setembro 1944. 
4CVP. 1944. Cartas para médicos Setembro 1944. 
5CVP. 1944. Questionários/Requerimento. 
6JUNTA DE FREGUESIA DA SÉ NOVA DE COIMBRA. 1944. Atestado de pobreza. 
7CVP. 1944. Requisições ao Instituto de Oncologia 1944. 
8CVP. 1944. Telegramas para instituições várias Setembro/Outubro 1944. 

. 
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Os requerimentos podiam ser entregues em qualquer delegação da 
Cruz Vermelha do país, no final de cada dia as delegações enviavam os 
pedidos para os serviços centrais da CVP com a nota de urgente. O médico só 
tinha acesso aos questionários-requerimento com a apresentação da carteira 
profissional da Ordem dos Médicos1

Quando a penicilina começou a ser fornecida a Portugal de forma 
regular foram emitidas várias notas na imprensa especializada com o intuito 
de informar os médicos nacionais sobre as infecções mais sensíveis à 
penicilina, a dosagem, posologia e modo de administração mais correcto. As 
informações divulgadas foram recolhidas e compiladas pela Comissão de 
Quimioterapia do Conselho Nacional dos Estados Unidos e basearam-se “na 
experiência obtida (…) na terapêutica pela Penicilina” considerada por esta 
entidade como “o melhor agente terapêutico de que dispõe, actualmente”

. Como se pode constatar era exercido um 
grande controlo e rigor até na distribuição dos documentos necessários para 
requerer a penicilina. 

2. 
Mais tarde é elaborado pelo Prof. Dr. João Maia de Loureiro (membro da 
JCDPP) uma nota elucidando os médicos sobre as novas modalidades de 
aplicação da penicilina3

A JCDPP funcionou entre 26 de Julho de 1944 e 12 de Junho de 1945
. 

4, 
durante este período distribuiu 10 700 ampolas de penicilina de 100 000 
unidades para o tratamento de 2500 casos clínicos, 30 a 50% destas foram 
cedidas gratuitamente aos pobres, as ampolas que não foram cedidas 
gratuitamente eram vendidas por 200$005

                                                                 
1CVP. 1944. Carta CVP Estremoz 20 de Setembro 1944. 
2ANÓNIMO. 1944. Penicilina em Portugal”. Jornal do Médico. Vol.4. 93. 709 
3MAIA DE LOUREIRO, João. 1944. Penicilina, novas possibilidades de aplicação”. Jornal 
do Médico. Vol.5. 101. 175 
4CVP. 1945. Fim da JCDP. 
5SÃO PAYO, Marquês de. 1946. Elementos estatísticos da acção da Cruz Vermelha 
Portuguesa durante a guerra de 1939-1945. Boletim Oficial Cruz Vermelha Portuguesa 
II, no. 41. 76-87. 

. A partir de Agosto de 1945 a 
penicilina começou a ser importada como medicamento. Foi decretado pela 
Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos que a venda 
seria efectuada em farmácias e mediante a apresentação obrigatória de 
receita médica. A importação da penicilina era efectuada por empresas 
nacionais como Jayme Barata Alves LDA. em Lisboa que era representante e 
importador exclusivo em Portugal da Burroughs Wellcome & Cª,  o Laboratório 
Sanitas, o Instituto Pasteur de Lisboa, a Companhia Portuguesa de Higiene e a 
Sociedade Industrial Farmacêutica que detinha os Laboratórios Azevedos, o 
preço fixado para uma ampola de 100 000 unidades de penicilina era de 
60$00. Em 1947 a penicilina começa a ser importada como matéria-prima e 
em 1948 vendidas as primeiras especialidades farmacêuticas manipuladas em 
Portugal, o aumento da produção de penicilina levou a uma nova baixa de 
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preço para 21$00 por ampola de 100 000 unidades. Eram dispendidas 
anualmente 3 dezenas de milhares de contos na importação de antibióticos. 
Em 1952 foram vendidas 102 milhares de contos de medicamentos nacionais 
contendo penicilina ou estreptomicina correspondendo a 30% da venda total 
de medicamentos nacionais, em 1954 este valor sobe para 51%1. Só mais 
tarde, em 1966 surge a primeira fábrica de penicilina do país, em Matosinhos 
– Sociedade Produtora de Leveduras Seleccionadas e Microfabril, a primeira 
faz a biossíntese, extracção e refinação da penicilina enquanto a segunda 
transforma esta matéria-prima em especialidades farmacêuticas, embalando-
as e lançando-as no mercado2

A descoberta da penicilina e dos antibióticos constitui um dos marcos 
mais relevantes da história da ciência

.  
Conclusões 

3

                                                                 
1COMISSÃO REGULADORA PARA OS PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS. 1956. 
Medicamentos especializados e produtos químicos medicinais. 
2MONTEIRO, Gilberto. 1966. Matosinhos Possui a Primeira Fábrica de Penicilina do 
País. Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos, no. 13. 1-8. 
3WAINWRIGHT, Milton. 2007. How two antimicrobials altered the history of the 
modern world. Microbiology Today, no. Febuary. 16-18. 

 do Século XX. Passados oitenta e três 
anos desde a sua descoberta, a penicilina e os seus derivados continuam a ser 
dos antibióticos mais prescritos e vendidos mundialmente. A história da sua 
recepção nos diferentes países, as instituições envolvidas, os protagonistas 
implicados na sua divulgação constituem um fértil campo de pesquisa. No 
presente estudo apresentamos a forma como a penicilina chegou a Portugal e 
mostramos como a Cruz Vermelha Portuguesa e países como o Brasil e os 
Estados Unidos foram decisivos na recepção e distribuição do fármaco em 
Portugal. 

Abreviaturas Utilizadas 
CVA – Cruz Vermelha Americana 
CVB – Cruz Vermelha Brasileira 
CVP – Cruz Vermelha Portuguesa 
EUA – Estados Unidos da América 
JCDPP – Junta Consultiva para a Distribuição da Penicilina em 

Portugal 
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A história da ciência cruza-se com a história dos prémios Nobel. 

Distinguindo os resultados científicos, quer do ponto de vista substancial quer 
do ponto de vista moral, a Fundação Nobel tornou-se uma das instituições 
mais prestigiadas e, o seu Prémio, o galardão mais notável do Século XX. As 
implicações filosóficas, sociais, políticas e culturais, remontam ao testamento 
de Alfred Nobel e sobressaem, por vezes de forma controversa, nos processos 
de avaliação e distinção do mérito científico dos candidatos. 

Alfred Nobel pretendeu condicionar o carácter das descobertas ou 
invenções a premiar. Deveriam trazer o “maior benefício à humanidade” ou, 
no caso da literatura, seleccionar uma “obra extraordinária orientada para um 
ideal” ou, ainda, no caso do Prémio da Paz, realçar os trabalhos que tivessem 
favorecido a “fraternidade entre nações”, reduzido ou abolido meios de 
guerra e promovido iniciativas de Paz. 

Algumas das principais perplexidades deixadas em aberto pela 
atribuição do Prémio Nobel de Medicina ou Fisiologia de 1949 a Egas Moniz e 
Walter Hess, prendem-se com a obstinada e sucessiva recusa do Comité Nobel 
do Karolinska Institutet em premiar a consensual Angiografia, optando por 
distinguir a Leucotomia quando o seu grau de credibilidade se encontrava já 
em fase descendente. 

Examinamos alguns desses aspectos, incluindo a campanha em favor 
de Egas Moniz com vista à obtenção do Prémio Nobel, tal como a concertação 
luso-brasileira, patente na realização em Lisboa, em 1948, do 1º Congresso 
Internacional de Psicocirurgia, e nas nomeações ganhadoras subsequentes. 
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De uma maçonaria deleitada em proposições heréticas para o tom 
sarcástico de um deísmo assente na “terapia confessional”, Francisco de Mello 
Franco é o rosto de uma postura relativamente iconoclasta da “nossa” 
Universidade. Trespassado pela Inquisição coimbrã, sofre a responsabilidade 
de um anunciar, o da menoridade mental portuguesa, que suporta o eco da 
Deusa Estupidez: “Muitos ilustres e sábios acadêmicos!/ Por direito divino e 
por humano,/ Creio que deve ser restituída/ À grande Estupidez a dignidade/ 
Que nesta Academia gozou sempre”.  

Ora, na passagem da sátira ao timbre anónimo de uma Medicina 
Theologica ou Supplica Humilde a assunção de que a “sanidade física depende 
da sanidade da alma” assumirá, ao longo deste artigo, um voto de trabalho 
para (re)pensar o legado da medicina psicossomática portuguesa. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 894 - 

 
F  – As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono 

 
PROFESSORES CIENTISTAS E A INVESTIGAÇÃO MÉDICA EM PORTUGAL NO 

INÍCIO DO SÉCULO XX 
 

ÂNGELA SALGUEIRO 
 

 Instituto de História Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas. Universidade Nova de Lisboa 

angela_salgueiro@hotmail.com 
 

Palavras-chave: Modernismo; Medicina; Literatura; Brasil; Portugal 
 

A segunda metade do século XIX ficou marcada por um avanço 
importante na Ciência portuguesa, presente na generalização de laboratórios 
de investigação e ensino, no desenvolvimento de um trabalho sistemático de 
investigação aplicada, na publicação de livros e revistas especializadas e na 
criação de sociabilidades científicas. Foi neste contexto que se formaram 
diversas individualidades que desempenhariam um papel de relevo na 
investigação e no ensino de Medicina no final do século XIX e nas primeiras 
décadas do século XX, como Luís Câmara Pestana, Aníbal Bettencourt ou 
Augusto Celestino da Costa.  

Este novo grupo de professores cientistas, profundamente 
influenciado pelos ideais positivistas e pelo intercâmbio científico com a 
Europa Central e com a França, repudiava o ensino dogmático, defendendo 
um ensino prático e experimental, com a efectiva participação dos alunos no 
espaço laboratorial. Dedicava grande parte do seu tempo à investigação 
aplicada, contribuindo para o desenvolvimento e especialização das ciências 
biomédicas portuguesas, sobretudo em áreas como a Histologia, 
Endocrinologia e Parasitologia. Contou, ainda, com alguma repercussão 
internacional e com a constituição de diversas escolas de investigação que 
perduraram, em alguns casos, muito para além da I República.  

Neste sentido, é essencial o estudo dos ideais que sustentaram o 
trabalho destes médicos, a análise da sua investigação, identificando os 
elementos de continuidade e os de modernidade, bem como a sua influência 
na realidade económica e social, assim como o impacto da reforma 
republicana do ensino superior, para compreender o estado e a evolução da 
investigação médica no início do século XX. 

 
Nas últimas duas décadas do século XIX verificou-se uma progressiva 

mudança de paradigma no seio das instituições de ensino superior em 
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Portugal, pela afirmação de um grupo de professores cientistas1

A primeira metade do século XIX é geralmente associada a um 
momento de crise e estagnação nos vários planos da realidade portuguesa e, 
mais especificamente, na actividade da Universidade de Coimbra, que se 
encontrava num momento de relativo esgotamento, apesar dos esforços do 
poder político na promoção da sua modernização e actualização dos currículos 
científicos. Desde logo, pela reforma pombalina do ensino superior, levada a 
cabo em 1772, cujos efeitos apenas se começaram a sentir na última década 
de setecentos. Esta reforma favoreceu a introdução do ensino experimental 
em Portugal, de acordo com os ideais iluministas, promovendo a prática 
laboratorial, enquanto actividade que decorria num espaço delimitado e 
especializado, o laboratório/ gabinete/ observatório. Dotou a Universidade de 
instalações modernas, determinando a construção de estabelecimentos 
auxiliares de ensino como o Jardim Botânico ou o Gabinete de Física. No 
entanto, ao mesmo tempo que se procurava valorizar as ciências naturais e 
exactas, modernizar o ensino e criar uma elite técnica e científica, restringia-se 
a liberdade de pensamento e inovação pela permanência de instituições 
típicas das sociedades de Antigo Regime, como o eram o Santo Ofício e a 
censura, e pela perseguição de intelectuais de renome como Teodoro de 
Almeida

, 
profundamente influenciado pelos ideais positivistas e pelo intercâmbio 
científico com a Europa Central, que repudiava o ensino dogmático e defendia 
um ensino prático e experimental, dedicando uma parte importante do seu 
tempo à investigação aplicada. Proveniente dos diferentes campos do saber, 
desde as Matemáticas às Ciências Físico-Químicas, às Ciências Naturais e às 
Ciências Humanas, seria, principalmente, no campo das Ciências Biomédicas 
que a sua actividade ganharia maior visibilidade, contribuindo para o 
desenvolvimento de áreas novas como a Histologia, a Endocrinologia e a 
Parasitologia.  

UM SÉCULO A DUAS VELOCIDADES 

2

Neste contexto, não se pode também esquecer o papel de Manuel da 
Silva Passos que, entre Dezembro de 1836 e Janeiro de 1837, determinou a 
reorganização da Universidade, a fundação de Escolas de Farmácia, a reforma 
das Escolas Médico Cirúrgicas de Lisboa e Porto e a criação da Escola 
Politécnica de Lisboa e da Academia Politécnica do Porto. Para os políticos 
liberais era bastante evidente a interdependência entre Ensino, sobretudo 

.  

                                                                 
1 TORGAL, Luís Reis. 2010. A Universidade e a República. Educar. Educação para todos. 
Ensino na I República. CNCCR. 
2 CARVALHO, Rómulo de. 2008. História do Ensino em Portugal desde a fundação da 
nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-Caetano. Lisboa. Fundação Calouste 
Gulbenkian. 
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técnico, e Economia, na medida em que era essencial tentar seguir a marcha 
europeia de progresso industrial e tecnológico, que assentava, 
principalmente, na valorização das disciplinas de Engenharia. Quanto ao 
desenvolvimento da investigação científica nada se fez. A explicação para este 
facto encontra-se nos constrangimentos políticos, económicos e sociais da 
primeira metade de oitocentos, nas tensões que rapidamente emergiram 
entre as próprias instituições de ensino, face à desigualdade de condições e de 
estatuto dos seus diplomados, e no próprio entendimento da ciência em 
Portugal: “(…) prolonga-se e reforça-se a ideia de que a investigação científica 
não tem um fim em sim mesma. Em Portugal, o reconhecimento da utilidade 
social da ciência é o princípio-chave (…) a ciência é considerada válida e 
soberana, na medida em que realiza a sua vocação social através da 
tecnologia.”1

Esta conjuntura começou a alterar-se na segunda metade do século, 
com especial incidência a partir da década de 80. Os fenómenos de 
internacionalização da ciência generalizaram-se, favorecendo o intercâmbio, a 
circulação de know-how, a especialização disciplinar e a institucionalização das 
novas áreas do conhecimento, em articulação com a expansão da filosofia 
positivista, que teve muitos cultores em Portugal, começando por ganhar 
grande expressão no Curso Superior de Letras

. 

2. Para além do Positivismo, 
expressão primeira do cientismo em Portugal3

Portugal apresentou-se como um País receptor das novidades 
científicas, provenientes, sobretudo, dos países da Europa continental. 
Algumas instituições e muitos professores encetaram então diversos esforços, 
muitas vezes a expensas próprias, para acompanhar os novos métodos 
laboratoriais e os trabalhos realizados nas escolas estrangeiras, adquirindo 
livros e publicações, correspondendo-se com os seus investigadores, 
participando nos congressos e encontros internacionais e tentando dotar os 
seus pequenos laboratórios de instrumentos de trabalho mais modernos e 
precisos

, divulgaram-se também, com 
bastante sucesso, as teorias de Darwin, Spencer e Haeckel. 

4

                                                                 
1 PEREIRA, Ana Leonor e PITA, João Rui. 1993. Ciências. História de Portugal, vol. V – O 
Liberalismo (1807-1890). s.l. Editorial Estampa: 666. 
2 LUZ, José Luís Brandão da. 2004. A propagação do positivismo em Portugal. História 
do Pensamento Filosófico Português, Vol. IV – O Século XIX. Tomo 1. Lisboa. Editorial 
Caminho: 246. 
3 CATROGA, Fernando. 1993. Os caminhos polémicos da «geração nova». História de 
Portugal, vol. V – O Liberalismo (1807-1890). s.l., Editorial Estampa: 574. 
4 PEREIRA, Ana Leonor e PITA, João Rui. 1993. ob. cit.: 653. 

. Contaram ainda com o financiamento estatal a estágios e missões/ 
viagens de estudo no estrangeiro, um expediente que se revelaria 
importantíssimo no esforço de renovação das instalações e massa crítica do 
País. O resultado desta nova conjuntura de abertura e intercâmbio sentir-se-
ia, sobretudo, nas novas gerações de professores e investigadores, formados 
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nas últimas duas décadas do século XIX, dotados de uma maior sensibilidade 
científica, para os quais a actividade experimental adquiria um carácter 
quotidiano. 

O próprio trabalho de investigação sofreu alterações, na medida em o 
investigador passaria a trabalhar impreterivelmente em grupo, pelas 
necessidades inerentes à crescente complexificação disciplinar, e o laboratório 
ocuparia um espaço privilegiado nos estudos, impondo uma ritualização 
própria, onde se reuniam todos os elementos indispensáveis à actividade dos 
cientistas, desde a larga panóplia de instrumentos especializados aos 
gabinetes de trabalho e às bibliotecas1

Muitos dos laboratórios portugueses estavam sob a dependência 
administrativa e financeira das Faculdades, Escolas Médicas e da Escola e 
Academia Politécnicas, funcionando, predominantemente, como instituições 
de apoio ao ensino. Dependentes de reduzidas dotações orçamentais, que 
originavam frequentes perturbações ao seu regular funcionamento, eram 
dirigidos pelos professores titulares das cadeiras a que estavam adstritos e 
superintendidos pelos conselhos académicos. Reconheciam-se, 
genericamente, como suas funções principais a preparação de demonstrações 
para exemplificação das aulas teóricas, a introdução dos alunos ao trabalho 
prático e a realização de dissertações e de trabalhos de investigação pelo 
pessoal do laboratório

.  

2. Não obstante, o acesso dos estudantes a esse espaço 
permaneceu, durante largas décadas, bastante limitado, só se começando a 
democratizar no final de oitocentos, ao mesmo tempo que se iniciava a 
regulamentação dos trabalhos experimentais. Apesar dos Estatutos de 1772 se 
referirem à necessidade de se ministrar um ensino prático e experimental, as 
aulas, na Universidade de Coimbra como nas escolas superiores criadas por 
Passos Manuel, mantiveram um carácter claramente expositivo, nas quais o 
laboratório ocupava a função de local de demonstração, cabendo ao 
demonstrador a realização das experiências descritas pelos professores3

                                                                 
1 CARDOSO, Adelino. 2004. Filosofia e História das Ciências: a inteligibilidade científica 
no Portugal oitocentista. História do Pensamento Filosófico Português, Vol. IV – O 
Século XIX, Tomo 2. Lisboa. Editorial Caminho: 14. 
2 SALGADO, José Pereira. 1937. A Química na Academia Politécnica do Porto. O Ensino 
na Academia Politécnica. Porto. Universidade do Porto: 8. 

. 

3 “Trata-se pois dum processo pedagógico que aposta decididamente na vertente 
expositiva ou descritiva da disciplina, em que prevalece a «comunicação teorizante, 
centrada no olhar e não no tacto.» (…)”. LUZ, José Luís Brandão da. 2004. ob. cit.: 249-
250. “No anfiteatro, perante os alunos, o lente ou o preparador representam um 
processo, reconstroem uma inteligibilidade e fazem-no, mostrando e dando a ver o 
transmissor de ciência, o docente, age e manipula, enquanto que o receptor, o aluno, 
mantém-se passivo, à margem de qualquer intervenção como presença actuante.” 
JANEIRA, Ana Luísa. 1996. A Escola Politécnica de Lisboa (1837-1911): organização do 
espaço, produção do discurso e sistema epistémico. Demonstrar ou Manipular? O 
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Áreas como a Medicina e a Química tomaram a dianteira no processo 
de modernização da actividade laboratorial em Portugal. Para além do 
dinamismo e entusiasmo científico dos seus principais cultores, que reuniam 
um conjunto de alunos talentosos em seu redor, aos quais transmitiam as 
bases da investigação aplicada, beneficiavam ainda do conceito de utilidade 
social da ciência1, referido anteriormente. Ambas as disciplinas formavam 
especialistas e criavam conhecimentos indispensáveis para a melhoria da 
saúde pública e social do País, o que facilitava e tornava bastante mais célere 
a obtenção de financiamento para a constituição de novas instituições de 
ensino e investigação. São exemplificativos desta realidade o 
desenvolvimento, em Coimbra, dos estudos de Fisiologia, sob o patrocínio de 
António Augusto da Costa Simões2, e de Microbiologia, pela actividade de 
Augusto Rocha3. No Porto merece especial referência Ferreira da Silva, através 
da sua actividade no Laboratório Municipal de Química, instalado à 
semelhança do Laboratório Municipal de Paris, onde praticaram muitos alunos 
da Academia Politécnica e da Escola Médico Cirúrgica, desenvolvendo estudos 
de química aplicada nos domínios das águas, minerais e medicinais, alimentar, 
com particular incidência na análise de azeites e vinhos, e ainda no campo 
toxicológico4

Contrariamente ao que é comummente defendido
. 

5, onde se 
destacam apenas os avanços nas Ciências Biomédicas, verifica-se que se 
obtiveram progressos interessantes em muitas outras disciplinas e que 
emergiram mesmo alguns pólos de inovação. Tendo em consideração áreas 
como a Arqueologia Pré-Histórica e a Antropologia, devem destacar-se as 
investigações de Carlos Ribeiro, responsável pela realização em Lisboa, no ano 
de 1880, do IX Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-
Históricas6

                                                                                                                                              
Laboratório de Química Mineral da Escola Politécnica de Lisboa na sua época (1884-
1894). Lisboa. Livraria Escolar Editora: 40. 
1 PEREIRA, Ana Leonor e PITA, João Rui. 1993. ob. cit.: 666. 
2 ATHIAS, Marck. 1940. Introdução do método experimental e suas principais 
aplicações às Ciências médicas e biológicas em Portugal. Congresso do Mundo 
Português, XII Vol., Tomo I, 2.ª secção – Ciências Naturais e Biológicas: 465-491. 
3 Em 1882 Augusto Rocha começou a trabalhar activamente na constituição de um 
Gabinete de Microbiologia, que seria institucionalizado no ano de 1886. PEREIRA, Ana 
Leonor e PITA, João Rui. 2006. Pasteur in Portugal: public health and the diffusion of 
Hygiene. História Ecológico-Institucional do Corpo. Coimbra. Imprensa da Universidade 
de Coimbra: 21-28. 
4 AGUIAR, Alberto de. 1925. Notícia histórica da Química portuense nas suas relações 
com o ensino médico no Porto (1772-1925). s.l., Indústria Gráfica do Porto.  
5 TORGAL, Luís Reis. 2010. ob. cit.: 127. 
6 LUZ, José Luís Brandão da. 2004. A etnologia e a questão das identidades nacionais. 
História do Pensamento Filosófico Português, Vol. IV – O Século XIX, Tomo 1. Lisboa. 
Editorial Caminho: 393. 

, que permitiram, posteriormente, introduzir estas disciplinas nos 
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currículos universitários. Quanto à Astronomia, para além da criação de 
diversos observatórios astronómicos, merece referência a utilização inovadora 
que os seus investigadores fizeram dos modernos instrumentos de divulgação 
científica, como o cinema. O eclipse do sol de 1912, por exemplo, foi filmado 
em três locais distintos: Coimbra, Lisboa e Ovar1

Desde logo, agudizaram-se as tensões no seio das instituições de 
ensino superior, pela crítica frequente de professores, cientistas e intelectuais 
que exigiam a sua reforma, à qual se opunham outros professores, muitas 
vezes ligados à própria administração das escolas, que mantinham o modelo 
de ensino livresco e dogmático, com programas desligados das necessidades 
práticas do País. Era frequente que, num mesmo curso, se leccionassem 
cadeiras subsidiárias de forma totalmente diferente, umas privilegiando o 
trabalho prático, outras a sua vertente expositiva, reduzindo a eficácia do 
ensino ministrado. É bem exemplificativo desta conjuntura anacrónica o 
esforço desenvolvido pelo professor José Júlio Bettencourt Rodrigues, entre 
1885 e 1889, para criação de um curso prático de Química Experimental, 
perante a passividade do Conselho da Escola Politécnica de Lisboa

. 
A intensificação da actividade científica, verificada em finais do século 

XIX, decorreu numa conjuntura económica e social em que se tornava 
bastante evidente o esgotamento do modelo de ensino superior português, o 
que originaria constrangimentos importantes na evolução do conhecimento e 
formação de professores e investigadores, pela profunda interdependência 
entre investigação e ensino.   

2

A discussão em torno da necessidade de reforma universitária e dos 
modelos a adoptar foi ganhando visibilidade, sendo aproveitada, em grande 
medida, pelos legisladores republicanos, depois de 1910. A opção 
humboldtiana foi aquela que gerou maior consenso, gizada pelo sucesso da 
Universidade de Berlim

. 

3

                                                                 
1 CUNHA, Paulo. 2006. O cinema ao serviço da ciência. Rotas da Natureza. Cientistas, 
Viagens, Expedições, Instituições. Coimbra. Imprensa da Universidade de Coimbra: 124. 
2 ALVES, Maria Luísa. 1996. O Curso Prático no ano lectivo de 1889-1890. Demonstrar 
ou Manipular? O Laboratório de Química Mineral da Escola Politécnica de Lisboa na 
sua época (1884-1894). Lisboa. Livraria Escolar Editora: 69-83. 
3 TORGAL, Luís Reis. 2008. A Universidade entre a Tradição e a Modernidade. Revista 
Intellectus. Ano 7. 

. Esta tinha por base a obra de Wilhelm von 
Humboldt, segundo o qual a educação devia ser concebida como um sistema 
integrado, com três estágios, o primário, o secundário e superior, aos quais 
todos deveriam ter acesso, independentemente das suas condições 
financeiras. Este modelo defendia uma universidade financiada pelo estado, 
com autonomia curricular e científica e uma forte unidade entre ensino e 
investigação, na qual os alunos teriam suficiente liberdade para prosseguir o 
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seu espírito criativo e inventivo1. A universidade de tipo humboldtiano 
rapidamente se expandiu nos vários estados alemães, associando-se ao 
acelerado processo de desenvolvimento industrial, o que a transformou num 
importante pólo de inovação2. Para além deste modelo discutia-se ainda a 
possibilidade de seguir o exemplo francês, com a criação de organismos 
autónomos e de carácter mais especializado, ou o anglo-saxónico, com uma 
lógica autonomista de tipo “neo-corporativo”3

Os avanços científicos no campo da Medicina foram extraordinários, 
pelo aprofundamento dos conhecimentos de anatomia e fisiologia humanas, 
pela descoberta dos vírus e bactérias e pela nova eficácia da terapêutica, 
resultante da aplicação da química à farmacologia, o que permitiu que 
conceitos novos, como o de profilaxia, integrassem o quotidiano das 
populações e as preocupações do poder político

. 

AS PRIMEIRAS ESCOLAS DE INVESTIGAÇÃO 

Foi nesta conjuntura complexa e dual que emergiram as primeiras 
escolas de investigação portuguesas, seguindo a tendência europeia, que se 
intensificava desde meados de oitocentos. As Ciências Biomédicas ocuparam, 
desde logo, uma posição de destaque neste movimento, pela sua dinâmica 
actividade, tanto em termos quantitativos como qualitativos. 

4. Progressivamente o modo 
de encarar a doença passou da esfera metafísica para uma dimensão científica 
e objectiva. Já não bastava identificar e curar a doença, era essencial preveni-
la, tanto do ponto de vista físico, como mental e social, o que catapultou a 
classe dos médicos para um lugar de destaque5

                                                                 
1 “His university model is characterized by the unity of teaching and research. It was to 
be ‘a special feature of the higher scientific establishments that they treated science as 
a problem which is never completely solved and therefore engaged in constant 
research’. 
The university was also to be an establishment of general education, an alma mater 
that taught all the sciences and did not concentrate on occupational training. (…)”. 
1993. Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Prospects: the quarterly review of 
comparative education. UNESCO - International Bureau of Education. vol. XXIII. 3-4: 
613–623.  
2 CARAÇA, João. 2002. Ciência e investigação em Portugal no século XX. Panorama da 
Cultura Portuguesa no Século XX, vol. 1 – As Ciências e as Problemáticas Sociais. Porto. 
Edições Afrontamento e Fundação Serralves: 214-215. 
3 TORGAL, Luís Reis. 2008. ob. cit.: 6. 
4 GARNEL, Maria Rita Lino. 2003. O poder intelectual dos médicos. Finais do século XIX 
– inícios do século XX. Revista de História das Ideias. 24: 215. 
5 “Na segunda metade do século XIX, a higiene assumia preponderância entre os 
médicos portugueses, como meio de insinuação da medicina junto do poder político.” 
SAAVEDRA, Mónica. 2010. “Uma questão nacional”. Enredos da Malária em Portugal, 
séculos XIX e XX. Tese de Doutoramento em Ciências Sociais. Lisboa. Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa: 47. 

. Os laboratórios assumiram, 
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desta forma, para além da sua vertente escolar, uma valência social e 
científica, com um papel central na identificação das patologias, na produção 
de vacinas e na análise das águas de consumo, de vinhos, de produtos 
importados, esgotos e termas, entre muitas outras1

Uma das figuras mais interessantes do final de oitocentos, ligado 
directamente às problemáticas do ensino científico, da investigação 
laboratorial e da promoção do modelo higienista em Portugal foi Miguel 
Bombarda. Político, médico, professor da Escola Médico Cirúrgica de Lisboa e 
director do Hospital de Rilhafoles, foi um verdadeiro patrono dos jovens 
professores cientistas portugueses. Defensor das ideias e terapêuticas de 
Pasteur, tornou-se num dos grandes responsáveis pelo avanço do projecto de 
criação de um instituto de bacteriologia no País, nos moldes da instituição 
congénere criada pelo cientista francês em Paris, contra as opiniões 
maioritárias que se faziam ouvir na Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa

. 

2. 
Com Miguel Bombarda, Rilhafoles deixou de ser uma mera instituição de 
enquadramento de alienados e transformou-se num hospital que assegurava 
o tratamento dos mesmos, recorrendo à terapêutica moral, que tinha por 
base o trabalho em hortas e oficinas, e à terapêutica médica, através da 
hidroterapia, da cirurgia e de fármacos3

Seria, de facto, com o apoio de Bombarda que se constituiria um 
moderno organismo de investigação aplicada, o Instituto Bacteriológico de 
Lisboa que associava, de forma pragmática e económica, as valências 
científica, educativa e assistencial. Criado em Dezembro de 1892

. Criou também um pequeno 
laboratório de Histologia, chamando para a sua direcção o jovem Marck 
Athias.  

4 e entregue à 
direcção de Luís Câmara Pestana, o Instituto foi instalado no Hospital de São 
José com os fins de proceder a estudos bacteriológicos e microbiológicos, de 
realizar análises e difundir a vacinação anti-rábica, atribuições que 
rapidamente se dilatariam5

A celeridade nos avanços na soroterapia conferiu-lhe novas 
competências no tratamento da difteria, do tétano, da varíola e de qualquer 
outra epidemia que surgisse, como foi o caso da peste bubónica que afectou a 

. 

                                                                 
1 PEREIRA, Ana Leonor e PITA, João Rui. 1993. Liturgia Higienista no século XIX. Revista 
de História das Ideias. 15: 449. 
2 MARQUES, Alexandra. 2010. O Tratamento anti-rábico e a criação do Instituto 
Bacteriológico de Lisboa. Tese de Mestrado em Ciências da Saúde. Lisboa. Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa: 20-22. 
3 SALGUEIRO, Ângela. (no prelo). O ensino da Psiquiatria na reforma dos estudos 
médicos de 1911. Actas das II Jornadas de História da Psiquiatria e da Saúde Mental. 
Coimbra. CEIS20 e Ordem dos Farmacêuticos.  
4 Por decreto de 29 de Dezembro de 1892. Diário do Governo, n.º 297, de 30 Dezembro 
de 1892. 
5 MARQUES, Alexandra. 2010. ob. cit.: 31. 
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cidade do Porto em 18991. Estas novas exigências implicaram um aumento do 
pessoal, do orçamento e do espaço físico, pelo que se resolveu construir um 
edifício novo, com o patrocínio da rainha D. Amélia, o qual teria espaços 
distintos para internamentos e investigação científica, contando, depois da 
inauguração, em 1900, com seis laboratórios de investigação e ensino2

Os trabalhos desenvolvidos no seu seio foram bastante variados, 
abrangendo áreas como a Histologia, a Parasitologia e a Química Hidrológica, 
incluindo o estudo dos microrganismos da água da capital, a investigação da 
meningite cérebro-espinal por Aníbal Bettencourt e da toxina tetânica por 
Câmara Pestana, que resultou na obtenção de um soro bastante eficaz contra 
a mesma

.   
Muitos alunos das depauperadas Escolas Médico Cirúrgica e 

Politécnica de Lisboa socorreram-se das instalações deste organismo para 
frequentar cursos e trabalhos práticos, bem como para realizar as suas 
dissertações finais. O facto de muitos lentes de ambas as escolas trabalharem 
no Instituto contribuiu decisivamente para este intercâmbio, tornando-o 
numa das instituições mais dinâmicas das duas primeiras décadas de 
novecentos.  

3

Contam-se como colaboradores do Instituto Bacteriológico cientistas 
como Aníbal Bettencourt

, reconhecido internacionalmente. Apostou-se na difusão das 
investigações realizadas, pela criação de um órgão de difusão, a revista 
Archives de l’Institut Royal de Bacteriologie Câmara Pestana, publicada 
integralmente em língua francesa. 

4, discípulo e sucessor de Luís Câmara Pestana na 
direcção do mesmo, Nicolau Bettencourt, Carlos França, Marck Athias, Pulido 
Valente, Charles Lepierre, Sílvio Rebelo, José Evaristo de Morais Sarmento, 
Azevedo Gomes e Celestino da Costa, entre muitos outros5

                                                                 
1 Câmara Pestana seria vitimado por esta peste. Em homenagem à sua actividade na 
área da bacteriologia, o Instituto Bacteriológico passaria a denominar-se, a partir de 
1902, por Real Instituto Bacteriológico Câmara Pestana. 
2 MARQUES, Alexandra. 2010. ob. cit.: 38. 
3 ATHIAS, Marck. 1940. ob. cit.: 479-482. No concurso para professor da Escola Médico 
Cirúrgica de Lisboa, Câmara Pestana apresentaria uma dissertação intitulada 
Seroterapia, “(…) onde expunha todo o seu trabalho experimental acerca de toxinas e 
antitoxinas e das reacções celulares como expressão dos fenómenos de imunidade.”. 
OLIVEIRA, J. Cândido de. 1992. Meio século de estudos bacteriológicos em Portugal. 
História e Desenvolvimento da Ciência em Portugal no Século XX. Lisboa. Publicações 
do II Centenário da Academia das Ciências: 265. 
4 Autor da dissertação inaugural B. Tífico e B. coli. Um novo argumento a favor da sua 
identidade, 1893. 
5 FIGUEIRA, Luís. 1940. Nota sobre o estado da investigação bacteriológica no Instituto 
Bacteriológico Câmara Pestana. Congresso do Mundo Português, XIII Vol., Tomo II, 2.ª 
secção – Ciências Médicas: 281-294. 

. O Instituto 
Bacteriológico Câmara Pestana afirmou-se, desde o início, como uma escola 
de investigadores, onde se tentava potenciar ao máximo a investigação 
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aplicada em articulação com as suas obrigações oficiais na saúde pública e 
profilaxia. Transmitia aos investigadores um método científico e valorizava 
uma colaboração multidisciplinar, dando oportunidade para a emergência de 
novas disciplinas. Muitos destes colaboradores acabaram por migrar para 
outras instituições, sobretudo durante o período da I República, com a criação 
das novas universidades e a reforma do ensino superior, constituindo 
dinâmicos núcleos de investigação e, em casos particulares, verdadeiras 
escolas de investigação, segundo os modelos desenvolvidos por Morrell e 
Geison1

Quanto a Marck Athias, seria o primeiro professor cientista português 
a criar uma escola de investigação, prática que iniciaria ainda nos últimos anos 
de oitocentos. Formado pela Escola de Medicina de Paris, regressou a Portugal 
pelo incentivo de Miguel Bombarda que o convidou a dirigir o laboratório de 
Histologia do Hospital de Rilhafoles

. Assim, a título de exemplo, pode destacar-se o desenvolvimento da 
Bacteriologia conimbricense sob o incentivo de Charles Lepierre, que, 
posteriormente, integraria o corpo docente do Instituto Superior Técnico, bem 
como o trabalho de Sílvio Rebelo na criação de um Instituto de Farmacologia 
na Faculdade de Medicina de Lisboa. 

2, montado e dotado pela vontade do 
primeiro, que esperava cumprir o duplo objectivo de beneficiar o ensino 
prático da Escola Médico Cirúrgica, onde era professor, e de aproveitar a 
experiência de Athias na investigação sobre a estrutura do neurónio, que 
iniciara com Mathias Duval, e poderia ter resultados decisivos na profilaxia e 
terapêutica de algumas das principais patologias mentais dos seus doentes de 
Rilhafoles3. Desde logo começaram a colaborar com Athias jovens 
investigadores como Celestino da Costa, Ferreira de Mira e Henrique Parreira4 
que constituiriam a base da sua escola de investigação e criariam dinâmicos 
núcleos científicos5

                                                                 
1 Segundo estes autores, numa perspectiva que é comummente aceite pelos 
historiadores da ciência, considera-se escola de investigação, uma comunidade 
científica que possui um local de investigação bem dotado, com um programa de 
investigação definido e rigoroso, um director carismático, um canal de divulgação dos 
seus trabalhos e um grupo de investigadores dinâmicos. MORRELL, Jack. 1972. The 
Chemist Breeders: The Research Schools of Liebig and Thomas Thomson. Ambix. 19: 1-
46 e GEISON, Gerald. 1981. Scientific Change, Emerging Specialties, and Research 
Schools. History of Science. 19: 20-40. 
2 AMARAL, Isabel. 2006. The Emergence of New Scientific Disciplines in Portuguese 
Medicine: Marck Athias’s Histophysiology Research School, Lisbon (1897-1946). Annals 
of Science. 63. 1: 88. 
3 SALGUEIRO, Ângela. (no prelo). ob. cit. 
4 AMARAL, Isabel. 2006. ob. cit.: 96. 

. 

5 Matias Bolero Ferreira de Mira foi um dos fundadores do Instituto de Investigação 
Científica Bento da Rocha Cabral, constituído com o objectivo de aprofundar a 
investigação científica no campo das ciências biológica, aproveitando o legado de 
Bento da Rocha Cabral (Decreto n.º 8315, Diário do Governo, I Série, n.º 162, de 11 de 
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Na primeira década do século XX passou por vários laboratórios, 
seguido sempre pelos seus principais colaboradores, encontrando um local de 
investigação próprio na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde foi 
responsável pela criação do Instituto de Fisiologia, que se constituiria como 
importante centro de encontro para a comunidade científica portuguesa e 
onde Athias desenvolveria plenamente o seu programa de investigação1

O objecto de investigação da escola de Athias variou bastante 
durante o tempo. Não obstante, é possível identificar como linhas de estudo a 
neuro-histologia, as glândulas endócrinas, a fisionomia de órgãos, como o 
coração, e o estudo de vários tipos de tumor, sobretudo cancerígenos

. A 
divulgação dos estudos em revistas científicas portuguesas e internacionais e 
o intercâmbio científico apareciam como aspectos bastante importantes no 
seu plano de acção, pelo reconhecimento internacional dos progressos 
obtidos e pela obtenção um know-how adequado, no qual o contacto com a 
Junta para Ampliación de Estúdios e Investigaciones Científicas adquiriu 
grande relevância, sobretudo pela proximidade de Athias a Santiago Ramón y 
Cajal. 

2. No 
início da década de 20, o plano de trabalhos do Instituto de Fisiologia incluía 
investigações de fisiologia do ovário e do músculo uterino, o estudo das 
secreções internas e da hipertrofia de vários órgãos3

Defensor da modernização das práticas científicas e da valorização do 
ensino experimental, esteve ligado à constituição de organismos de pendor 
mais alargado, como a Sociedade de Ciências Naturais, em 1907, a Sociedade 
Portuguesa de Biologia, em 1920

. 

4

                                                                                                                                              
Agosto de 1922). Já Henrique Fragoso Domingues Parreira esteve ligado aos trabalhos 
e direcção do Instituto de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina de Lisboa. 
1 “His research programme was highly innovative in Portugal. Not only did it bring 
together many disciples and co-workers, but it branched out and created new medical 
specialties within Portuguese medical science. These new disciplinary areas grew out of 
the study of the histology of the nervous system but eventually expanded into normal 
and pathological histophysiology, physiological chemistry and experimental 
endocrinology.” AMARAL, Isabel. 2006. ob. cit.: 85. 
2 Idem. ob. cit.: 102. 
3 Biblioteca Central da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. NEVES, João 
Alberto Pereira de Azevedo. Relatório sobre a actividade da Faculdade de Medicina de 
Lisboa no ano de 1919-1920 apresentado ao Conselho em 31 de Julho de 1920 pelo 
director da Faculdade (dactilografado). 

 e à direcção do Instituto Português para o 
Estudo do Cancro, a partir de 1923. Ocupou ainda a presidência da Junta de 
Educação Nacional, entre os anos de 1931 e 1934, instituição de fins bastante 
amplos, que contava, entre os seu objectivos principais, com a atribuição de 

4 AMARAL, Isabel. Marck Anahory Athias (1875-1946). Ciência em Portugal. 
Personagens e Episódios, http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/p41.html#anchor4, 25 
de Setembro de 2011. 

http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/p41.html#anchor4�
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criar e financiar instituições científicas, conceder de bolsas de estudo em 
Portugal e no estrangeiro e subsidiar missões e viagens de estudo1

Foi do grupo de colaboradores de Marck Athias que saiu o director de 
uma segunda escola de investigação nas Ciências Biomédicas portuguesas, a 
de Augusto Pires Celestino da Costa. Trabalhou com o primeiro nos 
laboratórios do Hospital de Rilhafoles, no Instituto Bacteriológico Câmara 
Pestana e no da Escola Médico Cirúrgica de Lisboa, pela qual se formou em 
1905, assumindo a direcção do Instituto de Histologia e Embriologia da 
Faculdade de Medicina a partir de 1911

. 

2. Celestino da Costa, perfeitamente 
familiarizado com as práticas científicas nacionais e internacionais, tendo 
estagiado na Alemanha e realizado diversas viagens de estudo ao estrangeiro, 
beneficiou de um espaço organizado e bem dotado, pois o seu Instituto, como 
aconteceu com o de Fisiologia de Marck Athias, foi instalado no moderno 
edifício da Faculdade de Medicina de Lisboa3. Assim, contava com uma sala 
para trabalhos práticos de 32 lugares, vários laboratórios, uma biblioteca e 
salas mais especializadas, como a da microfotografia4. Estas condições 
contrastavam com as de outros Institutos análogos, caso do de Anatomia 
Patológica, onde se lutava contra a constante escassez de espaço, visível num 
relatório do seu director, Enrico Emílio Franco, ao Conselho da Faculdade de 
Medicina, onde se relatava como foi necessário aproveitar um corredor para 
instalar um pequeno compartimento para preparação de animais, guardar as 
gaiolas e todos os instrumentos utilizados nas experiências do Instituto5

No Instituto de Celestino da Costa desenvolveram-se estudos de 
Embriologia, Citologia, Histologia e Endocrinologia, com incidência para o 
estudo do inter-renal e da supra-renal. Trabalharam com o director, 
Magalhães Ramalho, Simões Raposo, Fernando da Conceição Fonseca e Pedro 
Roberto Chaves

.  

6

A sua dinâmica actividade centrou-se também na problemática do 
ensino superior e da investigação aplicada, defendendo o papel da elite 
intelectual universitária na reforma do sistema de ensino português. Como 
refere Tiago Moreira, para Celestino da Costa “(…) a reforma da educação 

. 

                                                                 
1 Decreto n.º 16381, Diário do Governo, I Série, n.º 13, de 16 de Janeiro de 1929. 
2 AMARAL, I., DAVID-FERREIRA, J., PINTO, R.E., CARNEIRO, A. 2001. A Escola de 
investigação de Histofisiologia de Augusto Celestino da Costa (1911-1956). Actas do I 
Congresso Luso-Brasileiro de História da Ciência e da Técnica. Évora. Universidade de 
Évora: 618. 
3 Edifício construído, em grande medida, pela insistência e trabalho árduo de Miguel 
Bombarda. 
4 AMARAL, I., DAVID-FERREIRA, J., PINTO, R.E., CARNEIRO, A., 2001. ob. cit.: 626-627. 
5 Biblioteca Central da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. NEVES, João 
Alberto Pereira de Azevedo. Relatório sobre a actividade da Faculdade de Medicina de 
Lisboa no ano de 1919-1920 apresentado ao Conselho em 31 de Julho de 1920 pelo 
director da Faculdade (dactilografado). 
6 Idem. ibidem. 
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nacional deve começar pela transformação das práticas de produção de 
ciência, condição essencial para a formação de um ensino experimental e 
moderno.”1. Neste âmbito, publicou diversos textos dos quais se podem 
referir A Universidade Portuguesa e o problema da sua reforma2 e os artigos A 
reforma do ensino médico e Considerações gerais sobre a investigação 
científica em Portugal3

À Fundação para a Ciência e Tecnologia, sem o apoio da qual este 
trabalho não teria sido possível. 

. Como Athias, integrou os órgãos administrativos da 
Junta de Educação Nacional, sucedendo ao primeiro no cargo de presidente 
da mesma, a partir de 1934. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, verifica-se que, o final do século XIX e o início do século XX 
ficaram marcados por uma grande heterogeneidade no panorama científico 
português. A difusão dos novos ideais positivistas em articulação com a acção 
individual de alguns professores, conscientes dos constrangimentos do ensino 
praticado, da necessidade de atenuar o tradicional periferismo nacional e das 
potencialidades dos novos progressos científicos mundiais, contribuiu, 
decisivamente, para o arranque da investigação aplicada no País. 

Simultaneamente o laboratório universitário afirmou-se como o 
espaço privilegiado para a investigação científica. Um espaço, que para além 
de servir para investigação, era também de demonstração e de sociabilidade 
para os grupos científicos que o frequentavam. 

A área das Ciências Biomédicas foi a que mais modificações sentiu, 
assistindo à emergência de pólos de trabalho dinâmicos, que, em alguns casos 
específicos, como o do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana e os das 
escolas de investigação de Marck Athias e de Celestino da Costa, perduraram 
no tempo e se constituíram em locais de referência na realidade nacional e 
internacional. A definição de programas de trabalho, a ligação aos centros de 
ensino, a criação de instrumentos de difusão do trabalho realizado permitiram 
a sua afirmação e até a emergência de núcleos subsidiários, manifestos na 
constituição de novas instituições de investigação públicas, ligadas às 
universidades, e privadas, beneficiando de legados particulares, como foi o 
caso do Instituto Bento da Rocha Cabral.  

 
Agradecimentos 

                                                                 
1 MOREIRA, Tiago. 2003. Costa, Augusto Pires Celestino da. Dicionário de Educadores 
Portugueses. s.l. Edições Asa: 422. 
2 COSTA, A. Celestino da. A Universidade Portuguesa e o problema da sua reforma. 
Porto. Renascença Portuguesa. 
3 Idem. 1918. A Medicina Contemporânea. II Série. 31-32; Idem. 1930. Lisboa Médica. 
7/11. 
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Até meados do século XIX a assistência à infância no Brasil resumia-se 

a ações de acolhimento às crianças órfãs e abandonadas, movidas 
eminentemente pela piedade cristã, cujo maior símbolo foi a instituição da 
Roda dos Expostos.   Após a instauração da República em 1889, o “problema 
da infância”, caracterizado pela elevada mortalidade infantil, tornou-se 
incompatível com os anseios de construção da nação brasileira, gerando 
iniciativas de proteção fundamentadas nos princípios da Higiene – alçada a 
eixo do projeto reformador e modernizador do país. Nesse cenário, médicos e 
higienistas dedicaram-se à formulação e execução de estratégias assistenciais 
modernas, de base científica, que articulavam ações de assistência à saúde 
materno-infantil e iniciativas de educação das mulheres visando o exercício da 
maternidade. Sob a égide da filantropia – e seus pressupostos de defesa do 
bem comum e do progresso moral e social – surgiram instituições como o 
Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI), criado pelo Dr. Arthur 
Moncorvo Filho em 1899 no Rio de Janeiro. Este trabalho se propõe a analisar 
o IPAI, tomando-o como caso exemplar da articulação entre filantropia, 
higiene e assistência à infância no Brasil, e protótipo da rede de cuidado 
materno-infantil e políticas públicas assistenciais que seriam desenvolvidas de 
forma mais ampla no país a partir de 1930. 
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Através dessa comunicação pretende-se analisar o processo de 

constituição de uma rede de assistência à saúde na Bahia, Brasil, do Império à 
Era Vargas. O recorte temporal assumido considera diferentes contextos: o 
Império, período em que a assistência à saúde era vista mais como um ato 
caritativo que um dever do Estado; a Primeira República, quando são 
demarcadas as atribuições da União, das unidades federativas e dos 
municípios no campo da saúde pública; e a Era Vargas, período de expansão 
da rede de assistência à saúde, resultante da centralização das ações e 
progressiva intervenção do Estado.  

Para analisar o processo de coletivização dos bens de saúde na Bahia, 
é preciso compreender as estruturas de poder e redes de interdependência 
que se formaram em diferentes contextos históricos. Não se pode ignorar, 
também, a influência das teorias biomédicas e do desenvolvimento conceitual 
da medicina no processo de constituição dessa rede de assistência à saúde. 
Discute-se, ainda, a motivação e a ideologia dos atores envolvidos.  

Essa reflexão se apóia em fontes primárias como as mensagens de 
presidentes da província e governadores, a legislação produzida na época, os 
relatórios de médicos, os jornais em circulação na época, dentre outras. 
Dialogamos também com textos historiográficos sobre o Brasil e a Bahia, além 
de recorrer a trabalhos na área específica da História da Saúde. 
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A tuberculose (TB) é ainda hoje uma emergência global, com 9 

milhões de novos casos anuais no Mundo e 1,5 milhões de mortes.  No 
entanto estamos perante uma doença já considerada contagiosa no 
regimento das pestilências na idade média. 

Introduz-se a epidemia  da TB através da curva secular das epidemias 
e o gráfico hipotético da epidemia da TB (modelo Grigg), e  situa-se a epidemia 
com inicio  no Reino Unido  século XVI (pico em 1750) e que se estende-se 
para  Europa Ocidental  máximo em 1800. Europa Oriental, América do Sul e 
do Norte, onde atingiu o seu cume em 1890.   O último pico ocorreu na Ásia 
e  na África, muitas áreas  ainda com  altos índices de morbilidade. Analisam-
se   os dados estatísticos portugueses de mortalidade do século XIX até à 
actualidade.   Abordam-se alguns dos marcos históricos no  diagnóstico e 
tratamento da tuberculose, assim como alguns apontamentos  sobre o corpo 
da luta antituberculosa: Sanatório, preventórios e os  dispensários do início do 
século XX, e a nova era pós antibacilar. Abordam-se algumas figuras ilustres 
portugueses acometidas pela tuberculose. Analisam-se os dados de 
mortalidade e incidência até ao presente. 

Concluímos que  apesar de Portugal ter percorrido um longo caminho 
na luta antituberculosa (segundo lugar na Europa na  taxa de mortalidade no 
inicio do século XX),  os indicadores não nos permitem abrandar as medidas 
de combate à doença, dado que o nível endémico é ainda considerável, 
particularmente nos grandes meios urbanos. 
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O(S) BERÇO(S) DA ARQUITECTURA BRANCA EM PORTUGAL. O SURGIMENTO 
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A arquitectura foi, durante largos anos, em Portugal e no Mundo, um 

reflexo espectral de (uma) possível cura para o flagelo que assolou o país nos 
finais do século XIX, prolongando-se até aos anos 70 do século subsequente.    

A luta contra a Tuberculose em Portugal foi de tal forma inovadora e 
vanguardista quanto ao projecto, implantação e construção de edifícios 
arquitectónicos com especificidades terapêuticas, de isolamento, de controlo 
e de usufruto de teorias helioterápicas que reinavam o mundo da medicina 
académica. Muitas vezes, expedições experimentalistas – mas sempre com 
fortes e rigorosas bases científicas – permitiram a exploração tout court da 
altitude, dos ares e dos “ventos”, da salubridade paisagística e, em todo o caso 
e sempre constante, a arquitectura como veículo permissor de uma 
espectativa de cura enquanto sistema activo e paliativo. 

Este artigo explora os primeiros sanatórios em Portugal (no arco 
cronológico entre 1880 e 1920), a partir de status quo científicos – médicos e 
arquitectónicos – que permitiram abrir o mundo das paredes – protectoras e 
castradoras, muitas vezes – com as quais se construíram sanatórios que 
olharam para o Sol, explicando as causas e razões da sua edificação e 
especificidade de cada arquitectura. Estudam-se as relações entre a medicina 
e a arquitectura, os veículos de transmissão e evolução científicas e a resposta 
arquitectónica como elemento final e suporte de todo o processo para o 
controlo e catálise da doença. 

 
A Tuberculose, sabe-se hoje, foi cliente assídua de casinos e outras 

casas de sorte e azar, cubículos podres e sujos, de ar irrespirável, 
frequentemente cheias de pessoas de todas os estirpes sociais. Esta senhora, 
de renome internacional, esteve proficuamente na boca do povo – de forma 
muito literal, e ter-se-á entranhado até às suas vísceras. O seu jogo, de 
charme desencantado, foi candeia de velório sepulcral no Portugal do século 
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XIX, serviu de leito em catarse no século XX quando, no seu ultimo quartel, 
lentamente, se elipsa. 

A necessidade de encontrar soluções nacionais a plataformas de 
profilaxia de reconhecido valor internacional, por um lado, e o conhecimento 
científico assaz desenvolvido e pioneiro de médicos e climatologistas 
portugueses, a par do interesse pela vigência, fez com que Portugal se 
redescobrisse para o cumprimento de tais objectivos, particularmente na 
Madeira, num primeiro instante, e na Serra da Estrela (a par de outras zonas 
montanhosas), num segundo momento. A tuberculose pulmonar é claramente 
a doença que emancipa o “berço” da peste branca epidémica e, entre estes 
dois referidos momentos, os sanatórios marítimos, para tuberculoses ósseas, 
ganham o seu merecido espaço, nos Sanatórios do Outão e de Carcavelos. 

Interessa, a par do estudo dos primeiros sanatórios, ilustrar o 
pioneirismo do país no tratamento da tuberculose, e assim foram 
seleccionados, para melhor detalhe, os sanatórios edificados (tanto 
materialmente como em projecto) na Madeira, e os desenvolvimentos no 
“velho continente”, dissertando sobre a estância climática (com a devida 
variação de prisma entre o lugar e o edificado) na Serra da Estrela. 

OS PRIMEIROS SANATÓRIOS AO NÍVEL INTERNACIONAL: DE 
BREHMER A DETTWEILER 

No decorrer do ano de 1859, Hermann Brehmer inaugura o primeiro 
sanatório na Silésia1

O grande edifício é um imenso “castelo” ou fortaleza gótica, de 
construção em tijolo, que em nada de parece a uma “residência dirigida para 
inválidos pulmonares”. Existem salas de música, zonas de recepção, uma 

, com terapêuticas médicas essencialmente baseadas na 
cura pelo ar, altitude, repouso, alimentação e por métodos helioterapêuticos.  

O seu sanatório (Brehmer Sanatorium), projectado pelo arquitecto 
Edwin Oppler, tem como princípio o Kurhause, ou seja, o hotel com base 
metodológica e morfológica do sistema arquitectónico sanatorial. O médico, 
também ele tuberculoso, elege como local para o seu edifício na região 
montanhosa de Goerbersdorf, num pequeno edifício para comodar apenas 
alguns doentes. Três anos depois é construído um novo edifício, e a 
capacidade aumentou para 250 doentes sendo, na charneira do século, o 
maior sanatório da sua categoria, em conjunto com os restantes edifícios 
(como exemplo, “Das Neue Kurhaus”, “the White House”, “Villa Rosa”, com 
capacidade próxima de 12 doentes). Este grande parque arborizado, com 
luxuosos jardins, espaços de descanso, percursos, “challets” suíços e 
noruegueses, e até um pavilhão russos no jardim (o chamado “Katharium”).  

                                                                 
1 KNOPF, S. A. 1899. Pulmonary Tuberculosis – it’s modern prophylaxis and the 
treatment in special institutions and at home. Filadélfia. P. Blakiston’s Son & Co., pp. 
97-98. 
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grande biblioteca, e um grande número de instalações sanitárias e de banhos. 
O Sanatório está equipado com o jardim de inverno, para o caso das condições 
climáticas não permitirem a exposição solar directa dos doentes; a ventilação 
é assegurada de forma constante, e a desinfecção é regularmente procedida 
com recurso a formaldeído. É funcional a completa segregação entre as 
classes, e os doentes pobres tinham o seu espaço num anexo ao sanatório 
principal. Nas paredes do sanatório foram inscritas frases como “O melhor 
remédio para o doente é o trabalho” e “deseja apenas uma coisa e deseja isso 
com todo o teu coração”1

Estes princípios foram seguidos, a uma diferente escala, pelo seu 
discípulo e antigo paciente, Peter Dettweiler, no conhecido sanatório 
Falkenstein

. 

2

Esses mesmos filantropos conseguem angariar capital para construir 
o primeiro sanatório para pobres na Alemanha, com a designação de 
“Sanatório de Ruppertshain”, gerido por colaboradores do mesmo médico. O 
edifício apresenta orientação a Sul e é formado por um edifício central com 
três pisos, dois pavilhões e duas grandes galerias de cura. Ao nível térreo, 
surgem os duches, as instalações sanitárias, maquinaria, etc. O segundo piso é 
constituído por recepção, salas de música e outros entretenimentos. Os 
restantes pisos são espacializados em quartos com vários leitos, com forte 
iluminação e materiais de fácil limpeza, devidamente segregados por sexo. A 

, na Alemanha, que abre as suas portas em 1874, considerado a 
“Mecca” dos tisiologistas (ou tisio-terapêuticos), e suportado por filantropos 
da cidade. 

O sanatório está situado a cerca de 100 metros de altitude, mas 
montanhas de Taunus, devidamente protegido dos ventos e com um clima 
isento de poeiras. A instituição é constituída por um edifício com alas laterais 
oblíquas que circundam um grande terraço e por dois anexos, a este ligados 
por um sistema de galerias, voltadas a Sul. Existe uma grande e elegante sala 
de jantar para 200 pessoas, bem ventilada e aquecida, no Inverno, por 
caldeiras a vapor.  

No edifício central, surge a sala de música, a biblioteca com 2000 
volumes em diversas línguas, posto de telégrafo, entre outras facilidades. O 
terraço é protegido por varandas com sistema de cortinas, para permitir aos 
mais debilitados a helioterapia necessária. Existem pavilhões anexos para este 
mesmo método, e nas varandas encontram-se equipamentos como chaise-
longue e cadeiras reclináveis. Tal como o sanatório anterior, mantém-se um 
edifício isolado para médicos residentes. Na ala sudoeste podem encontrar-se 
os equipamentos de hidroterapia, com água especiais, em conjunto com 
laboratórios e salas de consulta. Os serviços de desinfecção e pocilgas 
encontram-se em locais independentes. Mais uma vez, os sumptuosos jardins 
com percursos e diversas diversões são recorrentes.  

                                                                 
1 Id., Ibid., p. 100. 
2 Id., Ibid., pp. 93-94. 
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decoração não é tão cuidada e elegante com o sanatório original.1

Francisco Barral publica, em 1854, o estudo “sobre o clima do Funchal 
e a sua influência no tratamento da tuberculose”, e a sua posição fulcral nas 
relações médicas internacionais faz ecoar a Madeira entre a comunidade. Já 
antes outros médicos, sobretudo a partir da década de 30 do século XIX, 
tinham referido a ilha em co-relação com a tuberculose pulmonar. Como 
ilustração da afluência à ilha, entre 1834 e 1852, a média anual de doentes 
enquadrava-se no intervalo de 300 e 400, e grande parte destes eram 
ingleses

 Este 
comporta cerca de 100 doentes e, na época, existem projectos para a sua 
ampliação.  

O conceito de Kurhouse, alemão, irá ser um conceito caro à Madeira, 
envolta em novelo político e servindo de púlpito para os interesses de 
Portugal. 

OS SANATÓRIOS NA MADEIRA – O PALCO CLIMATÉRICO SANATORIAL 
INTERNACIONAL NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

 
A Madeira, na segunda metade do século XIX, era já considerada – 

nacional e internacionalmente – pelas suas singularidades climáticas e como 
possível estância sanatorial para tratamento da tuberculose. Comportava-se 
como uma plataforma europeia de profilaxia tuberculosa, altamente estudada 
e reconhecida, e até comparada às estâncias mais conhecidas no Mundo. 

As condições políticas de Portugal, especialmente no âmbito do seu 
posicionamento perante a Europa, foram estratégicas na preponderância da 
ilha perante a medicina europeia, afirmando a possibilidade de aliciar tísicos 
com um certificado profilático aparentemente certo. Inclusivamente, 
estudiosos portugueses podem até ser considerados pioneiros no 
posicionamento do reconhecimento médico de determinados climas 
(preponderando, até, a manifesta intenção e metodologia de tratamento), 
como se apresenta o caso de Francisco António Barral, médico reconhecido 
além-fronteiras, licenciado pela Faculdade de Paris, Lente da Secção Médica 
da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, tendo sido também Presidente da 
Sociedade das Ciências Médicas.  

2. O médico refere, em 1852, "dando-se aqui as circunstancias de que 
não é tanto aos nacionaes como aos estrangeiros que ella (a Ilha da Madeira) 
deve o credito que obedece e vae sustentando3

                                                                 
1 Id., Ibid., pp. 94-96 
2 Cfr. ESTUDANTE, Conceição, O Turismo na RAM (II), Jornal da Madeira: 02.06.2011. 
3 A. N. T.. Relatório e contas acerca da Gerência Social relativa ao anno economico de 
1903-1904 apresentado à Assembleia Geral dos Sócios da A. N. T. 1905. Lisboa. Typ. 
Adolpho de Mendonça, pp. 93-101. 

".  
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Mas todos estes casos apenas se baseiam na concepção exploratória 
do lugar, e não à construção de edifícios específicos – como os sanatórios ou 
as casa de saúde, por muito generalistas que estes últimos possam configurar-
se – com programa clínico e arquitectónico dirigido à epidemia vigente. 

O início da construção específica de edifícios como estruturas 
arquitectónicas destinadas à tuberculose em Portugal inicia-se com D. Amélia 
de Leuchtenberg, imperatriz viúva de D. Pedro IV que, com o falecimento 
deste em 1834 vitimado pela peste branca, que depois de uma longa viagem 
pela Europa e regressada a Lisboa, lhe é lido o diagnostico de tuberculose de 
sua filha, a princesa, por possível contágio paterno.  

Neste intuito, parte para a ilha à procura de um possível tratamento, 
devidamente aconselhada pelos seus médicos. A filha acaba por padecer face 
à doença, no ano de 1853. Sabe-se que o médico que assinou a certidão de 
óbito da princesa fora precisamente Francisco Barral1

Nesse mesmo ano, a imperatriz manda erigir um hospício (o termo 
sanatorial ainda não se aplica), que irá funcionar a suas dispensas, e “a que 
presidiu Dr. Francisco Antório Barral”

.  

2, que irá concluir o processo de obra no 
ano de 1859. “Este estabelecimento que, pelas suas condições hygienicas, 
caridade, tratamento dos enfermos e educação das creanças, pode revalisar 
com o melhor do seu genero, é um vasto e magnifico edificio de bello gosto 
architectonico, rodeado de terrenos extensos. O seu custo foi de cerca de 200 
contos, e pertence hoje ao rei da Suécia a cargo de quem está a sua 
administração”3

Foi lançada a 1ª pedra a 4 de Fevereiro de 1856 e acabada a obra no 
ano de 1859. Entraram os primeiros doentes dia 4 de Fevereiro de 1862”. Foi 
seu primeiro médico, o Dr. António da Luz Pita

. No seu interior, existe uma lápide que ilustra o conceito do 
hospício: “Hospício da Princesa D. Maria Amélia, filha de D. Pedro, 1º 
Imperador do Brasil e Rei de Portugal, (...) Em memória de tão amada e 
chorada Filha, sua saudosa Mãe levantou este edifício para tratamento dos 
pobres doentes de moléstia do peito.  

4

                                                                 
1 «Sua Alteza Imperial A Princesa Dona Maria Amélia ( ... ) Deo a Alma ao Creador às 4 
horas da manhã do dia 4 de Fevereiro de 1853. Paço junto ao Funchal em 4 de 
Fevereiro de 1853 (Assignado) Doutor Francisco António Barral» In A Quinta Vigía (Em 
linha. Consulta em 10.09.2011). Sítio:  
http://www.pgram.org/modelo_001.asp?id_documento=269. 
2 BARROSA, Hernano, A Lucta contra a tuberculose em Portugal e nalguns países do 
mundo civilizado – leis profilácticas e de assistência. Tuberculose – Boletim da A. N. T., 
XIX: 4. pp. 1-24. 
3 OLIVEIRA, José Bernardino de. Brasil Portugal - Hospício da Princeza D. Amelia. 
Revista Quinzenal Illustrada, III: 62, pp. 219-220.  
4 SANTOS, António Fernando Castanheira Pinto. 2001. O combate à tuberculose: uma 
abordagem demográfico-epidemiológica, o Hospital de Repouso de Lisboa (1882-1975). 
Mestrado apresentado ao Departamento de História da Faculdade de Letras de Lisboa.  
p. 26. 

. Para a capella enviou a, 
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imperatriz, de Lisboa, os ornatos; uma imagem da Senhora das Dores foi 
oferta do imperador do Mexico ; e o altar foi feito em Munich1

O edifício comportava 12 doentes de cada sexo, e estaria equipado 
por morgue, rouparia e instalações sanitárias. A decoração seria de índole 
bíblica (inscrições várias nas paredes), mobiliário de materiais laváveis (de 
ferro), camas equipadas, “cadeiras de encosto com diferentes inclinações para 
os doentes mais debilitados”, mobiliário de exterior para repouso, e divisões 
ventiladas e água quente

.  

2

A aparente inocência, mascarada em jeitos de beneficiência e 
assistência pública levantada pelo manifesto interesse em construir sanatórios 
na ilha da Madeira, servirá de pretexto para uma posição dominante da 
Alemanha em território nacional e, particularmente, “para permitir aos 
Alemães tentar lograr o domínio do Atlântico, decisivo para a corrida naval 
germano-britânica”

. 

3

Como condições de contrapartida, o príncipe requer o poder de 
expropriação, a isensão de taxa de alfândega

, medida integrada num plano ainda maior de domínio do 
Atlântico. Claramente, esta “intromissão” era corroborada pelo país para 
impedir a possível “influência” espanhola e para quebrar a corrente com a 
tutela inglesa, e aproveitando o Bloqueio Continental destes a outras 
estâncias mundiais de reconhecido nome. 

Em Junho de 1903, D. Carlos, Rei de Portugal e dos Algarves, refere 
que o Príncipe Frédéric Charles de Hohenlohe pretende construir sanatórios 
marítimos e altitude na Ilha da Madeira. As condições serão propostas por 
sábios portugueses e estrangeiros, a referir o Dr. Koch. Uns serão para pobres 
(o Estado terá, à sua disposição, 20% do total de alojamentos) e outros para 
ricos, com "sumptuosidade" – e indica como grandes exemplos os Sanatórios 
de Hohenhonnef (Reno) e Davos (Suíça).  

Estes sanatórios seriam equipados por anexos, jardins, parques e 
hotéis de 1ª. classe (tal como o hotel Carlton de Londres e Ritz, de Paris), "em 
bairros isolados e inteiramente saneados e providos de toda a commodidade 
e recreio licitos", podendo até suplantar as Canárias, Nice ou Egipto, na época 
grandes concorrentes.  

4

                                                                 
1 RIBEIRO, Victor. 1910. Tuberculose – Boletim da A. N. T., n.  19. pp. 41-49.  
2 Cfr. VIEIRA, Ismael. sd. Combater a tuberculose à beira mar – talassoterapia e 
sanatórios marítimos entre os séculos XIX e XX”. (Em linha. Consulta em 10.09.2011). 
Sítio: http://www.citcem.org/encontro/pdf/20/s3/3-Ismael%20Vieira/Resumo%20-
%20Ismael%20Vieira.pdf. 
3 In GUEVARA, Gisela Medina. 1997. Edições Colibri. Lisboa. p. contracapa. 
4 Discutiram em Câmaras modificação à lei da ANT de 17.08.1899, e introduziram como 
aditamento um parágrafo no novo projecto, para que empresas particulares possam 
ter as vantagens que a lei concede à ANT em beneficio dos tuberculosos. Cfr. A. N. T.. 
Relatório e contas acerca da Gerência Social relativa ao anno economico de 1903-1904 
apresentado à Assembleia Geral dos Sócios da A. N. T. 1905 . Lisboa. Typ. Adolpho de 
Mendonça. p. 11-14. 

 (que foi autorizado apenas 
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quando o equipamento e o material não possa ser fabricado em Portugal) e 
também a inteira e exclusiva concessão. É expressa a maior brevidade na 
aprovação, para ter no prazo 2 a 3 anos, pelo menos 3 sanatórios construídos, 
em conjunto com a garantia de depósito até dois sanatórios construídos 
estarem construídos. 

ANT reconhece, pela mão de D. António de Lencastre, em parecer 
requerido por Hintze Ribeiro, o "subido valor para o desenvolvimento material 
e prosperidade da Ilha da Madeira, mas ainda elemento de notável 
importância para a luta contra a tuberculose"1, e o Conselho Central da 
mesma instituição aprova o projecto, pois acha razoável o número de doentes 
tuberculosos pobres que o Príncipe, em noma da empresa, se obrigava a 
tratar gratuitamente a troco da concessão2. Em 18 de Setembro de 1903, o 
Ministro do Reino encomenda a D. António Maria de Lencastre a missão de 
acompanhar comissão para estudos de locais e implantação sanatórios 
privativos na madeira3

Depois da visita do médico à Madeira, e depois de estabelecidos os 
propósitos da comissão técnica para a escolha dos terrenos para a edificação 
dos sanatórios, presidida pelo professor Fränkel (Faculdade Medicina de 
Berlim) e pelo Dr. Pannwitz (Sec. Geral do Bureau Internacional da 
Tuberculose e director de várias obras de luta contra a TB e organização de 
inúmeros sanatórios

.  

4), foi conseguido um sanatório para 60 doentes, depois 
de longa negociação, reservado ao Governo Português, “construido 
expressamente com todos os aperfeiçoamentos que a higiene hoje exige, em 
local que foi designado, (...) que seriam alimentados pela empresa.”, edifício 
este construído nas mais modernas exigências técnicas e higiénicas, e 
seccionado em quartos para pequeno número de leitos5

O local escolhido fora uma área de 500 metros, contados da beira-
mar para o interior, entre a denominada Quinta Lambert e a fábrica de Álcool, 
no sítio do Salto do Cavalo. Era assim a Madeira oficialmente reconhecida 
como "(...) clima altamente propício para a fundação de sanatórios e 
kurhoteis, que dela deverão fazer no futuro uma estação cosmopolita de 

.  

                                                                 
1 No entanto, refere alguns pontos: a empresa terá que estar subordinada às 
disposições do parlamento; Ponto 2:  que os sanatórios para ricos e pobres estejam a 
funcionar simultaneamente; em caso de liquidação da empresa, os sanatórios e o seu 
conteúdo ficará para a ANT. (D. António Maria de Lencastre). In SN. 1909. Os 
Sanatórios da Madeira. Lisboa. Imprensa Libano da Silva, p. 23 a 29. 
2 Aprovado em 30.05.1903. In A. N. T.. Relatório e contas acerca da Gerência Social 
relativa ao anno economico de 1903-1904 apresentado à Assembleia Geral dos Sócios 
da A. N. T. 1905 . Lisboa. Typ. Adolpho de Mendonça. pp. 11-14. 
3 Cfr. A. N. T.. Relatório e contas acerca da Gerência Social relativa ao anno economico 
de 1903-1904 apresentado à Assembleia Geral dos Sócios da A. N. T. 1905 . Lisboa. Typ. 
Adolpho de Mendonça. p. 93. 
4 Id., p. 93-101. 
5 Id., p. 11 -14. Condição erigida em 22.12.1903. 
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primeira ordem”.1

São encontradas referências programáticas, tanto para o sanatório 
para “ricos” como para “pobres”, indicando a construção de um sanatório 
para indigentes, conforme os desenhos apresentados. A análise das plantas 
indica que este “constará de um rés-do-chão e dois andares superiores. 
Nestes ficam os quartos para os doentes; naquelle as salas para os medicas, 
cozinha e outras dependencias. Uma vasta escadaria conduz a um hall no 1.º 
andar, ficando á direita as mulheres e á esquerda, os homens, perfeitamente 
separados, e entre estas duas divisões a sala de refeição para ambos os sexos, 
a horas differentes, tendo ao lado uma copa com um ascensor vindo da 
cozinha. Em cada parte dos andares ficam os quartos para 10 a 12 doentes, e 
ao lado um outro para os que precisem ser isolados. (...) A norte do 1.º andar 
encontram-se a lavandaria e quartos para o pessoal, e no corpo central os 
quartos de banhos e a salas para instrumentos médicos. Os tectos sao 
terraçados para os doentes apanharem sol e fazerem a cura d’ar. O material 
de construcção, decorações, W. C., etc., obedecem aos mesmos princípios 
hygienicos que os sanatorios para ricos.”

 No entanto, dividiu a área em 3 zonas, a saber: a primeira 
(desde a praia até 300 metros) para sanatórios marítimos e kurhoteis para os 
predispostos; a segunda, uma zona média: (de 300 metros à região de 
nevoeiros), porque tem clima seco, para sanatórios; e uma última: zona 
superior de grande altitude ou região de nevoeiro: absoluta pureza de ares e 
intensidade elevada de raios solares. Em Janeiro de 1904, Hintze aprova o 
projecto geral para construção de sanatórios na Madeira, ficando o 
concessionário autorizado a proceder aos projectos definitivos, para 
aprovação e para se proceder às correspondentes expropriações. 

2 Pelos desenhos anexos, poder-se-á 
verificar que o projecto inicial sofre alterações, por parte da ANT e da 
concessionária, para edificar o Sanatório dos Marmeleiros (início da 
construção em 19053

Por outro lado, os sanatórios para ricos (que pela descrição será o 
Kurhotel do Littoral, descrito adiante, não construído), apresentam a seguinte 
descrição analítica dos desenhos pela concessionária apresentados: “as 
plantas de dois annexos indispensaveis: um para os diversos recreios e outro 
para o pessoal da administração, direcção, escritorios, etc., tudo distribuído 
por uma vasta superfície, onde possam estabelecer-se plantações de pinhaes, 
jardins espaçosos, Jogares para a cura de ar, etc. De todas estas disposições 
será opportunamente levantada a competente planta topographica. As 
edificações destinadas aos doentes constam de tres corpos separados 

). 

                                                                 
1 Cfr. Parecer do Conselho Superior de Higiene Pública, in SN. 1909. Os Sanatórios da 
Madeira. Lisboa. Imprensa Libano da Silva. pp. 23-49. 
2 SN. 1909. Os Sanatórios da Madeira. Lisboa. Imprensa Libano da Silva. pp. 35 a 36. 
3 VASCONCELOS, Teresa. 2008. O Plano Ventura Terra e a Modernização do Funchal 
(primeira metade do Século XX. Funchal. Empresa Municipal “Funchal 500 anos”. p. 
101. 
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communicando entre si por galerias, passagens cobertas e escadas, e por tal 
modo angularmente dispostas que os doentes possam todos gozar da 
exposição-sul e do mesmo panorama, havendo tambem terraços cobrindo os 
edificios para as curas de ar e luz, e elevadores para os differentes andares e 
terraços. O edifício central tem rés-do-chão e quatro andares, sendo em todos 
estes a parte voltada ao sul para quartos de cama, os quaes são 
sufficientemente espaçosos e o lado sul envidraçado para formar, juntamente 
com a varanda, uma divisão onde os doentes possam apanhar luz e sol. Na 
fachada norte haverá ventiladores para arejamento dos quartos e corredores. 
No 2º. e 3º. andares haverá entre cada dois quartos uma casa de banhos com 
todos os pertences e condições hygienicas. No 1º e 4º andares haverá casas de 
banho communs. Do lado norte construir-se-hão quartos separados para 
doentes, ficando tambem d'este lado os quartos para enfermeiros, casas de 
banhos, w. c. e lavandarias. Os corredores d 'este lado abrem para halls cheios 
de ar e luz, podendo alguns ser aproveitados para serviços religiosos. Os 
edifícios lateraes teem tres andares com a mesma disposição de quartos, 
systema de ventilação, e havendo ao lado pequenas e grandes habitações 
para os ricos. O numero de quartos de cama em todos os tres edifícios é de 
196, variando a capacidade entre 40 e 60 metros cubicos. O material de 
construcção das paredes, garantido quanto á qualidade pelo concessionaria, é 
a pedra, o ferro e o cimento combinados de modo a permittirem todas as 
desinfecções, ao que tambem serão apropriadas as decorações e mobilia do 
interior dos quartos. Todos os quartos teem canalisação de agua quente e fria, 
duches nos quartos de banho, e apparelhos automaticos de lavagem nos w.cs. 
(...) Os quartos para serviço medico, salas de consulta, laboratorios, etc., são 
distribuidos pelo rés-do-chão e 1º. andar do edifício central. Completam esta 
edificação casa de jantar, restaurantes, salas para bilhares e para fumar, 
salões para concertos, biblioteca, uma lavandaria, uma casa de desinfecção, 
estabulo para vitellas, gallinheiros, etc., quasi tudo distribuido 
convenientemente pelo rés-do-chºao, 1º. andar e subterraneos, encontrando-
se nestes as cozinhas e suas dependências.“1

Essas expropriações referem-se apenas à Quinta Pavão, que entrou 
em litígio, já que as outras duas, pertencentes ao mesmo eixo e justapostas, 
Quinta Bianchi e Quinta Vigia, já pertencem à Companhia dos Sanatórios

 

2

                                                                 
1 SN. 1909. Os Sanatórios da Madeira. Lisboa. Imprensa Libano da Silva. pp. 34 a 35. 
2 PEDROSO, Consiglieri. 1906. No Funchal – Os Lazaretos e os Sanatórios. Brasil 
Portugal - Revista Quinzenal Illustrada, 172, pp. 60-61 

. A 
Quinta Pavão é propriedade de um inglês, que não chegou a um 
entendimento do valor para expropriação. Assim, recorre ao Foreign Office. A 
empresa concessionária "agarrou-se" ao governo alemão, abrindo Portugal 
um conflito aberto entre as duas nações. O Presidente do Conselho, por 
motivos de doença (ao que parece, alegados) não recebeu o representante da 
Alemanha quando este o procurou. O Governo alemão entrega nota para 
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insistir na resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Só assim se abriram 
as negociações entre "as duas chancellarias".  

A empresa concessionária desiste de parte do terreno - o mesmo ao 
qual o governo não "se arreceou" a aplicar a expropriação, "mediante uma 
soma que se diz ser de 50 contos"1

A comissão da ANT verifica que foram aplicadas as alterações nos 
edifícios que o Príncipe pretende construir (referentes ao Sanatório Palace-
Hotel e Sanatório Popular da Madeira (Marmeleiros). Este pretende que se 
autorize a construção de um sanatório com o nome de "Hotel Quinta 
Sant'Anna, aproveitando as casas que ocupam a parte mais alta da Quinta de 
Sant'Anna, que estão em bom estado de conservação. É aprovado o parecer 
em 01.09.1904, "pois dão todas as garantias de higiene moderna e servidão 
para desde já se fazerem estudos de climoterapia na Madeira

. No entanto, esta quinta será, em Março 
de 1905, adquirida por M. Faber e, ainda no mesmo mês, vendida a William e 
Alfred Reid. 

2

No ano de 1905, O príncipe anuncia que estão já concluídos os 
trabalhos do Kurhotel Madeira, no qual estão reservados 10 lugares para 
pobres. Em projecto, existe o Kurhotel do Littoral, com quatros pisos, a 
construir nas quintas Vigia, Pavão e Bianchi, que acreditamos não ter sido 
construído (nos moldes do projecto arquitectónico analisado). Este último 
edifício obteve aprovação do ANT, que refere que "foram cumpridas (…) todas 
as exigências, não só da melhor arte, estabelecendo-se assim o princípio como 
foi indicado pelo digníssimo Conselho Superior de Saúde e por esta comissão 
com respeito à separação dos serviços terapêuticos pelos agentes físicos em 
pavilhões separados”.

. Entre o 
Conselho Superior de Higiéne Pública e Hintze Ribeiro, é fixado um prazo de 3 
anos para o término da construção.  

3

Ocorreu aos médicos Dr. Sousa Martins e Dr. Serrano

 

A ESTÂNCIA CLIMÁTICA DA “SERRA DA ESTRELLA” – A TUBERCULOSE 
PELOS TUBERCULOSOS: DO “ESQUIMÓ” A SOUSA MARTINS 

4

                                                                 
1 Id., Ibid. 
2 SN. 1909. Os Sanatórios da Madeira. Lisboa. Imprensa Libano da Silva. p. 27 
3 Id., Ibid. 
4 A. N. T.. 1929. Tuberculose – Boletim da A. N. T. IX: 1, passim. 

, “distinctos” 
professores da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa encontrar uma solução que 
evitasse as dispendiosas e fatigantes deslocações a estações climáticas em 
outros países, para prejuízo dos doentes, o estudo da Serra da Estrela para 
indicação de recuperação de tuberculosos respiratórios, por lhes parecer 
“como a mais adequada, attenta a sua altitude, a serra da Estrella, e para ella 
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voltaram as suas attenções”1, depois de Sousa Martins a ter visitado, e onde 
terá encontrado o seu amigo César Rodrigues, tuberculoso, que aí terá levado 
“uma vida de esquimó” e se terá curado da doença2

Tendo sido escolhido o “terreno” para a implantação da estância, 
teriam que ser prosseguidos estudos climatéricos e observações 
meteorológicas, para se avaliar a conveniência do local para os fins propostos. 
Assim, organizou, em conjunto com a Sociedade de Geographia de Lisboa, e 
ainda em colaboração com o colega

.  

3

Durante essa viagem, ultrapassando as dificuldades de acesso e 
locomoção, a falta de apoio local e a georreferenciação do local, foi decidido 
implantar, no Poio Negro, um observatório meterológico, proposto em 
conjunto com Brito Capelo em 1882

, uma expedição científica a toda a Serra 
da Estrela, em agosto de 1881.  

4, que inicia as suas funções em Setembro 
do mesmo ano5

A presença inicial, icónica e funcional do Observatório, “uma casa 
bastante grande, estando a dominar-lhe a cobertura sólida de lousas uma 
pequena torre onde se encontram muitos instrumentos de observações desde 
o catavento ao thermometro”

.  

6 irá servir de referência para a substanciação da 
estação climatérica, a par da já consolidada Guarda, da Serra da Estrela – O 
Sanatório da Serra da Estrella, do Observatório, de Manteigas ou, 
simplesmente, da Serra7, considerado um núcleo embrionário sanatorial 
tuberculoterápico8

                                                                 
1 GUIMARÃES, Rodrigo Antonio Teixeira. 1887. O tratamento Climatérico da 
Tuberculose Pulmonar e a Serra da Estrella. Porto. Typ. Da A. J. Silva Teixeira. p. 63. 
2 NEVES, Cassiano. 1937. Sanatórios de Planície. Lisboa. Tip. Da Empresa Nacional de 
Publicidade. 
3 Também com Carlos Tavares (médico) e Emídio Navarro (publicista). Resulta a 
publicação "Quatro dias na Serra da Estrella", com prefácio de Sousa Martins. In S. L. A. 
T. 1980. ANT, IANT, SLAT - História Sumária da Instituição (1899-1979). Lisboa. SLAT. p. 
8. Resulta a publicação "Quatro dias na Serra da Estrella", com prefácio de Sousa 
Martins. 
4 REPOLHO, Sara. 2008. Sousa Martins: Ciência e Espiritualismo. Coimbra. Imprensa da 
Universidade, 2008. passim. 
5 GUIMARÃES, Rodrigo Antonio Teixeira. 1887. O tratamento Climatérico da 
Tuberculose Pulmonar e a Serra da Estrella. Porto. Typ. Da A. J. Silva Teixeira. p. 64. 
6 THADEU, João e PEREIRA DA COSTA. 1904. Uma carta da Serra da Estrella. Illustração 
portugueza - Revista Quinzenal Illustrada, I: 62, pp. 821-822. 
7 PIMENTA, J. A. Santos. 1890. A Pthisica e a Serra da Estrella e o Específico do Dr. Kock. 
Porto. Typ. de Arthur José de Sousa e Irmão. p. 27. 
8 Id., p. 33 

. Este lugar irá preencher os mais importantes requisitos 
para um sanatório para tuberculose pulmonar, muito embora a condição dos 
ventos fortes vá suscitar, na comunidade médica, reservas quando à 
localização específica, que poderá ser resolvida com a construção de muros, 
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de linhas de arborização ou outros suportes físicos para amenizar as fortes 
correntes. É assegurada a sua direcção clínica por Sousa Martins1

Este núcleo fora constituído por diversas habitações e pequenas 
barracas, de matriz primordial, que preocupavam os higienistas da época, 
pelas parcas condições de higiene e, em particular, de ventilação, que 
maioritariamente não existia nas acomodações: na época, seria recomendável 
a abertura total das janelas, ou o recurso a sistemas de ventilação natural, 
com dispositivos de abertura directa para o exterior.

. 

2

As construções tendem a ser erigidas em crescente altitude. Devido à 
inexistência de protecção aos ventos fortes de oeste, nesta zona, as 
habitações foram sendo construídas em direcção do Valle do Conde ou do 
Valle das Éguas

  

3

As primeiras barracas eram de construção simples, compostas por 
paredes de “uma única camada de costaneiras de pinho, mal sobrepostas e 
seguras ao solo, inferiormente por uns gatos de ferro e superiormente prezas 
por uns arames, que eram affinados depois de cada tempestade”

. “Construído o observatório, as barracas que até alli davam 
guarida aos operários passaram a abrigar os doentes, tal era a anciosa 
esperança n'este meio therapeutico, novo entre nós. Começou também a 
edificação de algumas casas e barracas de madeira, estendendo-se de 
nord'este a sudeste do Observatório, e indo a sua construcção aperfeiçoando-
se cada vez mais sob o ponto de vista hygienico, de modo a serem já 
toleráveis as ultimamente construídas”. Na totalidade, comportariam cerca de 
24 famílias.  

4

                                                                 
1 "O eminente Mestre não podia pois, n'uma seriação lógica de ideas, deixar de levar o 
seu entendimento para o que Portugal possuia de mais orographicamente similar ás 
regiões alpinas— a Serra da Estrella. A sua excursão ahi ficou memorável pela forma 
que lhe deu (...) , pela importância que lhe imprimiu a opinião auctorisada do Mestre, e 
pela cura de alguns dos seus doentes, que para lá enviou. Subsequentemente, dados 
colhidos por quem aproveitou a corrente das suas idêas legitimaram a fama da Serra 
da Estrella como estancia de cura da tuberculose. E n'isso se resumia, até ha poucos 
annos, o nosso recurso n'este ramo da therapeutica hygienica." in MONTERROSO, M. 
A. Da Costa. 1902. A Tuberculose e o Sanatório. Porto. s/e. pp. 59-60. 
2 PIMENTA, J. A. Santos. 1890. A Pthisica e a Serra da Estrella e o Específico do Dr. Kock. 
Porto. Typ. de Arthur José de Sousa e Irmão. p. 55. 
3 “A principiar aqui e n'um grande prolongamento até ao Vale das Éguas acham-se 
disseminadas muitas casas de saúde, em que se encontram muitos individuos, uns 
minados pelo terrivel micróbio da tuberculose, outros anémicos, e outros ainda 
predispostos.” GUIMARÃES, Rodrigo Antonio Teixeira. 1887. O tratamento Climatérico 
da Tuberculose Pulmonar e a Serra da Estrella. Porto. Typ. Da A. J. Silva Teixeira. p. 821-
822. 
4 PIMENTA, J. A. Santos. 1890. A Pthisica e a Serra da Estrella e o Específico do Dr. Kock. 
Porto. Typ. de Arthur José de Sousa e Irmão. pp. 100-102 

, 
contrapostas às barracas mais recentes, de construção mais evoluída, 
utilizando madeira devidamente impermeabilizada, com paredes duplas com 
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caixa de ar devidamente protegidas por ondulado férreo, e com ventilação 
devidamente estudada: circulação livre de ar entre o tecto e as paredes, pelo 
forro, e equipadas com um número de divisões e mobiliário estritamente 
necessárias para uma família, como uma chaise-longue para repouso e uma 
braseira.  

O número de casas disponíveis não supera a procura, e alguns 
doentes têm que se deslocar para outras estâncias climatéricas. Por outro 
lado, a ausência de infraestruturas de suporte fazem com que os 
medicamentos sejam pedidos à Guarda, e o serviço médico é prestado por 
Sousa Martins e por Basílio Freire. Desta forma se verifica que a cura por 
altitude, ainda empírica, é o método profilático por excelência. 

“É aqui que está a Davos-Platz portugueza, como declarou Sousa 
Martins, o mestre inolvidável, e foi segundo as suas indicações que alguém 
[refere-se a César Rodrigues], a quem a desesperança de cura invadiu, aqui 
mandou construir a primeira casa. Seguiram-lhe posteriormente a exemplo 
tantos e tantos a quem o mesmo mal affligia; o governo porém nem quiz ouvir 
o mestre, nem tem attendido às curas que aqui se teem operado, o que na 
verdade deveria ser incentivo bastante para obras de resultado mais 
practico.”1

É também neste local que o “Club Hermínio”, de carácter 
benemérito, está a construir – em 1890, um hospital para doentes 
tuberculosos, que será a primeira construção sanatorial de médio porte, com 
assistência clínica, construído na região. Este sanatório teria como missão 
“soccorrer os doentes de ambos os sexos, que pelas suas precárias 
circumstancias não possam seguir o tratamento recommendado pelo medico 
assistente, fornecendo-lhe transporte, casa, medico, remédios, alimentos e 
emfim tudo quanto seja indispensável para a sua melhora e cura

  

2”, além de 
servir de “polícia higiénica em todos os pontos da Serra e nas habitações” dos 
doentes.3

                                                                 
1 GUIMARÃES, Rodrigo Antonio Teixeira. 1887. O tratamento Climatérico da 
Tuberculose Pulmonar e a Serra da Estrella. Porto. Typ. Da A. J. Silva Teixeira. p. 821-
822. 
2 Estatutos do Club Herminio, art. 2.°, § 2.°. In PIMENTA, J. A. Santos. 1890. A Pthisica e 
a Serra da Estrella e o Específico do Dr. Kock. Porto. Typ. de Arthur José de Sousa e 
Irmão. p. 100 
3 PAIS, José Machado. 1994. Sousa Martins e suas Memórias Sociais. Sociologia de uma 
Crença Popular. Lisboa. Gradiva e REPOLHO, Sara. 2008. Sousa Martins: Ciência e 
Espiritualismo. Coimbra. Imprensa da Universidade, 2008. 

  
Esta estrutura irá, assim, tentar colmatar a falta de suporte clínico, e 

atender à necessidade de presença médica constante. Este hotel foi 
construído, equipado com telégrafo e posto de correio, e terminou a 
edificação em 1899, composto por 54 quartos, diversas salas e por uma galeria 
envidraçada, como que galeria de cura para exposição helioterapêutica.  
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Mais uma vez, Sousa Martins está ligado a esta instituição, sendo 
considerado sócio honorário e perpétuo pelos fundadores, embora o 
sanatório apenas tenha sido construído após a sua morte. Este sanatório era 
servido pelos acessos da estação de comboio de Gouveia, pertencente à linha 
férrea da Beira-alta, com paragem anterior à da Guarda, onde uma diligência 
conduzirá o doente até à vila, e daí por uma estrada em conclusão que o 
levará ao seu destino, a 1441 metros de altitude.1

O desaparecimento deste hotel deve-se a um incêndio grave, que o 
destruiu por completo, e sobre o qual foi erguido o Hotel da Serra da Estrela

  

2

Mais tarde, com construção iniciada em cerca de 1890, e com 
presumível data de término o ano seguinte, apresenta-se um outro sanatório, 
“conhecido pelos nomes de sanatório da Covilhã, da Nave da Areia, ou das 
Cortes”.

. 

3 A confiar na veracidade dos documentos encontrados, esta 
localização nada tem a ver com Sousa Martins e com os seus colegas, mas sim 
pelos Drs. Costa e Mouzaco, médicos da Covilhã, que pelos “bons resultados 
obtidos pelos doentes na Serra, a immensa procura e carência de casas 
n'aquelle local, e emfim o desejo de dotarem a sua terra, onde a phtisica 
tende a alastrar-se, d'uni melhoramento que fosse também d'intéressé para a 
humanidade” e pelo facto de bem conhecerem a região, onde a estrada para a 
Covilhã cruza a ribeira de Cortes, sugeriram a construção de um hotel para 
doentes tuberculosos, 1530 metros de altitude, que em 1890 já tinha as 
paredes erigidas.4

                                                                 
1 PIMENTA, J. A. Santos. 1890. A Pthisica e a Serra da Estrella e o Específico do Dr. Kock. 
Porto. Typ. de Arthur José de Sousa e Irmão. p. 27. 
2 “À altitude de 1530 m, no planalto chamado Nave da Areia, onde o primeiro 
tuberculoso curado na Serra, Alfredo César Henriques, ergueu o Sanatório-Hotel dos 
Hermínios, convida-nos hoje um Hotel moderno com “appartements” luxuosos. A 
aristocracia da Covilhã e alguns afortunados forasteiros construíram os seus chalés em 
volta, mais adiante existe um monumento erigido à memória do Dr. Sousa 
Martins(...).” In WACHSMANN, Fred. 1949. Como eu vi a Serra da Estrela, Alcobaça. 
Tipografia Alcobacense, Lda. 
3 “Seria conveniente também n'esta vertente oriental da Serra estabelecer estações 
gradativas por exemplo no Valle de Santo Antonio para o sanatório da Covilhã, na 
encosta superior á Villa de Manteigas para o do observatório, e para a Guarda, servia a 
da Povoa de Mileu em que já fallei.  Se o doente tem tomado a Guarda para estação 
gradativa e pretende dirigir-se para a Serra, tem por ora um caminho só; por Gaya, 
Aldeia de Matto, Manteigas e Serra; dentro em breve porem terá mais dois, um pelo 
caminho de ferro da Beira Baixa até Bellomonte, e d'ahi em carro por Aldeia de Matto 
ao sanatório ; e o outro por estrada directa da Guarda a Manteigas por Famalicão. 
D'estes três caminhos, o primeiro, por Gaya, alem de ser longo tem o grande 
inconveniente de o doente passar de 1039 metros d'altitude a 500 e tornar logo a subir 
a 1441.”. PIMENTA, J. A. Santos. 1890. A Pthisica e a Serra da Estrella e o Específico do 
Dr. Kock. Porto. Typ. de Arthur José de Sousa e Irmão. p. 32. 
4 PIMENTA, J. A. Santos. 1890. A Pthisica e a Serra da Estrella e o Específico do Dr. Kock. 
Porto. Typ. de Arthur José de Sousa e Irmão. p. 105. 
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O edifício seria bem protegido dos ventos fortes por uma série de 
penedos já existentes, num local completamente desabitado1

“E é de esperar em fim que, no acabamento d'esta casa, se attendant 
a todas as exigências scientificas modernas.”

, e relativamente 
perto da Covilhã (planalto de Nave de Areia). A proximidade da ribeira poderia 
permitir a prática de hidroterapia. O edifício é composto por três corpos. No 
corpo central encontra-se o salão de visitas, a sala de jantar, banhos, 
arrecadações, retretes, ets., enquanto os corpos laterais comportam 12 
quartos (metade com orientação nascente e os restantes a poente, com pé-
direito de 3.5m e dimensões de 6x4m, o que lhes determina grande cubagem 
para a época). O edifício é completamente isolado do exterior, por paredes de 
granito e juntas de cal, com caixa-de-ar, e faces protegidas a ferro zincado, os 
corredores com grandes aberturas, paredes-mestras e cozinha adjunta ao 
edifício, mas individualizada.   

2

O recurso à estatística e ao movimento dos médicos entre os 
sanatórios, a experimentação de edifícios tecnicamente desenvolvidos (como 
é o caso dos edifícios da Madeira, em termos engenharia), tais como métodos 
de tratamento e profilaxia que se estavam a desenvolver na época – apenas 
mais tarde, principalmente com o recurso ao B. C. G., tal condição não se vai 
verificar. Os princípios higiénicos e os modelos higienistas, tanto ao nível 

 A análise destes dados 
prossegue, na tentativa de compreender o nascimento e o destino do edifício. 

 
Portugal mostra assim o pioneirismo perante o Mundo, ao explorar a 

Madeira perante as adversidades do bacilo da tuberculose, na tentativa de 
disseminar a peste branca que assolava a Europa e, em particular (e com 
níveis muito altos), o país. Os Kurhouse e os Kurhotel, utilizando as 
designações da época, são conceitos baseados em casas ou hotéis que 
serviriam de abrigo de cura a tuberculosos. A arquitectura é manifestamente 
pronunciada em carácter de abrigo primordial, de reserva, e nem tanto de 
cariz ou programa hospitalar e, numa outra vertente, de isolamento, de 
barreira, que se irá verificar mais tardiamente, com a construção de sanatórios 
em toda a sua força sistemática. Existe ainda um outro exemplo ilustrador de 
tal situação: o sanatório do Seixoso, unidade hoteleira no norte do país, que 
serviria também para abrigo de tuberculosos pulmonares. É também por esta 
altura que se inicia a classificação mais pronunciada entre os sanatórios de 
montanha e de altitude, acompanhando os estudos clínicos que se vão 
disseminando. Portugal está receptivo ao desenvolvimento científico nacional, 
participando em todas as conferências internacionais mais importantes, e 
mais tardiamente, recebendo uma das Conferências Internacionais de 
Tuberculose, na cidade de Lisboa. 

                                                                 
1 Apenas com a presença de uma pequena casa de habitação. 
2 PIMENTA, J. A. Santos. 1890. A Pthisica e a Serra da Estrella e o Específico do Dr. Kock. 
Porto. Typ. de Arthur José de Sousa e Irmão. pp. 109-110. 
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urbano como à escala urbana, estavam já a ser desenvolvidos e integrados em 
projectos legislativos.  

O sanatório-abrigo, como se verifica, é patente em todos estes 
exemplos, quer seja por autoconstrução quer por projecto, mas não ficará em 
voga mais tempo: a construção de unidades sanatoriais desenvolvidas irá 
mudar os paradigmas arquitectónicos, reformulando-nos, e dispô-los ao uso 
dos recursos médicos. 

 Estão em estudo, pelo autor, as plantas dos edifícios 
referidos, além de outros dados textuais e gráficos. 

Os sanatórios deixaram de fazer qualquer tipo de sentido quando, 
aparentemente, a epidemia estava erradicada, e a quimioterapia (em 
conjunto com os meios disponíveis nos dispensários e nos hospitais 
generalistas) assegurou o tratamento em ambulatório. O sanatório assume 
assim um papel macrófago relativamente a si próprio, porque na década de 70 
assistimos ao seu fim hospitalar, em grande parte devido à sua eficácia. Como 
exemplo, o sanatório da Figueira da Foz, que nunca o chegou a ser, mostra o 
paradigma moderno em toda a sua força, ao nível de Alvar Aalto e o seu 
sanatório de Paimio, obra que mostra, como poucos, a partir da praia, uma 
modernidade ainda estranha. Um púlpito moderno que, em questão de dias, 
se transformou puramente num hospital, sem necessidade de alterações. No 
entanto, tantos outros, assistiram calmos ao declínio da sua importância, 
permanecendo hoje em ruína, aguardado o seu devido reconhecimento. 

A Arquitectura passa a ruína, vestigial de investigações pioneiras em 
Portugal e no Mundo, vítima de estudos internacionais e funcionando como 
modelo que, hoje em dia, cai no esquecimento, qual ferida exposta nos 
edifícios que, já não brancos, mas sujos, revoltam ao seu passado. 

 

 
Imagem 1 – Quinta Sant’Anna (Inst. provisória). Funchal. Alçado e vista dos 
jardins 1

                                                                 
1 In SN. 1909. Os Sanatórios da Madeira. Lisboa. Imprensa Libano da Silva. p. 49 

. 
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Imagem 2 – Kurhotel Amelia (Inst. provisória). Funchal. Vista de Conjunto 1. 
 
 
 

 
Imagem 3 – Sanatório Popular dos Marmeleiros 2

                                                                 
1 In SN. 1909. Os Sanatórios da Madeira. Lisboa. Imprensa Libano da Silva. p. 50 
2 In SN. 1909. Os Sanatórios da Madeira. Lisboa. Imprensa Libano da Silva. p. 51 

. 
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Imagem 4 – Sanatório da Madeira – Pavilhão para os pobres.1 

 

 
Imagem 5 – Torre e Casa do Observatório, Serra da Estrela.2

                                                                 
1 A. N. T.. 1905. Relatório e contas acerca da Gerência Social relativa ao anno 
economico de 1903-1904 apresentado à Assembleia Geral dos Sócios da A. N. T. Lisboa. 
Typ. Adolpho de Mendonça. p. 92 
2 In THADEU, João e PEREIRA DA COSTA. 1904. Uma carta da Serra da Estrella. 
Illustração portugueza - Revista Quinzenal Illustrada, I: 62, pp. 823 e 821. 
 

 
 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 928 - 

 
F  – As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono 

 
MEDICAMENTOS PARA PSIQUIATRIA NO FORMULÁRIO DOS HOSPITAIS DA 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA (1891-1932) 
 

1JOÃO RUI PITA; 2ANA LEONOR PEREIRA; 3JOSÉ MORGADO PEREIRA; 
 4JOANA SÁ FERREIRA 

 
1 Centro de Estudos Intersdisciplinares do Século XX - CEIS20, e 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra 

2CEIS20e Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
3CEIS20-Universidade de Coimbra 
4CEIS20-Universidade de Coimbra 

jrpita@ci.uc.pt 
 

Palavras-chave: Formulário; Medicamentos; Psiquiatria 
 

Em 1932 foi publicado o Formulário dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra organizado pelo médico e professor da Faculdade de Medicina A. 
Vieira de Campos. Esta obra veio substituir o Formulário então existente 
datado de 1891 e que se mostrava ultrapassado face aos avanços que entre 
finais do século XIX e na primeira metade do século XX se operaram no sector 
da farmácia e da terapêutica medicamentosa com o surgimento de novas 
drogas e de novas formas farmacêuticas. O Formulário de 1932 inscreve os 
medicamentos (1336 fórmulas) pela sua composição tendo em consideração o 
princípio activo fundamental, contrariamente à listagem por forma 
farmacêutica inscrita no formulário anterior. O autor divide a obra em duas 
partes principais e um anexo: medicamentos para uso interno; medicamentos 
para uso externo; reagentes. Na obra encontramos medicamentos para 
aplicação em clínica psiquiátrica como os brometos, o lítio, o luminal, a 
valeriana, o veronal, etc. Trata-se de uma excelente amostragem para um 
período anterior à “revolução” psicofarmacológica. 

No presente estudo os autores, na sequência de trabalhos anteriores 
e de projectos de investigação em curso realizados em formulários e 
farmacopeias, avaliam a presença de medicamentos aplicáveis em psiquiatria 
existentes no Formulário dos Hospitais da Universidade de Coimbra 
sublinhando as características dos fármacos existentes e a finalidade 
terapêutica de acordo com os diagnósticos médicos da época e os 
diagnósticos psiquiátricos em particular. Nele encontramos tanto drogas de 
origem química como de origem vegetal, algumas delas originárias da América 
do Sul e uma variedade significativa de formas farmacêuticas. 
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Em 1940, em pleno Estado Novo, é estabelecida em Portugal, por 

sugestão do Grémio Nacional das Farmácias (GNF), a Comissão Reguladora 
dos Produtos Químicos e Farmacêuticos (CRPQF), uma instituição de 
regulação económica da área do medicamento tutelada pelo Ministério da 
Economia. 

Depois da fundação desta instituição promulgaram-se leis e 
regulamentos que tentavam por cobro à desorganização que se vivia no sector 
do medicamento. Vivia-se um período de grande crescimento da indústria 
farmacêutica no território nacional o que se pode constatar pelo aumento do 
valor das exportações de medicamentos em Portugal, nomeadamente para o 
Brasil. 

Mais tarde, em 1957, sob a orientação da CRPQF é publicado o 
Decreto nº 41448 o primeiro diploma a instituir em Portugal um sistema de 
autorização de introdução de medicamentos no mercado. Com este diploma 
foi criada a Comissão Técnica de Novos Medicamentos (CTNM). De um modo 
geral as alterações em curso proporcionaram maior rigor científico na 
avaliação dos medicamentos. Esta legislação surge pouco depois da Lei do 
condicionamento da indústria farmacêutica nacional (1954). 

A indústria farmacêutica vivia um período dourado com o surgimento 
de novos medicamentos e novas terapêuticas. Havia a consciência de que era 
necessário organizar este sector economicamente importante e que 
consolidava os seus argumentos industriais e comerciais em bases científicas. 

Neste trabalho os autores pretendem mostrar de que forma a CRPQF 
veio alterar a regulamentação de medicamentos em Portugal e de que forma 
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a criação da instituição se reflectiu no mercado de medicamentos e 
proporcionou uma cientificação da produção medicamentosa. 

INTRODUÇÃO 

A indústria de medicamentos em Portugal1, bem como noutros países 
teve origem, em parte, a partir das farmácias de oficina2

No que respeita à farmácia e ao medicamento, na época conhecido 
como especialidade farmacêutica, aquele organismo publicou em 1929 um 
diploma que regulava o exercício da arte de farmácia

. 
Em Portugal, as farmácias e os laboratórios de produção de 

medicamentos estavam sob a tutela do Ministério do Interior, mais 
precisamente da Direção Geral de Saúde (DGS), um organismo estatal que 
nasceu em 1989 com competências delineadas na área da Saúde Pública.  

3 e em 1931 o 
regulamento da importação e venda de medicamentos de origem 
estrangeira.4

Em 1939 foi publicado o Regulamento da Indústria Farmacêutica
  

5

Podiam comprar-se medicamentos nas farmácias, nas drogarias, ou 
diretamente nos laboratórios produtores de medicamentos. Tudo isto apesar 
de, por lei

 
pela Direção Geral de Saúde. Este regulamento definia algumas normas para a 
instalação de laboratórios de produtos farmacêuticos. Apesar dos diplomas 
legislativos e regulamentares que apoiavam tanto a profissão farmacêutica, a 
arte de farmácia e consequentemente o medicamento, quanto a indústria 
farmacêutica, as incertezas e dúvidas no meio eram muitas.  

6

                                                                 
1 O presente estudo integra-se no projeto de investigação “Processo histórico de 
cientificação dos medicamentos em Portugal: vertente normativa e institucional (1940-
2007)” (Bolsa de doutoramento: FCT – SFRH/BD/62488/2009). 
2 A título meramente exemplificativo, os laboratórios Merck nasceram na modesta 
“Farmácia do Anjo”, em Darmstad, na Alemanha; 1954. Eco Farmacêutico Junho: 3-4. 
Em Portugal várias farmácias produziram medicamentos nos seus laboratórios e outras 
ampliaram o seu sector de produção. Veja-se, por exemplo, a lista de expositores do 
primeiro congresso nacional de farmácia e do primeiro congresso nacional da indústria 
farmacêutica realizados em Portugal, respetivamente em 1927 e 1968. 
3 Decretonº17636, de 21 de Novembro de 1929. 
4 Decreto nº19331 de 10 de Fevereiro de 1931. 
5 Decreto nº29537 de 18 de Abril de 1939. 
6 Decreto nº17636, de 21 de Novembro de 1929, artigo 2º. De acordo com este mesmo 
artigo, as drogarias só poderiam vender medicamentos manipulados e especialidades 
farmacêuticas constantes de lista organizada e revista pelo Conselho Superior de 
Higiene. 

, apenas as farmácias poderem vender medicamentos ao público. 
Para além disso, a organização dos serviços de Previdência, ou a sua falta de 
organização, permitiam os ‘amigos de amigos’ adquirirem medicamentos 
diretamente nas respetivas Caixas de Previdência em condições mais 
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vantajosas do que se os adquirissem nas farmácias1

Como primeira consequência da sua constituição e de acordo com os 
objetivos para os quais havia sido criada, foi publicado em 1941 o 
Regulamento do Comércio de Medicamentos Especializados

.  Estes fatos resultavam 
numa grande desorganização do sector, sobretudo no que dizia respeito aos 
preços praticados. 

Na tentativa de por cobro às incertezas instaladas foi criada, em 
1940, a Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos 
(CRPQF), uma instituição de regulação económica do setor. Por sua vez, a 
regulação sanitária continuava sob tutela da DGS, ainda que em consonância e 
colaboração com a recém criada CRPQF. Desde então passou a haver uma 
instituição disciplinadora do sector económico do medicamento. 

2

Todos estes fatos geraram a nível mundial uma preocupação para 
com a garantia de qualidade dos produtos farmacêuticos, dado o seu peso na 
defesa da Saúde Pública e até porque começavam a surgir problemas graves 
com medicamentos

, há muito 
reclamado pela classe farmacêutica, na tentativa de disciplinar o comércio das 
especialidades farmacêuticas. 

Vivia-se uma época de grande efervescência científica e no que diz 
respeito à farmacologia, viviam-se tempos de significativas descobertas, de 
que é exemplo a antibioterapia. As mudanças que se operavam 
farmacologicamente, aliadas à propaganda cada vez mais forte de 
medicamentos proveniente da sua industrialização, refletia-se no consumo de 
medicamentos. O mercado de medicamentos estava em franca expansão com 
cada vez mais moléculas novas e mais especialidades farmacêuticas.  

3

A introdução de medicamentos no mercado dependia de autorização 
da DGS, mais propriamente dos Serviços Técnicos do Exercício de Farmácia 
Comprovação de Medicamentos, depois de ouvida a CRPQF que emitia 
parecer em relação ao preço do mesmo. O principal requisito para a 

.  
Até aqui a regulamentação existente visava essencialmente a 

proteção da economia nacional e a disciplina de preços.  

                                                                 
1 Estas observações resultam da análise de periódicos farmacêuticos da altura que 
referiam muito esta questão, uma vez que ela resultava numa grande crise na farmácia 
portuguesa. Esta crise resultava da quebra da margem de lucro por altura da II Guerra 
mundial, mas também da falta de fiscalização que se vivia. As leis eram bem claras e 
impediam a venda das especialidades farmacêuticas fora das farmácias, pelo menos na 
sua grande maioria. No entanto, na prática isso não se verificava. 
2 Despacho do Ministro da Economia de 15 de Abril de 1941. 
3 Em Portugal o chamado ‘Caso da Lipocina’ teve grande repercussão na imprensa e 
ditou mudanças na forma de olhar os medicamentos. 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 932 - 

autorização de introdução de um medicamento no mercado  era a autorização 
do preço do mesmo, feita pela CRPQF.1

Para este estudo foram inicialmente analisados os diplomas 
legislativos que regulavam o sector em cada um dos períodos analisados 
(1940-1960) assim como trabalhos já publicados nesta área pelos autores J.R. 
Pita e A.L. Pereira

 
Refletindo as tendências mundiais é publicado em 1957 o Decreto 

nº41448 e com ele passa a ser necessário cumprir uma série de preceitos 
relacionados com a qualidade e segurança dos medicamentos.  

Este mesmo Decreto cria a Comissão Técnica de Novos 
Medicamentos (CTNM) que funcionava na DGS e que foi o ponto de viragem 
na cientificação de medicamentos em Portugal. Depois da sua criação o modo 
de olhar o medicamento mudou e as exigências científicas para que um 
medicamento entrasse no mercado foram sucessivamente crescendo. 

2

Quando a Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e 
Farmacêuticos (CRPQF) foi criada estavam em vigor vários diplomas que 
regulavam o exercício da arte de farmácia

. Para complementar a investigação foram estudadas 
publicações das instituições relacionadas com a farmácia e com o 
medicamento, nomeadamente publicações da CRPQF, DGS, Grémio Nacional 
das Farmácias e alguns periódicos farmacêuticos, bem como alguns estudos 
publicados noutros países. 
 
CONTEXTO JURÍDICO DE CRIAÇÃO DA CRPQF 
 

3, a importação e venda de 
medicamentos de origem estrangeira4, os preços dos medicamentos 5, bem 
como a indústria farmacêutica6

No Decreto nº17636 destacamos, pelo interesse que traz a esta 
análise, o artigo 1º em que se referia que a preparação de medicamentos, 

. 

                                                                 
1 Duarte, António Groen. 2008. Infarmed 15 anos: olhar o passado, projectar o futuro. 
Lisboa. INFARMED: Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. – 
Ministério da Saúde 
2 Cf, por exemplo, PITA, João Rui. 2004. Sanitary normalization in Portugal: pharmacies, 
pharmacopoeias, medicines and pharmaceutical practices (19th-20th Centuries). 
European Health and Social Welfare Policies, Brno, Vutium Press. 434-453. PITA, João 
Rui. 2007. História da farmácia,3ª ed. Revista. Coimbra. Minerva Coimbra. PITA, João 
Rui; PEREIRA, Ana Leonor. 2002. A Europa científica e a farmácia portuguesa na época 
contemporânea. Estudos do Século XX. 2: 231-265. PITA, João Rui. 2006. Dos 
manipulados à indústria de medicamentos: ciência e profissão farmacêutica em 
Portugal (1836 -1921). História ecológico-institucional do corpo. Coimbra. Imprensa da 
Universidade. pp 29-50.  
3 Decreto nº17636, de 21 de Novembro de 1929. 
4 Decreto nº19331, de 10 de Fevereiro. 
5 Publicado em 1933. 
6 Decreto nº29537, de 18 de Abril. 
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especializados ou não, só era permitida nas farmácias e em laboratórios 
especiais montados para esse fim, os laboratórios de produtos farmacêuticos. 
O aviamento de receitas e a venda ao público de medicamentos e substâncias 
medicinais competiam exclusivamente às farmácias.  

As drogarias apenas podiam vender ao público drogas e produtos 
químicos medicinais não manipulados e as especialidades farmacêuticas que 
constassem de lista devidamente elaborada para o efeito (artigo 2º).   

O artigo 13º referia-se à recolha de amostras de vários produtos para 
verificação da sua pureza, análise que seria feita no Instituto Central de 
Higiene do Dr. Ricardo Jorge.  

O Regulamento da importação e venda de medicamentos 
especializados de origem estrangeira instituía que esta atividade só podia ser 
desenvolvida pelas firmas que se dedicassem ao comércio por grosso de 
drogas, farmácias e laboratórios de produtos farmacêuticos que para tal 
deviam estar inscritos na DGS (artigo 1º).  

Já o Regulamento da Indústria Farmacêutica de 1939 foi publicado no 
sentido de promover o seu aperfeiçoamento técnico e garantir a pureza dos 
seus produtos e ainda de defender a indústria nacional. Na época começava a 
perceber-se que não podíamos viver dependentes da indústria estrangeira ao 
nível que fosse, mas sobretudo no âmbito da saúde, um vetor tão importante 
da economia nacional. 

 
CRIAÇÃO DA COMISSÃO REGULADORA DOS PRODUTOS QUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS 
 

Como reflexo da Guerra Mundial que se vivia, começava a haver 
escassez de alimentos, mas também de produtos químicos para a 
manipulação de medicamentos. Através de organismos corporativos era 
possível obter “um mínimo insignificante de necessidades, e estas mesmo em 
perspetiva de desaparecimento.” (1941. Interesses Coletivos – a acção do 
G.N.F. Boletim do Grémio Nacional das Farmácias. Agosto: 4-5). E, “foi dentro 
desta pouco animadora previsão que o G.N.F.1

                                                                 
1 Grémio Nacional das Farmácias 

 requereu ao Sr. Presidente do 
Conselho, em Outubro de 1939, para ser criada a Comissão Reguladora dos 
Produtos Químicos e Farmacêuticos, organismo corporativo de coordenação 
económica que, no curto período da sua existência, já largos serviços tem 
prestado à vida da Farmácia a braços com a mais desenfreada concorrência de 
que há memória.” (1941. Interesses Coletivos – a acção do G.N.F. Boletim do 
Grémio Nacional das Farmácias. Agosto: 4-5). A CRPQF é criada em 1940 com 
a publicação do Decreto nº30270 de 12 de Janeiro. Surge em pleno Estado 
Novo Corporativo e em plena II Guerra Mundial, num momento em que o 
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Estado se propôs a coordenar e disciplinar a vida económica do país.1

Na altura de criação da comissão dependia-se muito do comércio 
internacional

 Neste 
contexto de grandes condicionalismos foi criada como uma instituição de 
coordenação essencialmente económica e daí os objetivos a que se propunha.  

2

Na constituição deste organismo foram considerados três grandes 
agrupamentos: “1.Os produtos medicinais e as especialidades farmacêuticas; 
2.Os adubos, corretivos e outros produtos utilizados na agricultura; 3.As 
drogas e produtos não especificados, incluindo, entre outros, os artigos de 

, condição que o Estado pretendia reverter. Por outro lado, 
devido à escassez de métodos de informação, não se conseguia perceber o 
valor real da nossa indústria química, mas sabia-se que estava subaproveitada. 

Ou seja, era necessário fazer um “esforço de orientação, coordenação 
e fiscalização que vai abranger todas as modalidades económicas interessadas 
na matéria e vai ter como finalidade a garantia do normal abastecimento do 
País, o desenvolvimento das indústrias nacionais e a disciplina dos preços” 
(Decreto nº 30270, de 1940). 

Os objetivos traçados passavam por: 1.“Orientar, disciplinar e 
fiscalizar as actividades relacionadas com a importação, o comércio interno e a 
indústria dos produtos químicos e farmacêuticos, tendo principalmente em 
vista a garantia do normal abastecimento do País, o desenvolvimento da 
produção nacional e a manutenção do justo preço dos produtos; 2.Criar uma 
consciência corporativa e fomentar a solidariedade e a compreensão dos 
interesses comuns entre os componentes das actividades que coordena.” 
(artigo 4º) 

Denota-se dos próprios objetivos uma preocupação acrescida para 
com a indústria e com a economia nacional. Questões como a qualidade, 
segurança e eficácia dos produtos foram subvalorizadas não fazendo parte das 
atribuições desta instituição, mas sim da DGS. 

Competia à comissão reguladora em termos gerais: coordenar a ação 
dos organismos corporativos do sector que tutelava;  avaliar as condições de 
importação e abastecimento de drogas e outros produtos farmacêuticos, bem 
como de produtos químicos, a sua comercialização e produção em Portugal; 
tutelar o respetivo comércio por grosso e a retalho em Portugal, estando a seu 
cargo eventual fixação de preços e caraterísticas; inspecionar e aplicar as 
devidas penalizações às infrações verificadas. 

                                                                 
1  1956. Medicamentos especializados e produtos químicos medicinais 2 vols. Lisboa. 
Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos. p.47. 
2 A este propósito veja-se o preâmbulo do próprio diploma orgânico: “… para o período 
de 1935 a 1937, um valor médio anual de 184.000 contos, correspondentes a 126.000 
toneladas de produtos importados. Pesam particularmente no passivo da balança 
comercial o sulfato de amónio, a soda cáustica, as tintas, os adubos e os 
medicamentos” 
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tinturaria, vernizes, colas e grudes e as substâncias explosivas”, que 
constituíam três secções diferenciadas.1

“Não existe diferenciação clara entre as empresas importadoras e as 
que desempenham o papel de armazenistas, porque na maioria dos casos, as 
mesmas entidades acumulam as duas funções, acrescendo que a importação 
é, muitas vezes, praticada pelos próprios consumidores, o que tudo contribui 
para dificultar a ordenação das actividades.”

 
De fato, eram abrangidas uma série de substâncias, com as mais 

diversas aplicações e necessidades regulamentares diferentes. 
Em 1941 foi criado, em consonância com a orgânica e competências 

da própria instituição, um laboratório que compreendia dois serviços 
diferentes: Serviços de ensaio e verificação de medicamentos e substâncias 
medicinais; Serviços de estudo e análise de produtos químicos industriais 
 
DISCIPLINA DAS ACTIVIDADES 
 

2

O artigo 26º do mesmo decreto remetia para despacho ministerial as 
modalidades comerciais ou industriais que deviam estar sujeitas ao regime de 
inscrição. Esse despacho foi publicado em 13 de Março do mesmo ano

 Neste sentido o artigo 25º do 
decreto nº30270 veio estabelecer que “Só poderão exercer a sua respectiva 
actividade económica, desde que se encontrem inscritos na Comissão 
Reguladora, a partir do momento em que a sua inscrição seja declarada 
obrigatória: 1º Os importadores e armazenistas de drogas, adubos e outros 
produtos químicos e farmacêuticos; 2º As empresas singulares ou colectivas 
que exerçam qualquer ramo das indústrias de produtos químicos e 
farmacêuticos”. 

3

Na altura em que os medicamentos eram manipulados e produzidos 
nas farmácias, a partir dos produtos químicos, a responsabilidade da sua 

 e 
obrigou à inscrição as seguintes atividades: Laboratórios de produtos 
farmacêuticos; armazenistas-importadores e armazenistas de medicamentos 
especializados; armazenistas e importadores de drogas medicinais, produtos 
farmacêuticos e produtos químicos medicinais ou para análise. 

Para validar a inscrição estavam obrigados ao pagamento da 
contribuição industrial pelo exercício da respetiva atividade (artigo 27º).  
 
O LABORATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

                                                                 
1 O Decreto nº38909 de 12 de Setembro de 1952 veio fazer algumas alterações ao 
Decreto nº30270, entre elas a coordenação e disciplina da produção, comércio e 
indústria do sal, donde resultou uma 4ª secção, a do “Sal” 
2 Preâmbulo do Decreto nº30270. 
3 Data referida em  1958.  Medicamentos especializados e produtos químicos 
medicinais-Volume I. p. 58. 
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qualidade recaía na totalidade sobre o farmacêutico. Com o advento da 
indústria química, onde se inseriu naturalmente a indústria farmacêutica, e o 
desenvolvimento da investigação científica e da técnica, foram surgindo novos 
medicamentos, produzidos em larga escala. Primeiro as hormonas e vitaminas 
e mais tarde os antibióticos. 

Neste contexto sentiu-se a necessidade de fiscalizar os medicamentos 
que chegavam ao público em apelativas embalagens.  

O Decreto nº17636 estabeleceu a recolha de amostras de produtos 
farmacêuticos em farmácias, laboratórios, drogarias e outros 
estabelecimentos dedicados ao comércio por grosso de medicamentos para 
ser verificada a sua pureza.1

O Regulamento da importação e venda de medicamentos 
especializados de origem estrangeira estabeleceu que nenhum destes 
produtos podia ser colocado à venda sem prévia análise da composição 
qualitativa e quantitativa.

  As respetivas análises seriam realizadas no 
Instituto Central de Higiene do Dr. Ricardo Jorge. 

2

No inicio eram apenas analisadas as especialidades farmacêuticas que 
continham como único princípio ativo as vitaminas B1 e C. Mais tarde alargou-
se às demais especialidades, mas com o tempo eram poucos os produtos que 
apresentavam deficiências

 Para soros, vacinas e produtos afins, as análises 
seriam realizadas no Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana. Para todos 
os outros produtos as análises seriam realizadas por farmacêutico português 
em farmácia ou laboratório da especialidade. 

Com a criação da CRPQF surgiu a ideia de criar nesta instituição um 
laboratório de verificação e comprovação de medicamentos que apoiasse a 
fiscalização destes produtos, já estabelecida por lei. 

A principal função deste laboratório era portanto servir de suporte 
técnico a várias instituições do setor, nomeadamente a própria CRPQF e a 
DGS.  

Aos medicamentos analisados pelo laboratório era colocado um selo 
que comprovava a sua análise, o que acabava por ser uma garantia oficial.  

3

                                                                 
1 Artigo 13º do Decreto nº17636. 
2 Artigo2º do Decreto nº19331. 
3 Ver 1968. I Congresso Nacional da Indústria Farmacêutica – II Volume. Lisboa. p. 58.   

, o que demonstra a importância da sua criação. 
O laboratório caracterizava-se por estabelecer uma estreita 

colaboração com a Indústria Farmacêutica. Outra importante função do 
laboratório era a análise dos produtos que se destinavam ao mercado 
externo. Era o laboratório da CRPQF que emitia os respetivos certificados de 
qualidade exigidos pelos importadores estrangeiros.  
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RUMO À CIENTIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS  
 

Com a criação da CRPQF e com a publicação do tão ansiado 
Regulamento do Comércio de Medicamentos Especializados, alcançou-se 
alguma ordem num setor economicamente tão importante como a indústria 
farmacêutica.  

A Indústria nacional de medicamentos estava em expansão, resultado 
da efervescência científica e técnica, mas também à importante ação da 
CRPQF. Por outro lado a assistência farmacêutica prestada pelo sistema de 
previdência estava, finalmente, devidamente regulamentada1

Outra situação que contribuiu de modo decisivo para o despertar da 
consciência para a necessidade de regulamentar o setor dos medicamentos, 
sobretudo as condições de entrada no mercado foi o ‘Caso da Lipocina’.

. Ainda que 
apresentasse várias fragilidades e não abrangesse toda a população, a verdade 
é que o número de beneficiários estava a aumentar e consequentemente o 
consumo de medicamentos era maior. 

Por outro lado assistíamos a uma propaganda cada vez mais forte por 
parte da indústria de medicamentos. Tanto a propaganda que chegava aos 
médicos, como a que se destinava a toda a população. Perante embalagens 
cheias de cor e muito apelativas o público era levado a acreditar em curas 
quase milagrosas. Chegou-se a uma situação praticamente insustentável, 
tanto para os médicos que se viam confrontados com uma multiplicidade de 
apresentações e designações para um mesmo princípio ativo, como para a 
farmácia que não conseguia ter espaço para albergar tamanha quantidade de 
medicamentos. Mas também para a indústria farmacêutica este fato era 
prejudicial, sendo de toda a conveniência acabar com a concorrência 
exagerada de produtos similares, pois dessa forma poderiam ocupar nichos de 
mercado para os quais estivessem melhor apetrechados. (1951. Boletim do 
Grémio Nacional das Farmácias. Dezembro) 

Mais uma vez instalaram-se fortes dúvidas e incertezas e isso refletia-
se na própria evolução do setor, que apesar de existir, era muito lenta.  

2

A juntar a estes fatos, o regime de condicionamento da indústria de 
preparação de especialidades farmacêuticas, estabelecido pelo Decreto 
nº39633, de 5 de Maio de 1954, referia expressamente no artigo 26º que os 
Ministros do Interior e da Economia publicariam os regulamentos necessários 
à boa execução do condicionamento, nomeadamente quanto à introdução no 
mercado de novos medicamentos. O grande objetivo deste regime de 

 
Havia portanto que criar um sistema de vigilância eficaz.  

                                                                 
1 A assistência farmacêutica/medicamentosa foi regulamentada em 1950 com o 
Decreto nº 37762. 
2 Em 1955 no Fundão, após administração do medicamento Lipocina (estreptomicina) 
duas crianças morreram e outras sofreram intoxicações graves. Percebeu-se que tal se 
tinha devido à administração do medicamento deteriorado. 
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condicionamento era melhorar a produção nacional, disciplinar os custos da 
produção medicamentosa e garantir a independência no abastecimento do 
país. 

 
A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 41448 E A CRIAÇÃO DA COMISSÃO 
TÉCNICA DE NOVOS MEDICAMENTOS 

 
As circunstâncias referidas levam à publicação, em 1957, do Decreto 

41448, de 18 de Dezembro, o ponto de viragem na regulamentação de 
medicamentos.  

À semelhança do que se vivia no estrangeiro, a partir daqui o modo 
de olhar o medicamento foi-se alterando. Se até aqui se via no medicamento 
um aliado perfeito e completamente seguro, capaz de reverter doenças como 
a tuberculose, a febre amarela, a hipertensão, etc., a partir daqui começa a 
perceber-se que todos esses efeitos terapêuticos têm também associado um 
risco relativo, o qual deve ser conhecido e avaliado.  

Este decreto cria pela primeira vez em Portugal um sistema de 
autorização de introdução no mercado, não podendo ser comparado com 
outras medidas e diplomas que regulavam o setor. 

Antes da criação da CRPQF as especialidades farmacêuticas de origem 
estrangeira eram analisadas previamente à entrada no mercado1 para 
verificação da composição quantitativa e qualitativa e a análise de 
especialidades farmacêuticas nacionais só era feita em amostras recolhidas no 
mercado.2

                                                                 
1 Artigo 2º do Decreto nº 19331.  
2 Artigo 13º do Decreto nº17636. 

 Ou seja, não havia preocupação com a qualidade do medicamento, 
valor terapêutico ou eficácia. Com a criação da CRPQF passa a existir um fator 
preponderante na entrada de medicamentos no mercado, o preço.  

Mas é com o Decreto nº41448 que se fala pela primeira vez em 
autorização de introdução no mercado com base em características 
farmacológicas, vantagem para a Saúde Pública, demonstração de interesse 
terapêutico, mantendo-se a necessidade de demonstração de vantagem 
económica. 

Aquele diploma criou a Comissão Técnica de Novos Medicamentos 
(CTNM) que estudava os pedidos de autorização e elaborava o respetivo 
parecer. Funcionava junto da DGS e tinha a seguinte constituição: Diretor-
Geral de Saúde, também presidente da CTNM; Representante da CRPQF; 
Médico indicado pela Ordem dos Médicos; Farmacêutico indicado pelo 
Sindicato Nacional dos Farmacêuticos; Um professor ou assistente da 
Faculdade de Farmácia ou de uma das Escolas de Farmácia; Um professor ou 
assistente de uma das Faculdades de Medicina. 
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A autorização era requerida pelo proprietário do laboratório de 
produtos farmacêuticos ou farmácia ou pelo importador, que tinham de estar 
devidamente inscritos na DGS e na CRPQF. Do processo constavam o nome do 
medicamento, a sua forma farmacêutica e a composição no que respeita a 
princípios ativos, a memória descritiva, em língua portuguesa, donde 
constavam as caraterísticas farmacológicas e a demonstração de vantagem 
para a Saúde Pública, a documentação científica justificativa do interesse 
terapêutico, amostras do medicamento, projetos de rótulo e literatura, , prova 
de qualidade das matérias-primas utilizadas, métodos usados para proceder à 
identificação e determinações físico-químicas ou biológicas dos princípios-
ativos do medicamento, toxicidade e condições de conservação. Tratando-se 
de medicamento especializado estrangeiro devia apresentar também um 
documento oficial comprovativo da existência do laboratório preparador e da 
venda legal no país de origem, bem como indicação dos métodos analíticos 
para avaliação da pureza, atividade e toxicidade. (artigos 4º, 5º e 6º). 

Outra inovação é a preocupação para com a qualidade das matérias-
primas. Até aqui a rudimentar vigilância incidia apenas sobre o produto final. 
Percebeu-se, com o tempo e a experiência, que todas as fases do processo de 
produção eram importantes e acata-se a tendência mundial para vigiar as 
várias etapas da produção de medicamentos. 

Depois de analisar todo o processo a CTNM elaborava parecer em 
que referia o interesse terapêutico do medicamento e a vantagem da sua 
industrialização ou introdução no mercado português, tendo sempre em 
consideração a necessária limitação do excessivo número de medicamentos 
similares. As  investigações laboratoriais necessárias à elaboração do parecer 
eram realizadas no laboratório de ensaio e verificação de medicamentos da 
CRPQF. Após ser concedida a autorização, o interessado requeria a aprovação 
do preço do medicamento à CRPQF e se aprovado tinha 6 meses para colocar 
o medicamento no mercado. (artigos 11º e 12º) Este diploma introduziu ainda 
a necessidade de renovação da autorização que ocorria de 10 em 10 anos. 
Este decreto veio cumprir os objetivos a que se propunha, limitar o número 
excessivo de medicamentos e, o mais importante, criar um sistema de 
introdução de medicamentos no mercado baseado em critérios técnicos e 
científicos (veja-se figuras 1 e 2). Só podiam ser lançadas no mercado as 
especialidades farmacêuticas que a DGS, por parecer da CTNM, considerasse 
apresentarem interesse terapêutico.  

A figura 1 mostra bem a consequência da publicação do Decreto 
nº41448, um abaixamento do valor de produção de medicamentos em 
número de unidades seladas e consequentemente nos valores de venda ao 
público. 

Se nos detivermos no período entre 1950 e 1956, vemos que a 
produção em número de unidades seladas aumentou, mas que os valores de 
venda ao público tiveram algumas quebras. Estas quebras resultam de 
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abaixamento de preços por determinação legal e de introdução da dose 
unitária, mais barata e preferida pelo público. 

 
A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NACIONAL (1940-1960) 

   
Figura 1: Evolução anual da produção de especialidades farmacêuticas em número de 
embalagens seladas. 

  
Figura 2: Evolução anual da produção de especialidades farmacêuticas em Portugal, em 
valores de venda ao público. 

 
Pela análise da figura 3 torna-se claro o impulso que a CRPQF deu à 

Indústria farmacêutica nacional. Desde a sua criação, sobretudo no pós-
guerra, a exportação de medicamentos aumentou consideravelmente. Sofreu 
um decréscimo entre os anos 1947 e 19501

                                                                 
1 Não nos foi possível identificar uma causa para esta descida, esperando em 
próximos trabalhos poder identifica-la.  

, com uma seguinte subida 
exponencial. Os principais países de destino eram o Brasil, Espanha, Itália, 
E.U.A., Inglaterra e México. 

 

Fonte: CRPQF 

Fonte: CRPQF 
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Figura 3: Evolução da exportação de especialidades farmacêuticas pela indústria 
farmacêutica nacional. 
 

CONCLUSÕES 
 
A efervescência científica e técnica que acompanharam a 

industrialização do medicamento fizeram com que o medicamento 
manipulado e produzido nas farmácias perdesse terreno a favor da 
especialidade farmacêutica. Acompanhando a tendência vivida em outros 
países, começaram a surgir em Portugal novos medicamentos em embalagens 
cheias de cor e muito atrativas que conduziram ao consumo excessivo de 
‘drogas’. Este era um mercado muito apetecível e invejado e contra todas as 
disposições legais, começam a comercializar-se medicamentos como se de 
qualquer outro produto de consumo se tratasse. Era portanto necessário 
regular um setor economicamente tão importante como o setor da indústria 
de especialidades farmacêuticas, que tanto peso tinha na economia nacional.  

É então criada a CRPQF com a função primordial de regulação 
económica do setor. A regulação sanitária continuaria sob tutela da DGS ainda 
que com o apoio do laboratório da CRPQF. 

A contínua evolução da ciência em geral e da farmacologia em 
particular, a par com a propaganda agressiva por parte da indústria de 
especialidades farmacêuticas e o desenvolvimento dos sistemas de 
previdência fazem disparar o consumo de medicamentos e surge a 
necessidade de limitar o número excessivo de especialidades e de laboratórios 
produtores, mas também responder a problemas com a qualidade dos 
medicamentos. É publicado o Decreto nº41448 de 1957 que regula a 
introdução de novos medicamentos no mercado e cria a CTNM. 

Podemos afirmar com segurança que este foi o ponto de viragem na 
regulamentação de medicamentos em Portugal, de tal modo que este diploma 
só foi revogado em 1991 com a publicação do Estatuto do Medicamento, 
como reflexo da entrada de Portugal na então Comunidade Económica 
Europeia (CEE) 

 
 

Fonte: CRPQF 
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No decurso do séc.XIX, as inovações operadas no domínio das 

ciências físico-químicas possibilitaram um maior avanço no campo das 
terapias físicas e naturais o que facilitou a consolidação de algumas bases 
científicas da fisioterapia. A partir de finais do séc.XIX, a indústria farmacêutica 
conheceu um período de enorme florescimento e algumas das indústrias 
tiveram preocupações com algumas terapias físicas e naturais. 

Em Portugal, em 1929, foi publicado o primeiro número da revista 
Fisioterapia. Foi uma publicação pioneira naquele domínio. A revista publicou-
se até 1939. Neste periódico encontramos um conjunto significativo de artigos 
sobre as diferentes práticas de fisioterapia em Portugal e no estrangeiro. Parte 
relevante dos artigos publicados são transposições das novidades científicas 
que se operavam noutros países. 

Saliente-se, também, a publicidade integrada na revista mostrando a 
importação de equipamentos e apresentando medicamentos inovadores 
aplicados, muitas vezes, nos tratamentos de fisioterapia ou utilizados como 
coadjuvantes. 

A electricidade médica ocupava um papel de destaque. Contudo, 
apesar de ser objectivo da revista dedicar-se à fisioterapia, é de salientar a 
importância dada à indústria farmacêutica. Deve sublinhar-se que o periódico 
tinha uma ligação umbilical forte a uma indústria de medicamentos - Davita - 
que era, também, importadora de aparelhos de fisioterapia. 

Este estudo apresenta resultados da investigação em curso sobre a 
cientificação e a profissionalização da fisioterapia em Portugal. Apresenta-se 
um estudo de caso sobre a revista Fisioterapia que mostra as preocupações de 
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actualização desta ciência e a necessidade de importar para Portugal as 
últimas tendências internacionais.  

APRESENTAÇÃO DA REVISTA  

No final do séc. XIX, as bases científicas da fisioterapia tomam um 
corpo consistente sendo influenciadas pelos avanços conseguidos nas outras 
ciências, que lhe possibilitaram o desenvolvimento de novas terapias físicas. 

Deste modo, desde finais do séc. XIX e na primeira metade do séc. XX 
assiste-se a um forte incremento de um leque variado de terapias físicas e 
naturais. 

A justificação científica das técnicas aplicadas vai ganhando cada vez 
mais consistência, a par da investigação científica levada a cabo em torno 
destas práticas. Nas revistas científicas portuguesas de finais do séc. XIX e da 
primeira metade do séc. XX encontramos frequentemente artigos clínicos 
sobre a aplicação daqueles meios terapêuticos, em Portugal e no estrangeiro. 

Neste contexto, em Portugal, foi publicado em Lisboa no ano de 1929 
o primeiro número da revista Fisioterapia. Uma publicação periódica pioneira 
que se vai dedicar à prática da fisioterapia. Nesta revista, que se publicou até 
1939, encontramos um conjunto significativo de artigos sobre as diferentes 
práticas de fisioterapia, bem como a apresentação de serviços inovadores, 
quer em Portugal quer no estrangeiro. É de salientar, ainda, a quantidade de 
publicidade alusiva a novos equipamentos e produtos farmacêuticos 
adjuvantes do tratamento da fisioterapia. Este aspecto leva-nos a debruçar 
sobre a importância ímpar e paralela que existe na evolução destas áreas da 
saúde. 

No seu primeiro número, que data de Julho de 1929, esta revista 
propriedade de A. Lacerda assume-se como uma publicação mensal sendo o 
seu redactor F. Carvalho e o editor J. d’Oliveira e Silva (fig. 1). É de salientar a 
morada da redacção: Travessa de Santo Antão, a sobrepor-se à da Sede dos 
laboratórios Davita, cujo proprietário da Revista era um dos sócios. É da 
intenção desta equipa contar com a colaboração dos mais “distintos médicos 
portugueses e estrangeiros”, na tentativa de cumprir o que se propõem.  

 

  
Fig. 1 - Cabeçalho revista Fisioterapia, nº 1, Julho de 1929. 
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A revista Fisioterapia inicia-se com uma nota de editor intitulada “Ao 
que vimos”1 onde podemos encontrar os propósitos da edição. Neste artigo o 
editor refere estar a preencher uma lacuna e que nenhuma revista do género 
existe entre nós, pois “a Fisioterapia está entrando, por uma tão intensa 
forma nos domínios da moderna terapêutica, que uma Revista nacional, com 
o objectivo de pôr o médico ao corrente da marcha dessa terapêutica, não nos 
parece tentativa de todo descabida. Nenhuma pretensão temos, além 
d’aquela de procurar divulgar os métodos fisioterápicos nas suas multiplices 
aplicações e modalidades; e para isso, a Revista que hoje sai a lume, esforçar-
se-há por ser o repertório de tudo quanto, fora de fronteiras ou dentro d’elas, 
possa contribuir para o progresso.”2

São de salientar os artigos “Apresentação dum novo aparelho para 
aplicações locaes de Raios Ultra Violeta”

. No primeiro número os artigos 
publicados incidiam sobretudo na aplicação dos raios ultra violeta em 
fisioterapia, facto que se repete ao longo dos vários os anos de publicação da 
revista embora com mais frequência nos primeiros. Este tema conta com 29 
referências nos títulos dos artigos e muitas mais quando associado a outras 
técnicas e referido ao longo de outros artigos. Os textos publicados no 
primeiro número da Revista foram os seguintes: “Os Raios Ultra Violeta”, 
“Apresentação dum novo aparelho para aplicações locaes de Raios Ultra 
Violeta”, “Oxigenoterapia”, “Aumento da secreção do leite nas mães pelos 
Raios Ultra Violeta”, “Sobre o modo de prevenir o Cancro”, “A iluminação 
ideal das salas de operações pela Lâmpada Asciatique”, “O Test 
Sensitométrico Automático de Saidman”, “O tratamento da coqueluche pelos 
Raios Ultra Violeta” e “Raios X”. Ao longo das 23 páginas de texto, são focados 
alguns dos assuntos mais relevantes na época no âmbito da fisioterapia e 
assim continuará ao longo dos seus 39 números.  

3, onde ao longo de 3 páginas 
podemos ler as funções e a forma de aplicação dos raios ultra violeta através 
deste aparelho, bem como o seu produtor. Este tipo de artigos aparece várias 
vezes ao longo da publicação da revista, servindo eles próprios como uma 
forma de publicitação do aparelho. E o artigo “Oxigenoterapia”4

                                                                 
1 SILVA, J. d’Oliveira e. 1929. Ao que vimos. Fisioterapia. 1: 1-2. 
2 Idem, Ibidem. 
3DUFESTEL, Frof. L. G. e DUFLOT, G. 1929. Apresentação dum novo aparelho para 

aplicações locaes de Raios Ultra Violeta. Fisioterapia. 1: 6-8. 
4 Anon. 1929. Oxigenoterapia. Fisioterapia. 1: 9. 

, com os 
mesmos propósito do artigo referido e ao qual antecede uma lista, com os 
locais e proprietários onde estão localizados alguns destes aparelhos. Também 
esta situação se verifica várias vezes ao longo da publicação da revista, 
informando os técnicos da localização dos aparelhos e muitas vezes dos seus 
proprietários e morada. Este tipo de artigos torna-se uma forma de dar ênfase 
aos produtos, não impedindo a sua divulgação ao longo de outros números 
sob a forma de publicidade. 
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Contudo, apesar de todo o optimismo, o segundo número sai apenas 
em Outubro do mesmo ano e o número três em Janeiro de 1930. No número 
quatro encontramos um artigo elaborado pelo editor, com o título “Aos 
nossos leitores”1, onde é feita uma reflexão acerca dos propósitos da revista e 
à realidade encontrada. Neste artigo o autor refere que no início da 
publicação havia algum receio relativamente ao acolhimento por parte dos 
leitores, mas que este tinha sido ultrapassado, pois a procura das primeiras 
publicações tinha ultrapassado as expectativas. Toma então um novo rumo e 
lança novos desafios, “As nossas colunas estão (…) à disposição de todo o 
clínico que queira tornar publicas as suas observações, resultante do seu 
porfiado estudo. Só, assim, podemos nacionalizar a nossa Revista, e levar lá 
fora, aos centros onde os problemas da Fisioterapia são profundamente 
estudados a contribuição que a medicina portuguesa possa fornecer” ainda 
neste artigo salienta o oftalmologista português Dr. A. Borges de Sousa pelo 
seu notável trabalho, tornando-se este o primeiro autor português a editar os 
resultados do seu trabalho na revista, com um artigo sobre um novo método 
de cirurgia ocular através dos raios ultra violeta, com o título “O emprego dos 
R.U.V.”2

É de referir um dos artigos publicados do Dr. Manuel Lourinho (Chefe 
dos Serviços de Fisioterapia do Hospital Militar Principal de Lisboa) com o 
título “Os agentes físicos, terapêutica do reumatismo”

 
Esta intenção foi conseguida nos números seguintes verificando-se 

uma melhoria na qualidade dos artigos, com maior rigor científico, 
apresentação de imagens, colocação de bibliografia, apresentação de sumário 
no início do número e a publicação de alguns artigos de médicos portugueses. 

3  apresentando o 
estudo que tem vindo a ser feito nos vários tipos de reumatismos através da 
aplicação de agentes físicos. Este artigo é encontrado no número 28 e tem 
continuação no número 29, terminando da seguinte forma: “continuaremos 
para o próximo número dizendo como fazemos uso de outros agentes 
físicos”4

                                                                 
1 SILVA, J. d’Oliveira e. 1930. Aos nossos leitores. Fisioterapia. 4: 1-2. 
2 SOUSA, A. Borges. 1930. O emprego dos R.U.V. Fisioterapia. 4: 11-12. 
3 LOURINHO, Manuel. 1936. Os agentes físicos, terapêutica do reumatismo. 

Fisioterapia. 28: 7-8; 29: 5-6. 
4 LOURINHO, Manuel. 1936. Os agentes físicos, terapêutica do reumatismo - 

Continuação. Fisioterapia. 29: 5-6. 

, o que de facto não aconteceu. Este artigo ficou incompleto e não foi 
publicado na revista mais nenhum artigo deste autor, nem se encontrando 
explicação para a falta de continuidade do artigo. No entanto antes desta data 
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o autor publicou os artigos, “O tratamento das feridas atonas pela diatermia“1 
e “O metodo de Jausion e a pelada descalvante”2. 

Apesar de ser intenção dos autores criar uma revista mensal (como se 
pode ver escrito na capa dos números 1 a 3), esta passa a revista médica a 
partir do número 4, mantendo a sua capa original e substituindo apenas este 
termo. A média anual do número de publicações não foi além das quatro e em 
1939 termina editando apenas 39 números.  

Já em 1939 a revista Fisioterapia, como se pode ver na ficha técnica, 
aparece-nos com um novo proprietário – Davita, Lda e com uma tiragem de 
3000 exemplares, um número bastante significativo para a época (fig. 2). Não 
encontramos nada escrito acerca da mudança da propriedade, nem sequer do 
significado desta mudança, ou de qualquer alteração aos objectivos da revista, 
que acaba por publicar nesse ano apenas 3 números (Janeiro, Abril e Julho). A 
redacção e o editor mantêm-se mudando a redacção para a Rua Eugénio dos 
Santos. A partir desta data a revista extingue-se. 

 

 
Fig. 2 - Cabeçalho revista Fisioterapia, nº 39, Julho de 1939. 

 
Fisioterapia aparece, ainda, com condições de assinatura e tabela de 

preços (fig.3), que se mantêm até ao nº 28 (1936). A partir desta data 
mantém-se a possibilidade de mandar correspondência para a redacção, mas 
a publicação destas condições extingue-se. 

 

                                                                 
1 LOURINHO, Manuel. 1934. O tratamento das feridas atonas pela diatermia. 

Fisioterapia. 22: 7-11. 
2 LOURINHO, Manuel. 1935. O metodo de Jausion e a pelada descalvante. Fisioterapia. 

25: 7-13. 
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Fig. 3 – Condições de assinatura revista Fisioterapia, 

 nº 1, Julho de 1929. 
 
Em 1938 surge nas páginas da revista a possibilidade de colocação de 

anúncios, com a mesma tabela de preços que era cobrada anteriormente 
contudo, não faz referência à possibilidade de subscrever a revista. Em 1939, 
com a mudança da propriedade da revista estes anúncios deixam de ser 
publicados.  

Ao longo dos últimos três números da revista, apesar dos laboratórios 
Davita, Lda ocuparem a maior parte da publicidade encontrada, não tinham a 
sua exclusividade. Podemos observar nestes números publicidade de outros 
laboratórios ou empresas como o “Gimenez Salinas &C.ª”, “Robison, Bardsley 
& CO.”, “Centro Tipográfico Colonial Agostinho & Villas, Limitada”, 
“Laboratórios Andrómaco”, “The Denver Chemical MFG. Co.”, “Garcez, Lda”, 
“Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas”. Todas as empresas referidas tinham 
morada em Lisboa, mas apenas algumas eram nacionais. Não podemos deixar 
de destacar a “Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas”, que publicita as estâncias 
de Pedras Salgadas e Vidago, que “acabam, de dotar os seus bem 
apetrechados balneários com APARELHOS DE DIATERMIA DE ONDAS 
CURTAS…”1, para a época de Junho a Outubro, de 1939. 

É de particular interesse salientar o seguinte anúncio colocado pela 
redacção, no último número publicado (fig.4). 

 
Fig. 4 – Anúncio sobre os números esgotados revista Fisioterapia, nº 39, Julho de 1939. 

                                                                 
1 Veja-se o anúncio no nº 39 da revista Fisioterapia. 
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Como se pode ver, a redacção propõe-se comprar os números que se 
encontravam esgotados. Este é um dos factores mais importantes que nos 
pode levar a pensar que o fim da publicação desta revista não foi programado. 
Colocamos várias hipóteses para o termo da publicação a confirmar com a 
investigação em curso. Uma das hipóteses que colocamos é a de se relacionar 
o termo da revista com o advento da 2ª Guerra Mundial numa política de 
contenção de despesas; outra hipótese é de a revista ter chegado ao fim por 
opção editorial; também colocamos como plausível o findar da revista após 
verificação de que o investimento em produtos para fisioterapia, técnicas e 
práticas não estava a ter o retorno económico necessário - a indústria de 
especialidades farmacêuticas afogava o outro mercado de aparelhos e 
técnicas de terapias físicas não deixando campo livre para estas. 

Um tópico que temos em estudo sobre a Fisioterapia é esclarecer as 
relações entre o periódico e a instituição que figura como proprietário da 
revista numa fase final da sua publicação - a Davita, Lda - indústria 
farmacêutica que publicitou diversos medicamentos e outros produtos nas 
páginas da Fisioterapia. Tudo parece indicar haver desde o início uma relação 
forte da revista com a indústria farmacêutica.  

A Davita surge tudo parece indicar, no início da segunda década do 
século XX, sendo uma sociedade por quotas. Foi sócio gerente da sociedade 
por quotas o comerciante Álvaro Pereira de Lacerda, a mesma pessoa que era 
proprietária da revista em 1929 — A. Lacerda. Outro ponto de convergência 
entre a revista e a indústria é o da localização da empresa e da redacção da 
revista. A Davita, Lda, teve sede em Lisboa, na Rua do Alecrim, entre 1913 e 
1917. A sua unidade de produção foi, igualmente, em Lisboa na Quinta do 
Cabo Ruivo, Rua do Vale Formoso de Baixo, justamente ao Cabo Ruivo. Mais 
tarde, em 1918, a sede e o laboratório convergiam para a Travessa de Santo 
Antão e para a Rua Eugénio de Santos, justamente endereços que são as 
mesmas ruas da redacção da revista.  

Em 1919 sabe-se que tinha um estabelecimento em Lisboa, na Rua da 
Escola Veterinária. Nos registos oficiais surge igualmente como firma de 
produtos farmacêuticos. A Davita teve oportunidade de expor os seus 
produtos no I Congresso Nacional de Farmácia, em 1927. Este congresso foi 
uma forte manifestação da indústria farmacêutica portuguesa estando 
representados muitos dos produtores portugueses.  

Mais tarde, em 1928, esteve presente na Exposição Industrial 
Médico-Cirúrgica e de Higiene que teve lugar na Escola Profissional de 
Enfermagem. Há indicadores de que a Davita ainda se mantinha em funções 
em 1956 e que em 1958 terá sido adquirida pelo Laboratório Made, 
Especialidades Farmacêuticas, Lda.1

                                                                 
1 Sobre a indústria farmacêutica portuguesa vejam-se os estudos de DIAS, J.P. Sousa. 
1993. A formação da indústria farmacêutica em Portugal: os primeiros laboratórios 
(1890-1914). Revista Portuguesa de Farmácia. 43(4): 47-56 e Contributo para um 
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A NATUREZA DOS ARTIGOS 

Temos em curso a análise dos artigos publicados na revista 
Fisioterapia. Verificamos que o tema principal é a electricidade médica, que 
conta com 146 referências nos títulos dos artigos, e a sua relação com a 
patologia (referenciada 61 vezes) num total de 378 artigos o que no seu 
conjunto perfaz mais de 50%. Quando encontramos a patologia como título de 
artigo esta está muitas vezes associada à electroterapia, como podemos ver 
em títulos de artigos como: “Tratamento do Carbúnculo pela Diatermia de 
Ondas Curtas e Termo Cautério”1, “O tratamento da peritonite supurada pelos 
raios ultra-violeta”2

No que se refere aos autores dos textos publicados, encontramos 
sobretudo autores estrangeiros. Por outro lado, somos confrontados com 
trabalhos que resultam de adaptação para Portugal de estudos publicados no 
estrangeiro. Neste caso a responsabilidade é da redacção do periódico, não 
aparecendo qualquer autor no inicio do trabalho. Estamos, também, na 
presença de estudos sobre instituições e as práticas dentro das instituições, 
bem como a apresentação de novos serviços. Em Portugal, é apresentado o 
“Sanatório de Carcavelos”

. 
Contudo, encontramos uma galeria de artigos subordinados a muitas 

outras temáticas, como agentes físicos, medicina, experiências em animais, 
salas de cirurgia, apresentação de livros, aparelhos, congressos, revistas. 

3

                                                                                                                                              
dicionário das empresas da indústria farmacêutica portuguesa na primeira metade do 
Século XX. Medicamento, História e Sociedade. 1997. Nova série. 12: 1-12. Sobre a 
industrialização do medicamento veja-se: PITA, João Rui. 2006. Dos manipulados à 
indústria dos medicamentos: ciência e profissão farmacêutica em Portugal (1836-
1921). In História ecológico-institucional do corpo. Coimbra: Imprensa da Universidade. 
29-50. 
1 FELLMAN, Morris. 1938. Tratamento do Carbúnculo pela Diatermia de Ondas Curtas e 
Termo Cautério. Fisioterapia. 34: 18. 
2 HAVLICEK, Hans. 1937. O tratamento da peritonite supurada pelos raiosultra-violeta. 
Fisioterapia. 31: 19-25. 
 

 e são publicados artigos que versam uma 
componente mais técnica ou tecnológica da fisioterapia. Congressos, reuniões 
científicas são também temas focados, sendo muitas vezes pretexto para o 
desenvolvimento do tema em apreço. 

Na revista Fisioterapia estamos perante um quadro de extremo 
optimismo face a utilização da fisioterapia. Tal como aconteceu noutras 
ocasiões com outros domínios científicos. É o caso, por exemplo, da 
bacteriologia e da radioactividade, para falarmos apenas em dois exemplos. 
Diversas patologias se explicavam à luz da bacteriologia e diversos produtos 
de uso medicinal tinham valor acrescentado porque eram radioactivos. As 
águas radioactivas eram, por exemplo, águas com um valor acrescentado 
relativamente a outras águas, como é o caso da água do Luso. 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 951 - 

Nas páginas da revista Fisioterapia temos plasmada uma enorme 
euforia perante os avanços operados nos diferentes campos da fisioterapia, o 
que não acontece apenas nesta revista. Ao percorrermos a imprensa médica 
portuguesa a utilização de recursos fisioterápicos era uma prática frequente. 
O campo das radiações aplicadas à medicina, a designada electricidade médica 
era fortemente estudada, divulgada e publicitada na Fisioterapia. Contudo, os 
artigos não se esgotavam unicamente nesse grande campo temático. Para 
além do foco principal estar centrado, em grande parte, na problemática das 
radiações artificiais, existem outros artigos paradigmáticos que nos remetem 
para outros campos da fisioterapia. Apenas como ilustração do que acabámos 
de referir vejamos alguns exemplos.  

No plano institucional é interessante assinalarmos o artigo “O 
Sanatório de Carcavelos”1 que faz a apresentação de um novo e inovador 
serviço no nosso país. Trata-se de um estudo que contem fotografias das salas 
de cura, o qual se impõe destacar. Deve sublinhar-se que nos anos vinte e 
trinta o recurso aos sanatórios era prática recorrente no tratamento da 
tuberculose. Em 1931 vivia-se num período anterior ao surgimento do 
primeiro antibiótico eficaz no tratamento da tuberculose — a estreptomicina 
— sendo frequente os estudos sobre sanatórios e as práticas terapêuticas 
sanatoriais em muitas publicações científicas. O artigo, que não é muito 
extenso, incide-se sobre a problemática da helioterapia, campo relevante na 
problemática fisioterápica. Não são muitos os artigos que versam as 
instituições sobretudo as nacionais contudo, sublinhem-se outros estudos. É o 
caso do artigo sobre o sobre “Instituto Português de Oncologia. Actividade em 
1938”2, o que não é de admirar pois várias práticas de fisioterapia inscritas na 
revista tinham relação directa com o tratamento do cancro e inscrevem-se 
igualmente na revista3. Entre outras instituições referenciadas cite-se, 
também, o caso do Instituto de Actinologia de Paris e da sua praia artificial 
referida no artigo “A praia artificial do Instituto de Actinologia de Paris”4

O tema do tratamento através de agentes físicos é destacado em 27 
títulos de artigos. Ocupando um parte significativa dos estudos apresentados 
ao longo da revista. As patologias sobre as quais incidem os tratamentos são 
variadas, o que se reflete na variedade de artigos encontrados. Assim 

, que 
nos remete igualmente para uma prática de fisioterapia.  

                                                                 
1 Anon. 1931. Sanatório de Carcavelos. Fisioterapia. 8: 14-16. 
2 Anon. Autoria da redacção. 1939. Instituto Português de Oncologia. Actividade em 
1938. Fisioterapia. 39: 7-10. 
3 Veja-se, por exemplo, CAZANEUVE, Paul. 1935. A proposito das Casas de Cancro. 
Fisioterapia. 23: 23-25; BELOT, J., E DAUVILLIERS, L. 1939. Dispositivos de utilisação da 
ampôla de 600 kv do Instituto do Cancro da Faculdade de Medicina de Paris. Medida 
de radiação. Fisioterapia. 39: 17-20. 
4 SAIDMAN, Jean. 1930. A praia artificial do Instituto de Actinologia de Paris. 
Fisioterapia. 6: 7-10. 
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encontramos artigos como, por exemplo, L. Marceron, “Do tratamento do 
acné pela luz”1; A.L. Moutard, “Caso de actinomicose curado por ionisação”2; 
P. Lemariée, “Actinoterapia local no tratamento das feridas e queimaduras”3; 
“Tratamento das crises agúdas de gota pelos agentes físicos”4; “O colesterol 
irradiado (heliogenol). Raquitismo”5; Leroux-Robert, “Tratamento da surdez 
pelas correntes de alta frequência”6; “A diatermia na poliomielite”7; Luiz C. 
Borail, “Tratamento das feridas da boca pela actinoterapia” 8; M. Zimmern, 
“Algumas reflexões sobre vinte anos de tratamento da paralisia infantil”9

A fisioterapia mais concretamente os agentes físicos, não se 
limitavam apenas ao tratamento de patologias diversas. No entender de 
vários autores tal era a eficácia destas técnicas, que se podiam e deviam 
aplicar noutras situações, nomeadamente, no caso do aleitamento, 
aumentando a secreção do leite materno

. 

10; em veterinária, em particular no 
caso dos suínos11; em acidentes de trabalho12

O valor dos agentes físicos é focado em diferentes artigos, 
independente de uma patologia específica. Surgem misturas de textos; alguns 
de natureza mais técnica e científica, mas outros textos essencialmente 
informativos, pouco críticos, essencialmente técnicos, com grande incidência 
de informação de ordem técnica e da aplicação prática dos meios físicos em 
questão. E assim, encontramos versadas as temáticas dos raios ultra violeta, 
oxigenoterapia, raios X, raios infra vermelhos, correntes de alta frequência, 
ondas curtas, etc. É o que se passa, por exemplo, no estudo “Como obter o 
máximo resultado com os Raios Ultra Violeta”

; etc. 

13

                                                                 
1 MARCERON,  L. 1933. Do tratamento do acné pela luz. Fisioterapia. 17: 22-23. 
2 MOUTARD, A.L. 1936. Caso de actinomicose curado por ionisação. Fisioterapia. 28: 
14-15. 
3 LEMARÉE, P. 1931. Actinoterapia local no tratamento das feridas e queimaduras. 
Fisioterapia. 7: 5-26. 
4 Anon. 1936. Tratamento das crises agúdas de gota pelos agentes físicos. Fisioterapia. 
28: 15-16. 
5 Anon. 1930. O colesterol irradiado (heliogenol). Raquitismo. Fisioterapia. 6: 12-13. 

6 LEORUX, Robert. 1930; 1931. Tratamento da surdez pelas correntes de alta frequência. 
Fisioterapia. 6: 20-22; 8: 21-25. 

7 Anon. 1934. A diatermia na poliomiélite. Fisioterapia. 22: 29. 
8 BORAIL, Luiz C. 1930. Tratamento das feridas da boca pela actinoterapia. Fisioterapia. 

4: 2-3. 
9 ZIMMERN, M. 1934. Algumas reflexões sobre vinte anos de tratamento da paralisia 

infantil. Fisioterapia. 21: 21-22. 
10 STOTTE, Karl e VIENER. 1929. Aumento da secreção do leite nas mães pelos raios ultra 

violeta. Fisioterapia. 1: 10-13. 
11 Anon. 1930. Irradiações Ultra-Violeta nos suínos. Fisioterapia. 6: 22-23. 
12 GASTON, Daniel. 1933. A fisioterapia nos acidentes de trabalho. Fisioterapia. 17: 20-

22. 
13 Anon. 1930. Como obter o máximo resultado com os Raios Ultra Violeta. Fisioterapia. 

6: 14-22. 

. Neste trabalho, para além do 
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estudo científico, apresenta-se uma tabela com o local da colocação dos 
eléctrodos, de acordo com a patologia, para que o rigor da aplicação da 
técnica fosse mantido. Este artigo tem continuação em outros números da 
revista, sendo um texto que é essencialmente de informação técnica, 
directamente relacionado para a aplicação prática da mesma. Muito 
relacionado com este tipo de estudos, a revista publicou, também, diversos 
artigos sobre os aparelhos que serviam para a aplicação dos agentes físicos. 
Trata-se de estudos que incidem sobre os aparelhos, muitas vezes sobre 
alguns aspectos técnicos, internos, dos mesmos e que em última instância 
demonstram a eficácia da fisioterapia. É importante salientar que a maioria 
destes tipos de aparelhos eram importados pela Davita, justamente a 
instituição industrial farmacêutica que vem a ser proprietária da revista. A 
Davita era fornecedora dos equipamentos aos hospitais, vendendo quer 
equipamentos para fisioterapia quer equipamentos, por exemplo, para os 
blocos operatórios.  

Contudo, a Fisioterapia não se esgotava nestes estudos. Encontramos 
nas páginas do periódico diversos textos alusivos a personalidades de 
reconhecida importância no domínio da fisioterapia, variados estudos sobre 
congressos e reuniões científicas onde se destacam alguns estudos 
apresentados, a bibliografia inserta que em vários números constitui um 
manancial de informação relevante e apresenta um declarado valor educativo. 
Também nos confrontamos com algumas publicações sobre medicamentos, 
sobretudo aqueles que serviam como auxiliares da fisioterapia. Merece 
destaque o relevo que foi dado aos congressos internacionais da luz que 
mereceram dissertações importantes sobre o evento e sobre as matérias nele 
focadas1

Porém deve destacar-se um denominador comum em todos os 
estudos publicados: o valor da fisioterapia em toda a sua dimensão como 
prática terapêutica, tanto curativa como preventiva. Não podemos deixar de 
referenciar, que em alguns números da revista foram publicados artigos que 
demonstram que a aplicação de técnicas de fisioterapia nem sempre tem o 
resultado esperado. E nos tempos em que a electricidade médica e outras 

.  
Desta forma, verificamos que, embora se sublinhe no periódico a 

forte influência naquele período da electricidade médica como prática 
terapêutica, em todas as suas formas, esta revista não deixou de estar atenta 
à inovação e à importância dos agentes físicos e químicos que se vieram a 
mostrar essenciais no desenvolvimento e consolidação da fisioterapia. 

                                                                 
1 SÁ, Almeida e. 1933-1934. O II Congresso Internacional de Luz (15-18 de Agosto de 

1932). Fisioterapia. 15: 7-13; 16: 5-18; 17: 5-12; 18: 8-31; 19: 5-13. Sobre o evento 
seguinte veja-se: da autoria da redacção. 1936. O III Congresso Internacional da Luz de 
Wiesbaden. De 1 a 7 de Setembro próximo. Fisioterapia. 28: 5-6. Veja-se, também, da 
autoria da redacção. 1938. Quarto Congresso Anual dos Medicos Electro-Radiologistas 
de Língua Francesa. Fisioterapia. 35: 20-21. 
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técnicas menos invasivas começaram a ser aplicadas de forma desmedida e 
sem estudos prévios, os resultados nem sempre são os melhores. Este aspecto 
é salientado essencialmente nos últimos anos da publicação da revista, em 
artigos como “Intolerancia á Fisioterapia e mais particularmente pelos 
processos técnicos”1, “Acidente eléctrico mortal devido a uma corrente de 
Baixa tensão”2, “As queimaduras graves pela diatermia”3, “Os Acidentes da 
Uveretapia em Aplicações Gerais”4

Tudo parece indicar que publicidade terá sido o principal suporte 
financeiro da publicação. Ou que a publicação em si era um veículo de 
publicitação da indústria farmacêutica Davita. A publicidade a medicamentos 
era reduzida quando comparada com a outra publicidade, sobretudo com a 
publicidade a aparelhos utilizados em fisioterapia. Nos anos trinta as normas 
que regiam a publicidade a medicamentos eram muito escassas

 . 
A revista Fisioterapia pretendia transformar-se num periódico de 

importância ímpar para a profissão de fisioterapeuta, mesmo para as outras 
profissões de saúde que encontravam aqui actualização dos conhecimentos 
nesta área específica.  

DA PUBLICIDADE AOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

5

A revista publicita medicamentos como, por exemplo, Normacol, 
Milton Germicida, Extracto heróico, Pneumozyl, Ferro Amargo de Viena, 
Insulina A.B., Ginecina Seixas Palma, Neo Plastina Palma, Neutralon, 
Antiphlogistine, Sal de Fruta Eno, Dynamol, Pneumozyl Alpha, Davitina Elixir, 
Óleo de Fígado de Bacalhau Arriaga, etc. Alguns deles como a Kerogenina, 
Milton Germicida, Citrobi,  etc. Medicamentos para a tuberculose e a anemia, 
bem como produtos designados por tónicos naturais ocupavam parte 
relevante das indicações dos medicamentos. Recordamos que ainda estamos 
algo distantes do primeiro antibiótico para a tuberculose, as patologias 
infecciosas constituíam uma enorme preocupação, surgindo a penicilina como 

. 

                                                                 
1 Anon. 1934. Intolerancia á Fisioterapia e mais particularmente pelos processos 

técnicos. Fisioterapia. 7: 14-17. 
2 DUHEN, P. 1934. Acidente electrico mortal devido a uma corrente de Baixa tensão. 

Fisioterapia. 7: 11-14. 
3 GAUDUCHEAU, GR. 1932. As QUEIMADURAS GRAVES pela DIATERMIA A Proposito 

dum recente acordão do Supremo Tribunal de Rennes por R. Gauducheau (de 
Nantes). Fisioterapia. 14: 17-20; 15: 22-25. 

4 BEZARD, L. e MARCERON l. 1934. Os Acidentes da Uveretapia em Aplicações Gerais. 
Fisioterapia. 22: 19-26. 

5 Sobre a publicidade farmacêutica veja-se, por exemplo, PITA, João Rui. 2008. Para 
uma história da publicidade farmacêutica em Portugal. In António Groen Duarte, 
Infarmed 15 anos: olhar o passado, projectar o futuro. Lisboa: INFARMED. 31-39. 
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medicamento apenas nos anos 401 e quando foi disponibilizada pelo mundo a 
revista já se tinha extinto. No entanto, os novos produtos farmacêuticos, são 
também publicitados e muitas vezes referidos como adjuvantes dos 
tratamentos feitos pela fisioterapia2 como era o caso do conhecido 
Antiphlogistine. Era vulgar, também, o recurso a personalidades relevantes da 
ciência para argumentar a favor de um dado produto e isso acontecia, 
também, na revista Fisioterapia. Encontramos isto em muitos outros 
periódicos médicos e farmacêuticos. Na revista Fisioterapia tome-se como 
exemplo, a publicidade ao Aseptal 3, um anti-séptico, que era anunciado com 
as palavras do famoso químico Charles Lepierre: “Em resumo, das 
experiências feitas para avaliar o poder inobitório e o poder antiseptico 
conclue-se que o Aseptal tem um alto poder antiseptico e inibitório sobre as 
bactérias pathogeneas, o que torna valioso o seu uso na luta contra os 
micróbios. Coimbra, 14 de Dezembro de 1910 — Charles Lepierre”. O mesmo 
encontramos, por exemplo, para o Extracto Heróico, em que o médico Alberto 
de Vasconcellos Noronha e Meneses4 oferece ao público o seu testemunho 
sobre o medicamento falando “das suas óptimas qualidades” e dos 
“benefícios colhidos”. Existem também alguns artigos que são um misto de 
artigo com publicidade e informação. São estudos em que se anuncia 
claramente um produto, mas muito detalhadamente como se de um artigo 
científico se tratasse. Tomemos como exemplo, o estudo intitulado “Uma 
notável especialidade farmacêutica. O Extracto Heróico. A sua descoberta — 
Os taninos — O seu valor terapêutico”. Neste estudo, sobre esses 
medicamentos faz-se uma descrição do produto, abordam-se alguns 
resultados clínicos mencionando o nome dos médicos implicados, incide-se 
sobre as propriedades medicinais dos taninos e transcrevem-se opiniões de 
variados clínicos sobre o medicamento. O artigo não é ilustrado e ocupa um 
total de oito páginas5

                                                                 
1 Estamos a fazer referência a medicamentos com penicilina e não à descoberta da 

penicilina que se deu em 1928. 
2 Sobre a farmácia e os medicamentos no início do século XX veja-se, por exemplo, 

PITA, João Rui. 2004. Sanitary normalization in Portugal: pharmacies, 
pharmacopoeias, medicines and pharmaceutical practices (19th20thCenturies). In L. 
Abreu (Ed.) — European Health and Social Welfare Policies. Brno: Compostela Group 
of Universities/PhoenixTN, European Thematic Network on Health and Social Welfare 
Policies/Brno University of Technology-Vutium Press. 434-453. Sobre a farmácia 
portuguesa no contexto europeu veja-se PITA, João Rui e PEREIRA, Ana Leonor. 2002. 
A Europa científica e a farmácia portuguesa na época contemporânea. Estudos do 
Século XX. 2: 231-265 

3 Veja-se o anúncio no nº 14 da revista Fisioterapia. 
4 Veja-se o anúncio no nº 16 da revista Fisioterapia. 
5 Anon. 1936. Uma notável especialidade farmacêutica. O Extracto Heróico. A sua 

descoberta — Os taninos — O seu valor terapêutico. Fisioterapia. 26: 13-20. 

. Também se deve sublinhar que vários dos 
medicamentos publicitados eram produtos dos Laboratórios Davita. É o caso, 
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por exemplo, do xarope Klidina, para aplicação nas crianças “fracas, anémicas, 
raquíticas, linfáticas e sem apetite”; do elixir Davitina considerado um 
“excelente neuro-dinâmico”. Sobre este medicamento ainda se inscreve o 
seguinte: “Preparado com elementos que a terapêutica de há muito 
consagrou, como sejam os NUCLEIATOS, GLICERO-FOSFATOS e METIL-
ARSENIATOS, a acção da DAVITINA-Elixir é de grande preponderância e 
utilidade no tratamento dos enfraquecidos, dos esgotados por enfermidades 
mais ou menos prolongadas, dos que têm baixa da sua capacidade física e dos 
que necessitam recuperar a sua energia para a incessante luta pela vida”1

Na revista Fisioterapia a publicidade encontrada refere 
frequentemente aparelhos eléctricos, encontrando-se também artigos de 
natureza publicitária que falam da sua importância e forma de aplicação, 
cuidados a ter, quais os melhores aparelhos, chegando mesmo a fazer a 
apresentação de equipamentos — o pano de fundo é a publicidade a um 
aparelho de uma marca específica. Em artigos publicitários divulgam-se 
aparelhos, num misto de artigo científico e de informação sobre o produto 
focado. É o que acontece, por exemplo, no texto “Tratamentos localisados 
pelos U.V. e correntes de alta frequência”

. Tal 
como acontecia noutros anúncios existe uma forte relação entre o 
medicamento, os seus efeitos terapêuticos e a dimensão social da própria 
doença. Entre outros exemplos refira-se o xarope Thiomar; o Colesterol e 
Glicerofosfatos activados pelos raios Ultra-Violeta (que no dizer da publicidade 
substituía com vantajosamente o Óleo de Fígado de Bacalhau). Cite-se, 
também como outro exemplo dos produtos Davita a Gaze Oxigenada, que foi 
“Medalha de Ouro, Menção Especial, Maior Recompensa” na Exposição 
Médico-Cirúrgica de 1925. 

2

Fisioterapia é uma revista pioneira no nosso país que mostra as 
preocupações de actualização a nível de fisioterapia, importando para 
Portugal o que de mais avançado se ia fazendo noutros países. Por outro lado, 
o periódico mostra também o que em Portugal se fazia neste campo 

. Entre os aparelhos publicitados 
encontramos equipamentos para raios X, aparelhos de alta frequência, 
aparelhos para oxigenoterapia, aparelhos de raios ultravioleta, etc. A 
influência francesa fazia-se sentir, com vários produtos da marca, sendo 
também merecedor de ser sublinhado que vários aparelhos eram importados 
pela Davita. Encontramos como fabricantes Gallois&Cia, Duflot, Oxigett, 
Kodak, Allen & Hanburys,Ltd, etc. 

CONCLUSÕES 

                                                                 
1 Veja-se o anúncio no nº 19 da revista Fisioterapia. 
2 KONIGSBERG, Cf. Erick Dangscat de. 1930. Tratamentos localisados pelos U.V. e 

correntes de alta frequência. Fisioterapia. 5: 10-15. 
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terapêutico, tendo como ponto de partida os protagonistas dessas práticas e a 
natureza das mesmas.  

A revista Fisioterapia surge no momento em que no contexto 
internacional se estão a dar grandes passos na consolidação da profissão, ao 
mesmo tempo que novas técnicas e aparelhos de intervenção surgem com 
forte intensidade. Em Portugal, as mudanças e a afirmação da profissão 
processam-se rapidamente, influenciadas pelo contexto internacional. Em 
curso temos o estudo para avaliação desta recepção da inovação científica 
estrangeira em Portugal, avaliação dos mecanismos de reprodução dessa 
mesma inovação e a actualidade dessas novidades estrangeiras em Portugal. 

Colocamos como hipóteses explicativas da extinção da revista o início 
da II Guerra Mundial e também algumas razões de natureza comercial 
relacionadas com o laboratório Davita.  

Este estudo insere-se num projecto de trabalho mais vasto sobre a 
história da fisioterapia em Portugal e sobre o processo de profissionalização 
dos fisioterapeutas portugueses. 

A revista Fisioterapia está a ser estudada exaustivamente no que se 
refere aos artigos, publicidade e, naturalmente, quanto aos conteúdos 
científicos e técnicos dos estudos publicados, dado que se trata de uma 
publicação muito valiosa para se compreender o rasto histórico da fisioterapia 
em Portugal. 
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A introdução da Clorpromazina na prática clinica da Psiquiatria 

constituiu uma revolução sem precedentes no tratamento de desordens 
mentais. Sintetizada em 1950 por Paul Charpentier, a Clorpromazina foi o 
objecto de discussão principal num Colóquio entretanto tornado lendário: o I 
Colloque International sur la Chlorpromazine et les Médicaments 
Neuroleptiques en thérapeutique Psychiatrique. 

Assim, entre 20 e 22 de Outubro de 1955, cerca de 400 especialistas 
representantes de cerca de duas dezenas de países do mundo inteiro 
reuniram-se em Paris, no Hospital de Saint-Anne. O Colóquio foi organizado 
pelo Professor Jean Delay, director do centro Psiquiátrico de Sainte-Anne, ele 
próprio uma das figuras mais importantes na revolução psicofarmacológica. 
Delay havia sido, em conjunto com Deniker, o responsável pela introdução da 
Clorpromazina na prática médica psiquiátrica três anos antes.  

Este colóquio tornou-se um enorme sucesso: contabilizando centenas 
de autores, foram apresentadas mais de uma centena de comunicações, 
sendo que em 1956 a revista L’Encéphale dedicava-lhe um número especial de 
quase mil páginas. 

Vários assuntos foram abordados pelos diferentes especialistas: 
desde a segurança da Clorpromazina, doses e vias de administração, 
efectividade do tratamento e efeitos secundários. Adicionalmente, cerca de 
20 apresentações debruçaram-se sobre a Reserpina, uma nova molécula 
antipsicótica entretanto descoberta. Presentes no colóquio encontravam-se 
representantes de Portugal e do Brasil. Importa pois tentar perceber qual o 
papel que estes desempenharam, e qual as impressões que perduraram nas 
mentes destes especialistas depois de terem estado presentes naquele que foi 
possivelmente um dos encontros mais importantes na história da Psiquiatria. 
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INTRODUÇÃO 

A descoberta da clorpromazina em 1952, o primeiro antipsicótico da 
história da psiquiatria, constituiu uma revolução no seio da prática médica 
tornando-se uma arma capaz de finalmente elevar a psiquiatria ao estatuto de 
especialidade da Medicina. Em 1955 realizava-se em Paris o I Colloque 
International sur la Chlorpromazine et les Médicaments Neuroleptiques en 
thérapeutique Psychiatrique, colóquio dedicado exclusivamente a este novo 
medicamento. O objectivo desta investigação1

Foi Edward Shorter o autor de uma das definições mais conhecidas 
sobre a revolução que a clorpromazina trouxe: «A clorpromazina iniciou uma 
revolução na psiquiatria apenas comparável à introdução da penicilina na 
medicina geral»

 é analisar a participação luso-
brasileira a partir da transcrição disponível no Jornal L’Encéphale das 
comunicações apresentadas no Colóquio e enquadrar esta participação, 
relevando impactos e conclusões que as comunicações portuguesas e 
brasileiras possam ter tido neste encontro científico. 

CLORPROMAZINA: O INÍCIO DA PSICOFARMACOLOGIA 

2.A recepção inicial da clorpromazina no meio médico não foi 
particularmente fácil. Inicialmente muitas vozes de discordância se levantaram, 
realçando o facto de este fármaco ser um mero sedativo, sem grande diferença 
do até então existente hidrato de cloral.3

Por outro lado as terapias somáticas existentes
 

4

                                                                 
1 O presente estudo integra-se no projecto de investigação “A introdução dos 
psicotrópicos em Portugal: o caso particular dos antidepressivos (1950-2000)” (Bolsa 
de doutoramento: FCT – SFRH/BD/ 70021 / 2010). 
2 SHORTER, Edward. 1997. A history of psychiatry. From the era of asylum to the age of 
Prozac. Nova Iorque. John Wiley & Sons, Inc. p. 255. 
3 LOPÉZ-MUÑOZ, Francisco; ALAMO, Cecilio; CUENCA, Eduardo. 2002. Aspectos 
históricos del descubrimiento y de la introducción clínica de la clorpromazina: médio 
siglo de psicofarmacologia. Progress in Neuro-Psychopharmacology. Vol II, p. 89. 
4 Para mais informação sobre estas terapias, bem como uma breve história da 
terapêutica psiquiátrica pré-psicofarmacologia consultar por exemplo o artigo de 
Thomas  Ban intitulado Pharmacotherapy of mental illness – A historical analysis, 
publicado na revista Science em 2001, Volume 25, edição 1 pp. 709-727. 

, muitas delas 
relativamente recentes, não eram terapias com prazo de validade à vista: a 
maioria, nomeadamente a terapia electroconvulsiva, tinham bons resultados e 
eram encaradas com uma segurança de algo já familiar e conhecido. Um 
terceiro ponto a ter em conta: o objecto de estudo da psiquiatria (e 
dependendo da corrente alguns chamavam-lhe cérebro, outros consciência) 
não era visto como uma totalidade orgânica. Barahona Fernandes, notável 
psiquiatra português, realça numa sua comunicação, que uma doença mental 
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não se pode curar como uma úlcera do estomâgo.1

Geograficamente, a recepção da clorpromazina não foi igual. A 
Europa mostrou-se inicialmente muito mais receptiva ao invés do continente 
americano que apresentava o enorme obstáculo que a escola da Psicanálise 
representava nos Estados Unidos. A introdução da clorpromazina no 
continente americano iniciou-se em 1953 através do Canadá, tendo sido 
lançado no mercado dos Estados Unidos em Maio de 1954 e apenas com a 
indicação de anti-emético.

 Há uma dimensão 
psicológica que é atribuída ao cérebro, algo que não é possível atribuir a 
nenhum outro órgão do sistema humano. Poderia um simples medicamento 
contornar todas estas questões? 

2

A Suiça foi um dos países mais receptivos, sendo aliás palco do 
primeiro encontro científico sobre a clorpromazina, o Largactil-Symposium, 
realizado a 28 de Novembro de 1953 na Psychiatrische Universitatsklinik no 
Hospital Friedmatt.

 

3

O ano mais importante para a consolidação da clorpromazina foi no 
entanto 1955. Entre 29 Março e 1 Abril ocorreu em Barcelona o I Coloquio 
Internacional sobre la terapêutica Narcobiótica, organizado por Sarró. Este 
clínico apresentou um trabalho pioneiro intitulado Técnica, complicaciones y 
resultados de la terapêutica com clorpromazina.

 

4

Mas o encontro mais importante e significativo foi o organizado por 
Jean Delay e Pierre Deniker no Hôpital Sainte-Anne em Paris, com o nome I 
Colloque International sur la Chlorpromazine et les Médicaments 
Neuroleptiques en thérapeutique Psychiatrique, que ocorreu de 20 a 22 de 
Outubro de 1955. Este evento reuniu mais de 400 psiquiatras e 
psicofarmacologistas de 22 países.

Em Junho, um simpósio 
intitulado Chlorpromazine and Mental Health organizado pela SmithKline & 
French reuniu 117 psiquiatras em Filadélfia. Em Setembro e Outubro, em 
Itália, duas conferências foram dedicadas ao tema: Convegno Nazionale su 
Sonno prolungato, Ibernazione artificale, neuroplegici in Neuropsichiatria e o 
Symposium Nazionale sulla Reserpina e la Chlorpromazina in Neuropsichiatria. 

5

                                                                 
1 BARAHONA FERNANDES, Henrique João.1956. Effets Psycho-Somatiques de la 
chlorpromazine. L’Encéphale. Número especial, p.29. 
2 SHORTER, Edward. 1997. A history of psychiatry. From the era of asylum to the age of 
Prozac. Nova Iorque. John Wiley & Sons, Inc.. p. 250-255.            
3 SPIEGEL, Rene. 2003. Psychopharmacology: an introduction. Chichester. John Wiley & 
Sons, Inc. p.40. 
4 BÉLTRAN, Fernando. 2004. El concepto de esquizofrenia en los autores espanoles 
através de las publicaciones psiquiátricas espanolas (1939-1975). Tese de 
doutoramento. Servei de publicacions da universitat de Valencia, p. 210. 
5 LOPÉZ-MUÑOZ, Francisco ; ALAMO, Cecilio; CUENCA, Eduardo.2002. Aspectos 
históricos del descubrimiento y de la introducción clínica de la clorpromazina: médio 
siglo de psicofarmacologia. Progress in Neuro-Psychopharmacoloy., Vol II, p. 97 

 Do encontro resultaram 150 papers, 
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publicados numa edição especial de quase 1000 páginas do jornal L’Encéphale 
em 1956. 

Os nomes Delay e Deniker indicam exactamente a importância deste 
Colóquio. Pierre Deniker e Jean Delay, dois médicos que trabalhavam no 
Hospital Sainte-Anne em Paris, souberam das experiências conduzidas por 
Laborit e encomendaram clorpromazina aos laboratórios de Rhône-Poulenc. 
Deniker e Delay administraram clorpromazina isoladamente a pacientes, 
confirmando o seu enorme potencial em tranquilizar doentes agitados ou 
psicóticos. 

Assim, Jean Delay, Professor na Clínica de Doenças Mentais e do 
Encéfalo da Faculdade de Medicina foi o organizador do Colóquio, sendo Pierre 
Deniker o secretário. 

Foi aliás neste Colóquio que na nota de abertura Jean Delay sugere 
que a clorpromazina e todas as substâncias que causassem efeitos 
semelhantes fossem chamadas de neurolépticos.1 Delay sugere este nome 
justificando que Pierre Janet criara o vocábulo “psicolepsia” para indicar a 
queda de tensão psicológica, pelo que neurolepsia indicaria uma queda de 
tensão nervosa (daí a designação de Neurolépticos).2

                                                                 
1 Este termo foi comummente adoptado na Europa (mas não na América), até ter sido 
substituído pelo termo correntemente usado de antipsicótico ou psicotrópico. 
2 DELAY, Jean. 1956. Introduction au colloque international.L'Encéphale. Número 
especial, p.5. 

 
Jornal L’Encéphale – O número especial de 1956 
Em 1956 o Jornal francês L’Encéphale dedicava um número especial 

de quase 1000 páginas ao Colóquio internacional sobre a clorpromazina e os 
medicamentos neurolépticos em terapêutica psiquiátrica. A edição contém 
todas as comunicações apresentadas no congresso e um apêndice dedicado a 
comunicações previstas que não foram apresentadas. 

O número especial foi dividido nas várias secções do colóquio, 
permitindo uma melhor distribuição das apresentações em temas chave. 
Assim: Capítulo I: Ciência de Introdução (9 comunicações). Capítulo II: 
Métodos de administração, posologia e duração das curas – associações 
terapêuticas (23 Comunicações). Capítulo III: Indicações – contra indicações e 
resultados (21 comunicações). Capítulo III-A: Tratamento de psicoses crónicas 
(18 comunicações). Capítulo III-B: Tratamento de afecções neuro-psiquiátricas, 
epilepsia, psicoses alcoólicas, etc… (10 Comunicações). Capítulo IV: Incidentes 
e acidentes relacionados com os novos medicamentos (12 comunicações). 
Capítulo V: Electroencefalografia (9 Comunicações). Capítulo VI: Efeitos neuro 
e psico-fisiológicos. reacções biológicas. (13 comunicações). Capítulo VII: 
Comparação entre a clorpromazina e a reserpina (8 comunicações). Capítulo 
VIII: Sintomas extra-piramidais relacionados com os novos medicamentos (5 
Comunicações). Capítulo IX: Hipóteses que concernem o mecanismo de acção 
(9 comunicações). Capítulo X: Apêndice (13 comunicações) 
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Ao todo as comunicações encontraram-se distribuídas pelos seguintes 
países: Alemanha (8 comunicações), Áustria (2), Argentina (1), Brasil (1), Grécia 
(2), Holanda (4), Bélgica (5), Canadá (3), Espanha (2), Estados Unidos da 
América (3), Reino Unido (8 comunicações, uma delas em parceria com um 
investigador francês), Itália (9), México (1 comunicação), Perú (2), Portugal (4), 
Suécia (3), Suiça (7), Turquia (1), Cuba (1) e França (país anfitrião e organizador 
com 70 comunicações). 

Adicionalmente existem 12 intervenções: 1 portuguesa, 7 francesas, 1 
belga, 1 inglesa e 2 italianas. O apêndice é constituído por 3 comunicações 
Italianas, 7 Francesas, 1 Turca e 2 Peruanas. A alocação final é francesa, mais 
uma vez da autoria de Jean Delay. Adicionalmente estavam presentes 
psiquiatras do Luxemburgo e da Venezuela, perfazendo um total de 22 países 
presentes. 

A PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA 

A participação portuguesa foi composta por 4 comunicações e 1 
intervenção apresentadas ao Colóquio. 

Começamos por Barahona Fernandes (1907-1992). Barahona 
Fernandes era em 1955 um dos psiquiatras de maior referência em Portugal e 
um dos que primeiramente abraçou as potencialidades da clorpromazina. 
Henrique João de Barahona Fernandes, formou-se na Faculdade de Medicina 
de Lisboa em 1930. Em 1931 é assistente de Sobral Cid na Clínica Psiquiátrica 
da Faculdade, localizada no Hospital Miguel Bombarda e entre 1934 e 1936 
estagia nas Clínicas Psiquiátricas da Alemanha com Kleist e K. Schneider. Foi 
director do Hospital Júlio de Matos entre 1953 e 1958.1

                                                                 
1Henrique João de Barahona Fernandes. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 
2003-2011. Disponível em: http://www.infopedia.pt/$henrique-joao-de-barahona-
fernandes>. 

 
São dele alguns dos artigos mais interessantes da década de 50 sobre 

a clorpromazina, como clorpromazina, reserpina e a chamada 
farmacopsiquiatria, publicado no Jornal do Médico a 4 de fevereiro de 1956, 
para além de inúmeras outras intervenções em áreas tão díspares como a 
legislação psiquiátrica ou a vida e obra de Egas Moniz. 

 A sua comunicação no Colóquio intitulava-se: Efeitos psico-somáticos 
da clorpromazina, apresentada na secção I: Ciência de introdução, pp. 28-33. 
De todas as apresentações Luso-Brasileiras, esta pode ser considerada a menos 
«científica» e no entanto a mais interessante. Barahona Fernandes debate de 
forma estimulante os prós e contras da terapia com clorpromazina, lançando 
uma questão que até aos dias de hoje permanece actual: pode um 
comprimido curar algo tão complexo como uma doença mental, algo que está 
indubitavelmente associado a um estado emocional e psicológico? 
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Na sua comunicação Barahona Fernandes começa por abordar as 
mudanças que a psiquiatria tem vindo a sofrer, referindo os enormes avanços 
que ocorreram: A malarioterapia, o choque insulínico, a terapia por 
electrochoque, a psicocirurgia, as narcoses prolongadas. Falando sobre a 
clorpromazina e a reserpina, Barahona refere-se ao facto de estes novos 
medicamentos se apresentarem como soluções que destronarão a 
psicoterapia e a terapia ocupacional tornando as terapias somáticas menos 
necessárias.1O psiquiatra considera esta ideia errada. Barahona explica 
porquê: A clorpromazina e a reserpina ao não contemplarem a faceta social e 
humana tornam-se soluções com um handicap grave. Para se atingir um 
completo equilíbrio interior deve usar-se a psicoterapia e a socioterapia. 
Barahona Fernandes designa este equilíbrio de terapias como terapia 
psicossomática convergente.2

Barahona Fernandes prossegue explicando melhor o seu raciocínio. 
Reportando-se a casos que estudou no Hospital Júlio de Matos, o psiquiatra 
defende uma utilização de métodos que combinem uma abordagem 
psicológica como a ergoterapia com uma abordagem física, como a 
clorpromazina. Este tipo de conjugação de métodos deve ser de escolha 
individual e não usado de forma generalizada em vários casos. De seguida 
Barahona cita diversos especialistas que defendem igualmente este ponto de 
vista como o próprio Jean Delay ou Henri Ey.

 Ou seja, além de uma abordagem orgânica, deve 
ter-se em conta a dimensão psicológica do indivíduo, sendo o tratamento 
psíquico e somático. 

3

Dando casos práticos refere, na página 30 do artigo, que «a acção de 
inactivação de impulsos afectivos, instintivos e ideativos da clorpromazina 
apresenta problemas: um doente paranóico tratado com clorpromazina não 
aceita facilmente o efeito calmante e de baixa actividade que o medicamento 
produz. O doente luta contra este efeito e pode mesmo chegar a ficar excitado. 
Por outro lado um doente ansioso com problemas emocionais, ao 
experimentar o efeito hipotensor e de diminuição da actividade espontânea da 
clorpromazina pode sentir um aumento da sua ansiedade e anular o efeito 
terapêutico. Para evitar estes problemas, devem-se usar os recursos de terapia 

 

                                                                 
1 Para uma compreensão mais extensa do manancial terapêutico da Psiquiatria até aos 
anos 50, aconselha-se a leitura da seguinte obra: HEALY, David. 1996. The 
psychopharmacologists. Nova Iorque. Chapman and Hall. 
2 BARAHONA FERNANDES, Henrique João. 1956. Efets Psycho-Somatiques de la 
chlorpromazine. L'Encéphale. Número especial, p. 29. 
3 Henry Ey chama a clorpromazina de aspirina psiquiátrica, comparação que ficou 
famosa na história, durante a sua apresentação neste mesmo congresso ( EY, Henri., 
FAURE, Henri. 1956. Les diverses méthodes d’emploi de la chlorpromazine en 
thérapeutique psychiatrique et leurs indications. L’Encéphale. Número Especial, 61-71.) 
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psicológica e social, por forma a integrar as mudanças causadas pelo 
medicamento na totalidade da personalidade».1

A descrição de alguns efeitos secundários comuns com o tratamento 
com clorpromazina como taquicardia, fadiga, vertigens ou efeito hipotensor, 
são usados por Barahona para exemplificar situações em que um 
acompanhamento psicológico deve ser feito por forma a impedir o abandono 
da terapêutica pelo doente. «Uma psicoterapia coordenada com os efeitos 
fármaco-dinâmicos que se observam deve ser seguida, conseguindo-se assim 
adesão à terapêutica e resultados positivos»

 

2

Esta posição de Barahona é interessante. É uma comunicação quase 
única no Colóquio ao abordar uma vertente psicológica das doenças mentais, 
numa altura em que o orgânico e biológico estavam na ordem do dia (pelo 
menos a nível europeu, uma vez que nos Estados Unidos da América existia 
um forte escola de psicanálise que praticamente olvidava as abordagens bio 
puristas). Pelas próprias secções do Colóquio podemos verificar que o enfoque 
é feito nas doses, nos mecanismos de acção, nas contra-indicações e efeitos 
secundários, nos resultados. Pouca importância é dada ao aspecto das 
doenças mentais enquanto «doenças da consciência». No mesmo Colóquio, 
abordando uma temática semelhante, podemos apenas referir o trabalho de 
Winfred Overholser intitulado «Será que a Clorpromazina inicia uma nova era 
nos Hospitais Psiquiátricos?» (pp.13-19) ou a nota de abertura de Jean Delay, 

, observa Barahona. 
Em termos práticos, o psiquiatra refere experiências que conduziu 

com 108 doentes. Barahona reporta-se ainda a resultados provisórios de uma 
pesquisa feita com Fragoso Mendes: nesta pesquisa os autores procedem a 
uma análise funcional dos efeitos sintomáticos da clorpromazina em 24 casos: 
em 90% surge irritabilidade, em 80% existe a diminuição da habilidade 
emocional, em 70% surge astenia ou impulsividade e em 60% dos casos 
observa-se agressividade. Estes resultados podem ler-se na página 32 do 
artigo. 

Barahona diferencia as diferentes desordens mentais e a sua 
«apetência» ao tratamento com clorpromazina (o psiquiatra considera que a 
clorpromazina possa ser de maior utilidade no caso dos síndromes maníacos), 
considerando que este medicamento, tal como o electrochoque, permite ao 
doente tornar-se mais lúcido, existindo assim uma reestruturação da 
consciência. 

Finalizando, na página 33, o autor refere que os médicos devem ter 
atenção ao facto da clorpromazina não representar uma total e efectiva cura, e 
que a cada progresso material ou biológico surgem novos problemas, não se 
podendo ignorar o «Homem-Doente». 

                                                                 
1 BARAHONA FERNANDES, Henrique João. 1956. Efets Psycho-Somatiques de la 
chlorpromazine. L'Encéphale. Número especial, p.30. 
2 BARAHONA FERNANDES, Henrique João. 1956. Efets Psycho-Somatiques de la 
chlorpromazine. L'Encéphale. Número especial, p. 31. 
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que deixa antever alguma precaução quanto ao facto da clorpromazina ser o 
Santo Graal da Psiquiatria (embora ao mesmo tempo nunca defenda que não o 
é!) 

Nos anos 50 Barahona defende uma abordagem multidisciplinar das 
doenças mentais, algo que décadas mais tarde se revela o ponto fulcral da 
terapia de doenças mentais. Ao defender cada caso como um caso, cada 
doente com a sua situação particular o psiquiatra defende que a psiquiatria é 
uma especialidade única na medicina: não se trata apenas o órgão, trata-se o 
indivíduo. O psiquiatra é assim um médico que tem de ter valências adicionais. 
Por outro lado rejeita a ideia de que um comprimido possa solucionar todos os 
problemas da psiquiatria, defendendo um associativismo de terapias 
biológicas e psicológicas. 

A segunda participação portuguesa é encontrada na Secção III 
(Indicações, contra indicações e resultados). Intitulada «Clorpromazina na 
depressão dos hipertensos» (pp.272-275) é apresentada por Diogo Furtado, 
sendo centrada nos resultados que o autor apresenta. Diogo Furtado 
distinguiu-se na área da neuropsiquiatria, chegando a director do Serviço de 
Neurologia do Hospital dos Capuchos. Furtado participou inclusivamente no 
ciclo de conferências sobre a medicina psicossomática realizado no Hospital 
dos Capuchos em 1955 com o tema «Medicina psicossomática: ponto de vista 
de um neurologista». Na mesma conferência Jean Delay discursou sobre o 
tema «Medicina psicossomática: ponto de vista do psiquiatra».1

O autor analisa nas quatro páginas da sua comunicação que na sua 
prática clínica obteve óptimos resultados com a clorpromazina, com 
diminuição da angústia, da inquietação, da instabilidade e do humor 
depressivo. Furtado refere ainda que não analisou se estes resultados positivos 
se devem a uma acção na sintomatologia do quadro depressivo ou nas causas 
da própria depressão. A associação com resultados positivos da terapia com 
electrochoques e clorpromazina é também referida pelo português: Furtado 
considera que a clorpromazina prepara os doentes para o electrochoque, 
ficando estes menos ansiosos e necessitando de menos ciclos e de convulsões 
mais fracas. Adicionalmente alude ao facto de a hipertensão essencial muitas 
vezes coexistir com a depressão, sendo que a hipertensão é um factor de 
contra-indicação para o electrochoque. Furtado analisa 17 casos. Apoiando-se 
na técnica prevista por Delay, administra clorpromazina oral ou intramuscular, 
3 vezes por dia em doses de 200-300 miligrama. A clorpromazina é 
administrada em associação com Amital (barbitúrico) e Fenergan 

O trabalho de 
Furtado é bastante mais objectivo que o de Barahona, embora não possam 
nem devam existir comparações entre ambos. 

Furtado debruça-se sobre o efeito da clorpromazina na depressão, 
sublinhando a existência de autores que apontam resultados positivos 
enquanto outros reportam efeitos negativos ou inexistentes. 

                                                                 
1 Jornal do médico, 1955, número 645, volume XXVII, p 746. 
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(prometazina). A temperatura e a pressão arterial são registadas de 4 em 4 
horas. Furtado observa que ao fim de 1 a 2 semanas se obtém uma 
estabilização da pressão arterial para os valores menos elevados, ao mesmo 
tempo que a sintomatologia depressiva melhora também. 

Em 3 dos casos não é necessário sequer proceder-se ao 
electrochoque. Nos restantes casos, após descida e estabilização da tensão 
arterial com clorpromazina, é administrada a terapia por electrochoque, no 
entanto o número de ciclos usados foi reduzido. Furtado revela alguns efeitos 
secundários como taquicardia e pequenos problemas extrapiramidais, mas 
não lhes atribui qualquer importância. 

O trabalho de Furtado insere-se numa linha de pesquisa e 
apresentação de resultados que parece dominar o Colóquio: a Secção 3 é a 
que reúne a maior parte das apresentações, de tal modo que foi subdividida. 
São apresentados diversos trabalhos sobre o efeito da clorpromazina em 
diversas variantes: nos alcoólicos («A clorpromazina nas psicoses alcoólicas», 
por P. Sizaret, pp.436-438), nos acessos maníacos («Tratamento dos acessos 
maníacos com a clorpromazina», por F. Gerest, pp. 236-240), nos estados 
esquizofrénicos («Curas prolongadas de clorpromazina nos estados 
esquizofrénicos» por P.C. Racamier, M. Blanchard e C. Boudrand, pp.347-355 
ou «Reserpina e clorpromazina no tratamento de esquizofrenia crónica» por 
M. David B. Watt, pp.361-362). 

Ainda assim o trabalho de Furtado acaba por ser o único cujo foco 
principal é a relação entre hipertensão e tratamento com clorpromazina, 
embora em diversas apresentações sejam feitas referências ao efeito da 
clorpromazina sobre a pressão arterial. 

Esta não foi a única apresentação de Diogo Furtado. Na secção III-B 
(tratamento de afecções neuro psiquiátricas, epilepsia, psicoses alcoólicas, 
etc…) Furtado faz outra comunicação: «Acção da clorpromazina sobre o estado 
de mal epiléptico» (pp.427-429). Neste trabalho o neurologista começa por 
fazer alguma revisão do que até então tem sido trabalhado nesta área 
referindo-se a autores como Hécaen e Benda (que denotam melhorias 
significativas após tratamento com clorpromazina) ou Dogan (autor que não 
reporta nenhuma melhoria com a clorpromazina). Outros autores como 
Montassut e Masseboeuf verificam mesmo o surgimento de crises epilépticas 
no decurso de anestesias com clorpromazina. 

Furtado refere ainda que a acção observada pelos neurocirurgiões é 
igualmente contraditória: existe uma acção inibitória quando a neuroplegia é 
profunda, estimuladora quando é superficial. O neurologista refere que a 
acção epileptogénica da clorpromazina é bem conhecida, com vários autores 
como Bente a referirem manifestações do tipo epiléptico no 
electroencefalograma, de activação ou agravamento de fenómenos epilépticos 
e de diminuição do tecto necessário para o aparecimento de convulsões com o 
metrazol. Furtado admite que isto representa uma contradição, visto existirem 
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resultados favoráveis com o uso de clorpromazina nos casos mais graves de 
epilepsia. 

De seguida são apresentados dois casos (p. 428): o primeiro diz 
respeito a um doente, A.T., observado no serviço de neurologia dos Hospitais 
de Lisboa. O doente sofre de crises graves desde os 29 anos, e a medicação 
(Hidantina e Gardenal) não parece estar a controlar os sintomas. Após um 
episódio em que dá entrada na urgência com uma crise grave, e após os meios 
habituais de sedação não funcionarem, é-lhe administrada clorpromazina 
(Largactil endovenoso, 100 miligrama). Os resultados são muito favoráveis: a 
crise cessa e o doente melhora consideravelmente. 

O segundo caso reporta-se a D.F.C, homem de 24 anos que dá entrada 
nos Serviços de Neurologia dos Hospitais de Lisboa. O doente sofre crises 
quase consecutivas (de 5 em 5 minutos) e muito graves, mantendo-se 
inconsciente nos intervalos das convulsões. São tentados os meios habituais 
de limitar as convulsões (barbitúricos, paraldeído, punção lombar e até uma 
trepanação subtemporal bilateral). Após administração de clorpromazina 
(Largactil endovenoso, 50 miligrama) existe uma interrupção completa das 
crises e 3 dias depois o doente recupera a consciência. 

A hipótese que Diogo Furtado postula tem a ver com o facto de a 
clorpromazina potenciar o efeito dos anti-epilépticos. Citando o trabalho de 
Bertrand, Quivy e Gayet1

Segue-se a apresentação do português Gonçalves Leitão, subordinada 
ao tema «Sobre os inconvenientes da terapia com clorpromazina» (pp.508-
512), inserida na secção IV (Acidentes e precauções). João Gonçalves Leitão, 
neuropsiquiatra a trabalhar no Hospital Miguel Bombarda é contemporâneo 
de Barahona Fernandes. Barahona refere-se a ele na sua comunicação, 
aludindo ao facto de ambos trabalharem juntos.

 o autor relembra que a administração de 
clorpromazina a ratos diminui a dose de difenilhidantoína (anti-epiléptico) 
necessária para proteger os animais contra a convulsão tónica do 
electrochoque. Diogo Furtado conclui que a clorpromazina reforça o efeito anti 
epiléptico da hidantoína. 

Durante o Colóquio vários foram os trabalhos que visaram o mesmo 
tema que Diogo Furtado estudou nesta comunicação: S. Scarpalezos apresenta 
uma comunicação com o tema «Tratamento ambulatório pela clorpromazina 
de psico-nevrose e de certas manifestações de epilepsia» (pp.422-426) e M. 
David, Ph. Benda e P. Deligné apresentam «Clorpromazina e o estado de mal 
epiléptico» (pp.430-435). Os autores chegam às mesmas conclusões que as de 
Diogo Furtado. 

2

                                                                 
1 Diogo Furtado refere-se ao seguinte estudo: BERTRAND, Isabelle; QUIVY, Denise; 
GAYET-HALLION, Thérèse. 1954. Comptes rendus Soc. Biol., 148-1170 
2 BARAHONA FERNANDES, Henrique João. 1956. Efets Psycho-Somatiques de la 
chlorpromazine. L'Encéphale. Número especial, p.30. 
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É de realçar em 1960, a publicação do seu trabalho «Incidents et 
accidents dus à l'usage de la chlorpromazine en neuro-psychiatrie».1

 Síndromes parkinsónicos: Aquele que viria a ser o efeito secundário 
mais comum e mais incómodo é também relatado por Gonçalves Leitão. Este 
reporta que costumam aparecer em doses elevadas e com terapêuticas 
prolongadas. Estas síndromes não cedem a medicamentos anti parkinsónicos, 

 
Nesta comunicação o autor começa por se referir às dores e nódulos 

provocados pela injecção intramuscular de clorpromazina. Gonçalves Leitão 
postula que tal facto se deve ao potencial tóxico do fármaco para a célula: 
quando administrado provoca uma necrose local com inflamação periférica. 
Nos casos que o autor estudou, o aparecimento de nódulos dolorosos é 
constante, sendo estes constituídos por um material amorfo e necrótico. O 
autor sugere substituir a via injectável pelas vias oral e rectal sempre que 
possível.  

Gonçalves Leitão continua na sua apresentação a expor algum dos 
efeitos secundários mais comuns com a clorpromazina:  

O efeito sobre a temperatura nomeadamente o efeito anti-febril da 
clorpromazina é explicado. No entanto o autor ressalva que em alguns casos 
pode aparecer um aumento espontâneo paradoxal da temperatura, que 
desaparece ao fim de 12 horas. Gonçalves Leitão não atribui grande 
importância a este facto, concluindo que os efeitos provocados pela injecção 
são os responsáveis por este aumento transitório; 

Taquicardia, sonolência, obstipação e hipotensão ortostática: o autor 
atribui alguma importância a estes efeitos secundários, uma vez que induzem 
no paciente sensações desagradáveis, podendo mesmo potenciar uma 
hipocondria; 

 Icterícia: o autor considera que os sintomas são semelhantes aos de 
uma hepatite viral, não parecendo dependentes da dose. Aparecem sobretudo 
ao fim da 2º ou 3º semana e desaparecem ao fim de algumas semanas após a 
suspensão do tratamento; 

Reacções alérgicas: caracterizam-se sobretudo por eritemas e 
eczemas e aparecem sobretudo após exposição solar, o que leva Gonçalves 
Leitão a concluir que a clorpromazina pode induzir fotossensibilidade; 

Alterações da coagulação: Nos estudos que o autor conduziu, notava-
se em todos os doentes uma tendência para a hipocoagulação graças à 
doença. Após tratamento com clorpromazina, os valores de coagulação 
normalizavam. Gonçalves Leitão está convencido de que os casos de flebite e 
trombose observados com clorpromazina se devem a uma descontinuação do 
tratamento; 

 Leucocitose: o autor observou o aparecimento de leucocitose em 10 
doentes, situação que se manteve por meses após o término do tratamento; 

                                                                 
1  LEITÃO, João. 1960. Incidents et accidents dus à l'usage de la chlorpromazine en 
neuro-psychiatrie. Lisboa. Biblioteca Nacional de Portugal 
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e se não se resolverem espontaneamente tem de se proceder à 
descontinuação do tratamento. 

Como nota final, o autor defende sempre que possível o uso isolado 
de clorpromazina, sublinhando os resultados positivos que esta apresenta. 

São vários os trabalhos apresentados sobre os efeitos secundários da 
clorpromazina. O trabalho de Gonçalves Leitão é no entanto um dos mais 
completos, abordando várias reacções secundárias as quais discute com casos 
práticos que estudou. É sem dúvida um dos artigos mais interessantes da 
secção IV. 

Resta-nos referir a intervenção protagonizada por Barahona 
Fernandes, na parte final da secção IX (Hipóteses que concernem o mecanismo 
de acção da clorpromazina)1

                                                                 
1BARAHONA  FERNANDES, Henrique João. 1956.Intervention. L'Encéphale. Número 
especial, p. 880. 

. Nesta intervenção, Barahona defende mais uma 
vez o que já referira na sua comunicação: a clorpromazina e os recém-surgidos 
neuroplégicos devem ser integrados com as terapias sociais e psicológicas e 
com os métodos físicos então vigentes. O psiquiatra defende que tratamentos 
como a leucotomia ou os comas hipoglicémicos não podem ser totalmente 
eliminados das opções terapêuticas (Barahona refere-se a M. Steck que 
defende que a leucotomia está condenada ao esquecimento com o 
aparecimento destes medicamentos), e que a clorpromazina é útil em casos de 
psicoses agudas, mas que em casos crónicos se deve considerar o tempo de 
tratamento. 

Termina a intervenção dando o exemplo de casos de esquizofrenia 
tratados com clorpromazina e reserpina nos quais não houve nenhuma 
melhoria. Estes mesmos casos tratados com uma leucotomia melhoraram 
consideravelmente. Nota-se a enorme admiração que o autor nutre pela 
leucotomia (e por Egas Moniz), dedicando o último parágrafo da sua 
intervenção a uma breve defesa da leucotomia. 

A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA 

A Participação Brasileira pautou-se por uma única comunicação 
intitulada «Sobre 110 casos tratados com sono por hibernação», pp.377-381. 
Os autores foram Nelson Pires, Rubim de Pinho, Luiz Fernando M. Pint, 
Ulpiano Cavalcanti e Hélio Aguiar, da Clínica Psiquiátrica da Faculdade de 
Medicina da Universidade da Baía, Salvador. 

A importância desta comunicação foi já analisada no Brasil no número 
especial 1 do Volume 74 da Gazeta médica da Bahia, um número que marcou 
o ressurgir desta revista que sendo fundada em 1866 circulou regularmente 
entre 1866 e 1934, depois entre 1966 e 1972, com um número avulso em 
1976. 
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Pode ler-se no editorial da referida revista (p.3): «Assim, o Serviço de 
Psiquiatria do Hospital Universitário Professor Edgard Santos vem apoiar outro 
evento histórico, o relançamento da Gazeta Médica da Bahia (GMB), fazendo 
merecida homenagem aos Professores Nelson Pires e Álvaro Rubim de Pinho, 
verdadeiros pilares que iniciaram e sustentaram o que hoje constitui a 
Psiquiatria Baiana. Esta homenagem se completa ao registrar a passagem dos 
50 anos de uso dos medicamentos antipsicóticos, com a transcrição do artigo 
histórico escrito por eles em 1955».1

Os autores do artigo são de resto alguns dos maiores psiquiatras da 
altura no Brasil. Rubim de Pinho (1922-1994) é descrito da seguinte forma por 
Paulo Dalgalarrondo na Revista Brasileira de Psiquiatria em 2004: «O Professor 
Álvaro Rubim de Pinho foi um daqueles grandes mestres que a jovem 
psiquiatria brasileira ainda não aprendeu a recordar e em nele se inspirar. 
Pesquisou com profundidade e leccionou com competência em áreas como 
psiquiatria clínica, forense, neuropsiquiatria e história da psiquiatria. 
Entretanto, a área em que sua produção mais se destacou, pela originalidade e 

 

Assim a revista inclui a tradução integral do Francês do artigo original 
apresentado no colóquio de 1955, feita por Irismar Reis de Oliveira, Professor 
Titular de Psiquiatria do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade 
Federal da Baía. 

O artigo centra-se na análise da efectividade da cura pelo sono 
hibernal em dois grandes grupos de doentes: os agitados e os deprimidos. O 
sono hibernal, também chamado de hibernação artificial surgiu quando 
Laborit descobriu que uma propriedade interessante da clorpromazina era o 
seu efeito hipotérmico, que permitia reduzir a temperatura corporal a 28-
30ºC. Este efeito, juntamento com o efeito de diminuição do metabolismo 
basal e do consumo de oxigénio permitiram que Laborit e Huguenard 
propusessem o termo de hibernação artificial. 

No seu estudo, com 81 doentes, a equipa brasileira conclui que a 
hibernação é um método bastante específico para tratamento de agitação, 
independentemente da causa. Por outro lado no tratamento da depressão o 
método apresenta bons resultados, embora não tão excelentes como os 
obtidos nos casos de agitação. A antiguidade da doença é um factor a ter em 
conta: os casos recentes são particularmente sensíveis à hibernação, os casos 
antigos continuam sensíveis, mas a cura é muito mais difícil. O artigo frisa 
ainda a inutilidade do uso da hibernação em casos de esquizofrenia 
«genuína». Por último os autores referem que a hibernação humanizou os 
hospitais psiquiátricos, colocando ordem e calma em sítios habitualmente 
«aterrorizadores». 

                                                                 
1 OLIVEIRA, Irismar. 2004. Editorial. Gazeta médica da Bahia. Número especial 1, vol. 
74, p.3. 
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importância, foi a psiquiatria transcultural».1

Após o exposto podemos tentar perceber o porquê de uma diferença 
tão grande em número de comunicações entre o Brasil e Portugal (e já agora, a 
diferença abismal entre o número de comunicações europeias e americanas). 
A clorpromazina foi descoberta na Europa, todo o seu desenvolvimento 
aconteceu primariamente a nível Europeu, nomeadamente França e Reino 
Unido. A introdução da clorpromazina no mercado americano não foi fácil por 
motivos já explicados anteriormente. Segundo Lopéz-Muñoz a expansão da 
clorpromazina começou na Europa em 1952, e no continente americano em 
1953.

 Nelson Soares Pires (1910-1994) 
foi outro dos grandes psiquiatras brasileiros, tendo chegado a ser o catedrático 
de Psiquiatria na faculdade de Medicina da Universidade de Baía. 

CONCLUSÃO 

2

No Brasil, segundo Piccinini as três primeiras publicações que se 
reportam à clorpromazina são de 1955 e 1956.

 

3

Já em Portugal a clorpromazina parece ter chegado mais cedo. A 28 
de Maio de 1954, numa comunicação apresentada à Sociedade Portuguesa de 
Neurologia e Psiquiatria, reunida no Porto, Pistachinni Galvão e Fragoso 
Mendes apresentaram «Experiência clínica com a clorpromazina, 4560 R.P. em 
psicoses».

 

4

Nota-se igualmente um entusiasmo comedido dos vários autores 
presentes no congresso. A clorpromazina é estudada como uma arma válida 

 
Este intervalo de tempo pode ter permitido aos investigadores 

portugueses um avanço de trabalho sobre os neurolépticos. Esta situação 
pode ser transporta para explicar a diferença de comunicações europeias 
versus americanas presentes no Colóquio. 

                                                                 
1 DALGALARRONDO, Paulo. 2004. Rubim de Pinho: Fragmentos da Psiquiatria 
Transcultura. Rev. Bras. Psiquiatr.Vol.26,no.4. Pode ser consultado em 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462004000400018 
2 LOPÉZ-MUÑOZ, Francisco; ALAMO, Cecilio; CUENCA, Eduardo. 2002. Aspectos 
históricos del descubrimiento y de la introducción clínica de la clorpromazina: médio 
siglo de psicofarmacologia. Progress in Neuro-Psychopharmacology. Vol II, pp86-97. 
3 As publicações a que Piccinini se refere são as seguintes: 
-  VIZZOTO ,Spartaco et al. 1955. Dados preliminares sobre resultados obtidos com a 
clorpromazina em psiquiatria (71 casos). Arq.Assist.a Psicopatas do Estado de São 
Paulo,; 21. 234;  
 - SAMPAIO, Norival.1955. A clorpromazina em psiquiatria. Bol. do Hospital Juliano 
Moreira, Salvador, Bahia 1955, 21,234;  
- LUCENA, José et al.1956. Resultados do tratamento de doentes mentais pelo 
Amplictil. Neurobiologia, Recife, 1956, 19 (1-2) 1-20. 
4 Comunicação publicada em : Jornal do médico.1955. Número 624, Vol XXVI,pp.149-
156. 
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no combate às doenças mentais, mas nunca esquecendo o papel do psiquiatra 
e de vários efeitos secundários que são resultantes do tratamento. Este facto é 
mais notado na participação portuguesa, uma vez que há mais comunicações 
de onde se podem retirar conclusões. Torna-se difícil apontar um impacto 
específico que as comunicações Luso-Brasileiras possam ter tido: 
quantitativamente as comunicações portuguesas e brasileiras representam 
pouco mais de 3% das comunicações totais. As comunicações francesas por 
exemplo representam 51% do total. Por outro lado, e numa altura em que 
tudo sobre a clorpromazina é recente e novo, cada uma das comunicações tem 
o valor individual de trazer inovação e novidade à recém-nascida 
psicofarmacologia, pelo que qualitativamente cada uma das comunicações 
apresentadas deve ser encarada como importante e vital. Refira-se ainda que a 
participação portuguesa e brasileira apesar de pequena em número quando 
comparada com a francesa, acaba por levantar questões quase únicas (caso da 
comunicação e intervenção de Barahona Fernandes), e aborda temas 
singulares. 

Interessa referir que estes artigos possuem valor histórico e muitos 
aspectos assinalados já não encontram sustentação na nosologia psiquiátrica e 
na psicofarmacologia modernas. 

Resta relembrar, uma vez que nunca é demais, a importância que este 
colóquio tem na história da psiquiatria em particular e da medicina em geral. 
Seria interessante, tal como existe no Brasil, uma tradução integral para 
português das comunicações nacionais apresentadas neste congresso. 
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A história das patentes de medicamentos em Portugal constitui um 

campo de estudo do maior interesse. As patentes constituem hoje um dos 
assuntos mais relevantes da indústria dos medicamentos. Elas estão 
directamente relacionadas com a história da industrialização do medicamento 
e com o advento das indústrias multinacionais e a investigação científica. Nos 
primórdios da indústria farmacêutica portuguesa um dos problemas que se 
levantava era o da protecção dos estabelecimentos nacionais e dos 
medicamentos portugueses. Esta questão encontra-se bem plasmada em 
periódicos da primeira metade do século XX como Boletim Farmacêutico, 
Acção Farmacêutica,  Jornal da Sociedade Farmacêutica Lusitana, etc. A 
história das patentes está, também, intimamente relacionada com a história 
das instituições reguladoras do medicamento, com a história dos 
medicamentos genéricos, etc. As políticas introduzidas no início do séc. XXI 
vieram impulsionar o mercado dos medicamentos genéricos com vista a 
reduzir a despesa do Estado com medicamentos. Por isso, conhecer a sua 
história e as repercussões sociais é essencial. A Indústria Farmacêutica de 
Inovadoras depois do investimento realizado na investigação faz o registo do 
novo medicamento através de direitos de propriedade industrial, mais 
especificamente o direito de patente. Este confere um monopólio que pode 
chegar aos 25 anos e permite o retorno do investimento feito. A presente 
comunicação decorre de uma investigação em curso sobre a problemática 
histórica e sócio-jurídica das patentes. Os autores pretendem dar a conhecer 
as etapas principais da história das patentes de medicamentos em Portugal e 
avaliar as suas diferentes repercussões, tanto no campo científico como sócio-
económico. 
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Em 1981, foi anunciado oficialmente a nível mundial o primeiro caso 
de VIH/sida. Em 1983 diagnosticou-se o primeiro caso português. Decorridos 
30 anos, mais de 60 milhões de pessoas foram infetadas pelo VIH e mais de 25 
milhões morreram por sida. Infetam-se por dia 7000 pessoas, 1000 delas 
crianças.  

Em Portugal morrem de sida, cerca de 1000 pessoas por ano. Até 
1996, a mortalidade pelo VIH/sida aumentou, tendo depois estabilizado. Estes 
valores de crescimento verificados até 1996 e a mortalidade em Portugal 
contrariam a situação noutros países europeus, onde a taxa de mortalidade 
tem vindo a descer. Os resultados apresentados neste estudo pretendem 
traçar a história do VIH/sida em Portugal, baseando-se em estudos estatísticos 
sobre a doença, mas também noutros elementos relevantes para a história de 
uma das patologias infeciosas mais recentes e de maior impacto social. Os 
autores abordam a história da doença em Portugal, tendo também por base 
as imagens e representações da doença na imprensa especializada e 
periódica, estudam a evolução dos comportamentos sexuais nos últimos 30 
anos, tomando em consideração eventuais alterações em função dos avanços 
da doença, estudam os conhecimentos dos jovens sobre VIH, sida e suas 
formas de transmissão e os mitos criados em torno da doença, sua 
transmissão, tratamento e prognóstico. Referem-se ainda alguns dos 
cientistas portugueses de maior notoriedade na investigação em VIH/sida e 
instituições envolvidas. Integrado num projeto de doutoramento, o presente 



COIMBRA, 26 – 29 DE OUTUBRO DE 2011 

As ciências médico-farmacêuticas no universo lusófono - 976 - 

estudo pretende contribuir para uma história recente das doenças e, também, 
para a história da sexualidade em Portugal. 

INTRODUÇÃO 

2011 marca  a passagem de 30 anos de epidemia de sida, 15 anos 
sobre a introdução da terapêutica antirretrovírica HAART, 10 anos sobre a 
Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU sobre VIH e sida, que definiu a 
doença como tema de segurança internacional, e  5 anos sobre a Reunião de 
Alto Nível de 2006, de que saiu o compromisso de garantir até 2010 o acesso 
universal à prevenção, tratamento, cuidados e serviços de apoio. Já em 2011, 
de 8 a 10 de junho, realizou-se em Nova Iorque (NY) a Reunião de Alto Nível 
sobre Sida “Objetivo Chegar ao Zero”: definir o caminho para zero novas 
infeções, zero discriminação e zero mortes relacionadas com a sida [1]. Todos 
estes eventos decorrem da Declaração do Milénio - Millenium Development 
Goals, 2000, sobretudo o seu Objetivo 6: parar e reverter a expansão do VIH 
até 2015. 

Nenhum país escapou à devastação da doença. Mas a epidemia 
mudou. Houve grandes progressos na estabilização e redução de novas 
infeções em cerca de 60 países. As necessidades de tratamento também 
mudaram. 6,5 M de pessoas foram postas em tratamento, embora 9 M 
continuem à espera. Hoje há medicamentos melhores e com melhor relação 
custo-eficácia. Os ensaios clínicos recentes (HPTN 052) mostram que o 
tratamento antirretrovírico precoce bloqueia a transmissão do VIH, o que 
pode alterar o panorama da prevenção e tornar-se na opção de prevenção na 
próxima década [2], desde que acompanhada por modificações decididas e 
continuadas dos comportamentos [3]. 

RESENHA HISTÓRICA DA EVOLUÇÃO MUNDIAL DA EPIDEMIA DE VIH  

A disseminação do vírus em humanos começou antes, mas a história 
da epidemia tem início a 5 de junho de 1981, com a publicação de 5 casos de 
pneumonia por pneumocystis carinii no Mortality Weekly Report (MMWR), 
boletim dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [4]. A notícia sai 
no mesmo dia na Associated Press e no Los Angeles Times, no dia seguinte no 
The San Francisco Chronicle e no New York Times a 3 de julho. Essa 
pneumonia é uma infeção oportunista, rara na ausência de terapêutica 
imunossupressora ou de imunossupressão grave secundária a outras doenças. 
E os 5 doentes eram jovens homossexuais masculinos, previamente saudáveis 
e sem história de imunodeficiência aparente. A 3 de julho de 1981, o MMWR 
publica um grupo de 26 casos de sarcoma de Kaposi em homossexuais 
masculinos de NY e da Califórnia. Até aí os doentes com s. de Kaposi eram 
idosos, de certos grupos étnicos (judeus, pessoas de tez escura da costa norte-
mediterrânica e algumas tribos de África, como os bantos), mas os de NY não 
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tinham tais caraterísticas étnicas nem etárias, eram jovens e todos 
homossexuais. A doença, até aí crónica, levava agora rapidamente à morte. 
Percebeu-se que estas formas malignas de s. de Kaposi, pneumocistose, 
toxoplasmose e candidíase oral e anal tinham uma origem comum: um 
colapso do sistema imunitário que atingia quase exclusivamente 
homossexuais. 

A doença terá começado em NY, propagando-se a jovens 
homossexuais californianos e dinamarqueses que lá tinham estado de visita 
antes do aparecimento dos primeiros casos. Aos poucos, a epidemia alastrou a 
outras áreas geográficas e, assim, no boletim dos CDC de 11 de junho de 1982 
havia já notificações vindas de 20 estados americanos. Quando em 1982 é 
publicada a análise dos primeiros 355 casos [5], constata-se já a disseminação 
a bissexuais masculinos e heterossexuais. A 9 de julho de 1982, o MMWR 
relata que, de 1 de abril de 1980 a 20 de junho de 1982, tinham sido 
notificados 34 casos de s. de Kaposi e graves infeções oportunistas em 
haitianos recém-imigrados nos EUA, com predomínio de adultos jovens 
heterossexuais masculinos e uma alta prevalência de tuberculose 
disseminada, por reativação da infeção. Na edição de 16 de julho, o MMWR 
publica os 3 primeiros casos de pneumonia por pneumocystis carinii em 
hemofílicos sem doença subjacente, todos do sexo masculino, heterossexuais, 
com hemofilia A grave, tratados, há vários anos, com concentrado de fator 
VIII, de lotes diferentes [6]. Em 24 de setembro do mesmo ano, os CDC deixam 
a expressão “sarcoma de Kaposi e infeções oportunistas em pessoas 
previamente saudáveis” e passam a falar de “síndrome de imunodeficiência 
adquirida” (AIDS/SIDA) [7].  

Os investigadores dos CDC verificaram que 9 dos 13 doentes 
homossexuais investigados, em 19 recenseados, integravam uma rede, e que 
durante os 5 anos anteriores tinham tido relações sexuais com pelo menos 
outro membro da rede. Na maior parte, os contactos ocorreram antes do 
surgimento dos sintomas, indicando que pessoas que pareciam sãs podiam 
transmitir a doença. Conhecidas as conexões entre a rede californiana e uma 
rede de NY, foi identificado um jovem comissário de bordo canadiano [8], que 
tinha sido parceiro sexual de 9 dos primeiros 19 doentes de Los Angeles, de 22 
doentes de NY e de 9 doentes de outras 8 cidades americanas. Vítima de s. de 
Kaposi em 1980, identificado como portador de sida em 1982, morreu em 
1984 aos 32 anos de idade.  

Um mês após a primeira publicação sobre a doença, são identificados 
2 casos na Dinamarca. Logo após a publicação do segundo boletim dos CDC, 
surgem mais 2 casos de s. de Kaposi em jovens homossexuais dinamarqueses. 
Até dezembro de 1981 havia em Compenhaga 4 doentes hospitalizados com 
sintomas do “síndrome gay”. Embora 3 deles nunca tivessem visitado os EUA, 
todos os 4 tinham estado em contacto direto ou por interposto parceiro com 
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homossexuais de NY [9]. Depois de Copenhaga, a doença aparece em Londres, 
Genebra e Paris [10]. 

Como definição de trabalho entendia-se “SIDA” como uma doença 
fortemente preditora de um défice da imunidade celular que ocorre em 
pessoas com resistência diminuída a ela, de causa desconhecida. Entre essas 
doenças incluiam-se o sarcoma de Kaposi, a pneumonia por pneumocystis 
carinii e outras infeções oportunistas graves.  

A 5 de novembro de 1982 surgem as primeiras normas de prevenção 
para profissionais de saúde de clínicas e laboratórios [11]. Os grupos de risco 
incluíam, antes, o chamado Clube dos 4 H, iniciais inglesas para homossexuais, 
haitianos, heroína e hemofílicos, e, agora, health carers, fazendo do “Clube 
dos 4 H” um clube de 5 [12]. 

Nos finais de 1982 o boletim dos CDC traria duas novidades 
importantes: um caso de transmissão por transfusão sanguínea [13] e 4 casos 
de transmissão materno-fetal [14]. Em janeiro de 1983, são notificados 2 
casos de imunodeficiência em parceiras sexuais de doentes com sida [15] e 16 
casos em prisões da Costa Leste dos EUA [16]. Emerge a tese infeciosa de uma 
etiologia vírica, para explicar a evolução galopante da epidemia, a perda 
seletiva de função dos linfócitos T e a depleção dos CD4+. Vários vírus 
conhecidos poderiam causar imunossupressão, mas nenhum explicava a perda 
seletiva e irreversível da função dos linfócitos T [17].  

O VIH COMO CAUSA DA NOVA DOENÇA 

A primeira evidência do papel de um retrovírus na sida e sintomas 
associados surge a 20 de maio de 1983. A Science publica um artigo da equipa 
de Luc Montagnier [18], do Instituto Pasteur de Paris, relatando o isolamento 
de um novo retrovírus a partir de um nódulo linfático de um doente 
homossexual masculino com adenopatias múltiplas. Em 1984, a mesma revista 
publica o isolamento de outro retrovírus linfocitopático em 22 homossexuais 
de São Francisco portadores de sida. Em pouco tempo, descobriam-se 3 
protótipos de vírus. O esforço de nomenclatura não foi fácil, dada a grande 
identidade organizacional e variabilidade das estirpes. Em 1986, o 
International Committee on Taxonomy of Virus [19], propôs que os retrovirus 
da sida se designassem por human immunodeficiency viruses, HIV (VIH em 
Português). Em 18 de julho de 1986, a Science publica o isolamento de um 
novo retrovírus humano, em 2 doentes masculinos oriundos da Guiné-Bissau e 
Cabo Verde, com história de infeções oportunistas indicadoras de sida [20]. Na 
investigação colaboraram Odette Ferreira, José Luís Champalimaud, Jaime 
Nina e Kamal Mansinho. O grupo que integravam publicou, em 1987, um novo 
trabalho no New England Journal of Medicine [21]. O vírus receberia, por 
proposta do International Commitee on Taxonomy of Viruses, de 1986, a 
designação de HIV2 (VIH2). A publicação, ainda no mesmo ano, de 30 casos de 
doentes com sida, complexo sida-relacionado ou assintomáticos, com 
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anticorpos séricos contra a proteína do envelope do HIV2 e sem coinfeção 
VIH1, provava que o novo vírus também era um dos agentes causais da sida. A 
infeção por VIH2 foi descrita em doentes residentes na Europa, 
nomeadamente em Portugal, que teriam sido infetados na África Ocidental. O 
seu impacto epidemiológico em Portugal é bastante menor que o do VIH1, 
representando 4 a 6% dos casos de sida [22]. 

Em 1995 é detetado um foco de epidemia entre os consumidores de 
drogas injetáveis, na Europa Ocidental. O total de infetados no mundo atinge 
os 20 milhões (M). E para coordenar a luta contra a sida a nível mundial, em 
1996 é criada uma instância no seio da OMS - a UNAIDS/ONUSIDA. 

EPIDEMIOLOGIA DO VIH NO MUNDO E EM PORTUGAL 

No 30º aniversário da sida, a ONUSIDA publicou as últimas 
estatísticas da epidemia. Em 2009 houve 2,6 M de novas infeções, menos 19% 
em relação aos 3,1 M de 1999; nasceram 370 mil crianças com VIH; e houve 
1,8 M de mortes relacionadas com sida. Dos 33,3 M de pessoas que viviam 
com o VIH em 2009, 34% eram de 10 países do sul de África. Deu-se, porém, 
uma notável redução no Botswana, na África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e 
Zimbabué. Em 2009, na Ásia, o número de pessoas com VIH (4,9 M) era 
sensivelmente o mesmo de há 5 anos atrás e as Américas Central e do Sul 
tinham 92 mil novas infeções e 68 mil mortes relacionadas com a sida; na 
América do Norte viviam com o VIH 2,3 M de pessoas, e 101 mil ficaram 
infetadas na Europa Ocidental e Central [23].  

No Brasil, os 2 primeiros casos de sida foram relatados em 1982 e 
1983, no Estado de São Paulo, tendo sido diagnosticado retrospetivamente 
um outro caso, no mesmo Estado, em que o contacto com o vírus teria 
ocorrido nos anos 70. Das metrópoles do sueste a infeção disseminou-se às 
diversas macrorregiões [24]. A epidemia tomou proporções catastróficas nas 
grandes metrópoles, mas os esforços precoces e continuados de prevenção e 
tratamento conseguiram contê-la [25]. O país, que há muito desempenha um 
papel de liderança na resposta à sida, foi um dos primeiros a atingir o acesso 
universal ao tratamento e aos serviços de prevenção e diagnóstico. No Brasil, 
há 600 mil pessoas infetadas pelo VIH, número que se mantém estável desde 
o ano 2000 [26]. 

Em Portugal, o primeiro caso de sida foi diagnosticado em outubro de 
1983, dois anos após a deteção da doença a nível mundial (casos anteriores 
terão sido observados desde 1979 na enfermaria de Doenças Infeciosas e 
Medicina Tropical do Hospital Egas Moniz). Foram descritos em homossexuais 
masculinos de raça branca. A infeção VIH 1 terá entrado no país via Europa e 
África: pela Europa através de consumidores de drogas endovenosas; e a 
partir de África através de grupos de heterossexuais que haviam residido e 
tido comportamentos de risco em África [27]. 
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No nosso País, em 2004, morriam de sida cerca de 1000 pessoas por 
ano, tendo até 2010 morrido 7694 pessoas. De acordo com o Plano Nacional 
de Saúde (PNS) 2004-2010, 3/4 da mortalidade associada à sida ocorrem entre 
os 25 e os 44 anos de idade [28]. A mortalidade por infeção sida aumentou até 
1996, tendo estabilizado desde então. Estes dados contrariam a tendência de 
descida da mortalidade noutros países desenvolvidos, apesar de Portugal 
dispor de um acesso universal e gratuito aos melhores tratamentos [29]. Em 
relação ao indicador “mortalidade por sida em idades inferiores a 65 anos”, a 
meta da ONUSIDA para 2010 era 7/100 mil pessoas. Portugal, com 6.8, 
cumpriu o objetivo, mas na União Europeia (EU) em geral o indicador registava 
1.14, sendo os melhores valores os da Finlândia e da Grécia, com 0.2 [30].  

Em 2009, o número de infetados por VIH era de 42 mil (32-53mil), 
contra 31 mil em 2001. A incidência de VIH nos 3 países mais atingidos da 
Europa Ocidental era de 0,6% em Portugal, 0,7% na Letónia e 1,2% na Estónia 
[31]. Em Portugal, até 31 de dezembro de 2010 estavam notificados 39 347 
casos de VIH nos diferentes estadios da infeção. Como elemento comum a 
todos os estadios, o maior número de casos notificados corresponde a 
provável transmissão heterossexual, num total de 42,1% dos casos, enquanto 
o consumo de drogas por via endovenosa constitui 39,9%, alterando-se em 
2010 as tendências iniciais da epidemia.  

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010 entraram no Núcleo de 
Vigilância Laboratorial de Doenças Infeciosas, do INSA [32], 2 325 notificações 
de infeção pelo VIH nos vários estadios, dos quais 1 020 (43,9%) 
diagnosticados nesse ano. Das notificações de 2010 ressalta que a categoria 
de transmissão “heterossexual” representa 60% de todos os casos notificados 
(portadores assintomáticos, sintomáticos não-sida e sida), a transmissão 
associada à toxicodependência representa 14,4% e os casos homo-bissexuais 
são 21,3% do total. No que toca à sida, observou-se um padrão 
epidemiológico novo em relação a 2000: foram diagnosticados 350 casos, 
verificando-se um aumento proporcional dos casos de transmissão 
heterossexual (59,4% do total de casos) e menor número de casos associados 
à toxicodependência (25,1%). Constata-se o elevado número de casos de 
infeção assintomática, associados principalmente a duas categorias de 
transmissão: “heterossexuais”, representando 45,7% do total de portadores 
assintomáticos notificados, e “toxicodependentes” (36,4%). Porém, analisando 
os anos 2003-2010, verifica-se que o padrão da tendência temporal nos casos 
assintomáticos regista flutuações, resultantes do facto de a categoria de 
transmissão “heterossexual” apresentar valores percentuais diversos entre 
2003 e 2010, em relação ao total de casos notificados em cada ano, enquanto 
os “toxicodependentes” confirmam a tendência decrescente. Merece especial 
nota a mudança das tendências epidemiológicas quanto à forma de 
transmissão sexual, no período 2005-2010: para a categoria de transmissão 
heterossexual, 58,5% em 2005, contra 59,9% em 2010; para a categoria 
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“toxicodependente”, 23,3% em 2005, contra 9,4% em 2010; e para a categoria 
“homossexual” 14,5% em 2005, contra 26,6% em 2010. Assim, verifica-se uma 
relativa estabilidade da transmissão heterossexual, uma descida muito 
marcada na transmissão “toxicodependente” e uma quase duplicação da 
transmissão homossexual. 

OS CAMINHOS DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO 

É cada vez mais claro o papel dos comportamentos na difusão do VIH. 
As grandes diferenças locais e regionais na intensidade e dimensão da 
epidemia alertam para os fatores sociais e culturais que modelam o impacto 
do VIH nos indivíduos e comunidades. Mais do que nunca, a capacidade de 
lidar com uma crescente demanda de tratamentos e cuidados relacionados 
com o VIH depende da adoção decidida e continuada de comportamentos 
preventivos [33]. Urge saber como é que essas intervenções preventivas 
podem parar a expansão do VIH. O acumular de estudos de controle 
randomizados que questionam a sua eficácia a médio e a longo prazo, bem 
como a estabilidade de estados endémicos à luz da maior parte dos dados 
epidemiológicos, têm criado algum ceticismo sobre a possibilidade de prevenir 
infeções apenas através de mudanças comportamentais. Às campanhas de 
prevenção sobrepõe-se projeções otimistas sobre o impacto da circuncisão 
masculina, da profilaxia pré-exposição e dos recentes dados sugestivos de que 
o início imediato de terapêutica antirretrovírica pode ser a melhor forma de 
reduzir a transmissão. Mas para eliminar o VIH, e não apenas reduzi-lo, as 
intervenções têm sempre que ser reforçadas com modificações substanciais 
dos comportamentos [34] - o que não é tarefa fácil, por exigir uma atenção 
contínua às múltiplas necessidades do indivíduo e às caraterísticas do meio 
físico, cultural e social que o põem em risco. Há que centrar os esforços de 
prevenção nas fontes de novas infeções em contextos epidémicos diferentes, 
na ajuda às pessoas a compreenderem e minimizarem os riscos de infeção 
adotando comportamentos preventivos e, por fim, no envolvimento das 
comunidades e do capital social disponível na ação contra o estigma e no 
apoio a uma mudança sustentada [35]. 

As medidas de prevenção centradas no conhecimento e nas escolhas 
individuais são insuficientes. Há que complementá-las por um movimento 
social que leve as pessoas a conhecerem a sua situação em termos de VIH e a 
responsabilizar-se pela mudança de comportamentos. Os novos dados 
científicos apontam a concorrência de parceiros sexuais como um potente 
veículo de transmissão sexual que não gera a correspondente noção de risco. 
O estudo das redes sexuais, como o de Martina Morris, tem mostrado que 
ligeiras diferenças no número médio de parceiros sexuais numa comunidade 
podem ter um efeito dramático na transmissão do VIH. Uma alta prevalência 
de parcerias sexuais concorrentes pode permitir, até na ausência relativa de 
indivíduos com muitos contactos sexuais (v. g. trabalhadores de sexo e seus 
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clientes assíduos), uma rápida transmissão pessoa a pessoa, sem que elas se 
apercebam de estar em níveis elevados de risco. Assim, em epidemias 
generalizadas a redução da incidência pode exigir uma mudança das 
perceções individuais e das normas sociais – aumentando a perceção do risco 
e da indesejabilidade social da multiplicidade de parceiros sexuais [36]. 

O debate em redor da prevenção pela mudança de comportamentos 
tem feito esquecer os dados da vigilância de rotina do VIH, essenciais para 
sabermos se as mudanças de comportamentos podem ou não afetar a 
evolução das grandes epidemias generalizadas maduras. Foi essa vigilância de 
rotina que permitiu detetar o êxito das campanhas “zero-grazing” no Uganda 
e “preservativo 100%” na Tailândia e, mais recentemente, as dramáticas 
reduções da incidência no Zimbabué. Mas estas análises não são simples: 
primeiro, quando uma epidemia matura, a prevalência pode declinar sem que 
as pessoas modifiquem o comportamento (as “dinâmicas epidemiológicas 
naturais” confundem os testes estatísticos, pois um declínio significativo na 
prevalência não indica necessariamente que tenham sido as alterações 
comportamentais que reduziram a difusão da infeção); segundo, a relação não 
linear entre comportamento sexual de risco e propagação do VIH significa que 
as alterações dos indicadores de comportamento sexual, ainda que 
substanciais, podem não ser epidemiologicamente relevantes: por exemplo, 
se estiverem sob pressão de altos graus de risco de outra natureza, se não 
reduzirem o nível de risco abaixo de determinado patamar ou se se 
confinarem a partes da população em diminuto risco de contraírem infeção 
transmissível [37]; e, finalmente, o êxito aparente de uma campanha pode 
dever-se, apenas, ao facto de a população estar sobrecarregada de exemplos 
próximos e dolorosos de mortes sucessivas, que inspiram medo e retração – 
como pode ter sido o caso no Zimbabué [38].  

ORGANIZAÇÃO DA LUTA CONTRA O VIH E A SIDA EM PORTUGAL 

Portugal acompanha os países ocidentais no combate à sida desde a 
década de 80. Em 1985, o Ministério da Saúde criou o Grupo de Trabalho da 
SIDA, com o objetivo de recolher informação sobre novos casos de infeção, 
confirmar ou refutar os diagnósticos até aí estabelecidos e implementar 
estratégias nacionais de prevenção. Esse Grupo incluía representantes da 
Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, da Direção-Geral dos 
Hospitais, do Instituto Nacional do Sangue, do Centro de Histocompatibilidade 
do Sul e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, cabendo a este 
último, através de Laura Ayres, a coordenação do Grupo. Deste grupo de 
trabalho saíram, em 1986, as primeiras medidas de prevenção nos centros de 
hemodiálise, com pesquisa obrigatória de VIH1 nos hemodadores e, em 1989, 
também de VIH2. O avanço da epidemia obrigaria a reformular o Grupo de 
Trabalho, criando-se, em 1989, a Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA 
(CNLCS), incumbida de implementar as ações nas vertentes preventiva, 
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educativa, assistencial, de investigação, aconselhamento e acompanhamento. 
Por morte de Laura Ayres, em janeiro de 1992, sucede-lhe Machado Caetano, 
que, ainda no mesmo ano, seria substituído por Odette Ferreira. Em julho de 
1993 é aprovado o Plano Nacional de Luta Contra a SIDA, que orientaria a 
ação da Comissão até ao ano 2000. O Centro de Rastreio Anónimo da Infeção 
VIH abriu ao público a 14 de janeiro de 1998, no Centro de Saúde da Lapa, em 
Lisboa. Em 1998 são nomeadas Comissões Distritais de Luta Contra a Sida, que 
visavam regionalizar as estratégias nacionais. Em maio de 2000 a CNLCS sofre 
uma reestruturação orgânica e financeira, sendo nomeado seu coordenador 
Fernando Ventura. A CNLCS adquire a natureza de Estrutura de Projeto. Surge 
o Plano Estratégico de Luta Contra a Infeção pelo VIH/SIDA 2001-2003, que 
apostava nos Centros de Aconselhamento e Deteção Precoce (CAD) como 
estruturas de apoio à prevenção. Em agosto de 2003, a CNLCS sofre uma 
reestruturação orgânica e funcional, adquirindo o estatuto de Unidade de 
Missão. Meliço Silvestre é nomeado Encarregado de Missão e concebe e dirige 
o Plano Nacional de Luta Contra Sida para o triénio 2004-2006, “Diferentes, 
SIM! Indiferentes, NUNCA!” [39], que incluía 10 metas. E em 16 de março de 
2005, a infeção VIH/sida passa a doença de declaração obrigatória.  

Em agosto do mesmo ano, é extinta a CNLCS, que, sob a designação 
de Coordenação Nacional para a Infeção VIH/sida (CNsida), é integrada no Alto 
Comissariado da Saúde, com Henrique de Barros como coordenador. O 
objetivo da reestruturação foi implementar um modelo organizativo que 
permitisse a gestão eficiente de programas, melhor integração vertical das 
instituições envolvidas e mais eficaz articulação horizontal com outros agentes 
e setores. Daí surge o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção 
VIH/sida 2007-2010, “um compromisso com o futuro”, cujas metas são reduzir 
a expressão da epidemia no País e contribuir para diminuir a dimensão 
mundial da epidemia. Da primeira consta o objetivo de reduzir em 25% a 
incidência e a mortalidade da sida; da segunda, o objetivo de contribuir 
internacionalmente para a redução da transmissão do VIH e melhorar os 
cuidados e o apoio aos doentes infetados ou com sida, através da ajuda 
pública ao desenvolvimento. Em 2007 é criado o Conselho Nacional para a 
Infeção VIH/sida, estrutura consultiva destinada a melhorar a cooperação 
entre governo, autoridades públicas, serviços de saúde e organizações não 
governamentais (ONG) locais que trabalhem no domínio do VIH/sida.  

INFEÇÃO VIH E SIDA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MENSAGENS 
PREVENTIVAS 

Em Portugal, o Diário de Notícias dá conta da nova doença em 1982. 
Como não tinha nome próprio, as primeiras notícias referem indiretamente a 
doença como “cancro”, “doença misteriosa” ou “síndrome cubano”. O Correio 
da Manhã dá as primeiras notícias da nova doença em 1983, chamando-lhe 
“doença desconhecida”, depois “nova doença” e, ainda no mesmo ano, 
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designa-a pelo acrónimo “SIDA”. O termo “sida”, como nome comum, começa 
a impor-se na imprensa portuguesa em 1985 [40]. Embora designe apenas o 
estadio terminal da infeção VIH, a palavra “sida” tem sido utilizada para 
designar toda a problemática associada ao vírus da sida: o VIH. No campo das 
representações, esta sinédoque constitui um grave obstáculo comunicacional, 
já que afasta das preocupações imediatas a verdadeira origem e dimensão do 
problema.  

As representações sociais da epidemia e o impacto das campanhas 
preventivas da infeção e da doença estão indissociavelmente ligadas. A sida 
abalou as conquistas da revolução sexual dos anos 60 e 70 do século XX. Uma 
vez detetada, rapidamente foi associada às relações sexuais, primeiro à 
homossexualidade mas depressa atingindo também a população 
heterossexual. Entretanto, o vírus transpunha as fronteiras dos grupos de 
risco iniciais (praticantes de sexo comercial, homossexuais, hemofílicos e 
consumidores de drogas injetadas), transformando-se numa ameaça 
transversal e global. Mas a descoberta e utilização clínica dos medicamentos 
antirretrovíricos veio alterar a imagem da doença. Se as pessoas se continham 
e protegiam na fase em que a doença era aguda e rapidamente mortal, cedo 
se deixaram iludir por um otimismo injustificado. A falsa iminência de uma 
vacina anti-VIH só veio aumentar ainda mais esse injustificado otimismo [41]. 
A existência de um período-janela entre o momento da infeção e a 
seropositividade, e o alongar do tempo entre a seropositividade e a sida, 
fazem com que pessoas infetadas transmitam a infeção sem que elas e suas 
parcerias se apercebam. Tendo perdido visibilidade e força de ameaça, a sida 
continua a ser um gravíssimo problema de saúde pública, que faz perder um 
número avultado de vidas e recursos. Tornou-se uma doença insidiosa, 
invisível, de evolução lenta, mas ainda assim mortal. O ganho obtido em 
sobrevida criou uma nova realidade. Grupos de opinião e de pressão 
começaram a preocupar-se com a qualidade de vida das pessoas infetadas, 
com o seu direito à sexualidade, com o peso dos mitos e fantasmas dos 
primeiros tempos da sida, procurando erradicar o perigo da marginalização e 
da exclusão dos seropositivos [42].  

Responsáveis pelas políticas de saúde e investigadores de várias áreas 
da Ciência têm pesquisado, ao longo dos tempos, os conhecimentos e as 
perceções da população a respeito da sida. Uma das formas de avaliar a 
informação e os conhecimentos da população é fazer inquéritos aos 
conhecimentos, atitudes e crenças sobre o vírus e a doença. Em Portugal, João 
Lucas, então membro da CNLCS, levou a cabo em 1987 um inquérito à 
população, tendo verificado que 56% dos inquiridos identificava a via sexual 
como a via de transmissão do VIH, 30,9% relacionava o contágio com as 
transfusões de sangue e 17,9% com seringas infetadas. Cerca de 1/4 dos 
inquiridos desconhecia as formas de transmissão do vírus [43]. Num estudo de 
2003, Amaro et al. verificaram que 31,5% da população estudada referia os 
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serviços de saúde e as transfusões de sangue como situações de transmissão 
do VIH. Este dado não se devia a uma experiência pessoal de risco, mas a que 
“na sua mente havia uma associação entre essas situações e a infeção pelo 
VIH” [44]. Porém, os dados estatísticos de 1983 a 2004 revelam que os 
serviços de saúde apenas podem ser responsabilizados por 1,5% das 
categorias de transmissão [45]. 

Comparando as opiniões dos portugueses com as do conjunto dos 
cidadãos da UE em 2003 e 2006 (15 e 25 estados, respetivamente), vê-se que: 
11% dos portugueses (contra 14% em 2003) pensavam que se podia apanhar a 
sida num aperto de mão a um doente ou seropositivo, para uma média de 9 % 
(contra 3%) no conjunto da União Europeia a 25 (UE a 15 em 2003); 18% 
(contra 10%) pensavam que era possível apanhar a sida tomando uma 
refeição preparada por um doente ou seropositivo, para uma média de 17% 
(3%) no conjunto da União; 55% (58%) dos europeus diziam que não é possível 
apanhar a sida sentando-se numa sanita previamente usada por um doente ou 
seropositivo, enquanto que só 45% (35% em 2003) dos portugueses tinham a 
mesma opinião; 52% (54%) do conjunto dos cidadãos europeus achavam que 
não é possível contrair o VIH ou apanhar a sida bebendo por um copo utilizado 
por um doente ou seropositivo; e 42% (11%) acham que essa é uma das 
formas de se ser infetado, enquanto que as respostas dos portugueses 
atingiam 41% (em 2003 era superior à da UE a 15). Quanto a cuidar de alguém 
com sida ou VIH positivo, 38% acha perigoso, contra 37% da UE [46] [47]. 
Estes dados traduzem o impacto dos fantasmas associados à doença, dizendo 
respeito ao potencial discriminatório, mas são irrelevantes para a questão dos 
comportamentos preventivos. 

Um estudo de Aliete Cunha-Oliveira numa população universitária 
mostrou que as representações sociais do VIH/sida são uma fonte de novos 
mitos, que refletem expectativas irrealistas sobre a transmissão do VIH e o 
controle da infeção e da doença, criando uma barreira à penetração das 
mensagens preventivas. São os chamados “novos mitos sobre o VIH/sida”. 
Baseiam-se quase todos numa deficiente leitura dos dados estatísticos ou 
numa interpretação apressada dos avanços terapêuticos. São eles: “o risco 
está nos heterossexuais”, “a sida não mata”, “ter relações sexuais não 
acarreta mais risco do que não ter”, “já existe vacina”, “o número de infetados 
será menor nos próximos anos”, “as pessoas infetadas estão muito doentes”, 
“o sexo oral não acarreta perigo” [48]. 

O mito segundo o qual “o risco está nos heterossexuais” merece 
especial atenção. A propagação do VIH e da sida a bissexuais e heterossexuais 
desviou as atenções para o grupo dos heterossexuais, hoje o mais atingido em 
números absolutos. Gerou-se a ideia de que já não há grupos sujeitos a risco 
especial. Mas se os heterossexuais são hoje o grupo mais atingido pelo 
VIH/sida, são também, de longe, o grupo mais representado em termos 
sociodemográficos. E se entre os casos de VIH/sida, a proporção de 
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heterossexuais para homo-bissexuais oscila entre 2,6-3,9:1, a proporção 
demográfica é de 20:1, aproximadamente. Continua a ser verdade que há 
proporcionalmente mais VIH/sida entre os homo-bissexuais do que entre os 
heterossexuais e que é muito mais provável ser-se infetado num encontro 
homossexual do que num encontro heterossexual [49] [50]. Entre as 
consequências deste novo mito estão a diminuição do uso do preservativo, o 
aparecimento de comportamentos de barebacking (“desproteção 
propositada”) entre homossexuais e o aumento consistente da incidência de 
VIH e de outras IST nesta população em muitos países (Ibidem). “Os homens 
gay e bissexuais de todas as raças continuam a ser o grupo mais afetado pela 
epidemia. Os homens que têm sexo com homens (HSH) constituem 2% da 
população, mas representam mais de metade das novas infeções nos Estados 
Unidos” [51].  

Outro mito que merece a nossa melhor atenção é a ideia de que “não 
se morre de sida”.  A ideia persiste, com consequências óbvias na perceção da 
necessidade imperiosa de medidas individuais de prevenção. Este mito baseia-
se em que muitas das mortes não são diretamente resultantes da doença sida 
em si mesma, mas são devidas a doenças ou condições que resultam da 
imunossupressão ou do estado geral debilitado do doente. As quais, de 
qualquer modo, não estariam presentes sem a doença de base. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

30 anos passados sobre os primeiros casos conhecidos, o VIH e a sida 
continuam a fazer o seu caminho. De início confinada, aparentemente, ao 
universo homossexual masculino e suas redes de contactos, a infeção atingiria 
os bissexuais, consumidores de drogas injetáveis, heterossexuais, hemofílicos 
transfundidos com fator VIII e, por fim, os fetos de grávidas seropositivas. Por 
estarem em maioria na população geral, os heterossexuais são hoje os mais 
atingidos em número absoluto, mas têm uma taxa de infeção relativamente 
baixa, comparada com os grupos restantes. Isto tem induzido em erro ou tem 
ampliado o estado de negação dos homens que têm sexo com homens (homo 
e bissexuais), que não só negligenciam a mudança dos seus comportamentos 
de risco, como, inclusive, os agravam. E se é certo que a taxa de novos 
infetados está relativamente estabilizada entre os heterossexuais e foi 
dramaticamente reduzida nos consumidores de drogas injetáveis, tem subido 
de forma preocupante no grupo dos homens que têm sexo com homens. 

As terapêuticas antirretrovíricas tornaram a doença crónica, 
dilatando em vários anos o tempo de sobrevida, o suficiente para tornar 
menos visível, e logo menos assustadora, a evolução fatal. De início, o espanto 
e o medo causado por uma doença nova rapidamente mortal, que atingia 
figuras públicas, das artes, do desporto e dos espetáculos, levaram as pessoas 
e grupos de maior risco a usar de contenção e prudência. Na verdade, o caso 
do Zimbabué parece apontar para que, mais do que as campanhas, sejam o 
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espanto e o medo os verdadeiros responsáveis pela melhoria dramática do 
estado da epidemia.  

Seja qual for a evolução na área do tratamento, a modificação dos 
comportamentos continua a ser a estratégia prioritária. Mas é pouco provável 
que a modificação dos comportamentos se dê sem uma revisão das 
estratégias seguidas até hoje. As mensagens preventivas têm sido ambíguas, 
brandas, eufemísticas e complacentes. E a crença na resolução da epidemia 
através da medicação antirretrovírica precoce pode ser mais um fator, a juntar 
a tantos outros, que leve à negligência dos comportamentos preventivos.  

Nota: este artigo obedece às Guidelines de Terminologia, de janeiro 
de 2011, da ONUSIDA, que recomenda a separação dos termos VIH e sida [52]. 
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O século XVIII foi bastante rico em interpretações e dissertações 
sobre Monstros. Este espécimens, como herança dos gabinetes de 
curiosidades, passaram a receber uma abordagem de cariz científico que, já no 
século XIX, com Saint-Hilaire, ficou conhecida como Teratologia, a ciência dos 
Monstros. Portugal não foi excepção e regista-se a presença de Monstros nas 
colecções de História Natural logo desde o início das mesmas. O trabalho mais 
importante exclusivamente dedicado aos Monstros deve-se a Vandelli, em 
Dissertatio de monstris (1776), que faz uma resenha sobre as doutrinas 
preformacionistas e epigenistas, e como cada uma poderia explicar a 
formação de Monstros, e onde também são catalogados e descritos os 
Monstros que existiam nas colecções da Universidade de Coimbra e Real 
Gabinete de História Natural da Ajuda, em Lisboa. O interesse científico pelos 
Monstros no século XVIII/XIX desapareceria gradualmente dos museus 
durante a segunda parte do século XIX, início do XX. No entanto, os Monstros 
sobreviveram a esta evolução e, ainda hoje, alguns descritos por Vandelli 
podem ser encontrados nas colecções nacionais. Em termos gerais, por serem 
peças inconfundíveis, quando existem, são uma evidência do percurso de 
colecções, e testemunham também a evolução da sua importância no discurso 
científico e concepção das colecções. Ao mesmo tempo, são espécimens com 
uma nova conotação: não obstante o valor científico per si, são hoje 
espécimens históricos, cuja história particular serve também para contar a 
história da ciência e dos museus que os guardam. 

 
Em 1776, é publicado em Coimbra, nas oficinas tipográficas da 

Universidade, uma das mais singulares obras do paduano Domingos Vandelli 
(1730-1816): a breve dissertação teratológica, Dissertatio de monstris. 
Planeador, fundador e director dos dois primeiros e mais importantes 
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estabelecimentos museológicos em solo nacional, os complexos científicos e 
museológicos da Ajuda (onde se incluíam o Real Jardim Botânico, o Gabinete 
de História Natural, o Laboratório Químico e a Casa do Risco) e a Universidade 
de Coimbra (onde se incluíam o Jardim Botânico e o Gabinete de História 
Natural), Vandelli era também o responsável pelas aulas de philosophia 
natural da reformada Faculdade de Philosophia931

O tema dos Monstros era bastante comum em Portugal, tal como no 
resto da Europa, no século XVIII, bem como já o era nos séculos XVI e XVII

. Tendo sido considerado 
como de imprescindível importância para o ensino da História Natural logo 
desde o início da reforma pombalina da Universidade, em 1772, só em 1775 o 
Gabinete de História Natural ficaria completo, com a reconverção total do 
edifício do antigo Colégio dos Jesuítas e a aquisição de três grandes colecções 
(duas de Domingos Vandelli, e uma do coronel José Rollem Van-Deck) bem 
como de outras aquisições e ofertas feitas à Universidade. Terá sido baseado 
nos “Monstros” aí presentes que Vandelli iria elaborar a sua dissertação. 

932. 
Foram então publicadas algumas dezenas de notícias, por exemplo em jornais 
como a Gazeta de Lisboa933, ou em publicações avulsas ou de cordel, sobre o 
nascimento ou aparição de monstros, no país e no mundo934. As 
interpretações dadas a estes monstros eram diversas, sendo os monstros 
apresentados ora como entidades sobrenaturais, portadoras de avisos de 
Deus, ora apenas como acontecimentos naturais, onde o “monstro” era 
“cientificamente” dissecado e ilustrado, sem qualquer tipo de intrepretação 
sobrenatural935. Outros casos referentes a monstros podem também 
encontrar-se em quadros naturalistas onde eram representados936, ou ainda 
na documentação associada aos Museus Nacionais937

                                                                 
931 Ver Brigola (2003) 
932 Ver Daston & Park (1998) 
933 Ver Brigola (2003) 
934 Ver Fontes da Costa (2005) e Ramos (2008) 
935 “Um elemento essencial a destacar é o da coexistência destas interpretações em 
diversos períodos da história, por vezes, pelos mesmos autores.” em Fontes da Costa, 
2004, Pp. 3. 
936 Como é o caso do quadro hoje presente no Museu Nacional de História Natural de 
Lisboa, onde é representado Ciríaco, um negro pigarço do século XVIII. Sobre este 
quadro e a sua história ver Almaça (1996). 
937 Nomeadamente nos relatos dos viajantes naturalistas estrangeiros (ver para isso 
Brigola (2010)), como também os inventários e catálogos dos Museus, e alguma 
correspondência, como se verá mais à frente neste artigo. 

. No entanto, será 
apenas em 1776, na Dissertatio de monstris de Vandelli, que o tema se 
revestiria de particular interesse científico. Nesta pequena dissertação, 
Vandelli dedica o terço inicial do texto a apresentar e discutir as teorias de 
geração dos animais, e como isso poderia ajudar a compreender a origem de 
“monstros”. Nele apresenta as teorias preformacionistas dos “ovistas” Harvey, 
Malphigi, Graaf e Haller, e as teorias rivais dos “espermistas” (ou 
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“animaculistas”) Hartsoccker e van Leewenhoek, porém eram as teorias 
epigenistas de Buffon e Needham sobre a existência de uma força activa, ou 
vitalidade, que iniciaria o desenvolvimento dos seres após a fecundação, às 
quais Vandelli reconhecia uma maior sensatez e sustentação938

Para Vandelli, os monstros seriam nada mais do que excessos ou 
defeitos desta força, avançando assim uma explicação científica para o 
nascimento de “monstros”, o que antecipa em largos anos os famosos 
trabalhos sobre “monstros” de Étienne Geoffroy de Saint-Hillaire. Este último, 
devido à sua extensa obra sobre “monstros” (na sua obra contam-se cerca de 
54 publicações exclusivamente dedicadas ao tema) é considerado como o 
fundador da Teratologia: a “ciência dos monstros”. A sua primeira publicação 
dedicada ao estudo científico de um fenómeno “monstruoso” é datada de 
1802, entitulada de “Note sur deux frères de la race des Hommes Porc-Épics”, 
publicado no terceiro volume do Bulletin Philomathique; seguir-se-ão, a partir 
da década de 1820, várias dezenas de dissertações sobre monstros, as causas 
da sua formação

.  

939, a sua classificação, bem como a descrição de vários casos 
particulares. Saint-Hillaire considerava, tal como Vandelli, que os monstros 
eram apenas variações do plano organizacional idêntico ao dos seres em 
estado normal, e assim sendo, poderiam também ser classificados de acordo 
com a sua variação940

Este interesse de Vandelli pelos monstros não resultou apenas na 
publicação da Dissertatio, conhecendo-se listagens de vários espécimens 
“monstruosos” nos museus que dirigia

. A obra de Vandelli assume-se assim como uma 
abordagem na linha de pensamento clássica da Teratologia, muito semelhante 
aos primeiros trabalhos de Geoffroy de Saint-Hillaire pai e filho, e com 
décadas de antecedência. Apesar de a sua publicação não ter conduzido, nos 
anos seguintes, a mais trabalhos sobre o tema, é justo reconhecer em Vandelli 
um pioneiro na temática a trabalhar com colecções portuguesas. 

941

                                                                 
938  Sobre a história da embriologia como ciência, também sobre monstros, ver o 
excelente livro de Clara Pinto Correia, O Ovário de Eva, 1998. 
939 Mais tarde, em 1836, também o seu filho, Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire, 
publicaria a obra “Histoire générale et particuliére dès anomalies de l’organisation chez 
l’homme et les animaux”, onde apresentaria uma classificação para os “monstros” 
humanos e animais, classificação essa ainda hoje usada para descrever estes 
exemplares. 
940 Ver Guyader (2004). 
941 “Desde a época da Renascença que os seres monstruosos se tinham tornado 
objectos desejáveis nos gabinetes de curiosidades. A sua raridade aliada às fortes 
emoções suscitadas no espectador atribuíam-lhe um lugar central nestas colecções. A 
sua incorporação nestes espaços de estudo e sociabilização ajudaram a dissociar os 
monstros da sua aura misteriosa e a integrá-los num processo de racionalização (...)” 
em Fontes da Costa (2005), Pp. 21. 

. É exemplo disso a de uma das suas 
colecções que compuseram o Museu de História Natural de Coimbra, na sua 
formação. Aí se catalogam vários seres monstruosos para além dos referidos e 
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abordados na Dissertatio de 1776. Assim ficamos a saber que na “Casa 
primeira” existiriam“(…) Caixas de vidros com Feto humano monstruoso com 
dois cabeças.”e que na “(…) Casa segunda” haveria “(…) Movitos, ou Abortos 
humanos em agoa ardente, hum preto, e dois brancos. Pinto, e Gatto cada 
hum com dois cabeças. Pombo, e Pinto com 4 pernas. Cão com sette pernas 
em frascos de agoa ardente. (…)"942.Domingos Vandelli fala dos mesmos 
“monstros” também no documento onde oferece o seu Museu particular à 
Universidade de Coimbra (UC), citando na lista os “Abortus humani europei; 
Abortus humanus afer; (…) Canis monstruosus;(…)”943. E em Lisboa, no Real 
Museu de História Natural da Ajuda, um dos 24 armários que compunha a 
segunda sala do Museu, a que era dedicada ao mundo vivo, continha vários 
exemplares monstruosos944

                                                                 
942 Arquivo Histórico Ultramarino, Reino, Maço 2695 - A : Museo da Universidade de 
Coimbra, que foi de Domingos Vandelli. Se acha distribuido em tres Casas. 
943 Biblioteca Pública de Évora, Códice CX 2-18: Gabinetto d’Istoria Naturale presentato 
all’ Ilustre e Celebre Universitá di Coimbra dal Dr Domenico Vandelli 1772. 
944 Ver Brigola (2003) e Brigola (2010). 

. 
Na Dissertatio, Vandelli refere 9 “monstros”, dos quais apenas 7 se 

encontravam guardados em Museu. Dos “monstros” referidos, no Museu de 
Coimbra estariam presentes um ser humano de duas cabeças (meninas 
siamesas, de lábio leporino), conservada em solução, uma menina de duas 
cabeças, conservada a seco e já esviscerada, um cão de sete patas, conservado 
em solução, um gato com duas cabeças, conservado em solução, um frango de 
duas cabeças, conservado em solução, e um cordeiro com três bocas, também 
conservado em solução. Já no Museu da Ajuda, refere também um esqualo 
verde de duas cabeças. Destes “monstros”, três deles encontram-se 
desenhados na Dissertatio, nomeadamente o gato, as meninas siamesas, onde 
se inclui um pormenor da dissecação do tórax, e o cão de sete patas (ver 
figura 1). 

A questão que imediatamente se nos colocou foi a seguinte: existirão 
ainda os “monstros” de Vandelli, nas colecções da Universidade e de outros 
museus? A resposta é invulgarmente feliz. Ainda hoje podemos encontrar os 
“monstros” de Vandelli (ou pelo menos provas fotográficas da sua existência). 
De todos os monstros referidos na Dissertatio, só do cordeiro não se consegue 
encontrar qualquer referência física ou documental posterior à Dissertatio.  
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Figura 1. Ilustrações de “Monstros” da obra Dissertatio de monstris (1776), onde 
figuram o gato de duas cabeças (a), as gémeas siamesas (b) e respectivo pormenor da 
dissecação do tronco (c), e, por fim, o cão de sete patas (d). Imagens adaptadas de 
Vandelli (1776). 

 
Figura 2. Fotografias actuais dos “Monstros” de Vandelli correspondentes às 
ilustrações na figura 1 (as letras correspondem também às da figura 1). (a) O gato de 
duas cabeças encontra-se identificado e exposto na sala Gabinete de História 
Natural/Revivências do Museu Zoológico da UC. (d) O cão de sete patas que se 
encontra nas reservas do mesmo museu não está identificado. (b) As gémeas 
encontram-se (também não identificadas) no Museu de Anatomia Patológica da FMUC. 
Fotografias por Luís Ceríaco.  

Uma das principais peças referidas na Dissertatio, a que Vandelli 
dedica mais importância, tendo procedido à sua dissecação e descrição da 
anatomia interna, é o das gémeas siamesas de lábio leporino945

                                                                 
945 Seriam muito provavelmente estas gémeas, as referidas como peça central da 
primeira “casa” do Museu que havia pertencido a Domingos Vandelli, no documento já 
acima referido. 

. Seguindo o 
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próprio Vandelli946: "Façamos entretanto uma breve descrição dos seres 
monstruosos que estão conservados no Museu e, antes de mais, do ser com 
duas cabeças, nascido em Braga, com seis meses, no ano passado e que o 
naturalista Cardoso de Meneses trouxe ao meu conhecimento. É um feto 
duplo, feminino, com quatro braços e quatro pernas, num tronco único que, 
parido pela mãe aos sete meses, viveu algumas horas. O corpo está 
completamente lívido e marcado por uma contusão. Tem lábio leporino em 
ambas as cabeças. Uma espinha dorsal dupla, dois ânus e dois órgãos sexuais 
(Tab. I, Fig. I). Apresenta um só cordão umbilical (e), (Fig. II) e na parte mais 
baixa do tórax, apareceu um só coração (a) no meio, grande, não inclinado 
para nenhum dos lados, com dois ventrículos e duas aurículas. O pulmão 
direito respirando para uma cabeça, o esquerdo para outra (bbbb).Tem um só 
diafragma. Dois esófagos, dois ventrículos, um pâncreas, um fígado alongado 
(cccc) e muito grande, ocupando a maior parte da cavidade abdominal, 
estendendo-se até ao fundo do abdómen. Tem um duplo baço e quatro rins, 
em frente dos que estão formados. O tubo intestinal é duplo (dd) aderindo a 
cada uma das partes do abdómen, ou da espinha dorsal.”947. Actualmente este 
“monstro” pode ser encontrado no Museu de Anatomia Patológica da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC). É de notar que a 
Universidade, logo desde a reforma pombalina, possuía também uma 
colecção de anatomia patológica guardada no antigo Gabinete de Anatomia 
Patológica que existia no largo de São Jerónimo. Pouco se conhece do trajecto 
da peça, desde a sua primeira exposição no Museu de História Natural, onde 
chegou em 1775. Apesar do trabalho anatómico realizado por Vandelli, as 
duas siamesas encontravam-se, junto com outros “monstros” humanos, 
depositadas na área de História Natural. O Museu de Anatomia Patológica, 
sucessor directo do respectivo Gabinete, fundado em 1861 na Faculdade de 
Medicina de Coimbra, incorporou as colecções antigas e, pela mão de 
Francisco Alves e Sacadura Botte, em 1877 contava já com cerca de 428 
exemplares948

                                                                 
946 Traduzido do original em latim por Fontes da Costa.(2005). 
947 Vandelli, Domingos.1776. Dissertatio de monstris.  
948 Ver Viegas et al. (1915) e Marques dos Santos (1942). Existem no primeiro artigo 
referencias a catálogos da colecção que antecedem a fundação do Museu, 
nomeadamente, de 1829, o “Inventário Scientífico de peças e preparados do Teatro 
Anatómico da Universidade de Coimbra”, pela mão do Dr. Carlos José Pinheiro, onde 
descrevia cerca de 158 exemplares, sendo 41 de anatomia patológica; apesar do 
interesse que este documento tinha para a presente investigação, não se encontrou 
nenhuma cópia do mesmo para consultada. O suplemento ao catálogo preparado por 
Francisco António Alves, em 1865, e publicado no seguinte (Alves 1866), refere 12 
exemplares de “Anomalias e monstruosidades”, para além dos restantes 181 
exemplares de anatomia patológica referidos no catálogo de 1865.  

, onde se contavam 15 exemplares teratológicos (alguns dos 
quais tinham sido anos antes utilizados para ilustrar a obra didáctica de 
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Francisco Alves (1869), “Elementos de Anatomia Pathologica Geral”949). Uma 
dessas 15 peças pode já ser a das meninas siamesas de Vandelli950. Porém, no 
que nos interessa para contar o percurso das gémeas siamesas de Vandelli, é o 
Catálogo Descritivo e Iconográfico dos exemplares de Teratologia existentes 
em 1922951 que nos dá a primeira evidência da sua existência nas colecções do 
Museu de Anatomia Patológica. Referem-se os autores do catálogo a este 
espécimen, utilizando a nomenclatura de Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire, 
como: “1º Ordem – Autositários.; 1ª Tribu – Anacatadidimos.; 2ª Família – 
Monofalianos.; 3º Género – Esternopago.; Idêntico ao do nº 697. Os dois 
elementos apresentam lábio leporino duplo. É bi-feminino”, atribuindo-lhe o 
número e nome de catálogo de “700. Monstro duplo”952

                                                                 
949 Nesta obra podem ver-se ilustrações de exemplares teratológicos, que existiam e 
existem ainda hoje nas colecções do Museu de Anatomia Patológica. A utilização deste 
exemplares no ensino terá funcionado não só no plano das aulas práticas, mas também 
como recurso para a produção de manuais. 
950 Ver Botte (1877), no que este se refere às “Adhesions Congenitales”, existe a 
referência a um exemplar “Monophalien – Sternopage”, ou seja um exemplar de duas 
cabeças unidas pela zona do esterno, caso este em tudo correspondente ao das 
gémeas. É assim presumível que em 1877 as gémeas estivessem já nas colecções do 
Gabinete de Anatomia Patológica. 
951 Júlio V. F. Fonseca. 1922. Catálogo descritivo e iconográfico dos exemplares de 
Teratologia existentes em 1922. Este catálogo, ilustrado com várias fotografias dos 
exemplares, boa parte deles que ainda se podem identificar no actual Museu, seguia, 
para a classificação dos exemplares, as classificações clássicas de Isidore Geoffroy de 
Saint-Hilaire. 
952 Esta  classificação  pode também ser vista na etiqueta presente no exemplar, sendo, 
para além das fortes evidências morfológicas, mais uma forma de identificar o 
exemplar e traçar o seu percurso. 

, não atribuindo 
qualquer referência ou valor especial à sua condição de espécimen histórico. A 
peça, já no século XX, , terá acompanhado a transferência das restantes peças 
das antigas colecções para o novo pólo da FMUC criado em 1956 na alta de 
cidade, onde foi criado de raiz o actual museu. 
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Figura 3. Fotografias actuais de possíveis “Monstros” de Vandelli no Museu de 
Anatomia Patológica da FMUC. As meninas siamesas esviceradas a seco (a); os meninos 
siameses (b), identificados com o número 697 (de acordo com o catálogo de Fonseca 
(1922)), cuja idade do exemplar, mas principalmente, a forma como foram cozidos 
após dissecação corresponde à forma geral com que eram cozidos os demais 
espécimens zoológicos e médicos nos tempos da Vandelli, e que nos permite supor que 
seja o exemplar referido por Alexandre Rodrigues Ferreira (ver nota acima); e, por fim, 
um exemplar bastante antigo que poderá representar “aborto com os olhos na testa e 
de aparência simiesca” (c), referido por Kinsey. Fotografias por Luis Ceríaco. 

Relativamente à menina bicéfala conservada a seco referida por 
Vandelli na Dissertatio, existe um exemplar neste Museu que poderá ser o 
mesmo, com base na descrição da Dissertatio (figura 3a), mas a inexistência 
de qualquer tipo de iconografia impõe alguma reserva nesta identificação953

                                                                 
953 A sua descrição, segundo Fonseca (1922), na página 24 do Catálogo é a seguinte: 
“698. Monstro duplo. 1ª Ordem – Autositários.; 1ª Tribu – Anacatadidimos.; 2ª Família 
– Monofalianos.; 3º Género – Esternopago. Êste exemplar, conservado a sêco, está 
totalmente esvicerado e aberto longitudinalmente desde o manúbrio até ao púbis. A 
conformação da caixa torácica é inteiramente idêntica à do número anterior. Os dois 
elementos componentes são do sexo feminino.” Situação similar se aplica ao “menino 
de duas cabeças” referido por Alexandre Rodrigues Ferreira (“duas cabeças tem no 
Gabinete de Coimbra hum Menino". Arquivo Histórico do Museu Bocage, Reservados 
17), que é possivelmente o exemplar representado na figura 3b, o “aborto com os 
olhos na testa e de aparência simiesca” (possivelmete o representado na figura 3c) 
referido pela viajante W. M. Kinsey em 1828 (“It contains an "Aborto" with its eyes high 
on the forehead, and which in other particulars is characterised by a simian's 
appearance” in Brigola 2010, Pp 84-85), ou os já acima referidos “aborto branco e 
aborto preto” que poderão ainda existir no Museu.  

. 
Relativamente aos restantes monstros, Vandelli descreve-os com algum 
pormenor, como é o caso do gato de duas cabeças, incluído numa das 
ilustrações (figura 1a). Relembra Vandelli que: “Deve acrescentar-se a estes 
monstros um gato com duas cabeças (Fig. III), com duas cabeças juntas, com 
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um só pescoço implantado num único tronco. As patas são quatro. A espinha 
bífida, mais larga junto às cabeças, às quais falta o osso occipital.”. Este 
exemplar (figura 1a, 2a e 4a), referido também em outros documentos já 
citados, encontra-se actualmente identificado como espécimen histórico, 
exposto ao lado das restantes colecções do paduano na sala “Gabinete de 
História Natural/Revivências” do Museu Zoológico da UC.  No mesmo local 
estão também expostos outros “monstros” referidos no Dissertatio e em 
outros documentos, nomeadamente o frango com duas cabeças e quatro 
patas e o pinto com duas cabeças (ver figura 4a). 

Passando para os restantes monstros referidos na Dissertatio: “É 
digno de nota também um esqualo verde (Squalus acanthias) com duas 
cabeças que se pode observar em Lisboa no Jardim Botânico Real, na verdade 
um monstro de extraordinária raridade.Também um frango com duas cabeças 
e quatro patas. Existem na verdade muitos animais monstruosos. Um cão 
doméstico com sete patas (Tab. II). Além das suas patas anteriores aparece 
uma terceira no meio do tórax; junto ao umbigo tem uma massa carnosa com 
duas outras patas e finalmente as outras duas posteriores normais. Também 
um cordeiro monstruoso que sob as orelhas, junto ao ângulo da maxila 
inferior atrás dos últimos dentes molares tem duas pequenas aberturas, uma à 
direita e outra à esquerda que de algum modo se assemelham a bocas.” 

Relativamente ao cão com sete patas (ver figura 2d), um dos 
monstros descritos e desenhados na Dissertatio, a sua trajectória é 
praticamente a mesma da do gato de duas cabeças, do frango igualmente 
bicéfalo, e do frango de quarto patas: todos eles, desde a sua entrada inicial 
no Museu de História Natural, se mantiveram dentro das suas colecções. A 
diferença reside apenas no seu reconhecimento. Enquanto o gato e o frango 
foram reconhecidos como monstros “históricos”, pertencentes a Vandelli, 
tendo sido por isso colocados junto dos restantes espécimes atribuídos ao 
naturalista paduano, numa prateleira do grande móvel da sala “Gabinete de 
História Natural/Revivências”, o cão de sete patas (figuras 1d, 2d), por sua vez, 
teve outra sorte. Apesar da sua morfologia única, e da existência duma 
representação gráfica na Dissertartio, o espécimen encontra-se ainda hoje 
arrumado numa das salas de depósito do Museu de Zoologia, junto a outros 
“monstros” mais recentes954

                                                                 
954 Em “Anomalias e Monstrusidades”, publicado em 1944 por António A. Themido 
(Themido 1944), então director do Museu Zoológico de Coimbra, faz-se a catalogação e 
descrição, algumas acompanhadas de fotografias, dos “monstros” existentes no 
Museu. São catalogados 63 exemplares, a maioria do século XX ou finais do século XIX, 
sem haver qualquer referência aos exemplares aqui apresentados. Situação 
semelhante terá sido o caso dos peixes “herborizados” recentemente descobertos. A 
maioria dos restantes monstros apresentados por Themido neste artigo podem ainda 
hoje ser encontrados e identifcados nas colecções do museu. 

, sem sequer estar devidamente identificado ou 
catalogado. Por outro lado, o esqualo verde bicéfalo (cf. Figura 4b), referido 
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por Vandelli, é a única peça a que o autor se refere que não se encontrava em 
Coimbra mas sim na Ajuda, em Lisboa. Este mesmo animal, pela sua raridade e 
impacto visual, será também referenciado por outros autores, nomeadamente 
viajantes, como Tollenare955, ou mesmo por Vandelli, em outros 
documentos956

A presença de vários monstros na colecção da Ajuda era também 
uma realidade

. 

957, sendo prática comum o envio de monstros de várias partes 
do país para a Ajuda. Assim o atestam as descrições dos viajantes, como 
Tollenare e Alexander958, ou mesmo, como já referido, por Vandelli, tal como 
outros documentos enviados de e para a Ajuda. Um documento manuscrito 
presente na Biblioteca Pública de Évora959

                                                                 
955 "Une armoire est consacrée aux produits de ces générations extrordinaires que l’on 
appele si improprement contre nature, comme s’il était vraisemblable que la nature 
renverse ses lois pour les produire. Nous ne connessons pas ces lois, et voilà tout. 
Après les foetus monstrueux, les veaux à deux têtes, les poulets à quatre pattes que 
l’on voit partout, j’ai remarqué des poissons à deux têtes, ce qui est rare à voir sans 
être plus étonnant que les autres anomalies naturelles" em Louis-François de 
Tollenare, Notes dominicales prises pendant un voyage en Portugal et au Brésil en 
1816, 1817 et 1818, 1971, t. 1, pp. 184-186. Citado em Brigola (2010). (Obs- A ênfase é 
dos autores). 
956 “No Real Jardim Botanico da Ajuda em Lisboa conserva-se huma gallinha de muntas 
pemas. Existe no poder de Julio Mattiazzi hum Cação já grande com duas cabeças: 
Outras duas cabeças tem no Gabinete de Coimbra hum Menino". Arquivo Histórico do 
Museu Bocage, Reservados 17: Methodo de Recolher, Preparar, Remeter, e conservar 
os Productos Naturais. Segundo o Plano, que tem concebido, e publicado alguns 
Naturalistas. para o uzo dos Curiozos que visitao os Certoins, e Costas do Mar (1781). 
(Obs- A ênfase é dos autores). 
957 Brigola (2003) 
958  “There were also certain monstrosities of the human race, besides cyclopes, pigs, 
calves with six legs, and other equally agreeable objects" em James Edward Alexander, 
Sketches in Portugal, during the civil war of 1834, 1835, pp. 78-79. Citado em Brigola 
(2010). 
959 Biblioteca Pública de Évora, Códice  CIX/1-15 : Noticia de Monstro Bicorporeo 

, onde se relata o nascimento, 
análise e dissecação de um “monstro bicorporeo”, duas meninas siamesas, 
também elas de lábio leporino, nascidas na cidade de Évora em 1788 é, em si, 
um exemplo excelente da prática e hábito de envio de monstros para a Ajuda. 
Desenhado por Manuel José da Rocha, cónego diácono, e tendo sido a sua 
dissecação e descrição da anatomia interna por D. Romero del Valle, “habil 
Cirurgião Castelhano, q casualmente se achava então nesta Cidade, assistindo 
os médicos mais peritos dela, alguns cirurgiões, e outras pesoas inteligentes, e 
fidedignas.”, o “monstro” foi então “preparado e infundio em espirito de 
vinho, e foi remetido para o Museo de Sua Magestade”. Apesar de não se ter 
conseguido determinar a actual localização deste espécimen, nem haver 
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qualquer tipo de prova de que tenha de facto chegado à Ajuda960, o 
documento é expressivo da rede de contactos, trocas e envios de material, 
nestes casos específicamente de “monstros”, para à Ajuda, reforçando assim a 
importância na actividade museológica e científica nacional. Os monstros, tal 
como os espécimens zoológicos, os minerais preciosos ou os sempre úteis 
herbários, eram também merecedores de redobrada atenção e preocupação 
de envio e exposição no Museu.  

 
Figura 4. Prateleira da sala Gabinete de História Natural/Revivências (a), dedicada a 
alguns monstros de Vandelli, nomeadamente o gato de duas cabeças, o pinto de duas 
cabeças e o pinto de duas cabeças e quarto pernas. (b) Foto de um esqualo de duas 
cabeças muito semelhante ao exemplar referido por Vandelli. Colhido em Sesimbra já 
no século XX, presente no artigo de Marques (1942), foi destruído no incêndio de 1978 
da faculdade de ciências de Lisboa.. Fotografias por Luis Ceríaco.  

O caso do esqualo bicéfalo é, por sua vez, revelador de uma outra 
importante “rota” do coleccionismo naturalista. A principal prova que existe 
sobre o percurso do espécimen é uma entrada num catálogo, presente na 
Biblioteca do Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris entitulado 
“Peixes do Museu da Academia”961

                                                                 
960 Sendo uma peça que, aparentemente, rumou e terá estado em Lisboa, poderá ter 
sido dispersa durante o conhecido percurso das colecções da Ajuda. Existe no 
Inventário geral e particular de todos os produtos naturais e artificiais, instrumentos, 
livros, utensílios e móveis pertencentes ao Real Gabinete de História Natural, Jardim 
Botânico e suas casas anexas, como são: gabinete da biblioteca, casa do desenho, dita 
do laboratório, dita das preparações e armazém de reserva etc. Tudo como nela se 
declara. (Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 21.1.010.) a referência à presença de 
um “Feto monstruozo do sexo feminino de duas cabeças em hú corpo” que poderá, 
bastante provavelmente, ser as siamesas eborenses. Tal como o percurso das gémeas 
de Coimbra, poderá, algures no século XIX ou XX ter sido incorporada na colecção de 
Anatomia Patológica de algum dos hospitais ou escolas médicas de Lisboa. Existe, no 
“Catalogo das Peças do Museu D’Anatomia da Eschola Medico-Cirurgica de Lisboa” 
(Marques 1862), a referência a um “Monstro humano duplo em que a união se faz por 
toda a face anterior do thorax” em que “os dois indivíduos apresentam o lábio 
leporino” que pode corresponder às gémeas eborenses. A história das gémeas de Évora 
necessita, no entanto, de mais investigação. 
961 Biblioteca do Muséum National d’Histoire Naturelle, Ms 2441 – Catálogo de 
Zoologia/Peixes do Museu da Academia. 

. Neste documento, sem data nem 
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assinatura, mas cujo título sugere situar-se na fase em que a Academia Real 
das Ciências de Lisboa era fiel depositária das colecções da Ajuda (1836-1858), 
há a referência, entre as restantes 106 espécies de peixes, de uma "Tintureira 
(monstruosa em ter duas cabeças), da Costa", sendo muito provavelmente o 
dito exemplar. Não havendo notícia de encontrar-se actualmente na 
Academia de Ciências de Lisboa, nem se conhecendo qualquer documento 
que catalogue os espécimens transferidos da Academia para a Polytechnica 
em 1858, não sabemos onde nem quando este espécimen entretanto se terá 
perdido962

Ao invés da maioria dos espécimens zoológicos, os “monstros” são 
espécimens singulares e únicos. Aquilo que os torna “monstruosos”, funciona, 
na maior parte dos casos, como forma de os individualizar. Não são apenas 
mais um “exemplar” de uma “espécie” ou de um qualquer “tipo”. Os 
“monstros” são diferentes da norma e facilmente distinguíveis numa série. 
Não obstante das abordagens classificativas teratológicas, cada “monstro” é o 
resultado único de um desenvolvimento ontogénico anómalo, e cujas 
estruturas (nomeadamente externas), o diferenciam, em maior ou menor 
grau, dos restantes indíviduos da sua espécie. No meio de uma colecção de 
centenas de milhares de espécimens de história natural, na maioria duplicatas 
e triplicatas de espécies, raças e variedades, que poderão ter sido coligidos em 
diversos locais, em diferentes épocas, por diferentes colectores, um 
“monstro” destacar-se-á pelas suas caracteristicas únicas, que o singularizam 
e diferenciam de qualquer outro espécimen ali presente. A sua notoriedade 
prolonga-se por gerações de curadores e estudiosos que trabalham com as 
colecções, e até o público. Assim, quando se estudam colecções de história 
natural, e nomeadamente se pretender traçar o seu percurso, a existência de 
algum "monstro" facilita a investigação duma maneira que só muito 
casualmente seria viável através dum exemplar semelhante a todos os demais 
da sua espécie. Esta abordagem reveste-se de maior pertinência pelo recente 
interesse sobre o percurso das colecções e a própria história dos objectos 
científicos

.  

963 mas também pela sua reconhecida utilidade para compreender 
não só os percursos, como também a evolução dos discursos científicos a eles 
associados964

                                                                 
962 Existiu no Museu Bocage um outro exemplar bicéfalo, identificado como Acanthias 
sp., ainda embrionário (figura 4b), capturado em Sesimbra, já no século XX, (Marques 
1942), e que se perdeu com o resto das colecções do Museu Bocage no incêndio de 
1978. 
963 A este propósito, ver Daston (2000) ou Daston (2004). 
964 Sobre esta situação, refira-se artigo de Taika Dahlbom, “Matter of Fact: Biographies 
of Zoological Specimens”, onde a autora apresenta o percurso, história e diferentes 
interpretações de dois singulares espécimens retratados na célebre capa do Museu 
Wormiani. 

. Neste contexto, os “monstros” de Vandelli servem de 
indicadores para possíveis percursos das colecções onde estiveram integrados, 
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acompanhando pelo menos dois percursos das principais colecções de história 
natural em Portugal: o percurso das colecções na área lisboeta, ou seja, da 
Ajuda para a Polytechnica (via Academia), e o percurso das colecções da área 
conimbricense, de Vandelli à actualidade. Este facto realça também o papel de 
fundador dos estudos modernos em História Natural em Portugal, por parte 
do cientista paduano. Por outro lado, estes “monstros” em particular surgem-
nos hoje enquadrados numa nova interpretação museológica. Se nos 
primeiros tempos da sua existência e musealização estes “monstros” eram 
espécimens para investigação, tendo sido mesmo alvo de um estudo e 
publicação científica, a Dissertatio, e figuravam como peças centrais nos 
Museus, foram durante a segunda parte do século XIX, e praticamente todo o 
século XX ou mesmo até hoje, arrumados e escondidos nos depósitos e 
arrumações dos Museus, numa altura em que os Museus de História Natural 
pretendiam mostrar a ordem da natureza, as suas séries e tipos, em 
detrimento dos casos singulares ou maravilhosos. Nos casos das gémeas 
siamesas e de outros “monstros humanos”, incorporados em colecções de 
estudo de anatomia patológica, o percurso da peça ilustra uma ruptura 
epistemológica, no colapso da História Natural como disciplina científica, e 
subsequente reorganização das abordagens por  disciplinas científicas 
emergentes, onde durante o século XIX e boa parte do século XX os "monstros 
humanos" eram remetidos para as colecções médicas, para serem usados 
como exemplos de estudo da medicina. 

Assim, hoje, para além do seu valor científico per si, estes 
“monstros”, devido aos seus mais de 200 anos de existência e singular 
importância no discurso científico do passado, devem ser considerados como 
espécimens históricos, testemunhas da evolução da ciência e dos museus que 
os acolheram. A musealização de algumas peças neste sentido, como no caso 
da recente abertura da sala “Gabinete de História Natural/Revivências”no 
Museu Zoológico da UC, onde expõe exemplares históricos, numa lógica 
expositiva retirada dos antigos Museus e Gabinetes, não pelo seu valor 
biológico ou científico, mas sim pelo seu valor histórico, juntando os 
espécimens, não por qualquer ordem sistemática, mas sim pelo sua igual 
origem histórica em diferentes colecções de diferentes individualidades, ou a 
também recente abertura do espaço “Real Gabinete de Historia Natural” no 
Museu Nacional de Ciencias Naturales em Madrid, reforça assim a 
contemporaneidade desta prática e da musealização e valorização do passado 
da ciência. Os "Monstros" de Vandelli são, pela sua antiguidade, centralidade 
histórica e natureza intrínseca, um acervo de valor inestimável nas actuais 
colecções de história da ciência portuguesa.  

Os Museus que os albergam desde há mais de 200 anos viram, ao 
mesmo tempo que os “Monstros”, a sua natureza mudar, tendo no entanto 
sido os responsáveis pela sua sobrevivência até aos dias de hoje. A actual 
presença dos “monstros” nas colecções da Universidade de Coimbra, bem 
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como no Arquivo Histórico do Museu Bocage/MNHN vem também reforçar a 
riqueza do património destas instituições e evidenciar a sua enorme 
importância para o estudo, salvaguarda e valorização do património histórico 
e cultural da ciência em Portugal. Os “Monstros de Vandelli”, graças aos 
Museus, continuarão portanto, a servir a ciência, mesmo que a sua função e 
forma de interpretação se tenha radicalmente alterado desde a sua 
incorporação até aos dias de hoje. 
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A redescoberta do lote de 68 espécimes de peixes, conservados pela 

técnica de “herbário”, conduziu a esta investigação que pretende recuperar a 
memória histórica da colecção ictiológica do Gabinete de História Natural da 
Universidade de Coimbra no séc. XVIII. A maioria dos exemplares encontrados 
foi alvo de acabamentos únicos na colecção de Coimbra entre os quais se 
salientam: olho folheado a ouro, inserção do espécime em cartão com filetes e 
pintura no bordo, nome científico seguindo a taxonomia de Lineu, nomes 
comuns em português e língua indígena do Brasil. Características que indiciam 
a origem destes exemplares no acervo de espécimes brasileiros do Real 
Museu da Ajuda, recolhidos por Alexandre Rodrigues Ferreira durante a maior 
viagem philosophica realizada por naturalistas à Amazónia, remetidos para 
Lisboa entre 1783 e 1792. A qualidade das preparações em “herbário” e a 
caligrafia constituem evidência do trabalho dos preparadores e desenhadores 
da Casa do Risco. Existe documentação no arquivo do Museu Bocage (MNHN) 
relativa à remessa de materiais enviados da Ajuda para Coimbra em 1806, que 
revela uma listagem de 62 espécimes de peixes dos quais uma parte 
substancial coincide ao nível do género com os da colecção encontrada. As 
únicas colecções conhecidas deste acervo eram a colecção do Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris, uma centena de espécimes levados por 
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire em 1808 no saque das Invasões Francesas, 
muito rica em espécies tipo e recentemente reclassificada como colecção 
muito rara de elevado valor científico. Em Portugal encontra-se uma pequena 
colecção na Academia das Ciências de Lisboa. 

INTRODUÇÃO 

A história das colecções recolhidas na Viagem Philosophica pelas 
Capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, do Brasil em 1783-
1792 remetidas por Alexandre Rodrigues Ferreira para o Real Museu da Ajuda 
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em Lisboa é verdadeiramente atribulada e teve como desfecho a perda do 
acervo original, a destruição e a dispersão dos espécimes por diferentes 
instituições de Portugal a França. Foram enviadas 19 remessas de material 
para o Real Museu da Ajuda em Lisboa ao longo da década em que decorreu a 
viagem do naturalista. A destruição e dispersão do acervo original decorreram 
desde 1808, por ocasião  das invasões francesas quando ocorreu o saque ao 
espólio de história natural do Museu, até 1978, data da ocorrência do 
incêndio do Museu Bocage no antigo edifício da Escola Politécnica, em que se 
perdeu algum do espólio zoológico que restava. 

Na primeira década de oitocentos verificou-se o envio de remessas de 
espécimes do Real Museu para a Universidade de Coimbra, uma das quais se 
identificou através do manuscrito, Relação Dos Productos Naturaes e 
industriaes que deste Real Museu se remetterão para a Universidade de 
Coimbra em 1806 (FERREIRA?, 1806) que hoje se encontra no antigo arquivo 
do Museu Bocage (MNHN) em Lisboa. Tendo este documento como ponto de 
partida, foi já desenvolvido e publicado um estudo em profundidade do sector 
do acervo de antropologia desta colecção de Coimbra (AREIA et al., 1991; 
FERRÃO & SOARES, 2005; ver também o poster “Materiais botânicos e 
zoológicos das viagens philosophicas no Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra”, de Silva et al. neste congresso). Outros estudos do acervo 
documental e espécimes zoológicos de Lisboa e de Paris foram publicados em 
FERRÃO & SOARES (2002, 2003). 

Por ocasião da transferência das colecções de história natural da 
Universidade de Coimbra para a gestão do Museu da Ciência, em Julho de 
2010, o Museu tem vindo a desenvolver no âmbito do projecto História da 
Ciência na Universidade de Coimbra (1547-1933); Da Fundação do Colégio de 
Jesus ao início do Estado Novo (FCT HC/0119/2009), uma pesquisa de 
espécimes das colecções fundadoras de história natural do séc. XVIII, que se 
referem aos materiais botânicos, zoológicos e mineralógicos, entre os quais se 
contam os espécimes remetidos por Ferreira, do Real Museu da Ajuda para 
Coimbra. A redescoberta do herbário de peixes do Brasil foi um momento de 
grande surpresa e emoção pelo seu significado; ela decorre neste contexto de 
investigação, ficando, contudo a perplexidade de passados mais de dois 
séculos ser possível encontrar exemplares desconhecidos destas colecções. O 
ciclo de estudo dos espécimes de Ferreira continua, afinal “Os exemplares e 
estampas [não] estão esgotados, e resta apenas a exegese dos textos, até hoje 
muito mal aproveitados.” VANZOLINI (1996:198). 

 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DO HERBÁRIO DE PEIXES DE COIMBRA 
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Por ocasião da transferência oficial das colecções, foram realizados 
levantamentos fotográficos exaustivos das mesmas. Durante uma sessão 
fotográfica foi encontrada debaixo dos degraus do anfiteatro de história 
natural uma grande caixa em folha-de-flandres de conteúdo desconhecido. A 
abertura da caixa (Fig. 1) revelou a existência de um herbário de peixes com 
68 espécimes que não consta dos catálogos conhecidos das colecções de 
história natural de Coimbra.  

 

 
Fig. 1 - Caixa em folha de flandres que 
continha o herbário de peixes no 
anfiteatro de história natural. Fot. Pedro Casaleiro 

Os espécimes foram conservados em seco e estão preparados em 
herbário segundo a técnica desenvolvida pelo holandês Gronow ou Gronovius 
(1686-1762) no séc. XVIII, divulgada em 1742 numa publicação na 
Philosophical transactions of the Royal Society (GRONOVIUS, 1742). Esta 
técnica permitia a conservação parcial do peixe que era eviscerado, seco e 
prensado sobre uma folha de cartão, eliminando a sua coluna vertebral. Em 
situação de viagem este método oferecia uma redução substancial da 
espessura dos espécimes, o que simplificava o seu transporte e permitia 
organizar um maior número de exemplares. A técnica foi abandonada no séc. 
XIX pois não preservava a totalidade do animal, o que dificultava identificação 
de algumas características taxonómicas.  

 

 
Fig. 2 - Exemplo de presilha em fita de algodão para suspender o exemplar. Fot. Pedro 
Casaleiro 
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Os suportes de cartão apresentam uma ou duas fitas no lado traseiro 
para suspender, o que indicia tratarem-se de espécimes preparados para 
exposição (Fig. 2). O maior exemplar, com 60,0 cm de comprimento e 16,5 cm 
de altura, encontra-se montado sobre um cartão de 72,5 x 26 cm (Fig. 3). O 
exemplar com mais altura tem 28,5 x 22,5 cm e está montado num cartão com 
41,0 x 28,5 cm (Fig. 4). Os exemplares de menores dimensões têm 16 cm de 
comprimento (Fig. 5), tendo o menor cartão 22,0 x 18,5 cm. A espessura dos 
espécimes varia entre 0,5 cm e 3 cm. 

 

 
Fig. 3 - Exemplar com maior comprimento, 60 cm. Fot. Gilberto Pereira 

 
Fig. 4 - Exemplar com maior altura, 28,5 cm. Fot. José Meneses 
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Fig. 5 - Um dos exemplares de menor comprimento, com 16 cm. Fot. Gilberto Pereira. 

Todos os exemplares apresentam no bordo do cartão um duplo filete 
desenhado a preto sendo a maioria (40) de bordo branco, e 28 exemplares 
apresentam o bordo pintado a aguarela azul (Fig. 2, 3 e 4). Estes 28 
exemplares, assim como dois de bordo branco, apresentam um código de 
duas letras por vezes seguido de um número, que será provavelmente um 
código de armário ou prateleira, o que confirma o seu valor como exemplares 
de exposição. Outro aspecto marcante dos exemplares em geral, constitui a 
qualidade e os cuidados investidos na sua preparação, desde a pintura à 
caligrafia, até à presença em quase a totalidade dos espécimes de um modelo 
de olho folheado a ouro que concede ao exemplar um brilho e uma vivacidade 
extraordinários. Estes cuidados na preparação levam-nos a supor que se trata 
de um trabalho realizado para a Casa Real, pelos habilidosos riscadores 
formados na Aula do Risco do Museu. 

Quanto à identificação dos espécimes, 58 exemplares apresentam 
nome científico e a inclusão de um ou dois nomes vulgares, em português do 
lado esquerdo e numa língua indígena do Brasil do lado direito (29 espécimes 
apresentam um nome vulgar e 19 apresentam dois nomes vulgares). Os 
nomes científicos seguem a nomenclatura de Lineu, válida à época, indicando 
que se trata de espécimes de peixes Actinopterygii, subdivididos em 
Thoraccico ou Abdominal (38 espécimes e 12 espécimes respectivamente), 
classificação que distingue os exemplares de acordo com a posição mais ou 
menos anterior das barbatanas pélvicas no corpo do animal. Apenas 11 
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exemplares, com o bordo do cartão em branco, não têm qualquer 
identificação, nome científico ou nome vulgar. 

NOMURA (1998) na sua história da zoologia brasileira do séc. XVIII 
refere, a partir das memórias escritas por Ferreira, um grande número de 
nomes vulgares utilizados na época. Um primeiro cruzamento dos 20 nomes 
vulgares, em língua indígena, e dos 26 em português local, com as designações 
de Nomura, dá um resultado directo pouco expressivo que nem sempre 
coincide com a espécie em causa. Por exemplo dos 9 casos do nome indígena 
que coincidem exactamente ou foneticamente com nomes de Nomura apenas 
se observa a correspondência nos 5 primeiros, instalando-se a dúvida nos 
restantes (Tab. 1). 

A lista de peixes da remessa de 1806 (Fig. 6) indica 62 espécimes, um 
número muito próximo daquele que foi encontrado em Coimbra (68 
espécimes). No entanto não existe qualquer evidência ou indicação nesta lista 
de que se trata de material montado em herbário. Sabemos que também 
eram enviados exemplares em meio líquido ou em seco, mas preservando a 
totalidade do animal. A pesquisa nas colecções de Coimbra está ainda a 
decorrer de uma forma alargada a todo o acervo. A comparação dos nomes 
científicos desta lista com os nomes científicos que constam nos exemplares 
do herbário de peixes, deixa algumas questões em aberto, nomeadamente 
sobre a organização dos envios de espécimes do Real Museu para a 
Universidade de Coimbra. A coincidência verifica-se em 32 espécimes no que 
se refere ao género mas apenas em 11 exemplares na designação da espécie 
(Tab. 2). 
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Tabela 1 Coincidência de nomes vulgares no herbário de Coimbra com as designações de Ferreira segundo Nomura (1998). (?) As 
características do exemplar não correspondem às da espécie indicada. 

HERBÁRIO DE COIMBRA NOMURA 1998 

Nº inv. 
Nome 

científico 
Nome vulgar 

Português local 
Nome vulgar 

indígena 
Nomes vulgares 
Ferreira / actual 

Espécie actual, 1998 Família 

ZOO.0000024 Cyprinus niger Barbey (?) lápis Traira Taraíra / traíra 
Hoplias malabaricus (Bloch, 
1794) 

Erythrinidae 

ZOO.0000059 Cyprinus niger - Traira Taraíra / traíra 
Hoplias malabaricus (Bloch, 
1794) 

Erythrinidae 

ZOO.0000034 
Labrus 
fluviatilis 

- Acará 
Acaratinga / acaratinga, acará, 
cará-roe-roe, juquiá 

Geophagus surinamensis 
(Bloch, 1791) 

Cichlidae 

ZOO.0000052 
Teuthis 
hepatus 

Barbeiro Acarauna 
Tacaraúna / acaraúna, 
acaraúna-preta, barbeiro 

Acanthurus bahianus 
Castelnau 1855 

Acanthuridae 

ZOO.0000061 
Salmo 
argentina 

- Piaba branca 
Aracu / aracu branco, aracu-
cabeça-grande, aracu-paca, 
piaba, piava, piau 

Leporinus friderici (Bloch, 
1794) 

Anastomidae 

ZOO.0000056 
Salmo 
mediterraneus 

- Piába 
Aracu / aracu branco, aracu-
cabeça-grande, aracu-paca, 
piaba, piava, piau 

Leporinus friderici (Bloch, 
1794) (?) 

Anastomidae 

ZOO.0000011 Labrus cromis Corvina Guatucupa 
Corvina / corvina 
Ou 
Uatucupá / pescada 

Micropogonias furnieri 
(Desmarest, 1823) (?) 
ou 
Pachypops fourcroi 
(Lacépède, 1802) (?) 

Sciaenidae 

ZOO.0000031 Clupea thrissa Sardinha lage Araberi(m?) Arauiri / sardinha Triportheus sp. (?) Characidae 

ZOO.0000032 Sciaena gibba  - Acarâpeba Acarapixuna / acará-peba 
Cichlaurus coryphaenoides 
(Heckel,1840) (?) 

Cichlidae 
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Fig. 6 - Secção dos peixes da lista de remessa do Real Museu para a Universidade de 
Coimbra em 1806. Antigo arquivo do Museu Bocage (MNHN). 

Remessa 1806 
Nome científico 

Nº 
Inv. 

Herbário de Coimbra 
Nome científico 

Ref. Nome vulgar Nome indígena 

Pleuronectes 
papillosus 

57 Pleuronectes 
papillosus  

BB-11 - - 

Chaetodon 
triostegos 

58 Chaetodon triostegus 
(restritivo esp. a lápis 
riscado) 

FF - - 

Chaetodon 
triostegos 

18 Chaetodon triostegus GG Enxada Guareruá 

Sparus pagrus 42 Sparus pagrus CC - - 
Labrus cromis 11 Labrus cromis CC-8 Corvina Guatucupa 
Perca guttata 53 Perca guttata HH Mero Cupuguaçu 
Scomber pelamis 20 Scomber pelamis EF Bonito Curuatúpunima 
Salmo argentinus 61 Salmo argentina GG-2 - Piaba branca 
Mugil cephalus 39 Mugil cephalus GG-6 Tainha Curema 
Mugil albula 63 Mugil albula GG-7 Parati Curema 
Clupea thrissa 31 Clupea thrissa G-9 Sardinha lage Araberi(m) 

Tabela 2 - Coincidência de espécies entre a lista da remessa do Real Museu para a 
Universidade de Coimbra de 1806 e os nomes científicos no herbário de peixes do 
Museu da Ciência 

Ao realizarmos a comparação com os 18 espécimes existentes na 
Academia das Ciências de Lisboa estudados por ANTUNES e BALBINO (2003), 
verifica-se uma grande coincidência na tipologia e preparação dos exemplares, 
não restando qualquer dúvida que estes espécimes e os de Coimbra fariam 
parte do acervo único do Real Museu da Ajuda, recolhido por Alexandre 
Rodrigues Ferreira no Brasil. As diferenças residem essencialmente na 
presença de peixes cartilagíneos (Chondrichthyes) na colecção da Academia, 
ausentes no herbário de Coimbra, e na presença em Coimbra de exemplares 
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de excelência preparados para exposição no Real Museu que apresentam o 
bordo do cartão aguarelado em azul. 

O estudo prossegue com o objectivo de identificar as espécies à luz 
da classificação actual. Os dados até agora obtidos são indicativos de que 
cerca de metade da amostra (52%) é constituída por peixes essencialmente 
marinhos, 35% de águas marinhas e salobras a doces, e apenas 13% de 
espécies unicamente de água doce. De alguma forma este resultado vem 
corroborar a teoria (ANTUNES & BALBINO, 2003) de que os espécimes 
amazónicos de água doce, mais valiosos naquela época por serem 
desconhecidos no resto do mundo, se encontrarem apenas no Museu de 
Paris, tendo sido criteriosamente seleccionados na ocasião do saque em 
Lisboa por Saint-Hilaire. Na colecção do Real Museu em Paris abundam os 
tipos, pois as colheitas de Ferreira marcam o início de uma vasta exploração 
da região do planeta com a maior diversidade de habitats de água doce. A 
fauna ictiológica neotropical é uma componente extremamente rica da fauna 
global de peixes de água doce, constituindo aproximadamente 6.000 espécies 
das cerca de 13.000 que ocorrem em todo o mundo (REIS et al., 2003). 

O VALOR HISTÓRICO E CIENTÍFICO DO HERBÁRIO DE PEIXES DE 
ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA 

O número de herbários de peixes do séc. XVIII que chegaram aos 
nossos dias é muito reduzido e contém um número limitado de espécimes, 
pelo que estas colecções são classificadas como de elevada importância, ao 
nível de um tesouro nacional. Não é por acaso que os 168 peixes em herbário 
de Lineu se encontram na caixa forte da sede da Royal Society de Londres na 
Burlington House, assim como são mantidos em condições muito especiais os 
84 espécimes ainda existentes no Gustavianum da Universidade de Uppsala, 
na Suècia. A colecção de Lineu, com a maioria dos tipos das espécies lineanas, 
tem um enorme valor, fazendo justiça ao mestre da classificação e autor do 
Systema Naturae na sua 12ª edição de 1766-67, em que amplia o 
conhecimento de peixes incluindo espécies exóticas, assim como ao seu 
colega Artedi, co-autor póstumo da obra Ichthyologia de 1738 (REID, 2007), 
que lança os fundamentos da sistemática dos peixes e da taxonomia 
descritiva.  

O herbário de peixes de Gronovius, que inspirou Lineu e os seus 
discípulos, através das obras Museum Ichthyologicum (1754-56) e 
Zoophylacium Gronovianum (1763-81), ainda sem a nomenclatura binomial, 
foi adquirido no séc. XIX pelo Museu de História Natural de Londres onde 
actualmente se encontra. O seu valor é enorme pois também contém um 
grande número de tipos de peixes lineanos reconhecidos por Giinther ao 
estudar o catálogo editado por Gray em 1854 (WHEELER, 1958). Destaca-se 
ainda o herbário de peixes de um dos discípulos favoritos de Lineu, Pehr 
Forsskål, recolhidos no Mar Vermelho durante uma expedição dinamarquesa 
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ao império Otomano, Egipto e à Península Arábica, onde perdeu a vida em 
1763. Um sobrevivente da expedição conseguiu salvar as colecções e regressar 
à Dinamarca (REID, 2007). Forsskål recolheu e descreveu 151 espécies de 
peixes. O que resta deste espólio são 65 espécies das quais 58 são tipos que 
hoje se encontram no Museu de História Natural da Universidade de 
Copenhaga (FORSSKÅL’S HERBARIUM, 2011). 

No Muséum de Paris encontra-se, entre outros, parte do herbário de 
peixes de Alexandre Rodrigues Ferreira que foi “transferido” em 1808 por G. 
Saint-Hilaire durante as invasões francesas, que contava inicialmente com um 
total de 100 espécimes de 87 espécies. Este herbário, juntamente com o 
núcleo de 68 espécimes de Coimbra e os 18 espécimes da Academia das 
Ciências de Lisboa, perfazem quase duas centenas de espécimes constituindo 
um conjunto de grande valor histórico e científico do que resta do acervo de 
peixes do Real Museu da Ajuda. Este espólio deve ser considerado ao nível de 
qualquer um dos herbários de peixes acima citado, e reflecte apenas uma 
pequena parte do significado da viagem de Ferreira que ultrapassa qualquer 
viagem com fins científicos realizada pelos portugueses nas antigas colónias. 
Ferreira não foi o primeiro cientista a explorar a Amazónia, mas foi o primeiro 
a fazê-lo em todas as direcções ao explorar 39.300 km em cerca de 9 anos 
(PEREIRA, 1992) com os meios disponíveis do final do séc. XVIII.   

CONCLUSÃO 

A redescoberta de um herbário de peixes da viagem filosófica de 
Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil é uma ocasião única e excepcional. 
Todos os indícios conduzem à confirmação da sua origem, a única expedição 
ao Brasil no fim do séc. XVIII da coroa portuguesa foi a de Ferreira e a 
qualidade observada na montagem dos exemplares naquela época em 
Portugal só era possível no Real Museu da Ajuda em Lisboa. Este achado 
constituiu o melhor ponto de partida para o levantamento exaustivo dos 
espécimes históricos das colecções do Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra com o objectivo de aprofundar o conhecimento científico sobre a 
história natural, tal como era apercebida no séc. XVIII. Constitui também um 
facto científico notável que vem contribuir para uma nova visão sobre a obra 
de Ferreira e a sua epopeia por terras do Brasil, na maior massa de água doce 
à superfície do planeta, que se estende por seis milhões de km2. A fauna 
ictiológica do Amazonas é a mais rica do globo com cerca de 1.400 espécies de 
água doce. O metódico trabalho de Ferreira foi a ponta do iceberg dos 
naturalistas que o sucederam pelo que tem que ser reconhecido entre os 
maiores do seu tempo. 

 
 
 



 
COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

As instituições científicas e o património histórico-científico 
 

- 1016 - 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

ANTUNES, M. T. & BALBINO, A. C. 2003. Herbário de peixes do Brasil no séc. 
XVIII. In Ferrão, C. & Soares, J. P. M. 2003. Viagem ao Brasil de 
Alexandre Rodrigues Ferreira: a expedição philosofica pelas capitanias 
do Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuyabá: Documentos do Museu 
Bocage de Lisboa. Vol.I Kapa Editorial 75-119. 

AREIA, M. L. Rodrigues, MIRANDA, M. A., HARTMANN, T. 1991. Memória da 
Amazónia. Alexandre Rodrigues Ferreira e a Viagem Philosophica pelas 
Capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuyabá. 1783-
1792. Museu e Laboratório Antropológico da Universidade, Coimbra. 

FERRÃO, C. & SOARES, J. P. M. 2002. Viagem ao Brasil de Alexandre Rodrigues 
Ferreira: A expedição philosophica pelas capitanias do Pará, Rio Negro, 
Mato Grosso e Cuyabá: Documentos do Museu Bocage de Lisboa. Vol.I, 
II Kapa Editorial. 

FERRÃO, C. & SOARES, J. P. M. 2003. Viagem ao Brasil de Alexandre Rodrigues 
Ferreira: A expedição philosophica pelas capitanias do Pará, Rio Negro, 
Mato Grosso e Cuyabá: Documentos do Museu Bocage de Lisboa. Vol.I, 
II, III Kapa Editorial. 

FERRÃO, C. & SOARES, J. P. M. 2005. Viagem ao Brasil de Alexandre Rodrigues 
Ferreira: a expedição philosophica pelas capitanias do Pará, Rio Negro, 
Mato Grosso e Cuyabá. Colecção Etnográfica. Vol. I, II e III. Kapa 
Editorial. 

FERREIRA, Alexandre Rodrigues ? 1806. Relação Dos Productos Naturaes e 
industriaes que deste Real Museu se remetterão para a Universidade de 
Coimbra em 1806, antigo Arquivo do Museu Bocage, Museu Nacional 
de História Natural, Lisboa. Manuscrito não assinado. 

GRONOVIUS, J. F 1742. A method of preparing specimens of fish, by drying their 
skins, as practiced by John Frid. Gronovius, M. D. at Leiden. 
Philosophical Transactions of the Royal Society 57-58.  

NOMURA, Hitoshi 1998. História da Zoologia no Brasil: século XVIII. Museu 
Bocage, Museu Nacional de História Natural, Pub. Avulsas, 2ª série, 4. 

PEREIRA, R. 1992. The Amazon, two centuries of discovery. In Ferrão, C. & 
Soares, J. P. M. 1992. Philosophical Journey, A rediscovery of the 
Amazon 1792-1992. Index, Rio de Janeiro 17-26. 

REID, G. M. 2007. Linnaeus’ Fishes, Past, Present and Future. The Linnean Special 
Issue 7:75-84.  

REIS, R. E.; KULLANDER, S. O.; FERRARIS JR., C. J. 2003. Check list of the 
freshwater fishes of South and Central America. Edipuers, Museu da 
Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul. 

VANZOLINI, P. E. 1996. A contribuição zoológica dos primeiros naturalistas 
viajantes no Brasil. Revista USP, São Paulo 30, 190-238. 



 
CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As instituições científicas e o património histórico-científico 
 

- 1017 - 

Webgrafia 

FORSSKÅL’S HERBARIUM, Ichthyology Section, Zoological Museum, Natural 
History Museum of Denmark 
http://zoologi.snm.ku.dk/english/Forskning/Vertebrates/Sections/Ichth
yological_Section/ consultado em 30 Setembro 2011 

 

http://zoologi.snm.ku.dk/english/Forskning/Vertebrates/Sections/Ichthyological_Section/�
http://zoologi.snm.ku.dk/english/Forskning/Vertebrates/Sections/Ichthyological_Section/�


 
COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

As instituições científicas e o património histórico-científico 
 

- 1018 - 

 
G – As Instituições científicas e o património histórico-científico 

 
JOSÉ DA COSTA AZEVEDO E CUSTÓDIO ALVES SERRÃO:  

DA FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA À IMPORTANTE ATUAÇÃO 
NA ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU NACIONAL NO BRASIL 

 
ANTONIO CARLOS SEQUEIRA FERNANDES; DEISE DIAS RÊGO HENRIQUES 

 
1Museu Nacional e Universidade Federal do Rio de Janeiro 

acsfernandes@pq.cnpq.br 
 

Palavras-chave: José da Costa Azevedo; Custódio Alves Serrão; Museu 
Nacional; Universidade de Coimbra 

 
A chegada da corte ao Brasil em 1808 trouxe inúmeros benefícios 

administrativos e econômicos para a antiga colônia portuguesa. Entretanto, 
durante a primeira década de sua presença, o país carecia de uma verdadeira 
instituição de ciências naturais, o que se concretizou em 1818 com a fundação 
do Museu Nacional. No início do funcionamento da nova casa a carência de 
“objetos” naturais era extremamente acentuada e a aquisição e organização 
de suas coleções tornou-se a principal preocupação de seus primeiros 
diretores, frei José da Costa Azevedo (1763-1822), João da Silveira Caldeira 
(1800-1854) e frei Custódio Alves Serrão (1799-1873), que estiveram à frente 
da instituição no período de 1818 a 1847. Dos três, os frades José da Costa 
Azevedo e Custódio Alves Serrão, dedicaram-se aos estudos das ciências 
naturais na Universidade de Coimbra, especializando-se em mineralogia. No 
Brasil, Costa Azevedo atuou como responsável pelo gabinete mineralógico da 
Academia Militar e, como diretor do Museu Nacional, foi o primeiro a cuidar 
da coleção Werner, expressiva coleção de minerais transferida da referida 
academia e primeiro acervo mineralógico da instituição. Alves Serrão, por sua 
vez, também atuou como professor de Mineralogia na Academia Militar e, em 
sua gestão como diretor do museu, foi particularmente ativo no 
enriquecimento do acervo da instituição, incluindo exemplares 
geopaleontológicos. Levantamento realizado no acervo atual do 
Departamento de Geologia e Paleontologia revelou a permanência de 
inúmeros exemplares adquiridos por ocasião de suas gestões, acervo que hoje 
se revela de grande importância histórica e científica para o Museu Nacional. 

 

ABSTRACT 
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The arrival of the Portuguese court to Brazil, in 1808, brought 
numerous economic and administrative benefits to the former Portuguese 
colony. However, a decade later, there was still a lack of a true natural science 
institution. In 1818, by the time the Museu Nacional (at that time named 
Museu Real) was established, this scenario started to change, although the 
museum could only count with a reduced number of objects. The acquisition 
and organization of new collections turned to be the main concern of its first 
directors, Frei José da Costa Azevedo (1763-1822), João da Silveira Caldeira 
(1800-1854) and Frei Custódio Alves Serrão (1799-1873), who were at the 
helm of the institution in the period 1818 to 1847. Both Frei José da Costa 
Azevedo and Frei Custódio Alves Serrão dedicated themselves to the study of 
the natural sciences at the Universidade de Coimbra, and further turned to be 
mineralogists. Once in Brazil, Costa Azevedo was the chief of the mineralogical 
office in the Military Academy and the Director of the Museu Nacional, being 
the first to take care of the Werner collection. This important collection, 
composed of minerals that were transferred from the Military Academy, 
represents the first institutional mineral collection. Alves Serrão was also a 
Professor of Mineralogy at the Military Academy and in his tenure as director 
of the museum, was particularly active in the development of the institution's 
collections, including those of geopaleontological objects. Surveys carried out 
in the registers of the Departamento de Geologia e Paleontologia of the 
Museu Nacional demonstrate not only the presence of some objects acquired 
at that time but the actual historical and scientifical importance to this 
institution. 

A INSTITUIÇÃO 

O Museu Nacional, uma unidade da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) é uma instituição brasileira rica em memória e produção 
científica e de caráter educacional. Aberto ao público, ele abriga um rico 
patrimônio museológico, histórico e científico em sua reserva técnica e em 
suas exposições de longa duração e temporárias. 

A exemplo da Universidade de Coimbra que, na segunda metade do 
século XVIII (1775), instalou a estrutura museal Gabinete de História Natural, 
visando atender a um contexto de “introdução e institucionalização dos 
estudos das ciências modernas” (BAPTISTA, 2010, p. 52), o Museu Nacional, na 
figura de seu então diretor Ladislau de Souza Mello e Netto (gestão de 1874 a 
1893), implementou cursos, que foram mais tarde substituídos por 
conferências, além de criar a revista trimestral Os Archivos do Museu 
Nacional, uma nova via de divulgação científica que permitiu a comunicação e 
troca com museus estrangeiros (SEÇÃO DE MUSEOLOGIA, 2011). Paulatinamente a 
instituição investiu na modernização científica e cultural até que em 1941, em 
seu novo regimento, se dá a criação do Serviço de Extensão Cultural com a 
proposta de organizar e divulgar estudos realizados e resultados obtidos e em 
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1944, a abertura de concursos públicos de provas e títulos para as divisões 
então existentes (Antropologia, Botânica, Geologia e Ecologia), permitindo o 
ingresso de novos pesquisadores. Este fato, impulsionou a pesquisa histórica 
natural e compôs um novo cenário que atenderia a proposta estrutural 
universitária vindoura: “coligir, classificar e conservar materiais, organizando 
coleções em séries e exposições públicas; realizar estudos e pesquisas; divulgar 
conhecimentos e cooperar com as escolas e faculdades da Universidade do 
Brasil com fins de ensino e pesquisa” (SEÇÃO DE MUSEOLOGIA, 2011). Foi neste 
espírito que em 1946 o Museu Nacional foi anexado à Universidade do Brasil. 
O caminho trilhado até esta configuração institucional teve como base o 
empenho de personagens como os frades José da Costa Azevedo e Custódio 
Alves Serrão, cuja base científica se fez reforçada através do aprendizado 
obtido na Universidade de Coimbra e cuja visão se espelhou na influência do 
“grande projeto político-econômico, científico e cultural que caracterizou a 
segunda metade do século XVIII por todo o Império, e do qual a História 
Natural foi a grande artífice” (LOPES, 2005). 

FREI JOSÉ DA COSTA AZEVEDO – 1º DIRETOR DO MUSEU NACIONAL 
(1818-1822) 

 

Fig. 1 – Frei José da Costa Azevedo. Pintura à óleo exposta na galeria de fotos de ex-
diretores do Museu Nacional, no atual Auditório Roquette Pinto, Museu Nacional 
(prédio do Palácio). Foto do Prof. Dr. Antônio Carlos Sequeira Fernandes 

O Museu Real foi criado através de um decreto assinado por d. João 
VI em 06 de junho de 1818, no qual, concomitantemente, criou o cargo de 
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diretor da Instituição, para o qual foi nomeado o filósofo naturalista 
franciscano frei José da Costa Azevedo (Fig. 1). 

Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1763, sua 
trajetória até alcançar esta honrosa posição, nos remete aos ensinamentos 
conimbricenses. Escolhido não por acaso, sua formação permitiu obter 
experiência em diversas instituições científicas, nas quais aprendeu e ensinou 
a história natural. Fez o curso de Humanidades no Colégio dos Nobres, em 
Lisboa e cursou Teologia na Universidade de Coimbra, onde frequentou 
também os cursos de Filosofia e Ciências Naturais (PATACA & PINHEIRO, 2005) 
especializando-se posteriormente em Mineralogia. Curiosamente, nos 
arquivos da Universidade de Coimbra não se encontram muitas referências a 
sua passagem pela instituição. Não foi possível encontrar registro de Certidão 
de Idade, necessária para a realização da matrícula, e os registros de 
matrícula, com exceção daquele referente ao Segundo Anno Filosófico, datada 
de 1785-1786 (Livros de Matrículas (1785-1786), Livro 14, fl. 48v) (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 – Documento digitalizado da Matrícula de Frei José da Costa Azevedo no Segundo 
Anno Filosófico (SR: Livros de Matrículas (1785-1786), Livro 14, fl. 48v). (Documento 
cedido pelo Serviço de Digitalização da Universidade de Coimbra) 

Nomes como Domenico Agostino Vandelli (1735-1816), d. José 
Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho (1742-1821), d. Rodrigo Domingos de 
Sousa Coutinho (1755-1812), Manuel Arruda da Câmara (1752-1810) e João da 
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Silva Feijó (1760-1824) estiveram presentes em distintas fases de sua 
formação. Domenico Vandelli, que era discípulo de Carl von Linné (1707-
1778), exerceu influência na formação de vários alunos, destacando-se a 
passagem de seus conhecimentos e de suas ideias fisiocráticas a d. José 
Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, a Manuel Arruda da Câmara e a José 
da Costa Azevedo. Vandelli pôde demonstrar o seu entendimento sobre a 
história natural e dar a conhecer as instruções das “viagens filosóficas”, que 
objetivavam realizar um levantamento dos produtos da natureza em Portugal 
e suas colônias (ALMEIDA et al, 2008). Dom Azeredo Coutinho, que em 1798 
criou o Seminário de Olinda, convidou frei José para atuar na direção da 
instituição e exercer o cargo de professor de Teologia e de Filosofia, tendo 
sido o primeiro a ocupá-lo (ALMEIDA et al.,2008). Era o curso secundário mais 
completo do país e acolhia alunos que não podiam ir à Coimbra fazer seus 
estudos (FÉRRER, 2008) 

Frei José da Costa Azevedo recebeu do Senado de Olinda a 
incumbência de decidir sobre a “qualidade dos ares respiráveis na Cidade de 
Olinda e na villa do Recife”, produzindo a obra “Dissertação chimica sobre a 
natureza do ar atmospherico que se respira na cidade de Olinda e na villa do 
Recife Pernambuco”. Atuou também na área da Física Experimental, sendo o 
primeiro professor a atuar à frente da disciplina (ALMEIDA et al., 2008). 
Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, o barão de Linhares, foi um nobre que 
acompanhou a transferência da corte portuguesa para o Brasil e o fundador, 
em 1810, da Academia Real Militar. Quando de sua criação, o referido conde 
convidou frei José para participar da mesma. Foi nomeado, por decreto de lei, 
como professor de Mineralogia (6º Ano) e de História Natural (7º Ano) 
atuando como administrador do Gabinete dos Produtos de Mineralogia e 
História Natural da academia (PATACA & PINHEIRO, 2005; TELES, 2003). Manuel 
Arruda da Câmara, que em 1783 (data possível, não confirmada) matriculou-
se na Universidade de Coimbra e formou-se em Filosofia Natural, foi 
incumbido pela Coroa portuguesa de realizar estudos sobre a natureza da 
região nordeste da colônia. Empenhou-se em levantamentos científicos sobre 
mineralogia, botânica e zoologia e redigiu artigos ilustrados por ele e pelo frei 
João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro (1766-1817), um dos mártires da 
Revolução Pernambucana (também conhecida como a Revolução dos Padres) 
de 6 de março de 1817 e responsável pelos desenhos de história natural. 
Chama a atenção a obra Flora pernambucana que apresenta não só desenhos 
dos ilustres citados, mas também de frei José da Costa Azevedo (AGUIAR, 
2011). Segundo KURY (2004), um caderno pertencente à Arruda da Câmara, 
“composto de um volume original acrescido de folhas coladas com desenhos e 
descrições de vegetais” contém um desenho de uma planta da família 
Leguminosae, a Lafonia bilobata (atualmente Bauhinia rubiginosa), nome 
dado em homenagem ao duque de Lafões, feito por e com dedicatória de frei 
José da Costa Azevedo. João da Silva Feijó foi enviado à capitania do Ceará em 
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1799 para realizar um levantamento da história natural local, dando ênfase 
aos aspectos da mineração, mineralógicos e geológicos, permanecendo na 
região até 1818 quando foi para o Rio de Janeiro. Lá chegando, se apresentou 
como lente de Historia Natural na Academia Militar do Rio de Janeiro, ano em 
que frei José foi nomeado professor (PATACA & PINHEIRO, 2005). Em 1822, Feijó 
solicitou à José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) que lhe cedesse salas 
no Museu Real para ministrar, uma vez por semana, aulas práticas versando 
sobre História Nacional (Museu Nacional do Rio de Janeiro, doc. 11, pasta 1). 

Os documentos gerados a partir das expedições científicas e as 
citações nominais dos naturalistas que se encontravam na colônia revelam, na 
visão de AGUIAR (2011), que os mesmos mantinham contato e trocavam 
experiências de informações, fato bastante compreensível e esperado. Neste 
novo cenário, o Museu Real, já na figura de seu primeiro diretor, frei José da 
Costa Azevedo, passou a ser a instituição responsável por dar as diretrizes de 
como “colher, conservar e remeter os objetos de História Natural”, elaborada 
em 1819 nos moldes das Instruções do Museu de Paris, por organizar os dados 
da natureza obtidos nas viagens e por disponibilizar material aos estudiosos. 
Foi, portanto, na gestão de frei José, que se fez necessário um grande esforço 
para tornar o novo museu semelhante aos modelos europeus (PATACA & 

PINHEIRO, 2005), capaz de receber naturalistas e de fornecer informações sobre 
os elementos da colônia. Para isso se fazia necessária a busca e o incentivo às 
novas viagens científicas.  

Situado inicialmente no campo de Sant’Anna, o acervo inicial do 
Museu Real se formou com os remanescentes do acervo da Casa de História 
Natural (conhecida como “Casa dos Pássaros”), nomeadamente produtos de 
história natural, artefatos indígenas, armários, instrumentos e coleções 
mineralógicas. Curiosamente a Academia Real Militar, que havia recebido em 
1813 o acervo da Casa de História Natural, criou em 1818 [mesmo ano em que 
frei José foi nomeado diretor do museu], um gabinete de produtos de 
mineralogia e história natural e nomeou frei José da Costa Azevedo para lente 
de história natural, o qual passaria também a exercer a cadeira de mineralogia 
(SEÇÃO DE MUSEOLOGIA, 2011). Fazia parte das coleções mineralógicas a 
expressiva coleção de minerais conhecida como coleção Werner (Fig. 3), 
acervo (parcial) organizado pelo mineralogista alemão Abraham Gottlob 
Werner (1749-1817) que foi adquirido do barão Karl Eugen Pabst von Ohain 
(1718-1784), assessor de minas da Academia de Minas de Freiberg 
(Alemanha),  pela Coroa portuguesa, “provavelmente em 1805, por ordem de 
Antônio de Araújo de Azevedo - o conde da Barca -, ministro dos Estrangeiros e 
da Guerra, para o Museu de História Natural de Lisboa” (LOPES, 1997, p. 27-
28). No Brasil, a coleção Werner, com 3.326 exemplares, teria ido para o então 
Arsenal de Guerra, sendo integrada à Real Academia Militar desde sua 
fundação em 1810 e, por fim, incluída no acervo do Museu Real. Frei José teve 
a oportunidade de atuar na curadoria deste material e foi autor da obra 
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“Elementos de Mineralogia, segundo o método Werner”. Em 1819, transferiu 
esta coleção para a maior sala do prédio do museu devido a sua importância e 
abriu ao público, inicialmente, duas salas apresentando modelos de máquinas 
industriais. Ainda no mesmo ano as salas superiores foram abertas ao público, 
por um dia na semana. Em 1821, frei José da Costa Azevedo foi o responsável 
pela abertura do museu às exposições públicas (SEÇÃO DE MUSEOLOGIA, 2011).  

 

 
Fig. 3 – Minerais da Coleção Werner 

Infelizmente, não há registros significativos de outras entradas de 
material, nomeadamente aquelas referentes à história natural. No “Livro dos 
Ofícios – Correspondência Oficial 1819/1842”, do acervo da Seção de Memória 
e Arquivo (SEMEAR) do Museu Nacional, poucos são os registros feitos à 
época de frei José, que em todos os ofícios subscreve como “Inspetor e Diretor 
do Muzeo”. O segundo ofício apontado no referido livro registra a cópia 
transcrita da solicitação de guarda e mostra das máquinas adquiridas por 
Ignácio Álvares Pinto de Almeida, secretário da Junta de Comércio. Mais tarde 
mencionou a vontade de ampliar o acervo exposto e referiu-se aos “engenhos 
de extrahir, dobar, e torcer a mesma seda” ojetivando que “o Público fique 
sciente deste objecto”. Reflete-se aqui a preocupação do diretor em difundir o 
conhecimento adquirido nos bastidores da casa. Os demais ofícios 
demonstram sua preocupação com as obras do museu necessárias para 
ampliar o espaço de reserva técnica.  

Frei José Batista da Costa faleceu em 07 de novembro de 1822, mas 
em março de 1842, em função do decreto de 1842, recebeu postumamente o 
título de Doutor, conferido aos lentes jubilados (TELES, 2003). Homenagem 
merecida para aquele que lutou por um novo ideal e permitiu a inicial 
manutenção da casa de ciência Museu Real. Com a sua morte, João de Deus 
de Mattos (?-?), que havia sido preparador, porteiro e guarda da instituição, 
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assumiu provisoriamente o cargo de diretor até 1823. Na sua gestão somou-se 
ao acervo uma coleção de tucanos, por doação de José Bonifácio, em nome do 
imperador (SEÇÃO DE MUSEOLOGIA, 2011).  

Em 1823, a direção do então Museu Nacional e Imperial ficou a cargo 
de João da Silveira Caldeira (1800-1854) que até o ano 1827 assumiu o posto. 
Durante este período, em que foi criado o primeiro laboratório químico, 
presenciou-se o notável crescimento do acervo do museu, graças ao incentivo 
da vinda de naturalistas a esta casa de ciência, que passou a ter um caráter 
consultivo. Nomeia-se aqui a oferta da coleção de mamíferos e aves da Europa 
feita ao museu pelo barão Georg Heinrich von Langsdorff (1774-1852); o 
acervo egípcio de grande representatividade; e objetos etnográficos (SEÇÃO DE 

MUSEOLOGIA, 2011). Assim como frei José, Silveira Caldeira mostrou 
preocupação com armazenamento do acervo e indicou em ofício datado de 23 
de dezembro de 1823 que “Frei José da Costa Azevedo, então Diretor, viase na 
necessidade de os arrumar huns sobre os outros”, e solicitou a “S. Mg.de para 
que fosse servido Mandar continuar as obras do Muzeo, então paradas...” Foi 
este o cenário encontrado por Custódio Alves Serrão, que dirigiu o Museu 
Imperial e Nacional no período de 1828 a 1847. 

FREI CUSTÓDIO ALVES DA PUREZA SERRÃO – 3º DIRETOR DO MUSEU 
NACIONAL (1828-1847) 

 
Fig. 4 – Frei Custódio Alves da Pureza Serrão. Pintura à óleo exposta na galeria de fotos 
de ex-diretores do Museu Nacional, no atual Auditório Roquette Pinto, Museu Nacional 
(prédio do Palácio). Foto do Prof. Dr. Antônio Carlos Sequeira Fernandes 

Considerado o terceiro diretor, por ter João de Deus de Mattos 
assumido apenas interinamente o cargo, frei Custódio Alves da Pureza Serrão 
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(Fig. 4), assim como o frei José da Costa Azevedo, nos remete aos 
ensinamentos conimbricenses. 

Nascido em 1799, na então vila de Alcântara, localizada no estado do 
Maranhão, ingressou na Universidade de Coimbra em 1817, onde dedicou-se 
aos estudos de Ciências Naturais e formou-se professor de Física e Química. 

Nos arquivos da Universidade de Coimbra os documentos 
referenciados a sua passagem pela instituição são: Certidão de Idade (SR: 
Certidões de Idade (1772-1833) Vol. 10, fl. 70) (Fig. 5); e os registros de 
matrículas referentes ao Primeiro Anno Filosófico (SR: Livros de Matrículas 
(1819-1820), Livro 47, fl. 280v) (Fig. 6a); ao Segundo Anno Filosófico (SR: Livros 
de Matrículas (1820-1821), fl. 285) (Fig. 6b); ao Terceiro Anno Filosófico (SR: 
Livros de Matrículas (1821-1822), fl. 344v) (Fig. 6c); e ao Quarto Anno 
Filosófico (SR: Livros de Matrículas (1822-1823), fl. 546) (Fig. 6d). 

 

 

Fig. 5 – Documento digitalizado da Certidão de Idade de Frei Custódio Alves da Pureza 
Serrão (SR: Certidões de Idade (1772-1833), Vol. 10, fl. 70). (Documento cedido pelo 
Serviço de Digitalização da Universidade de Coimbra). 
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 Fig. 6 – Documentos digitalizados das Matrículas de Frei Custódio Alves da Pureza 
Serrão no (a) Primeiro Anno Filosófico (SR: Livros de Matrículas (1819-1820), Livro 47, 
fl. 280v); (b) Segundo Anno Filosófico (SR: Livros de Matrículas (1820-1821), fl. 285); (c) 
Terceiro Anno Filosófico (SR: Livros de Matrículas (1821-1822), fl. 344v); (d) Quarto 
Anno Filosófico (SR: Livros de Matrículas (1822-1823), fl. 546). (Documentos cedidos 
pelo Serviço de Digitalização da Universidade de Coimbra); 

Frei Custódio foi nomeado diretor do Museu Nacional e Imperial em 
26 de janeiro de 1828 quando já atuava como lente de Zoologia e Botânica na 
Imperial Academia Militar. Em sua gestão atuou como curador e pesquisador 
do acervo da coleção que se tornava cada vez mais engrandecido. Já nos 
primeiros anos de sua gestão há a remessa de “conchas perolíferas remetidas 
pelo Presidente de Goyas” (Livro dos Ofícios – Correspondência Oficial 
1819/1842, ofício datado de 29/12/1829, págs.56,57,58); de nódulos vindos 
da Bahia trazidos pelo viajante baiano Antônio Muniz de Souza (1782-1857) 
(Livro dos Ofícios – Correspondência Oficial 1819/1842, ofício datado de 
09/02/1828, pág. 58); remessa, em 1929, de coleção proveniente do Pará, 
referente a produtos manufaturados indígenas (vestimentas, armas e 
utensílios) (Livro dos Ofícios – Correspondência Oficial 1819/1842, ofício 
datado de 10/03/1829, pág.59). Sobre os manufaturados indígenas frei 
Custódio fez um relato em ofício enviado à Sua Mg.de, parte do qual segue 
aqui descrito: 

“... que exigindo de mais m.ta Constancia no trabalho, 
mostrão os recursos qe se podem vir a tirar dessas 
tribus, ao mesmo tempo qe dão a mais bella Idea da 
riqueza dos logares aonde habitão pelo preço e 
variedade dos diversos materiais de qe são formados 
todos os seus effeitos... Constão tãobem as 
collecções de Productos Zoológicos, Quadrúpedes, 
Aves, alguns reptis, e insectos, que pertencentes ao 
climas do equador, e aos logares regados de grandes 
rios difficil será encontral os nas outras Províncias do 
Império, e alguns concentrados nas mattas virgens, 
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ou nas cabeceiras dos grandes rios realção tanto de 
valor q.to he o trabalho que se deve suppor p.a as 
haver colligido.  Mas não he o deleite que trazem a 
uma mera curiosidade estes productos variados que 
lhe dão toda a importância, he sim prqe quando a 
natureza multiplica a vida debaixo de tantas formas 
diversas he de essencia suppor se qe ella tem 
fornecido os meios de a sustentar, e estes meios 
relativam.e ao homem he sempre indicio de qe serão 
tãobem variadas  as suas commodidades. Vem 
finalmente, em uma das collecções amostras de 
madeiras, resinas, e junctam.e alguns productos 
mineraes: todos estes objectos são de um interesse 
reconhecido para o Brazil, as madeiras, podendo 
pelas suas diversas qualidades prestar-se a todo o 
genero de obras, e os mineraes entre os quaes a 
pedra calcarea e um amalgama de mercúrio...”. (Livro 
dos Ofícios – Correspondência Oficial 1819/1842, 
ofício datado de 03/04/1829, págs.62,63,64) 

Concomitante ao cargo de diretor passou a ser, em 1833, responsável 
pela disciplina de Mineralogia na Escola Militar (antiga Academia). Foi 
primeiro diretor da Terceira Seção (a de Mineralogia, Geologia e Ciências 
Físicas) e interinamente a de Numismática e Arqueologia, entre os anos de 
1842 e 1847, ano em que se afasta da direção do museu (SEÇÃO DE MUSEOLOGIA, 
2011). 

Durante a sua gestão, em 3 de janeiro de 1842, foi elaborado o 
primeiro regimento do museu e, assim, uma organização da instituição em 
seções, visando uma melhor classificação e conservação dos objetos (SEÇÃO DE 

MUSEOLOGIA, 2011). Frei Custódio incentivou a formação de um acervo voltado 
para produtos nacionais. O motivo era a frustração por parte de naturalistas 
estrangeiros, nomeadamente François Louis Nompar de Caumont La Force 
(1810-1880), conde de Castenau, e o médico e botânico escocês George 
Gardner (1812-1849), e mesmo naturalistas brasileiros que buscavam 
conhecer a variedade natural do país. A luta pela melhoria do 
acondicionamento da coleção continuava em sua gestão tendo em vista o seu 
“péssimo estado de conservação” (DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DAS CIÊNCIAS 

DA SAÚDE NO BRASIL (1832-1930)). No ano de 1838 o museu contava em seu 
acervo com “4.964 produtos zoológicos, 1.600 botânicos, 4.516 mineralógicos 
(sem incluir 117 diamantes e as amostras de formação aurífera do Brasil), 
1.105 moedas e medalhas, 62 quadros, 30 modelos de máquinas industriais, 
5.181 instrumentos de física e química e cerca de 500 peças de arqueologia e 
etnografia.”. Neste mesmo ano foram doadas pela família Andrada e Silva as 
coleções mineralógicas e de modelos de máquinas que tinham pertencido a 
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José Bonifácio, fato comunicado à corte por correspondência na qual constava 
a relação desses objetos (Livro dos Ofícios – Correspondência Oficial 
1819/1842, ofício datado de 31/07/1838, pág. 154). Ao terminar a sua gestão 
deixou a casa pronta para atender a um modelo organizacional de 
crescimento, com divisões próprias de cada grupo do acervo. 

Frei Custódio faleceu em 10 de março de 1873. Em futuro que não 
pôde presenciar, o Museu Nacional encontra-se dividido em departamentos 
(Antropologia, Botânica, Entomologia, Geologia e Paleontologia, 
Invertebrados, Vertebrados), além de seções como a de Memória e Arquivo 
(SEMEAR) e a de Assistência ao Ensino (SAE), zelando pela curadoria e 
divulgação científica e educacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como bem resumiu LOPES (2005, pág. 1), a História Natural, na 
metade do século, “ganhou características universalistas, prioridade de ordens 
política, social, moral” e era entendida de maneira extensiva. Segundo a 
autora alguns dos filósofos naturais consideravam a “expressão ciências 
naturais” limitada às disciplinas chamadas naturalistas (stricto sensu): 
mineralogia, botânica e zoologia. A paleontologia e a antropologia ainda eram 
disciplinas em construção e nesse contexto, onde observa-se a quase ausência 
de estudos relativos aos fósseis, pode-se verificar a importância das coleções 
mineralógicas, das quais o Departamento de Geologia e Paleontologia do 
Museu Nacional mantém com orgulho a guarda da expressiva “Coleção 
Werner” e de outros minerais. Infelizmente muito do acervo foi perdido 
durante as mudanças de instalações da sede do Museu Nacional e é objetivo 
atual (projeto coordenado pelo primeiro autor) a busca de pelo menos parte 
deste material. A influência do vertente conimbrense e do pensamento de 
incentivo às ciências naturais através da atuação dos ex-diretores desta casa 
de ciências reflete-se no que hoje é a instituição Museu Nacional, uma casa de 
Ciência dedicada a fomentar o estudo e a pesquisa. 
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O acervo de instrumentos científicos do Museu de Ciência da 

Universidade do Porto possui uma máquina eletrostática de fricção 
verdadeiramente rara: tanto quanto sabemos, apenas mais três exemplares 
foram localizados, em coleções do Reino Unido. 

Terá sido trazida de Londres, em 1829, pela Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, com o propósito de equipar a Casa de 
Asilo dos Naufragados, em S. João da Foz, para reanimação das vítimas de 
naufrágios na barra do Douro. Após o encerramento desta, em 1833, terá sido 
oferecida ao Gabinete de Physica da Academia Polytechnica do Porto em data 
que ainda desconhecemos. 

A relevância da máquina prende-se com o contexto histórico e social 
em que foi concebida. Constitui uma modificação, feita por Charles 
Woodward F.R.S. (1789?-1877), à máquina proposta por John Cuthbertson no 
final do séc. XVIII e que viria a tornar-se o modelo mais comum de máquina 
eletrostática de fricção de disco entre os ingleses. O traço principal na 
máquina de Woodward é a possibilidade de se recolher nos coletores de carga 
só eletricidade de sinal positivo, ou, simultaneamente, eletricidade positiva e 
negativa, alterando apenas a posição de uma das almofadas de fricção. 

De Charles Woodward, sabe-se que teve uma intensa atividade como 
divulgador de ciência em diversas sociedades científicas londrinas, dando 
palestras sobre Óptica e Eletricidade: na City Philosophical Society e na Surrey 
Institution enquanto jovem, e mais tarde, fundando a Islington Literary & 
Scientific Society. 

INTRODUÇÃO 

Uma máquina eletrostática de fricção de um modelo peculiar integra 
o acervo do Museu de Ciência da Universidade do Porto (núcleo Faculdade de 
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Ciências). O construtor é desconhecido, uma vez que desapareceu a placa de 
identificação que estaria incrustada num dos seus pilares estruturais1

O Laboratório de Física da Faculdade de Ciências, estabelecimento de 
ensino ao qual o Museu de Ciência deve a maior fração do seu acervo, teve 
como antecessor o Gabinete de Physica da Academia Polytechnica (1837-
1911). No inventário mais antigo do Gabinete

.  

2

A nossa investigação conduziu-nos a Charles Woodward F.R.S.

, a máquina é designada como 
machina electrica do systema Ramsden modificada por Woodward.   

3

Para além disso, cremos que a máquina de Woodward existente no 
Museu de Ciência se trata da Maquina Electrica que foi adquirida pela 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro

 
(c.1789 -1877), um divulgador de ciência londrino, membro de sociedades 
literárias e científicas, onde proferia palestras acompanhadas por 
demonstrações experimentais em Óptica, Pneumática e Electricidade, ele 
próprio fundador de uma destas sociedades. 

4

A primeira máquina eletrostática de fricção tem sido atribuída a Otto 
von Guericke e datada de meados do séc. XVII. Ao longo das décadas 
seguintes, muitas foram as contribuições de investigadores ou construtores 
como Watson, Wilson, Cavallo, Nairne, Hauksbee, Priestley, Sigaud de La 
Fond, Le Roy, Cuthbertson, Van Marum e Ramsden, no sentido de melhorar a 
eficiência da máquina, actuando ou na forma da superfície friccionada, ou nos 
dispositivos de fricção e nos materiais neles empregues, ou ainda no modo 
como se coleta a carga acumulada (por exemplo, por meio de correntes ou 

, para equipar o 
Asilo dos Naufragados de S. João da Foz, mandado erigir em 1828 na barra do 
Douro.    

A MÁQUINA DE WOODWARD 

                                                                 
1 Este desaparecimento vem de longa data: uma fotografia da autoria de Domingos 
Alvão, existente no Arquivo do Centro Português de Fotografia (Porto) e empregue na 
publicação de 1925 O Porto e a sua Universidade, na qual é retratado o Laboratório de 
Física da Faculdade de Ciências, apresenta esta máquina em primeiro plano, sendo 
visível a pequena cavidade rectangular onde estaria alojada a placa de identificação.  
2 Intitulado Catálogo dos apparelhos e instrumentos e outros objectos que se acham 
actualmente no gabinete de Phisica da Academia Polytechnica do Porto em 15 de Abril 
de 1904, foi depositado no Museu de Ciência em 2008.   
3 F.R.S. é o acrónimo de Fellow of the Royal Society.  
4 A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro foi fundada em 1756, por 
Alvará régio de D. José I e sob a influência do seu primeiro-ministro (o Marquês de 
Pombal), para combater a monopolização dos vinhos do Alto Douro pelos ingleses. 
Foram-lhe conferidos, para o efeito, privilégios excepcionais como, por exemplo, 
direitos de exclusividade na exportação de vinhos, aguardentes e vinagres para as 
capitanias de S.Paulo, Rio de Janeiro, Baía e Pernambuco. 
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pentes metálicos)1. Na segunda metade do séc. XVIII, a máquina de fricção 
viria a estabilizar nas suas características básicas. A última modificação radical 
ocorrera na década de 1750, com o desenvolvimento das máquinas de disco: 
o globo ou o cilindro de vidro davam lugar a um ou mais discos, também de 
vidro, tornando as máquinas mais compactas, característica esta em que os 
modelos ingleses levariam vantagem sobre os continentais2. O fabricante 
inglês John Cuthbertson desenvolveu três modelos entre c. 1777 e o início do 
séc. XIX, sendo que o último veio a tornar-se o modelo mais popular de 
máquina de disco no Reino Unido, frequentemente copiado e do qual os 
modelos ingleses subsequentes pouco se afastaram ao longo do séc. XIX3 - 
caracterizado por dois pares de almofadas, um em cima e outro em baixo, e 
pelo condutor principal ser suportado pela estrutura vertical, ao nível do eixo 
(fig.1)4

Pode afirmar-se que a máquina desenhada por Charles Woodward, 
co-fundador e presidente da Islington Literary and Scientific Institution, 
constitui o único desvio apreciável do modelo atrás referido: neste caso, o 
condutor principal encontra-se acima da máquina e liga-se a dois coletores 
iguais, em forma de pente, apoiados em pilares de vidro fixos à base (fig. 2a). 
Para além da máquina do Museu de Ciência, foi confirmada, em 2002, a 
existência de outras duas, ainda que de um único disco, em depósito no 
Science Museum (Londres)

. 

5, uma delas assinada Thos & Rich Willats / 
Opticians / 98 Cheapside / London6

                                                                 
1 Guillemin, Amédée. 1891. Electricity and Magnetism (English translation edited by 
Sylvanus Thompson). London and New York: Macmillan. 199-200. 
2 HACKMANN, Willem D.. 1998. Electrostatic Machine. Instruments of Science: an 
Hystorical Encyclopedia. 1998. Ed: Bud & Warner. New York & London: Garland Pub., 
Inc.   
3 HACKMANN, Willem D.. 1978. Electricity from glass: the history of the frictional 
electrical machine 1600-1850. Alphen aan den Rijn – The Netherlands: Sijthoff & 
Noordhoff. 158-165. 
4 SINGER, George J. 1814. Elements of Electricity and Electro-chemistry. London: 
Longman. Plate I. 
5 Comunicação eletrónica de C. Neil Brown, Senior Curator.  
6 Thomas and Richard Willats, fabricantes de instrumentos científicos de precisão 
(opticians) e autores de instruções práticas para produção de imagens pelo processo 
de daguerreotipia, estiveram associados entre 1845 e 1853, de acordo com o Directory 
of British Scientific Instrument Makers 1550-1851 (CLIFTON, G. 1995.) 

 e pertencente à Coleção do Wellcome 
Museum of the History of Medicine (A154151), e a outra não assinada e 
datada da segunda metade do séc. XIX (A500529). 
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Fig. 1 – Nesta prancha da obra de Georges J. Singer (1814), encontra-se ilustrado, em 
cima e à esquerda, o terceiro e último modelo de máquina electrostática de fricção 
proposto por John Cuthbertson c. 1810 (cortesia da Universidade de Harvard). 

A máquina possui ainda a particularidade de, por remoção de uma 
das almofadas de fricção da estrutura de madeira, e fixação a um dos pilares 
de vidro, no lugar do respectivo coletor (fig. 2b), tornar possível a electrização 
positiva e negativa, simultaneamente. O próprio John Cuthbertson, nos finais 
do séc. XVIII, o seu irmão Jonathan (com quem trabalhou), e antes deles, o 
físico francês Jean-Baptiste Le Roy, tinham produzido máquinas com esta 
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característica, através do isolamento das almofadas relativamente à terra1

Em Lectures on Electricity, de 1844

; no 
entanto, Woodward parece ser o primeiro a combinar duas máquinas numa 
só. Mudando de forma rápida e simples a configuração, obtém-se apenas 
carga positiva, ou carga positiva e negativa, ainda que metade da obtida na 
primeira situação (o que pode ser compensado com dois discos).  

2

Assim é que o encontramos referido em 1815, entre os membros da 
City Philosophical Society, dos quais o mais notável viria a ser Michael Faraday. 
A sociedade organizou-se a partir de um grupo informal de pessoas que, nas 
duas primeiras décadas do séc. XIX, se juntava semanalmente para ouvir 
palestras sobre temas científicos a troco de uma pequena contribuição 
monetária

, a propósito do exemplar que se 
encontrava na Islington Literary and Scientific Institution, e que Woodward 
devia utilizar nas suas palestras, são elogiados ainda o desenho compacto da 
máquina e o facto de apresentar um isolamento excelente. A descrição, 
devidamente ilustrada, de como efectuar a migração da almofada superior 
para o lugar antes ocupado por um dos coletores, permitiu-nos concretizar 
esta operação com a máquina do Museu de Ciência. 

CHARLES WOODWARD F.R.S. (C. 1789 – 1877) 

Desconhemos a data e local de nascimento de Charles Woodward, 
assim como qual terá sido a sua educação formal. No entanto, a sua passagem 
por diversas sociedades científicas londrinas está razoavelmente bem 
documentada. 

3

                                                                 
1 HACKMANN, Willem D. 1978. Electricity from glass: the history of the frictional 
electrical machine 1600-1850. Alphen aan den Rijn – The Netherlands: Sijthoff & 
Noordhoff. 151-158. 
2 NOAD, Henry . 1844. Lectures on Electricity, comprising Galvanism, Magnetism, 
Electro-magnetism, Magneto- and Thermo-electricity. London: George Knight  and 
Sons. 26-28. 
3 JAMES, Frank A.J.L. 1992. Michael Faraday, The City Philosophical Society and The 
Society of Arts. RSA Journal. 5426: 192-199. 

. Entre 1820 e 1823, fez parte da Surrey Institution, onde dava 
ciclos de palestras em Pneumática (i.e., estudo das propriedades do vazio) e 
Eletricidade, acompanhadas de experiências de demonstração. Quando a 
instituição foi encerrada, por falência, a ele coube dar a derradeira palestra, 
como noticiado no Gentleman’s Magazine de 25 de Março de 1823. Dos bens 
leiloados em hasta pública faziam parte máquinas eletrostáticas de cilindro e 
de disco, não se podendo, todavia, afiançar qual o modelo da última. 
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2a
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2b 

 
Fig. 2 – A máquina de Woodward da coleção do Museu de Ciência da Universidade do 
Porto, nas duas configurações possíveis (fotos de Márcio Sá) 
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A grande apetência pela frequência das sociedades científicas, que 
em Inglaterra se tornou um fenómeno de dimensão considerável, contribuiu 
indubitavelmente para a educação científica do cidadão e progresso da 
revolução industrial. Charles Woodward, que manifestamente se interessou 
pela popularização da ciência, foi co-fundador e presidente, durante 25 anos, 
da Islington Literary and Scientific Institution, criada a partir de um pequeno 
clube literário na paróquia então quase rural de Islington. 

Viria a ser eleito Fellow da Royal Society, em 1841. O certificado de 
eleição como membro da sociedade faz referência a artigos seus publicados 
no Tilloch’s Philosophical Magazine – uma das primeiras revistas de cariz 
científico, criada em 1797 – e em Annals of Philosophy1

A referência mais antiga encontrada nos documentos escrutinados 
até ao momento consta de um copiador de correspondência existente nos 
Arquivos da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro

 - atribuindo-lhe o 
melhoramento de alguns aparelhos filosóficos (i.e. de física), em particular do 
polariscópio com fonte de luz de oxi-hidrogénio, assim como considerando-o 
familiarizado com as ciências da Electricidade e da Óptica; finalmente, releva a 
sua dedicação para com o avanço da ciência. 

Em 1848, escreveu um livro de texto, muito procurado por 
estudantes e por esse motivo sujeito a três edições, sobre a luz polarizada e 
suas aplicações: A familiar introduction to the study of polarized light; with a 
description of, and instructions for using, the table and hydro-oxygen 
polariscope and microscope. 

REFERÊNCIAS À MAQUINA ELECTRICA NA DOCUMENTAÇÃO LOCAL 

2

                                                                 
1 On the effects of transmitting the Electrical through other Fluids (12 Março 1824) e On 
the Transmission of Electricity through Tubes of Water (5 Junho 1824), naturalmente 
resultantes dos seus trabalhos experimentais na Surrey Institution.  
2 Copiador da correspondência para os agentes em Londres, entre Maio de 1819 e 
Junho de 1832.  

. Uma 
carta dirigida pela Junta administradora da Companhia aos agentes em 
Londres – Senhores Sampayo, Pinto & Sampayo – com data de 1 de Setembro 
de 1828, é acompanhada de uma Memória na qual se descrevem dois 
instrumentos a adquirir para o recém criado Asilo dos Naufragados de S. João 
da Foz do Douro, um estabelecimento criado por resolução régia de 21 de 
Abril desse mesmo ano (o primeiro em Portugal), para salvamento e 
reanimação dos naufragados na barra do rio, e cujas obras de construção 
foram cometidas à Junta da Companhia. É assim que é encomendada Huma 
maquina electrica de roda ou plato e das maiores, com o seu competente 
apparelho para electrizar por faiscas; e para dar commoções graduadas por 
meio do Electrometro de Lane. Para melhor esclarecimento dos agentes, estes 
são remetidos para a consulta do volume 11 do Diccionario das Sciencias 
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Medicas1

Em 1 de Abril do ano seguinte, os agentes confirmam o envio da 
máquina para o Porto, num frete que inclui também dois globos de grandes 
dimensões

, publicado por Panckoucke em Paris, com particular atenção para as 
figuras 1 e 3 e de 4 a 7, nas quais se ilustram acessórios e formas de aplicação 
das descargas eléctricas a algumas partes do corpo humano. 

2, uma esfera armilar e caixotes de livros, destinados à Academia 
Real de Marinha e Comércio3

Em 1832, a presença da máquina eletrostática no Asilo é reportada 
numa publicação com pouco mais de 30 páginas sobre o estado do mesmo

. Conforme relatado na carta, encontrada no 
mesmo Arquivo, Sobre tudo foi precizo hum tempo consideravel para 
apromptar a Maquina Electrica visto (...) a requererem de hum modello 
particular. Pede-se um cuidado especial na descarga e condução ao destino 
dos caixões contendo a máquina e os globos, sobretudo a primeira porquanto 
tendo ella grandes peças de vidro o menor aballo ou concussão a pode 
inutilizar. Finalmente, alerta-se a Junta de que pelo capitão do navio seguem 
as explicaçoens convenientes sobre o uzo ou perfeito conhecimento dos 
diferentes artigos e arranjo da Maquina Electrica, que (...) forão fornecidos 
pelo artista ou fabricante della.    

4

                                                                 
1 Société de Médecins et de Chirurgiens. 1815. EAU-ÉMO: Électricité. Dictionaire des 
Sciences Médicales 11: 261-312 (e pranchas com legendas). Paris. C.L.F. Panckoucke. 
2 Os dois globos, um terrestre e outro celeste, integram o acervo do Museu de Ciência 
desde 2004. Estão assinados por John Addison, London, tendo as respectivas esferas 
91,5 centímetros de diâmetro. 
3 A Academia Real de Marinha e Comércio foi fundada em 1803 por iniciativa da 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, ficando a Junta 
administradora encarregue da sua inspeção. Era financiada por um imposto sobre o 
consumo de vinho no Porto e arredores, sendo o primeiro exemplo de ensino público 
não religioso. 
4 CASTRO, José Avelino de. 1832. Exposiçaõ do estado actual da Real Casa d’Asylo dos 
Naufragados, que Sua Magestade Fidelissima, o Senhor D. Miguel Primeiro, mandou 
erigir em S. João da Foz do Douro; á entrada da Barra da Cidade do Porto, debaixo da 
inspecçaõ da Illustrissima Junta da Administraçaõ da Companhia Geral da Agricultura 
das Vinhas do Alto-Douro. Porto. Typ. de Viuva Alvares Ribeiro & Filho. 

. 
Assim é que, na Casa das Máquinas, uma divisão onde se recolhiam os 
aparelhos e máquinas a utilizar para prestar os soccorros da Medicina e 
Cirurgia aos apparentemente mortos (as vítimas de naufrágio a necessitarem 
de reanimação), assim como o dispensário farmacêutico, se encontra um 
Apparelho Electrico, consistindo de: 1.º huma Maquina Electrica forte com 
Plató dobrado, dobrados conductores principaes, e excitadores 
correspondentes, tanto singellos como dobrados, para electrizar por faiscas; 
2.º Isolador amplo em que se póde collocar huma cadeira para sentar o 
paciente; 3.º Electrometro de Lane, com uma grande garrafa de Leyde para 
imprimir, quando necessarias, commoçoes electricas graduadas; 4.º Duas 
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garrafas de Leyde, sortidas, para servirem á descarga electrica, a fim de se 
averiguar a existencia de alguma quantidade de vida. 

Esta descrição pormenorizada, por um lado, permite confirmar a 
chegada ao Asilo dos instrumentos referidos na Memória de 1828, e por 
outro, fornece a única indicação de que dispomos sobre o modelo da 
máquina, o qual coincide com o da máquina de Woodward: plató dobrado 
(double plate, em inglês), significando “de dois discos”.  

As garrafas de Leyde1 funcionavam como condensadores ou 
acumuladores de carga eléctrica, enquanto que o electrómetro de Lane2

Os pontos do corpo do paciente onde actuar são igualmente 
pormenorizados no texto: todo este apparelho serve para o fim d’acordar a 
sensibilidade nos naufragos apparentemente mortos, excitando as diversas 
partes do corpo onde correm nervos superficialmente, e ao mesmo tempo 
sobre o coraçaõ, até que a vida se ponha em exercicio, ou se reconheça nelles 
o estado de morte verdadeira. A Junta era esclarecida. Foi sob sua proposta 
que este estabelecimento de Salva vidas foi criado e equipado, à imagem dos 
seus congéneres existentes nas costas da Grã-Bretanha e Irlanda. Além disso, 
um outro aparelho citado na Memória de 1828 fora a Maquina fumigatoria de 
Pia, a qual fazia parte, desde 1772, de estojos de socorros a náufragos 
instalados em quinze locais nas margens do rio Sena

 
controlava a intensidade das descargas a aplicar.  

3; seria preterido em favor 
de uma outra máquina com a mesma função, adoptada pela Royal Humane 
Society4

O Asilo dos Naufragados teria, contudo, uma curta existência. Foi 
utilizado como hospital durante o cerco do Porto (1832-1833). A degradação 
subsequente e o enfraquecimento da Companhia Geral da Agricutura das 

 para reanimação das vítimas de afogamento no rio Tamisa e 
afluentes. 

                                                                 
1 A garrafa de Leyden (e não Leyde) é um dispositivo inventado cerca de 1745, e quase 
simultaneamente, pelos cientistas alemão E.G. von Kleist e holandeses Van 
Musschenbroek e Cunaeus, de Leyden, sendo constituída por um vaso de vidro forrado 
de material condutor pelo exterior e pelo interior.  
2 Inventado em 1766 por Thomas Lane, é de facto uma garrafa de Leyden onde o 
número de faíscas é controlado fazendo variar, de modo mensurável, o intervalo entre 
os eléctrodos. 
3 Destinada à reanimação dos pacientes, permitia insuflar fumo (de tabaco) no 
paciente, pela boca ou pelo ânus, de forma a estimular os pulmões e os intestinos. 
Ficou assim conhecida por a iniciativa de criar tais estojos - que incluíam ainda bebidas 
espirituosas, amoníaco, um agasalho e cânulas e tubos flexíveis para a máquina – se 
dever a Philippe-Nicolas Pia, farmacêutico e vereador da Câmara de Paris.   
4 Segundo informação contida no site da Sociedade, esta designação só foi adoptada 
em 1787; anteriormente, e desde a sua fundação, em 1774, chamava-se Humane 
Society for the recovery of persons apparently drowned. 
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Vinhas do Alto Douro levou a que se procedesse ao arrolamento dos seus bens 
e à venda em hasta pública (c. 1834) 1

A máquina volta a ser referida explicitamente num relatório 
publicado na sequência de uma inspeção extraordinária feita às instalações da 
Academia Polytechnica, realizada em Outubro de 1864 por José Maria 
d’Abreu

. 
E é aqui que nos deparamos com a mudança de proprietário da 

máquina eletrostática. Num contundente discurso recitado por ocasião da 
abertura do ano lectivo de 1846-47 na Academia Polytechnica do Porto, que 
sucedeu à Academia  Real de Marinha e Comércio, o então lente da 5ª 
cadeira, Joaquim Torquato Álvares Ribeiro, responsabiliza os poderes públicos 
pela penúria do estabelecimento nos seguintes termos: O gabinete de 
machinas, o jardim botanico e experimental, a officina metalurgica, nunca 
tiveram existencia. E se o gabinete de physica possue uma machina electrica 
de grande custo, fôra ella comprada pela Juncta da Companhia para a casa 
que ella fundára, hoje extincta, de soccorros aos naufragos.   

2

No primeiro caso, não fomos bem sucedidos, muito embora 
tenhamos conhecimento de que existe documentação já localizada, ainda por 

, com o objectivo de se conhecer o estado do ensino no mesmo 
estabelecimento: (...) o gabinete de physica está como o laboratorio [chimico] 
desprovido das mais indispensaveis machinas e instrumentos. Não ha ali que 
mereça mencionar-se senão um apparelho de Melloni adquirido no anno findo, 
e uma antiga machina electrica de disco em bom estado.  

MÁQUINA DE WOODWARD VS. COMPANHIA DAS VINHAS: 
CONCLUSÕES 

Para defender a tese de que a máquina de Woodward actualmente 
na coleção do Museu de Ciência é, de facto, a máquina do Asilo dos 
Naufragados, conduziu-se a investigação segundo duas linhas mestras, tendo 
em mente que esta saiu de Londres no início do ano de 1829: por um lado, a 
recolha de elementos sobre a actividade científica de Charles Woodward 
(biografia, homenagens, registos dos conteúdos das suas palestras, artigos 
publicados, etc.) e pesquisa nos inventários das sociedades científicas de que 
foi membro; por outro lado, o levantamento das máquinas fiavelmente 
datadas, existentes actualmente ou citadas na literatura.  

                                                                 
1 SOUSA, Fernando de. 2008. O legado da Real Companhia Velha (Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro) ao Alto Douro e a Portugal (1756-2006). 
População e Sociedade. 16: 15-30. Porto: CEPESE. 
2 Trata-se do Relatorio da Inspecção Extraordinaria feita à Academia Polytechnica do 
Porto em 1864 pelo Vogal Efectivo do Conselho Geral de Instrucção Publica José Maria 
d’Abreu. 1865. Lisboa. Imprensa Nacional. A visita foi efectuada no sentido de se 
ajuizar acerca das reformas na reorganização do estabelecimento que vinham sendo há 
muito solicitadas pelos seus lentes. 
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consultar (como, por exemplo, o programa de um ciclo de palestras na Surrey 
Institution); contudo, a segunda abordagem rendeu melhores resultados. 

Tanto quanto sabemos, quatro construtores de instrumentos 
científicos fabricaram a máquina de Woodward: para além de Thomas and 
Richard Willats de Cheapside (Londres), já citado, associados por volta de 
1850, há George Knight & Sons, de Foster Lane (Londres), que exerceram a sua 
actividade sob esta designação entre 1839 e 1877. A firma publicou Lectures 
on Electricity em 18441, onde se descreve a máquina existente na Islington 
Institution, tendo possivelmente assinado esta mesma máquina, como se 
depreende da ilustração associada (numa pequena placa localizada na 
estrutura de madeira, acima da manivela, está escrito Knight / London). Ainda 
da década de 1850 é uma máquina assinada por John Newman, de três discos 
com 91 cm de diâmetro (contra os 61 cm de diâmetro dos discos da máquina 
do Museu de Ciência !), a qual esteve em exposição no Royal Panopticon of 
Science and Art2

O quarto construtor que sabemos ter comercializado a máquina de 
Woodward é a firma Watkins & Hill, cuja actividade foi exercida entre 1819 e 
1856

, uma instituição criada em 1850 pelo irlandês Edward 
Marmaduke Clarke, destinada a albergar e continuar a divulgar ao grande 
público os objectos de ciência e tecnologia após o término da programada 
Exposição Universal de 1851 (em Londres).  

3, cobrindo uma variada gama de instrumentos filosóficos. Chegaram aos 
nossos dias catálogos amplamente ilustrados, de 1828, 1832, 1836, 1838 e 
18454

Em 1828 decorreu em Londres, a National Repository Exhibition, uma 
exposição de produtos nacionais de grande variedade, visando o 
enaltecimento e estímulo da indústria inglesa. No respectivo catálogo 
encontram-se listados o fabricante de globos John Addison (o qual apregoava 
o globo terrestre, de que o Museu de Ciência conserva um exemplar, como o 
maior construído na Grã-Bretanha e apresentando as últimas descobertas 
geográficas), assim como a firma Watkins & Hill, sendo que Francis Watkins, 
devido ao seu prestígio na época, fazia ainda parte da comissão de inspeção 

, sendo que o catálogo de 1832 já listava uma máquina de Woodward.  

                                                                 
1 NOAD, Henry. 1844.  Lectures on Electricity, comprising Galvanism, Magnetism, 
Electro-magnetism, Magneto- and Thermo-electricity. London: George Knight  and 
Sons. 26-28. 
2 GEE, Brian. 1998. The spectacle of Science and Engineering in the Metropolis. Part II: 
E.M. Clarke and the Royal Panopticon of Science and Art. Bulletin of the Scientific 
Instrument Society. 59: 6-13.  
3 CLIFTON, Gloria. 1995.  Directory of British Scientific Instrument Makers 1550-1851. 
London: Philip Wilson Publishers, Ltd.  
4 HACKMANN, Willem D. 2003. Sir William Snow Harris’ Plate Electrical Machine by Watkins 
& Hill – The End of the line. Bulletin of the Scientific Instrument Society. 77: 26-31. 
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nomeada para o acontecimento1

                                                                 
1 Transcrição de partes do catálogo em comunicação eletrónica de Claire Batley, estagiária 
no Arquivo da Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce 
(2006) 

. Atendendo a que Watkins & Hill parecem 
ter sido os primeiros a comercializar a máquina de Woodward e que, por ação 
dos agentes da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 
radicados em Londres, máquina e globos parecem ter sido adquiridos na 
mesma altura, uma vez que foram expedidos para o Porto no mesmo frete, 
será legítimo conjecturar que as escolhas dos agentes terão sido influenciadas 
por contactos efectuados na exposição, e que, em última análise, a máquina 
do Asilo é, de facto, a máquina de Woodward do Museu de Ciência. 
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“… universities should treat learning as not yet wholly solved 
problems and hence always in research mode” 

—Wilhelm von Humboldt on the future University of Berlin (1810) 
 
As dificuldades político-sociais das primeiras décadas do século XIX 

afectaram o regular funcionamento da única Universidade portuguesa da 
época e portanto também a jovem Faculdade de Filosofia, que tivera uma 
época de esplendor no final do século XVIII. As mudanças no desenvolvimento 
científico e na política científica, vividas em outros países, suscitaram da parte 
portuguesa mecanismos de actualização que permitissem, de ora avante, 
estar a par e intervir nos fóruns internacionais onde os novos 
desenvolvimentos eram gizados e discutidos.  

Na presente comunicação, apresentaremos os resultados do estudo 
desenvolvido para o período de 1856-1876, procurando evidenciar dinâmicas 
de ensino e investigação em Física, tendo em atenção as características 
pedagógicas do ensino produzido, os seus actores/ professores no período em 
questão, o que se acrescentou em termos de actualização da retórica 
experimental e que dimensão/ões investigativa/s foram implementadas, 
fazendo sempre que possível uma contextualização internacional.  

CONTEXTO 

Em 1810, anuncia-se em Berlim o novo paradigma a seguir sobre a 
função da universidade. Na génese deste novo paradigma, subjazem as ideias 
de Wilhelm von Humboldt (1767-1835) e de Friedrich E.D. Schleiermacher 
(1768-1834) relativas à importância da liberdade, seminários e laboratórios 
nas universidades. O ministro prussiano Wilhelm von Humboldt apontava a 
necessidade de criação de uma instituição que pudesse entrelaçar fortemente 
e fazer crescer a investigação e o ensino, permitindo aos alunos um livre 
acesso aos investigadores e pensadores da sua época, e a estes, o benefício do 
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questionamento crítico dos seus discípulos. (RÜEGG, 2004, p. 45-46) O estatuto de 
igualdade, mesmo de superioridade, da faculdade de filosofia face às outras 
faculdades (medicina, direito, teologia), foi um elemento fundamental no 
modelo germânico / berlinense de universidade. 

Este modelo opunha-se fortemente ao chamado modelo francês, 
entendido e suscitado pela política universitária napoleónica, que tinha 
emergido de uma quase completa tabula rasa do que fora o conceito de 
universidade no ancien regime. A universidade napoleónica mantivera 
algumas inovações setecentistas, como os colégios de especialistas, mas 
inverteu a abertura da universidade para todos, medida existente no período 
revolucionário. Tinha agora três principais funções: assegurar, na pós-
revolução, os oficiais necessários à estabilização política e social; segundo, 
assegurar que a sua educação era realizada em harmonia com a nova ordem 
social e prevenir o surgimento de novas classes profissionais; e em terceiro 
lugar, impor limites na liberdade de pensamento se tal se provasse ser 
pernicioso para o estado. 

Apesar de algumas concessões, o despotismo esclarecido fazia-se 
sentir sob várias formas: no modelo predominante da escola - mesmo 
naqueles casos em que era chamada de faculdade; na tirania do diploma do 
Estado, que abria o acesso a uma carreira bem definida como funcionário 
público ou de uma profissão específica (médico, advogado,…); na classificação 
dos candidatos e na competição (por concurso) entre eles, mesmo para 
carreiras que não o exigiam, na regulamentação detalhada para a existência 
de planos de estudo unificados; no monopólio do Estado na atribuição de 
graus académicos. 

O sistema impunha uma divisão rígida de trabalho entre faculdades e 
caminhos de especialização. As faculdades de ciências e letras, que na forma 
de faculdades de filosofia actuavam como um estímulo à inovação na 
universidade alemã, não cumpriam esse papel em França. 
Fundamentalmente, eram responsáveis pelos exames de bacharelato e pelo 
desenvolvimento de lições para entusiastas amadores. Paris era excepção, no 
sentido de que havia investigação e inovação em algumas instituições de 
relevo, com palestras, como a Sorbonne, o Collège de France, o Institut de 
France e associações ilustradas. Isto significou que durante bastante tempo foi 
difícil modificar este panorama, na medida em que a situação propiciava 
também a concentração dos professores na capital, logo que a isso pudessem 
aceder. 

Deste modo havia, em França, uma centralização forte do Estado no 
desenvolvimento da educação para profissões de nível superior e eram as 
propinas universitárias que cobriam uma grande parte dos custos. Durante 
este período as faculdades de artes e direito evidenciaram ganhos 
relativamente ao número de estudantes, ao mesmo tempo que estava 
estritamente limitado o investimento em bibliotecas, espaço de ensino, 
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laboratórios e pessoal auxiliar. A investigação fazia-se predominantemente 
fora das faculdades. Tudo isto veio permitir a liderança do modelo alemão, 
para além de que o espírito de abertura em que assentava permitiu-lhe uma 
maior adaptação aos vários movimentos intelectuais e sociais que se 
emergiram durante o século dezanove. 

O surgimento da British Association for the Advancement of Science 
(BAAS) ocorreu em York, em 1831, do encontro dos que se encontravam 
insatisfeitos com a Royal Society por causa do seu amadorismo e modismo a 
que se juntaram os que, na província, criticavam a sofisticação e arrogância 
metropolitana de Londres. Até pouco antes, a admissão na Royal Society não 
era feita com base na eminência científica, mas a especialização trouxe 
consigo também este requisito, de que resultaram tensões entre os que 
favoreciam um certo amadorismo e o encontro dos homens de ciência com 
políticos, clérigos e proprietários e aqueles que dedicavam a maior parte da 
sua vida e energia à ciência. (KNIGHT, 1976, p.92) 

A ideia de uma associação deste tipo era germânica e resultava de os 
estados alemães serem vários e independentes. Deste modo, na década de 
20, constituíra-se a ideia de um encontro anual de todos os homens de ciência 
alemães, a realizar em diferentes cidades, para o qual eram admitidos 
também estrangeiros. Em breve a ideia foi sendo adoptada por outros. 

A Alemanha e a Escócia, em finais do século XVIII e no século XIX, 
eram países relativamente pobres, mas com bons sistemas de ensino, e 
muitos dos que aí estudaram tiveram de ir para o estrangeiro para fazer as 
suas carreiras. Muitos mudaram-se para Inglaterra, nomeadamente os 
escoceses, mas também alemães sobretudo no período hanoveriano (1714-
1837). Outros rumaram à Rússia, onde actuaram como engenheiros, médicos, 
naturalistas, navegadores, agrimensores pois aí encontravam oportunidades 
de trabalho. As escolas médicas de Edimburgo e Göttingen eram famosas, tal 
como a escola de minas de Freiberg. A grande inovação no ensino da ciência 
teve origem na Escócia e na Alemanha pelos anos 20 do século dezanove, 
quando a prática laboratorial foi introduzida no ensino da química e aí se 
tornou central. Os estudantes eram induzidos à realização de trabalhos 
práticos dentro da linha de interesse de trabalho do professor. Em pouco 
tempo, outras universidades alemãs adoptavam o método que se tornava 
indispensável na preparação dos futuros profissionais. O mesmo não 
aconteceu com devido sucesso em Inglaterra, até 1914, apesar das tentativas 
de imitar os métodos de Liebig. (KNIGHT, 1976, p.123)  

No final do século dezanove, a comunidade científica britânica, e em 
geral, tinha crescido enormemente em dimensão e auto-confiança: os 
cientistas já não se conheciam entre si na maior parte dos casos, mas no 
círculo mais restrito dos que trabalhavam nos mesmos domínios de 
especialização, que, por sua vez, também estavam em fase de expansão. A 
tensão entre os chamados cientistas puros, que trabalhavam nas 
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universidades ou institutos de investigação e os cientistas aplicados, que 
trabalhavam para o governo aumentou e conduziu à criação separada de 
sociedades profissionais e científicas separadas.  

Partilhavam agora uma formação comum ou pelo menos comparável 
o que não acontecia anteriormente. Previamente a 1850, pouco ensino 
experimental das ciências existira nas escolas britânicas, mas gradualmente 
essa situação foi sendo alterada e, por volta de 1900, a maior parte dos que 
pretendiam seguir uma formação científica na universidade tinha alguma 
aprendizagem nesse domínio. (KNIGHT, 1976, p.127) 

É também conveniente recordar que a Alemanha de 1900, 
contrariamente às ideias humboldtianas de início de oitocentos, vai promover 
a separação entre o ensino e a investigação com a criação do Instituto Kaiser 
Wilhem. 

A existência de investigação em ciência, para além do seu ensino, 
também implica dinheiro, pelo que começa a assistir-se ao envolvimento dos 
estados no suporte a ambas as actividades, consideradas indispensáveis à 
modernização e riqueza das sociedades. No caso dos estados alemães esse 
suporte era muito significativo e liberal. Por volta de 1889, o governo britânico 
começa a atribuir algumas bolsas, não muito grandes, a universidades de 
província e colégios universitários o que fez com que, na viragem do século, 
ensino e investigação pudessem ser feitos numa série de instituições 
britânicas. 

Por outro lado, a criação de carreiras na ciência só se tornava possível 
com o apoio estatal, com excepções muito pontuais conseguidas 
anteriormente. Esse apoio, assente na crença de que o investimento em 
ciência era um motor de progresso, conduziu a um enorme crescimento em 
número de publicações e de investigadores. A ciência tornou-se fundamental 
para várias profissões e os cursos de ciências passaram a atrair grandes 
números de estudantes, muitos dos quais não iriam depois prosseguir carreira 
de investigadores ou fá-lo-iam integrados em equipas. O apoio governamental 
à ciência mudou também o carácter desta que passou a ter relação com o seu 
aproveitamento económico, tanto na paz como na guerra. (KNIGHT, 1976, 
p.129) 

A cooperação científica internacional teve novos desenvolvimentos, 
nomeadamente após as bem-sucedidas expedições de Alexander von 
Humboldt (1769-1859), irmão do precedente (Wilhelm).  

Alexander von Humboldt não foi apenas um naturalista de renome, 
mas um cientista polivalente, cujas observações e medições minuciosas lhe 
granjearam notoriedade. Tendo tido uma formação de engenheiro de minas, 
que lhe proporcionou uma grande versatilidade científica, pôde contribuir de 
forma útil em vários domínios da ciência, nomeadamente, no campo da 
geologia, meteorologia, astronomia, magnetismo, tendo descoberto a 
diminuição da intensidade do campo magnético terrestre, dos pólos para o 
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equador. Resultados que apresentou na Academia das Ciências de Paris, em 
1804. Durante a temporada que passou em Paris, após as suas viagens de 
exploração científica, empenhou-se no desenvolvimento de colaboração 
internacional, nos domínios da astronomia e das ciências da terra, instando a 
que os governos considerassem a importância da realização regular de 
observações simultâneas de fenómenos magnéticos e astronómicos, em 
diferentes partes do mundo, com observatórios bem equipados e usando o 
mesmo tipo de instrumentação e condições envolventes. (KNIGHT, 1976, 
p.146) Pela década de 20, Humboldt tinha conseguido já o estabelecimento de 
uma ampla rede de observações, na Prússia e Rússia, alargando-se também 
pela Sibéria. O seu discípulo mais distinto e entusiasta foi Carl Friedrich Gauss 
(1777-1855), director do observatório de Göttingen que se lhe juntou na 
criação de uma rede de postos de investigação geomagnética em todo o 
mundo – a Magnetische Verein (1836). Humboldt conseguiu ainda o apoio 
britânico, através da Royal Society, para a realização conjunta de observações 
magnéticas através do seu vasto império. (MALAQUIAS, GOMES, MARTINS, 
2005) 

DINÂMICAS DE MODERNIZAÇÃO 

Em 1872, Joaquim Augusto Simões de Carvalho registava a seguinte 
situação para a Faculdade de Filosofia:  

Em 1812 havia cinco lentes cathedraticos, quatro 
substitutos e cinco demonstradores. Hoje ha oito 
proprietários e apenas três substitutos! Depois de 
sessenta anos de progressos incessantes das sciencias 
philosophicas, acha-se esta secção da Universidade 
reduzida a menor numero de professores, do que no 
principio d’este seculo. A responsabilidade d’esse facto 
é gravíssima. (CARVALHO, 1872, p.77) 

O autor fora encarregado de fazer a memória histórica da referida 
faculdade nos cem anos de aniversário da reforma pombalina. Esta verificação 
rematava considerações várias sobre os progressos das ciências, em particular 
das ciências físicas e de como a faculdade tinha procurado obstar às 
dificuldades pugnando por um ensino actualizado na linha do desenvolvido 
nos países mais avançados nesses domínios. Simões de Carvalho tece mesmo 
considerações sobre onde considera exercer-se um ensino exemplar das 
ciências – nas faculdades de ciências germânicas. Aí o  

estado garante pelo ensino das faculdades a capacidade 
dos medicos, advogados, engenheiros, professores e 
outros funcionarios. Os methodos de ensino variam 
muito. Em certos cursos o alumno instrue-se, e exerce a 
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sua intelligencia, aplicando-se por sua propria iniciativa, 
sob a direcção e vigilância do professor.  Este systema é 
muito usado nas Universidades alemãs. N’um curso de 
botânica é o discípulo quem classifica as plantas. N’um 
laboratorio chimico é o alumno quem faz as analyses. 
No gabinete de physica e o alumno quem faz as 
experiencias. (CARVALHO, 1872, p.58) 

Refere no entanto que existem outros cursos, onde a iniciativa do 
professor continua a ser marcante, em detrimento da actividade do aluno. 
Não obstante, o professor privilegia uma metodologia de intervenção em que 
recorre aos melhores livros sobre o assunto e faz a explanação da matéria de 
forma simples, mas precisa, sem adornos de retórica que complicariam o seu 
entendimento por parte dos alunos. Promove a discussão e procura 
acompanhar a actualidade científica, quer na apresentação quer na discussão 
das ideias. Usando este método, os alunos saem com uma formação de base 
científica e com métodos e princípios suficientes para que, com algum 
“tirocinio e experiencia” possam em seguida aceder aos cargos públicos, 
evidenciando capacidades e competência profissional. 

Simões de Carvalho apresenta ainda alguns outros dados relevantes 
para a compreensão do sucesso do modelo de ensino universitário alemão, 
em particular os referentes ao crescimento do seu corpo docente 
universitário, que na Alemanha compreende os professores ditos ordinários, 
isto é, os catedráticos, os extraordinários (ou substitutos) e os aspirantes a 
professores (equivalentes aos que designamos por opositores). E regista que 
esse número tem vindo a crescer sistematicamente, na medida do 
desenvolvimento e ampliação das ciências, tal que se sabe que, em meados do 
século anterior, o número de professores, nas 26 universidades alemãs, era de 
578, e que, quase um século depois, em 1863, esse número se cifrava em mais 
de 2000. Este aumento docente onerava o Estado do ponto de vista 
orçamental, estimando-se que, embora variável, o ordenado anual de um 
professor catedrático tinha um valor médio equivalente a 6000 francos. O 
professor contava ainda com as propinas dos exames e com as dos cursos, as 
quais podiam ascender ou superar mesmo o valor dos ordenados. Esta 
conjuntura fazia com que o estatuto social do professor fosse bastante 
elevado, sendo os funcionários que melhor ganhavam e que maior 
independência tinham. (CARVALHO, 1872, p.72,75) 

Para além de pagar a estes altos funcionários do Estado, os governos 
dos vários estados alemães dotavam o ensino superior com liberalidade, 
mantendo-o no mais elevado estado de prosperidade. A título de exemplo 
menciona a dotação média de uma universidade alemã que ascendia a 500000 
francos o que considerando o total anual para as várias universidades 
significava, à época, mais de uma dezena de milhões de francos, sem incluir 
neste valor o financiamento das escolas especiais e outras dotações 
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apreciáveis para a construção de estabelecimentos e aquisição das suas 
colecções. Rematava estas suas considerações deste modo:  

É um luxo, que faz verdadeiro contraste com a pobreza 
da maior parte de outros paizes. (CARVALHO, 1872, 
p.76)  

Mas não só o ensino alemão foi objecto de referência por parte de 
Simões de Carvalho. No respeitante ao Reino Unido e suas onze universidades, 
distribuídas em igual número pela Inglaterra e Escócia, mais três na Irlanda, 
informava que cada uma tem um regime particular, não havendo um sistema 
centralizador nem uma lei geral da instrução pública, como acontecia em 
França e noutros países. Podia haver algumas mais especializadas em 
humanidades, ciências morais e teologia e outras mais dominantemente 
ligadas às ciências físicas e naturais, “auxiliadas por estabelecimentos de 
grande reputação”. Existiam gabinetes, museus, jardins botânicos e 
bibliotecas de grande reputação, mesmo sem rival, tendo-se ainda vindo a 
criar mais recentemente “cadeiras destinadas ao ensino d’estas sciencias”. 
(CARVALHO, 1872, p.76) 

Reflectindo agora sobre o que acontecera na Universidade de 
Coimbra, verificava-se que, duas décadas antes, em 1851, se propusera ao 
governo a renovação do plano de estudos da Faculdade de Filosofia, na qual 
se preconizava a criação de dois cursos de Física em vez de um só, para além 
de outras alterações a incidir sobre as outras cadeiras. Os argumentos 
aduzidos eram de carácter científico e pedagógico, atendendo aos grandes 
desenvolvimentos científicos recentemente ocorridos, nomeadamente no 
campo da Física e à necessidade de promover uma aprendizagem mais 
profunda, profícua e algo especializada. A resposta governamental veio 
atrasada de uma década, autorizando apenas a duplicação das cadeiras de 
física, sem atenção para com as outras áreas para as quais haviam também 
sido feitos pedidos, especialmente para a criação de cursos autónomos de 
metalurgia e de análise química. Ao mesmo tempo, também não se permitia a 
reabertura da cadeira de tecnologia, criada em 1836. Como referia ainda 
Simões de Carvalho,  

A atmosphera intellectual, que hoje se respira nas 
faculdades de sciencias, não é a mesma que se 
respirava nos seculos passados. (…) O destino das 
sciencias, a missão do ensino e a direcção dos estudos 
são hoje modelados pelos interesses materiaes e 
económicos das nações. Fugir d’esta lei providencial é 
retrogradar, é aberrar do grande fim para que tende a 
instrucção publica, e da formula que traduz a 
regeneração scientifica do seculo XIX. (CARVALHO, 
1872, p.57) 
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No seu entender, era a dinamização do estudo das ciências aplicadas 
que permitiria à Faculdade de Filosofia impor-se contra as vozes que 
reclamavam do carácter especulativo e irrelevante das formações produzidas 
na universidade, que apenas alimentavam ociosidades e ambições de 
emprego público.  

A missão dos estabelecimentos de ensino superior era preparar para 
o exercício de determinadas funções públicas, bem como de determinadas 
profissões liberais, o que estava consignado na lei. Deste modo, se os cargos 
mais honrosos e a preparação para as carreiras mais brilhantes provinham de 
habilitados das faculdades de teologia, direito, medicina e matemática, era 
imprescindível que o mesmo estatuto fosse aplicado aos formados pela 
Faculdade de Filosofia. Havia, portanto, necessidade de promover essa 
dinamização, pois  

a missão do philosopho não é menos util e necessária 
que a do theologo, jurista, medico ou mathematico. 
(CARVALHO, 1872, p.58) 

Embora doutores e bacharéis tivessem ao tempo já importantes 
funções, considerava-se que era preciso ampliar os seus conhecimentos, 
completando-os, aperfeiçoando-os, modernizando-os, de onde só poderia 
resultar benefício para os mais jovens e também para a sociedade.  

A Faculdade de Filosofia reuniu-se em Congregação várias vezes entre 
1861 e 1867 para debater em concreto como proceder para promover a 
modernização e melhoria do ensino que ministrava, sintonizando-o também 
com os interesses do público. Não será de esquecer que o público-alvo eram 
não só os alunos de filosofia propriamente ditos, mas, em maioria, sobretudo 
alunos das Faculdades de Medicina e de Matemática, pelo que o “distribuir e 
regular dos cursos pelos diversos anos” e ainda a redacção dos respectivos 
programas deveriam ter atenção essas contingências. A distribuição dos 
alunos na faculdade de Filosofia era, em percentagem, aproximadamente, de 
10, 20 e 70, respectivamente das faculdades de Filosofia, Matemática e 
Medicina. (GOMES, 2007, p.483) 

Simultaneamente havia quem receasse que os cursos da filosofia 
pudessem complicar-se e alargar-se demasiadamente, suscitando uma quebra 
nos alunos que deveriam ser considerados para esses mesmos cursos. Isso 
traduzir-se-ia numa subalternização maior da Faculdade de Filosofia às 
Faculdades de Medicina e de Matemática. A ponderação destes vários 
aspectos conduziu a uma reforma pouco ambiciosa, com pequenas 
modificações relativamente ao estado anterior. De todo o modo, concordou-
se na duplicação da cadeira de física, em anos distintos, e em sequência 
programática que fosse coerente e desse uma formação actualizada, para 
além de mais alguns requisitos relativos para quem quisesse cursar o sexto 
ano da Faculdade. A proposta levada à apreciação do governo, contemplava 



 
CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As instituições científicas e o património histórico-científico 
 

- 1053 - 

ainda a exigência de adicionar, às habilitações já indicadas para a obtenção do 
grau de doutor, o “exame de practica á prova oral nos actos finaes de todos os 
cursos” o que se traduzia numa nova manifestação da importância dada ao 
trabalho experimental. 

Em 1866, o governo auscultou os Conselhos das Faculdades no 
sentido de promover uma melhor organização do ensino universitário. Os 
Conselhos devotaram-se a essas questões organizativas, de que resultaram 
vários trabalhos de interesse sobre política universitária, uns aplaudidos 
maioritariamente e outros não. O projecto que suscitou maior concordância 
na Faculdade de Filosofia pretendia a divisão em duas secções do curso 
filosófico, enfatizando numa delas as ciências físico-químicas e, na outra 
secção, as ciências histórico-naturais. Cada um dos cursos teria a duração de 
quatro anos. Para a secção de físico-químicas apontavam-se seis catedráticos 
e quatro substitutos, enquanto que a outra secção teria necessidade de cinco 
catedráticos e de três substitutos. Era missão dos substitutos encarregarem-se 
das demonstrações experimentais das aulas e fazerem cursos 
complementares. Propunham-se ainda alterações na realização dos actos e 
habilitações de licenciado e de doutor. Em 1866, a Faculdade tinha 8 
catedráticos e 5 substitutos. Isto equivalia a um aumento de 37,5% no número 
de catedráticos e de 60% no de substitutos. 

Apresentaram-se pareceres especiais e alternativos ao precedente. 
Num deles propunha-se a fusão das Faculdades de Matemática e de Filosofia 
para formar uma Faculdade de Ciências com três secções. Elucidavam-se 
questões respeitantes ao pessoal, à dotação de cada estabelecimento, à 
criação de lugares para o ensino experimental e ainda propostas de 
modificação do regime de actos grandes e das habilitações para o magistério, 
garantindo, por outro lado, o sistema de jubilações.  

Um outro voto singular propunha que fosse indispensável para o 
exercício da profissão de engenheiro civil, ou militar, a obtenção do diploma 
de bacharel formado em ciências físico-químicas. O diploma equivalente em 
ciências histórico-naturais seria indispensável para quem quisesse exercer 
actividade de engenheiro agrícola e florestal ou ser provido para as cadeiras 
de introdução e de filosofia racional. (CARVALHO, 1872, p.67-69) 

O projecto que mereceu um apoio minoritário avançava uma 
proposta de divisão da Faculdade de Filosofia em três secções, duas já 
mencionadas e uma terceira que corresponderia à secção de ciências 
aplicadas. Nesta modalidade os três cursos deveriam ter cinco anos cada. A 
proposta de criação desta última secção foi objecto de divergência por se 
considerar que a missão da universidade não era o ensino das ciências 
tecnológicas que pertencia às escolas e institutos. 

O decreto-lei que acabou por surgiu em 31 de Dezembro de 1868 
impondo uma nova reforma da instrução pública teve uma vida muito 
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efémera, pois não chegou a ser executada, tendo sido revogada em 1870. 
(CARVALHO, 1872, p.79) 

Em 1872, o quadro da Faculdade de Filosofia organizava-se em três 
secções: na primeira estudavam-se as ciências físicas, que compreendiam os 
três primeiros anos; na segunda secção, aprendiam-se as ciências histórico-
naturais (4º ano e parte do 5º); sendo a terceira secção (resto do 5º ano) 
dedicada à geologia, ciências tecnológicas, em particular a ciência agrícola. 
(CARVALHO, 1872, p.160)  

No âmbito das ciências físicas, dava-se relevo ao desenho pelo seu 
papel fundamental no estudo e exercício da profissão, que deveria incidir 
sobre “aparelhos, instrumentos e machinas”.  

MODERNIZANDO… 

O espírito de actualização que levara a Faculdade de Filosofia a 
debater nos seus órgãos reformas no ensino das ciências, conduziu à 
atribuição de determinadas comissões no estrangeiro a professores. Conforme 
está amplamente documentado, Matias de Carvalho e Vasconcelos (1832-
1910). Jacinto António de Sousa (1818-1880) e António dos Santos Viegas 
(1837-1914) puderam, em diferentes momentos, deslocar-se ou permanecer 
no exterior com programas concretos que visavam a actualização da 
Faculdade de Filosofia. (VASCONCELOS, 1859a; VASCONCELOS, 1859b; 
VIEGAS, 1867a; VIEGAS, 1867b; SOUZA, 1878; MALAQUIAS, THOMAZ, 2001; 
MARTINS, 2001; MALAQUIAS, GOMES, MARTINS, 2005; GOMES, 2007) 

Marcadamente, na evolução do ensino e investigação em física, as 
visitas a vários países estrangeiros de Matias de Carvalho e de Jacinto António 
de Sousa conduziram à criação, montagem e funcionamento do observatório 
meteorológico e magnético da Universidade de Coimbra, que veio a integrar, 
como já acontecera com o observatório D. Luiz (1857), em Lisboa, a União 
Magnética Internacional. Em 1862, estava aprovada a construção do 
observatório meteorológico e magnético, na Cumeada (Coimbra), cuja 
abertura foi feita em 1864. Os instrumentos magnéticos, encomendados 
directamente a Inglaterra, começaram a chegar em 1861. As observações 
magnéticas passaram a ser regulares a partir de 1866. (MALAQUIAS, GOMES, 
MARTINS, 2005; GOMES, MALAQUIAS, 2004) 

 Iniciava-se, portanto, um período de participação no esforço 
investigativo internacional, que perdurou no tempo, embora, num olhar 
retrospectivo, se possa dizer que não houve grandes contributos teóricos de 
interpretação dos resultados experimentais obtidos. 

… ESPAÇOS 

A modernização do ensino traduziu-se, neste período, pela ampliação 
em cerca de 70% dos espaços lectivos, e de apoio à leccionação, relativamente 
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aos existentes no início do século. (SOUZA, 1878, p.320) Com a criação de um 
laboratório de física, pretendeu o professor criar a possibilidade de os alunos 
poderem executar as experiências com o apoio do demonstrador. Os 
desenvolvimentos havidos na iluminação a gás e na utilização da electricidade 
para as experiências, determinaram a montagem de uma sala só para a guarda 
das pilhas e a inclusão de canalização de gás para iluminação do anfiteatro 
pombalino e do laboratório de física. A ampliação dos espaços contemplou 
ainda a criação de uma oficina e suas dependências. Jacinto de Sousa referia-
se a estas modificações no seu relatório.  

António dos Santos Viegas sucedera-lhe com uma comissão de mais 
de um ano ao estrangeiro, iniciada em 1866. Pretendia inteirar-se do modo 
como se processava o ensino das ciências, tendo visitado várias universidades 
(Madrid, Oxford, Cambridge, Glasgow e Edimburgo), estabelecimentos de 
ensino superior (Ecole Polytechnique, Collège de France) e de ensino 
secundário (como os Institutos de Madrid), com vista a conhecer métodos e 
organizações de ensino em vigor nesses países. Pôde ainda conhecer outros 
espaços dedicados à investigação como, por exemplo, observatórios e jardins 
botânicos, instituições públicas como a Royal Society, a Royal Institution, em 
Londres e ainda colecções particulares. Prestou particular atenção a aspectos 
de organização e adequação espacial, para as aulas e para funções científicas 
específicas, que o levaram a classificar esses espaços, ainda que 
qualitativamente (de aparência agradável; salas asseadas; boa repartição do 
espaço; disposição adequada das colecções de objectos/ instrumentos nos 
espaços disponíveis). Nesse sentido, registou que o museu de História Natural 
de Madrid não tinha espaço suficiente; em Oxford, o edifício das aulas no 
Museu era bem construído e possuía laboratórios para o ensino prático; em 
Cambridge, faltavam edifícios para a ciência. 

Atendendo em particular aos gabinetes de Física, considerou 
pequeno, pobre e desactualizado o gabinete de Física da Universidade de 
Madrid, não servindo para realizar experiências. O gabinete de Física da 
Universidade de Glasgow tinha uma boa colocação de instrumentos, uma aula 
em anfiteatro e laboratórios para exercícios e “indagações”. O laboratório da 
Sorbonne era frio e húmido.  

Concluiu que, na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, 
faltavam um laboratório e uma oficina de reparação, considerando também 
que, sem haver uma dotação financeira apropriada para a sua criação e 
modernização, de pouco serviriam as viagens ao exterior.  

 
 

… MÉTODOS 

Jacinto António de Sousa é claro quando testemunha que, em 1855, a 
dotação dada ao Gabinete de Física da Universidade fora de 800$000 réis 
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anuais. Posteriormente, aí leccionou a única disciplina de física, com 
constrangimentos vários pelo grau de especialização que vários tópicos 
adquiriram, antes de se alcançar, alguns anos depois, o desdobramento em 
dois cursos. Revela que tomou várias decisões de alcance metodológico, 
nomeadamente com a adopção do Cours de Physique (JAMIN, 1863), usado na 
École Polytechnique de Paris, e também na nova segunda cadeira de física, 
rejeitando os compêndios anteriores por serem mais de nível liceal, pouco 
adequados a um desejável maior aprofundamento das matérias em estudo.  

As suas inovações em termos metodológicos não ficaram por aqui, 
pois testemunha que se debruçou sobre a formação experimental dos alunos, 
criando condições para que estes pudessem realizar trabalhos práticos 
actualizados e adequados ao tempo de aula, em espaço próprio para o efeito 
(laboratório), para que se habituassem a manipular os aparelhos, e com 
directrizes específicas no que respeita a elaboração dos relatórios. Seguindo 
essas indicações, deviam pronunciar-se sobre o estado dos aparelhos usados, 
o procedimento utilizado, os cálculos e correcções introduzidos, os resultados 
obtidos e “o valor d’esses resultados na sciencia e em suas aplicações.” 
(SOUZA, 1878) 

Permitir que os alunos desenvolvessem competências desta natureza, 
implicou dividir o conjunto dos alunos em grupos pequenos, de três 
elementos, e atribuir a cada um e ao longo do ano lectivo, diferentes 
conjuntos de questões experimentais. 

Jacinto de Sousa considerava que tendo avançado com estas novas 
metodologias pudera atenuar o efeito de dois grandes obstáculos: um 
relacionado com a fraca dotação orçamental do Estado para o 
desenvolvimento do ensino da física experimental; o outro, relacionado com 
os constrangimentos de tempo a que os alunos, provenientes da faculdade de 
Medicina, estavam sujeitos. Como se disse atrás, esse número tinha um peso 
de mais de 60% sobre o total de alunos que frequentavam obrigatoriamente a 
física experimental.  

Em termos da leccionação teórica, havia sido feito um esforço por 
reduzir tanto quanto possível à utilização de matemática elementar as 
demonstrações teóricas, na medida em que os alunos provenientes da 
Medicina tinham deixado de frequentar os dois primeiros anos de Matemática 
para terem apenas um, constituindo aqueles uma parcela importante de 
todos os alunos que frequentavam o curso de física. Por outro lado, procurara 
dar um maior desenvolvimento às demonstrações experimentais. (SOUZA, 
1878, p.318) 

Santos Viegas, na sua comissão, levara uma incumbência específica 
da Faculdade. Deveria ir  

(…) notando ate que ponto esses professores ligam ou 
separam com reconhecida vantagem a parte 
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experimental e practica da parte theorica das sciencias 
physico-chimicas e historico-naturaes, bem como o 
desenvolvimento que dão a cada huma das partes. 
Diligenciando conhecer quaes os instrumentos e 
aparelhos cuja acquisição convenha aos gabinetes de 
sciencias physico-chimicas, bem como as collecções e 
exemplares com que possam enriquecer-se os 
estabelecimentos de sciencias historico-naturaes. (…) 
(C. 10.11.66) 

Contactou professores e instrumentalistas. Procurou identificar o 
grau de actualização de bibliotecas e livrarias. Recolheu informações sobre a 
organização dos cursos, os programas de exames, os manuais adoptados e 
sobre os métodos de ensino usados, particularmente na Física, em 
estabelecimentos de ensino, de nível secundário e superior. Dirigiu particular 
atenção ao facto de serem ou não realizadas experiências nas aulas.  

Em Madrid, assistiu a poucas aulas, mas em Paris, e durante um 
semestre, assistiu a todos os cursos que existiam de Física, tendo conseguido 
ainda presenciar a preparação de experiências e a demonstração de 
instrumentos muito recentes, chegando a praticar com alguns deles. 
Conheceu os novos métodos de projecção, que permitiam aos alunos (ou a 
outras plateias) acompanhar a evolução de um fenómeno, por exemplo a 
medição da intensidade da corrente num dado circuito. (MALAQUIAS, GOMES, 
ANTUNES, MARTINS, 2004; MALAQUIAS, GOMES, MARTINS, ANTUNES, 2004)   

Pôde concluir que, no Collège de France, se realizavam poucas 
experiências, muito embora o nível de ensino fosse bastante elevado. 
Considerou que o sistema de ensino na École Polytechnique era semelhante 
ao de Coimbra e que os livros que aqui se usavam eram melhores que os 
usados em Espanha.  

Teceu, no entanto, várias críticas aos requisitos e ensino para 
doutoramento conduzido na Universidade de Coimbra, por falta de 
especialização, e também o modo de progressão na carreira docente em 
Portugal: à dificuldade de especialização e à falta de incentivos para a 
realização de trabalhos científicos ou publicações, bem como à tendência de 
os professores portugueses se desviarem para a carreira política. 

… INSTRUMENTAÇÃO  

A evolução e desenvolvimento dos temas de física conduziram à 
necessidade de novos e actualizados instrumentos e aparelhos que 
permitissem um adequado acompanhamento experimental. Das várias visitas 
ao exterior realizadas no período, compreendido entre 1856-1876, resultaram 
várias aquisições para o Gabinete de Física.  
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Embora as dotações orçamentais não pareçam ter sido 
suficientemente liberais, como acontecia noutros países, houve de facto um 
conjunto significativo de aquisições em áreas de evolução científica recente 
como a ‘electricidade dinâmica’, ‘magnetismo’/’diamagnetismo’, indução 
electromagnética, acústica e óptica (tabela 1), repartidas por vários anos mas 
reflectindo também o impacto das viagens realizadas (gráfico 1). Nos anos de 
1860-63, não houve aquisição de instrumentos para o Gabinete, pois a 
dotação deste foi usada para o estabelecimento do observatório 
meteorológico e magnético. (GOMES, 2007, p.279)  

 
 
 

 
Tabela 1 – Áreas da física com maior número de aquisições no período de 1856-1876 
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Gráfico 1 – Número de aquisições de instrumentos para o Gabinete de Física no 
período de 1856-1876 

A ocorrência de aquisições é um factor importante na percepção do 
interesse sobre o desenvolvimento da Física experimental, embora por si não 
revele pormenores da sua utilização. Contudo, é possível encontrar ainda 
detalhes da sua aplicação, através de outras fontes, em particular de textos de 
alunos sobre as aulas. Das que foram professadas em 1872 por Santos Viegas, 
registam-se vários exemplos do recurso às demonstrações experimentais, 
particularmente nas aulas dedicadas ao estudo da electricidade dinâmica e 
indução, utilização da máquina de Clarke, descargas eléctricas, sobre óptica 
clássica, utilização dos fotómetros de Bunsen, Bouguet, Wheatstone, a 
determinação da velocidade da luz, utilizando o método de Foucault, a 
utilização do goniómetro, entre outros. (PIEDADE, 1872, p.281, 330, 357-359, 
396, 431,439-440, 457, 474-475, 482, 488, 506)  

A aquisição de instrumentos de acústica constituiu um conjunto 
elaborado e interessante para ilustração de vários conceitos físicos, de que o 
fonautógrafo era um exemplo curioso pela permissão de visualizar sons e, em 
particular, a voz humana, através de linhas que iam sendo registadas por um 
estilete sobre um rolo cilíndrico. (ALMEIDA, MALAQUIAS, 2004) Por outro 
lado, a busca de uma materialização didáctica de conceitos como os de onda, 
permitiu a aquisições de alguns modelos mecânicos para as mesmas, de que a 
máquina de Fessel-Plücker constitui um exemplo mais sofisticado por permitir 
a visualização não apenas das simples ondas sinusoidais, mas também a 
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ilustração de situações de polarização das mesmas. (MALAQUIAS, CASTRO, 
2006) 

CONCLUSÃO 

Pretendemos neste trabalho analisar que dinâmicas de modernização 
no ensino e investigação da Física terão existido na única universidade 
portuguesa no período de 1856 a 1876. 

Tentamos, a partir das várias fontes, perceber de que modo as duas 
dimensões puderam ser, ou não, compatibilizadas, tendo por divisa o conceito 
idealizado pelo ministro Wilhelm von Humboldt na criação da universidade de 
Berlim, no início do século. 

Poder-se-á dizer que as circunstâncias eram diferentes em Portugal e 
que, de facto, a inexistência de outras universidades no país não contribuiu 
para espicaçar o émulo como aconteceu nos estados germânicos. De igual 
modo importante na agilização dessas dinâmicas é a capacidade de dotação 
financeira da moderna universidade que não era, de modo algum, comparável 
com a da Universidade de Coimbra. Se a dotação média anual de uma 
universidade alemã ascendia a 500 000 francos, cerca de 2 800$000 réis, os 
gastos do governo português com a universidade de Coimbra correspondiam a 
três por cento desse valor em 1872. (MINISTÉRIO DO REINO, 1872) A crítica 
formulada também por Santos Viegas à pouca especialização que os estudos 
na Faculdade de Filosofia tiveram durante bastantes décadas, não propiciaram 
a emergência de uma escola de investigação, nem tão pouco o modo de 
ascensão à cátedra que não implicava a produção de um trabalho inédito, 
fruto de investigação própria, teórico e/ou experimental. Esta mesma 
característica, que podia encontrar-se ainda noutras universidades 
estrangeiras, teria os seus efeitos de atraso sobre a universidade portuguesa, 
em décadas subsequentes, no que respeita o desenvolvimento da 
investigação. 

A criação do observatório meteorológico e magnético terá permitido 
dar primeiros passos no encontro de uma investigação de características 
internacionais, traduzidos no estabelecimento de laços de trabalho e 
publicações com os dados encontrados, embora as dificuldades identificadas 
logo de início por Jacinto de Sousa, relativas à falta de pessoal para a 
manutenção dessas observações, aponte as fragilidades inerentes. Não parece 
ter havido aqui qualquer interacção entre o ensino e a investigação, no 
sentido de usufruir do contributo dos alunos para a manutenção e execução 
do programa de observações e a potenciação do seu interesse por avançar no 
quadro da formulação de modelos interpretativos. 

Houve alguma dinâmica de modernização do ensino das ciências, 
nomeadamente da física, traduzido na actualização dos programas de ensino a 
desenvolver, na utilização de novas metodologias de aprendizagem, na 
aquisição de instrumentos para as novas áreas de especialização da física, que 
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terão influído certamente no aumento do número de alunos no curso de 
filosofia a que não terá sido alheio o aumento também da rede escolar com a 
possibilidade de existência de novos empregos para os recém-formados pela 
faculdade de Filosofia. A análise das teses de Física dos alunos de Filosofia 
evidencia também o esforço de modernização propugnado neste período. 
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As geocolecções universitárias têm sido, desde há muito, um dos 

principais instrumentos usados na formação prática de novas gerações de 
profissionais graduados em muitos domínios da Ciência e Tecnologia. Desde o 
Iluminismo e a reforma de Pombal (1772) que a Universidade de Coimbra se 
transformou num centro de excelência para estas áreas do conhecimento. O 
Gabinete de História Natural criado à imagem de Vandelli e enriquecido com 
coleções de minerais obtidos por professores como José Bonifácio, Nola, 
Monteiro, Barjona e Fernandes Thomaz, acabou por evoluir naturalmente 
para um típico museu de século XIX, destinado a apoiar os bacharelatos 
instruídos na Faculdade da Filosofia. Após uma reorganização significativa em 
1885, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pelos maiores 
contributos de Gonsalves Guimarães e de Ferraz de Carvalho, professores 
reputados que adquiriram grandes coleções didacticas e científicas de 
minerais, rochas, fósseis e modelos a alguns dos principais “comptoirs” 
europeus, e introduziram o estudo da Paleontologia e da Geografia Física. 
Nessa época, tais coleções de História Natural consistiam numa ferramenta 
fundamental para muitas atividades de ensino, assim como modo significativo 
de ampliar o conhecimento científico. O Museu e Laboratório Mineralógico e 
Geológico e os seus acervos também cresceram substancialmente no espaço 
entre as duas guerras mundiais, aí sendo enriquecidos com numerosas 
coleções portuguesas e coloniais. Esta tendência continuou após 1949, através 
do contributo dos professores Cotelo Neiva e Custódio de Morais, ampliando 
uma herança e um património precioso com mais de dois séculos. 
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Abstract: From the Natural Philosophy to modernity: two 
centuries of geological and palaeontological collecting at the 
University of Coimbra.  

The universitary geocollections have long been one of the main 
instruments used for the practical formation of new generations of graduated 
professionals on many domains of Science and Technology. Since the 
Enlightment and the 1772 reform of Pombal, the University of Coimbra 
became a centre of excellence for these areas. The Natural History Cabinet 
created by Vandelli and enriched with collections of minerals gathered by 
teachers like Bonifácio, Nola, Monteiro, Barjona and Thomaz, soon evolved to 
a typical 19th century museum that assisted the courses held at the Faculty of 
Philosophy. After a significant reorganization in 1885, the first decades of 20th 
century were marked by the main contributions of Gonsalves Guimarães and 
Ferraz de Carvalho, reputed teachers that acquired large didactic and scientific 
collections of minerals, rocks, fossils and models from well known European 
“comptoirs”, and introduced the study of Palaeontology and Physical 
Geography. By that time, these Natural History collections were a 
fundamental tool for many teaching activities, and an important way to 
increase scientific knowledge. The Museum and Laboratory of Mineralogy and 
Geology also grown substantially between the two World Wars, and was 
enriched with Portuguese and colonial collections. This trend continued after 
1949, with Professors Neiva and Morais, as a heritage of more than two 
centuries.  

Keywords: University of Coimbra, museums, geological collections, 
teaching and research. 

INTRODUÇÃO 

Acrescente vulgarização da Geologia através da descoberta do 
passado e de um ficcionário com criaturas de recorte fantástico, mas também 
de relatos catastróficos sobre sismos e vulcões em continentes à deriva, 
constitui uma realidade inequívoca nos dias de hoje, mas que parece mais 
própria de uma ciência ainda jovem, com vastos recursos e descobertas por 
revelar. Desenganem-se, no entanto, os que assim crêem, deixando-se 
embalar pelo imaginário dos média e pela poesia dos manuais. Na realidade, 
mais de dois séculos decorreram desde que James Hutton (1726-1797) 
desembarcou em Siccar Point e se apercebeu da dimensão incomensurável 
dos processos geológicos e do tempo que os envolve, procurando explicá-los 
através do Uniformitarismo. Este contínuo sem princípio nem fim foi um dos 
passos primordiais das Ciências da Terra, dados no sentido do seu pleno 
reconhecimento, enquanto domínio basilar do conhecimento científico e 
tecnológico na civilização moderna. Na realidade, o próprio desenvolvimento 
sócio-económico e a emergência das nações durante a Revolução Industrial 
dependeram, em muitos dos seus esteios, dos recursos naturais existentes no 



 
CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As instituições científicas e o património histórico-científico 
 

- 1065 - 

subsolo e da sua extracção e gestão adequadas (Brandão, 2009; Callapez et 
al., 2010b). A própria epopeia das descobertas e os séculos de expansão 
colonial que se lhe seguiram, tiveram como desígnio subsidiário a procura e 
exploração de tais recursos, fomentando a produção fabril e uma ampla 
circulação e troca de mercadorias. Muitas décadas passadas, no dealbar do 
século XXI e da globalização em prol do liberalismo económico que nos 
tormenta, a importância dos recursos geológicos como fontes finitas de 
matéria-prima e de produção de energia, e o necessário conhecimento da 
história e estrutura da Terra, adquiriram especial relevância e justificam um 
maior investimento na formação de novos técnicos e investigadores, 
devidamente especializados nestas áreas. 

Foi neste contexto de aquisição e transmissão do conhecimento 
científico, com vista à sua aplicação benéfica nos mais diversos sectores da 
sociedade, que surgiram as universidades e demais centros de excelência, nos 
quais se teima, não raramente, em reconhecer toda a importância das 
Ciências da Terra. Algumas destas instituições, como a de Coimbra que 
constitui o objecto do presente texto, são antigas e prestigiosas de vários 
séculos, nelas se tendo edificado muitos dos pilares do conhecimento em que 
assenta o edifício epistemológico da História Natural e, em particular, da 
Geologia e da Paleontologia.  

Como não poderia deixar de ser nestes meandros do saber 
universitário, o processo educativo e a pesquisa científica subsistiram, em 
grande medida, em torno dos objectos naturais e das colecções que com eles 
se formaram. Assim nasceram as geocolecções e se desenvolveram a 
motivação e o espírito coleccionístico para as congregar em museus 
académicos, de certa forma herdeiros dos antigos gabinetes de curiosidades. 
Nos primeiros passos ainda titubeantes deste esforço e a partir de uma 
origem auspiciosa no reinado de D. José I, sobressai a Faculdade de Filosofia 
da Universidade de Coimbra, merçê da dedicação de alguns dos seus lentes e 
professores, dos quais José Bonifácio d’Andrada e Silva (1763-1838) e Paulino 
de Nola Oliveira e Sousa (1759-1831) deixaram um importante cunho de 
portugueses nativos de terras de Vera Cruz. 

O DEALBAR DAS GEOCOLECCÕES EM COIMBRA 

Muito já foi escrito acerca do exemplo da Universidade e sobre o 
papel que esta antiga academia assumiu no despontar do Iluminismo em 
Portugal, após a importante reforma de 1772 promovida por Sebastião José 
de Carvalho e Melo (1699-1782) e, muito certamente, apoiada por espíritos 
cultos da época, leitores assíduos de obras francesas e alemãs de filósofos e 
naturalistas de oitocentos. As profundas renovações estruturais ocorridas nos 
anos seguintes tiveram por finalidade a própria modernização do ensino e sua 
adequação aos requisitos de uma sociedade em mudança crescente, através 
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do florescer de indústrias de diversa ordem, alimentadas pela força motriz do 
carvão e por um operariado ainda em gestação. 

Neste sentido, o início de funcionamento da Faculdade de Filosofia 
foi acompanhado pela criação de um Gabinete-Museu de História Natural, 
instalado no antigo colégio de Jesus ou das Onze Mil Virgens (Simões de 
Carvalho, 1872; Aguiar, 1972; Baptista, in Carreira et al., 2000; Baptista, 2010), 
entretanto reconstruido e readaptado para novas funções, já libertas da 
ingerência, outrora profunda, de circulos esclarecidos da Ordem dos Jesuítas 
(fig.1). Para organizar os estudos Filosofia Natural e o gabinete museológico a 
eles ligado, transitou do Museu Real Ajuda o professor e naturalista italiano 
Domingos Vandelli (1730-1816), correspondente de Lineu e personagem 
empreendedora, de mérito reconhecido em circulos europeus ligados à 
História Natural (Amorim da Costa, 1978). Na boa tradição iluminista Vandelli 
via um museu desta natureza como “um anfiteatro em uma vista de olhos 
aparece, o que contém o nosso globo. Nele se acham os esqueletos, as 
preparações anatómicas, os fetos, monstros dos mamais; as aves, seus ninhos, 
ovos; os peixes, anfíbios, vermes, e suas conchas, litófitos, e zoófitos, e até os 
mais mínimos insectos. Além disso se observam as plantas secas, as sementes, 
gomas, resinas, e bálsamos. Se acham também as terras, pedras, os sais, 
enxofre, metais, semi-metais, petrificados, e as ejecções vulcânicas.” (Vandelli, 
1787, in Cardoso, 2002). 

 
Figura 1 – O edifício do Museu de História Natural em meados do último quartel do 
século XIX. Reprodução de gravura de caderneta turística da época (colecção P. 
Callapez).  
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Nas décadas posteriores à sua formação e já com José Bonifácio, o 
Gabinete de História Natural foi rico de inovações e de acontecimentos 
marcantes, de que resultaram as compras e ofertas das colecções integrantes 
do núcleo primitivo do que são hoje os acervos do Museu da Ciência (figs. 2 a 
4). Tudo para bem de uma boa prática de ensino, em que os alunos fossem 
levados a observar, com o rigor possível, a extraordinária diversidade dos três 
Reinos do mundo natural e das matérias-primas de importância para as 
actividades económicas da época. Nesta perspectiva, não resistimos a lembrar 
a publicação por parte da Imprensa da Universidade, da XIII edição do Systema 
Naturae de Lineu (1793), com revisão de J. Gmelin (Burnay & Monteiro, 1988), 
assim como do Dicionário dos termos técnicos de História Natural de Vandelli 
(1788), e da Metallurgiae Elementa (1798) e das Taboas Mineralogicas (1823) 
de Manuel José Barjona de Freitas (1760-1831). 

 
Figura 2 – Espécime de tronco silicificado com rótulo da colecção primitiva do Gabinete 
de História Natural da Faculdade de Filosofia (Acervo do Museu da Ciência da 
Universidade de Coimbra). 

As geocolecções desde cedo desempenharam um papel relevante 
neste Gabinete de História Natural, com destaque para os minerais, sobretudo 
para aqueles de minas europeias ou do Brasil com importância para a 
indústria. Dos percursos e vicissitudes sofridas por estas colecções e sua 
utilização no ensino prático das disciplinas ligadas à Mineralogia, lavra de 
minas e metalurgia, das quais resultou a exposição permanente da Galeria 
José Bonifácio (Pinto & Marques, 1999), nos dá conta com grande minúcia 
Portugal Ferreira (1986, 1987, 1988a, 1988b, 1990a, 1990b, 1998), do qual 
salientamos o importante papel desempenhado no desvendar deste 
importante capítulo da história da ciência em Portugal e da Universidade de 
Coimbra, em particular. 
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Não obstante uma certa primazia dos espécimes minerais, mais tarde 
reforçada pela colecção trazida da Alemanha por Paulino da Nola, é 
interessante notar também a presença de numerosas rochas polidas nos 
acervos desta época, para além de petrificações (fósseis), gemas e adereços 
de ourivesaria romana, renascentista ou posterior. A mão de Vandelli está por 
detrás de muitas destas peças, conhecendo-se as respectivas relações, com 
destaque para a do Museu da Ajuda (1806). Do que existia ao tempo parte se 
perdeu, muito por força de décadas de manuseamento em classes práticas, do 
transporte e da natural degradação das peças. Não obstante, parece-nos lícito 
conjecturar que os conflitos e instabilidade política, passando pelos tumultos 
de Massena em Coimbra e pelo conturbar da usurpação e da guerra civil que 
se lhe seguiu, também terão feito os seus estragos. Assim se passou com o 
lente Manuel José Barjona, personagem de idéias progressistas que muito fez 
pelas colecções museológicas e sua catalogação, mas que acabou perseguido 
e expulso da academia (Portugal Ferreira, 1990). 

 
Figura 3 – Espécime de tronco ferruginizado com rótulo da colecção do Gabinete de 
História Natural da Faculdade de Filosofia, possivelmente da época de Barjona de 
Freitas (Acervo do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra). 

DO ADVENTO DO LIBERALISMO À REESTRUTURAÇÃO DE 1885 

Nos anos que se seguiram à instauração definitiva do regime Liberal 
em Portugal, o ensino da Geologia persistiu nos bacharelatos da Faculdade de 
Filosofia, embora reajustado face à conjectura da época, marcada que foi 
pelas reformas profundas introduzidas pela prática governativa de Passos 
Manuel (1836-37). Na realidade, a primazia da Universidade de Coimbra até à 
data, acabou por se ver de certo modo partilhada com outros pólos com 
Ciências Naturais no seu plano de estudos, por força da criação da Escola 
Politécnica de Lisboa e da Academia Politécnica do Porto, em 1837, para além 
dos conservatórios de Artes e Ofícios destas cidades, embriões do que viria a 



 
CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As instituições científicas e o património histórico-científico 
 

- 1069 - 

ser o ensino técnico e industrial nas décadas seguintes (Costa et al., 2009, 
2010, 2011). 

Em Coimbra foi a época de Roque Fernandes Thomaz (1807-1871), 
professor de Mineralogia, Geognosia e Metalurgia, envolvido na 
reestruturação da componente geológica do Museu. Neste âmbito promoveu 
na Congregação da Faculdade de Filosofia a incorporação dos acervos do 
Gabinete de Metalurgia e a própria colecção de minerais do antigo lente 
Paulino da Nola (Portugal Ferreira, 1998). A esta colecção e à longa 
permanência de Nola em Freiburgo que propiciou a sua constituição, estão 
associados interessantes catálogos manuscritos, entre os quais a tradução 
efectuada por Joaquim Rivara, em 1836 (Portugal Ferreira, op. cit.; Serrano 
Pinto et al., 2011), antecedida por memória geológica e geognóstica que nos 
faz suspeitar de uma sua possivel utilização, como manual de apoio, nas aulas 
de demonstração com recurso a minerais do Museu. 

Após nova reestruturação dos bacharelatos, em 1844 (Portugal 
Ferreira, op. cit.) merece-nos especial atenção aquela que terá sido, muito 
possivelmente, a primeira manifestação de interesse relativa ao 
enriquecimento do museu com espécimes coloniais, a qual teve lugar na 
reunião da Congregação da Faculdade de Filosofia de 16 de Janeiro de 1845. 
Neste conselho terá sido sugerido o pedido, mas tarde reiterado em extensa 
carta de Março de 1845, dirigido a D. Maria II, de que a tutela se dignasse 
ordenar às autoridades das possessões ultramarinas o envio de animais vivos 
(!) e de preparados para o Gabinete Zoológico, assim como, após sugestão de 
Roque Fernandes Thomaz, de outros produtos naturais, quer orgânicos, quer 
inorgânicos. Estes últimos incluíam, como não poderia deixar de ser, amostras 
de minerais, rochas e fósseis. Apesar de inovadora, ao anteceder em duas ou 
três décadas o ressurgir do interesse pelo desbravar e aproveitamento dos 
recursos naturais das colónias do Reino, esta intenção acabou por não ter 
resultados práticos, pelo menos até meados da Primeira República (Callapez et 
al., 2008, 2011b).  
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Figura 4 – Amostra de granito da Serra de Sintra com etiqueta do Museu Real da Ajuda, 
doada ao Gabinete de História Natural da Faculdade de Filosofia (Acervo do Museu da 
Ciência da Universidade de Coimbra). 

Foi também entre o Verão de 1844 e Julho de 1845 que se procedeu 
à compra, em Paris, por cerca de 150.000 réis, de uma colecção de fósseis 
característicos dos terrenos, da qual não conhecemos relação que permita a 
sua identificação dentro dos numerosos acervos de Paleontologia do século 
XIX, após décadas de utilização em aulas práticas. Não obstante, terá sido esta 
a primeira ou uma das primeiras incorporações de fósseis no acervo, anos e 
anos volvidos sobre a entrada das colecções originais do Gabinete de História 
Natural. A sua «distribuição pelas formações e camadas dos terrenos» terá 
sido efectuada pelo futuro lente Manuel Pereira Jardim (1818-1887), o Iº 
Visconde de Monte-São (Monte-São, 1875). 

Também graças a sugestão de Roque Fernandes Thomaz (Dezembro 
de 1847), foi elaborado um catálogo do Museu da Universidade, datado de 
1850, dos espécimes minerais organizados segundo a nova sistemática de Mr. 
Dufrenoy, por parte dos doutores José Maria d’Abreu e Heitor Couto de 
Macedo. Este catálogo e o seu congénere de Zoologia terão antecedido uma 
ampliação dos espaços expositivos, dentro do primeiro piso do edifício do 
museu (1857-59), que conduziu a uma configuração próxima da actual 
(Portugal Ferreira, 1998). 

Que dizer, porém, das duas décadas seguintes quanto ao 
engrandecimento das colecções geológicas de Coimbra? Na Paleontologia, 
para além de uma colecção de peixes eocénicos de Monte Bolca, sem 
documentação mas talvez incorporada nesta época, e de uma carta de 4 de 
Novembro de 1866, em que é relatado o envio de um caixote com fósseis do 
Plistocénico Inferior de Monte Mário (Roma) para o Gabinete de Paleontologia 
da Universidade, nada mais resta que nos permita corroborar a existência de 
novas incorporações. Ao que tudo indica, a passagem do Visconde de Monte-
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São pela cátedra de Mineralogia, Geologia e Arte de Minas (1861-77) não se 
terá traduzido por um engrandecimento particular, embora sobretudo por 
força da conjuntura política da época, em que os interesses estariam mais 
virados para a Comissão Geológica do Reino e para a Escola Politécnica, por 
força de uma maior proximidade de Carlos Ribeiro e de Pereira da Costa à 
tutela. Desse semi-ostracismo coimbrão nos dá conta o próprio Visconde, em 
1875, ao afirmar ter solicitado ao governo «o ir addido à comissão geologica 
nas suas escursões scientificas pelo Reino», tendo-lhe sido respondido que o 
quadro estava completo. Este pedido terá sido seguido de um outro, no qual 
solicitava o envio de «uma colecção de rochas do paiz para o Museu», 
também este pleno de promessas «muito lisonjeiras», mas sempre vãs. 

DESAFIOS E CONSEQUÊNCIAS DE UM FINAL DE SÉCULO 

O Portugal periférico das últimas duas décadas do século XIX, com 
pretensões hegemónicas sobre vastíssimos territórios ultramarinos ainda por 
desbravar e um atraso estrutural congénito a que o Fontismo não bastou, 
atravessou cenários políticos e socio-económicos de crise e conturbação que, 
muito naturalmente, se fizeram sentir na academia de Coimbra. Carente de 
reformas e de um renovar de facies que não escapou à pena genial de 
Bordallo Pinheiro, no seu Album das Glórias (1882), foi com uma necessidade 
sentida que, em 1885, sobreveio a reorganização do ensino e estruturas 
orgânicas da universidade, com a consequente modernização da Faculdade de 
Filosofia. Neste cenário, já ao tempo de Antóno José Gonsalves Guimarães 
(1850-1919) como lente de Mineralogia e responsável pelo museu (Ferraz de 
Carvalho, 1942), foi reformulado o bacharelato em Filosofia Natural e 
concedida autonomia às quatro secções de História Natural, incluindo a de 
Mineralogia e Geologia (Portugal Ferreira, 1986, 1998). 

A necessidade de apetrechar laboratórios e salas de aulas práticas 
com recurso a equipamentos ópticos e de química, modelos geológicos e 
colecções comparativas, extensas e actualizadas, de espécimes de minerais, 
rochas e fósseis, foi então vista como absolutamente necessária para a 
modernização das práticas lectivas, à imagem do que já se fazia noutros 
estabelecimentos congéneres de ensino superior. A este facto, assim como à 
disponibilização de verbas por parte da tutela, não deverá ter sido estranho o 
papel desempenhado por Bernardino Machado (1851-1944), professor de 
Antropologia na Faculdade de Filosofia, deputado e futuro Presidente durante 
a I República, ele próprio utilizador de colecções de Paleontologia (Callapez et 
al., 2011a). 

De acordo com o Anuário da Universidade já existiriam nas colecções, 
em 1888, um total de 2712 espécimes de animais e plantas fósseis. Este facto 
indicia que os processos de compra a gabinetes europeus já teriam começado 
ao tempo, estendendo-se nos anos seguintes a importantes casas da 
especialidade, tais como a Krantz (Bona), Louis Saemann (Paris) e o Comptoir 
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Minéralogique et Géologique Suisse (Genebra), num total de várias dezenas de 
milhar de espécimes de minerais, rochas e fósseis. Estas colecções ditas de 
estrangeiras, acompanharam o ensino da Geologia durante mais de um 
século, constituindo um dos grandes esteios da respectiva secção do Museu 
de História Natural instituído no último quartel do século XIX.  

DO ADVENTO DA REPÚBLICA À MODERNIDADE 

Com instauração do regime republicano e a reforma do ensino que 
levou à criação das universidades de Lisboa e do Porto e da Faculdade de 
Ciências de Coimbra (1911), iniciou-se uma nova etapa no progresso dos 
estudos de Geologia e das colecções museológicas a eles associadas. Este 
período contemplou a formalização, em 1922, do Museu e Laboratório 
Mineralógico e Geológico como Estabelecimento Anexo da Faculdade (fig. 5), 
cabendo a Anselmo Ferraz de Carvalho (1878-1955) a sua direcção até 1948, a 
par da do Instituto Geofísico (Portugal Ferreira, 1998). É neste intervalo que 
medeia até aos primeiros anos do Estado Novo que são lançados os periódicos 
científicos Memórias e Notícias (1921), Revista da Faculdade de Ciências 
(1931) e A Terra (1931). Este último tinha como redactor Raúl de Miranda, 
pioneiro da investigação científica de Paleontologia em Coimbra, autor de um 
estudo sobre vegetais fósseis mesozóicos do género Clathropteris (Miranda, 
1926) e de uma colecção significativa de fósseis regionais muito diversificada 
quanto a idades e taxonomia, cujos espécimes se encontram hoje inseridos 
nos reservados de fósseis portugueses.  

Para o acervo do museu, então já bastante numeroso, é 
precisamente esta a altura em que as colecções de minerais, rochas e fósseis 
portugueses entram numa fase de engrandecimento significativo (figs. 6a-b). 
A importância da Cartografia Geológica e da Geologia de Portugal, suas 
formações e fósseis estratigráficos são por demais reconhecidas, pelo que as 
compras a comptoirs estrangeiros são substituídas por recolhas e doações de 
espécimes nacionais, efectuadas com base na cartografia à escala 1:500.000, 
ao tempo já impressa pela Comissão Geológica (1899).  

É precisamente neste sentido que, em 1925, ocorre a cedência de 
uma extensa colecção de duplicados de fósseis estratigráficos do Museu dos 
Serviços Geológicos de Portugal, incluindo várias centenas de espécimes 
provenientes das jazidas clássicas portuguesas e recolhidos desde a época de 
Carlos Ribeiro, Nery Delgado, Paul Choffat e Berkeley Cotter (Callapez et al., 
2010a). A maioria destes fósseis remonta a recolhas efectuadas durante a 
segunda metade de novecentos, algumas delas ainda realizadas em finais do 
reinado de D. Pedro V, pelo que o valor histórico intrínseco do conjunto é 
inquestionável. Para a história da Paleontologia portuguesa sobressaem 
alguns espécimes colados por colaboradores, ou pela própria mão de Carlos 
Ribeiro, com recurso a goma-arábica sobre cartão grosso de tom oliva, 
idênticos aos que observámos no Museu de História Natural de Londres e se 
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devem ao labor de Daniel Sharpe, aquando das suas visitas a Portugal. 
Também não podemos aqui deixar de referir a interessante colecção de fetos 
fósseis, datada de 1916, recolhidos Carbónico do sinclinal de Valongo, que 
pertenciam ao professor de Botânica Júlio Henriques. 

 
Figura 5 – A Galeria de Mineralogia José Bonifácio com a sua traça primitiva, 
ao tempo dos professores José Gonsalves Guimarães e Anselmo Ferraz de 
Carvalho (Espólio fotográfico do Depto. Ciências da Terra da FCTUC). 

É também neste período que ocorre um recrudescimento notório do 
interesse pela Geologia Colonial, facto natural num país em que o Estado 
Novo enfatizava o engrandecimento do Império. Embora a vinda das primeiras 
colecções remonte a meados do início do século XX, é sobretudo a partir da 
década de 20 que os acervos coloniais começam a ser devidamente ampliados 
(Callapez et al., 2008, 2011b), desta feita com recurso a incorporações de 
rochas expedição de Baeta Neves à Lunda (1918-26) e de fósseis provenientes 
pela Missão Geológica de Angola, cedidos possivelmente, em 1927, por 
António de Sousa Torres, antigo aluno de Coimbra. Estes e outros materiais, 
assim como o ensejo de estender o interesse da instituição às possessões 
coloniais e ao arquipélago da Madeira, acabaram por motivar a criação da 
Galeria Ultramarina numa das alas do museu (fig. 9), bastante engrandecida 
entre os anos 50 e a revolução de Abril de 1974, com rochas e fósseis 
provenientes de recolhas e estudos de professores e investigadores “da 
casa”.. 

A internacionalização dos estudos de Paleontologia remonta, por sua 
vez, à década de 30, graças a uma interessante e longa colaboração científica 
entre José Custódio de Morais (1890-1985) e Reginald Cox, curador do Museu 
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de História Natural de Londres. Esta relação baseou-se na descoberta da jazida 
da Mina, situada a norte de São Pedro de Moel e na consequente recolha e 
estudo de uma vasta colecção de moluscos fósseis de idade piazenciana (Cox, 
1936, 1940).  

Após a sua vinda para Coimbra em 1949, como catedrático de 
Geologia, deve-se sobretudo ao dinamismo do Professor João Manuel Cotelo 
Neiva (1917-) o excelente período de expansão que o ensino e investigação da 
Geologia atravessou em Coimbra, com os consequentes benefícios que daí 
advieram para as colecções museológicas. Neste contexto salientamos a vinda 
de Gumerzindo Henriques da Silva (1926-1983) para se ocupar de temas de 
Paleontologia, em especial da colonial. Mais tarde se lhe haveria de juntar, 
durante alguns anos de interessante producção científica centrada em fósseis 
de Angola, António Ferreira Soares, contemporâneo de Martim Portugal 
Ferreira e futuro catedrático de Estratigrafia e Paleontologia, principal mentor 
dos estudos que ainda hoje decorrem nestas áreas do conhecimento.  

  
Figura 6 – Fósseis estratigráficos do Jurássico inferior da região de Coimbra, em 
exposição no Museu ao tempo dos professores José Gonsalves Guimarães e Anselmo 
Ferraz de Carvalho e fotografados sobre suportes de latão (Espólio fotográfico do 
Depto. Ciências da Terra da FCTUC). (a) Pleuroceras e Pholadomya; (b) Amaltheus. 
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Figura 7 – A Galeria Ultramarina ao tempo do Professor Anselmo Ferraz de Carvalho 
(Espólio fotográfico do Depto. Ciências da Terra da FCTUC). 

Da produtividade científica destas últimas décadas do século XX e das 
muitas recolhas efectuadas para a preparação de dissertações académicas ou 
outros estudos, por parte de professores e investigadores da Faculdade, 
deriva grande parte do actual acervo geológico do museu. Este inclui um 
número significativo de espécimes minerais, rochas e fósseis de Portugal e dos 
actuais países africanos de expressão portuguesa, na sua maioria ainda por 
catalogar, mas que reflectem, mais uma vez, as dualidades intrínsecas aos 
espólios dos museus universitários:  

investigação versus divulgação,  
relevância científica versus estética,  

ensino versus divulgação. 

CONCLUSÃO 

Apesar do seu longo percurso de mais de dois séculos de existência, 
nem sempre propício a boas práticas de conservação e incorporação de novos 
espécimes, os acervos de Geologia e Paleontologia da Universidade de 
Coimbra são bastante consideráveis e congregam uma importância histórica e 
científica ímpar no nosso país, reflectindo diferentes épocas e progressos 
científicos. Actualmente sob tutela do Museu da Ciência, após várias décadas 
de gestão pelo extinto Museu Mineralógico e Geológico, sempre se repartiram 
por um apoio precioso ao ensino e investigação, a par da própria divulgação 
das Geociências, contribuindo para a formação de sucessivas gerações de 
bacharéis em Filosofia Natural e de geólogos. Desta forma e a par da sua 
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preservação inquestionável enquanto património singular e em grande 
medida insubstituível, é nossa convicção que esta função formativa não deve 
ser demasiado menorizada no futuro, sob pena de desvirtuar o próprio papel 
para que estas colecções foram criadas e mantidas no seio da Universidade. 
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Dispersos pelos diversos pisos do Departamento de Matemática da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra encontram-
se, em exposição permanente, modelos matemáticos. Feitos em materiais 
diversos como o gesso, ou de fio com suportes em metal e madeira, mas 
também em papel, representam superfícies matemáticas como o cone, o 
elipsóide, o parabolóide, ou o hiperbolóide de uma ou de duas folhas. No final 
do século XIX, o interesse pela geometria impulsionou a construção de 
modelos que representavam superfícies geométricas, sobretudo na Europa, 
particularmente na Alemanha. Estes modelos, que ilustravam curvas e 
superfícies, eram desenhados por matemáticos e modelados em fábricas, que 
os comercializavam para serem usados para o ensino da Matemática ao nível 
Universitário. Um dos fabricantes importantes foi Martin Schilling que, na 
viragem do século XIX tomou conta e renomeou a firma L. Brill em Darmstadt, 
que laborava desde 1877 no fabrico de modelos [5]. Especialmente apelativos 
e também particularmente frágeis, são os modelos matemáticos feitos de 
pedaços de papel entrelaçados que abrem em harmónica, mostrando o tema 
representado apenas quando estão totalmente montados. Quando fechados 
cabem num envelope, cujo texto impresso contém especificidades 
relacionadas com a superfície matemática que representam e também 
informação fornecida pelo fabricante, relacionando o modelo com o processo 
de fabrico. Dois conjuntos de modelos matemáticos em papel são deste 
fabricante, quando a fábrica ainda se localizava em Leipzig, Alemanha. Outro 
tipo de modelos feitos em gesso representam ora superfícies simples, como 
um elipsóide, ora mais complexas como a intersecção simultânea de três 
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superfícies: um elipsóide, um hiperbolóide de uma folha e um hiperbolóide de 
duas folhas. Do acervo fazem ainda parte modelos em ferro e fios, e ainda um 
modelo dinâmico em celulose e metal, com uma manivela que move as 
geratrizes em torno da placa de celulose.  

INTRODUÇÃO 

Alguns dos modelos matemáticos que se encontram no edifício onde 
está instalado o Departamento de Matemática são certamente centenários. 
Sobreviveram à mudança de instalações, quando o edifício foi inaugurado em 
1969, tendo sido trazidos da Biblioteca dos Estudos Gerais da Universidade de 
Coimbra. Mãos anónimas mas cuidadosas os trouxeram, mãos de estudantes 
os restauraram, colando papel, gesso, madeira, ou entralaçando novos fios de 
modo a recuperar as superfícies que o autor original quis representar com o 
modelo. Porque são belos, já foram fotografados, já foram expostos [4], mas 
sempre foram cuidadosamente tratados, ainda que em alguns casos o 
restauro amador tenha levado à perda de informação original. A consulta do 
catálogo de modelos matemáticos da empresa de Martin Schilling [5] permitiu 
aos autores identificar modelos dos quais já se desconhecia quer a motivação 
científica quer a origem, constatando a existência de algumas séries completas 
na colecção de Coimbra. 

MODELOS DE CARTÃO 

Da colecção de modelos matemáticos faz parte a primeira série 
editada pela empresa de Martin Schilling. Trata-se de uma colecção de sete 
modelos de quádricas em papel recortado, cuidadosamente empacotados 
numa caixa, distribuídos por seis envelopes, criados pelo Professor Dr. A. Brill, 
da Escola Superior de Munique, e publicados pela primeira vez em 1874. São 
os primeiros modelos do catálogo, e ainda não têm numeração. Na colecção 
de Coimbra, uma caixa está completa, contendo um elipsóide, uma esfera, um 
hiperbolóide de uma folha, um hiperbolóide de duas folhas, um parabolóide 
elíptico, um parabolóide hiperbólico e um cone elíptico. Da segunda caixa já 
só restam o hiperbolóide de uma folha, o parabolóide elíptico e o parabolóide 
hiperbólico. O preço de cada caixa era de 16 marcos. 
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Figura 1: Caixa que contém os sete modelos em cartão. 
 

  
Figura 2: Parabolóide hiperbólico - desenho do catálogo de Schilling [5] e foto do 
modelo da colecção da Universidade de Coimbra. 

 
Figura 3: Hiperbolóide de duas folhas [4]. 
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Figura 4: Hiperbolóide de uma folha [4]. 

A série XXII: curvatura de superfícies em modelos de cartão 

Da série XXII todos os exemplares editados estão nas colecções de 
Coimbra.  Esta série é composta por três modelos em cartão, que representam 
tipos de curvatura de superfícies, nomeadamente o ponto elíptico, o ponto 
parabólico e o ponto hiperbólico. Foi projectada por C. Tesch, Assistente de 
Geometria na Escola Superior de Karlsruhe, sob orientação do Professor Chr. 
Wiener, e publicada em 1894. 

 
Figura 5: Desenho com os três modelos no catálogo de Schiling [5]. 

   
Figura 6: Os modelos de Coimbra. Da esquerda para a direita - (XXII, 1), (XXII, 2), 
(XXII,3). 
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Figura 7: Detalhe dos modelos (XXII, 1 e 2). 

 
 
Modelos em gesso 
 
A maioria dos modelos matemáticos da colecção da Universidade de 

Coimbra é em gesso. No Departamento de Matemática existem centenas de 
modelos em gesso que terão servido para as aulas de desenho e cujo percurso 
está por desvendar. Existem modelos de colunas romanas, bustos, animais, 
estruturas mecânicas, baixos relevos, etc. Muitos deles terão sido produzidos 
em Portugal, já que alguns têm palavras gravadas em português. O trabalho 
de identificação desses objectos ainda está por ser feito. Confrontando toda a 
colecção de objectos de gesso com o catálogo Schilling [5], pudemos 
identificar alguns modelos em gesso que já tinham perdido a etiqueta do 
fabricante com a descrição do objecto e o número de série.  

 
Série I: Tal como a série em papel recortado, também os originais 

desta série nasceram no Instituto de Matemática da Escola Superior de 
Munique, pelas mãos de estudantes de Matemática, sob orientação do 
Professor A. Brill, e foi publicada em 1877. Não sabemos se Coimbra terá tido 
toda a série, que custava 70 Marcos. Em Coimbra encontram-se os modelos (I, 
1), a rotação da tractix, criado por J. Bacharach, (I, 3a) e (I, 3b) dois 
hiperbolóides, ambos criados por W. Dyck e (I, 4), um elipsóide de revolução 
com linhas geodésicas, criado por K. Rohn. 
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Figura 8: Modelos da série I existentes em Coimbra (I, 1) [5], (I, 3a) [4] e (I, 3b). 

 
Série III: A Universidade de Coimbra tem a série completa, composta 

por 18 modelos, e que custou 115 marcos. Tal como a colecção de modelos de 
papel recortado, também esta contém todas as quádricas: elipsóides, 
parabolóides com ou sem linhas de curvatura, hiperbolóides de uma ou duas 
folhas, com ou sem geratrizes. De novo, os originais nasceram sob orientação 
do Professor A. Brill, criados pelo seu aluno R. Diesel e publicados em 1878.  

 

 
Figura 9: Modelos da série III existentes em Coimbra (III, 15) e (III, 16) [4]. 

 
Série XVI: A série contém nove modelos, e na colecção da 

Universidade de Coimbra estão os números (XVI: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). A 
colecção inteira custaria 145 Marcos. O autor desta série, publicada em 1888, 
é o Professor Dr. E. R. Neovius de Helsingfors, cujo nome se encontra gravado 
em baixo relevo em todos os exemplares.  
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Figura 10: O elipsóide (XVI, 1) e a inscrição com o nome do autor [4]. 

 
A esta série apenas falta o número 2. Com toda a certeza o número 2 

terá existido em Coimbra, já que se trata de uma base em madeira para  os 
modelos (XVI, 1) e (XVI, 3). 

 

 
Figura 11: (XVI, 1) - elipsóide; (XVI, 2) - base em madeira, (XVI, 3) - esfera [5]. 

 

 

 
Figura 12: Intersecção de elipsóide e hiperbolóide de duas folhas (XVI, 7) (à esquerda) 
e intersecção de hiperbolóide de uma folha, elipsóide e hiperbolóide de duas folhas 
(XVI, 9) (à direita) tal como representados no catálogo [5]. 
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Figura 13: Modelo (XVI, 6) - intersecção de elipsóide e hiperbolóide de uma folha (à 
esquerda) e modelo (XVI, 7) com gravação do nome do autor (à direita) [4]. 

MODELOS NOUTROS MATERIAIS 

Série IV: Modelos em fio de seda e estrutura em bronze 
 
Esta série é constituída por cinco exemplares, havendo três na 

colecção da Universidade de Coimbra. São modelos dinâmicos, elegantes, nos 
quais cada superfície é representada através de uma rede de fio de seda. Os 
fios são elementos frágeis destes modelos que têm vindo a ser alvo de 
restauro amador, por alunos de Matemática, restabelecendo a sua forma 
inicial e impedindo a perda permanente de informação. Na série existem três 
hiperbolóides de uma folha (1, 2, 3), e dois parabolóides hiperbólicos (4, 5). 
Em Coimbra encontram-se dois dos hiperbolóides (IV, 2, 3) e um parabolóide 
hiperbólico (IV, 5). De acordo com o catálogo [5], cada exemplar terá custado 
90 Marcos. Foram publicados em 1879. 
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Figura 14: Hiperbolóide (IV, 2) de Coimbra, imagem do hiperbolóide (IV, 3) no catálogo 
Schilling [5] e exemplar de Coimbra.  

 

  
Figura 15: Imagem do parabolóide hiperbólico (IV, 5) no catálogo Schilling [5] e 
exemplar de Coimbra recuperado. No exemplar recuperado faltam as franjas laterais, 
com os pesos pendurados, que se vêm no modelo do catálogo.  

 
 
Série XXVI: modelos em cartão  
 
Da série XXVI, composta por 23 modelos, apenas um está 

representado na colecção da Universidade de Coimbra, o modelo (XXVI, 13), 
que representa a intersecção de um prisma com uma pirâmide triangular, 
numa estrutura em cartão e madeira. A base em madeira representada no 
desenho já não existe, embora a estrutura em cartão esteja ainda em bom 
estado.  
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Figura 16: O modelo (XXVI, 13) de Coimbra e o esboço no catálogo [5]. 

 
 
Série XXXIX: modelo em bronze e chapa de celulóide  
 
Esta série é originalmente constituída por um objecto, o modelo 

(XXXIX, 1) representado na colecção da Universidade de Coimbra. Trata-se de 
um modelo dinâmico, constituído por uma chapa de celulóide com um corte 
em forma de hipérbole, e uma estrutura em bronze, composta pela geratriz de 
um hiperbolóide de revolução que atravessa o corte na chapa ao longo da sua 
revolução em torno do eixo vertical. Este modelo, que custou 60 Marcos, foi 
concebido com a colaboração do Professor Dr. F. Schilling em Gdansk e 
editado pelo Dr. Karl Doehlemann, Professor da Universidade de Munique.  
 

  
Figura 17: O modelo (XXXIX, 1) de Coimbra e o esboço no catálogo [5]. 
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CONCLUSÕES 

 
Começam a surgir catálogos online de modelos matemáticos em 

diversas universidades e museus [6-11] onde podemos encontrar modelos de 
Schilling também existentes em Coimbra. A Universidade de Groningen tem 
muitos exemplares da colecção de Schilling, tanto em gesso como em metal e 
fios. Da série (XVI), por exemplo, pudemos encontrar vários exemplares, tanto 
na Alemanha, como em Jerusalém ou mesmo nos Estados Unidos, no MIT. 
Mas será preciso um trabalho mais exaustivo antes de podermos concluir se 
alguns dos exemplares de Coimbra são raros ou mesmo únicos. 

 

    
Figura 18: Modelos (XVI, 6), MIT [6]; (XVI, 6), Universidade Hebraica de Jerusalém [11]; 
(XVI, 9), Universidade Georg-August de Göttingen [8]; (XVI, 3), Universidade de 
Groningen[10]. 

 
Em Coimbra também existem alguns exemplares que pela estética e 

tipo de construção parecem pertencer à colecção de Schilling mas que não 
conseguimos identificar até ao momento, pois já não têm qualquer etiqueta 
que os catalogue, nem encontrámos no catálogo de Schilling de 1911 qualquer 
esboço que com eles se assemelhe. É o caso, entre vários, do exemplar em 
papel da Figura 19, dos dois exemplares em metal e fios, que podem ser 
desmontados dentro de uma caixa de madeira, apresentados na figura 20 e de 
vários modelos de intersecções de cilindros também em metal e fio de seda 
como o da figura 21.  

 

 
Figura 19: Exemplar em papel recortado ainda por identificar.  
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Figura 20: Dois modelos em fio de seda, metal e caixa de madeira ainda por identificar. 

 

 
Figura 21: Modelo dinâmico em fio de seda e metal ainda por identificar. 

 

Série e nº de exemplares da série Preço  
Papel, 14 exemplares (duas series de 
7) 

16 Marcos 

Série I, 4 exemplares: 1, 3a, 3b, 4 40 Marcos 
Série III, completa (18 exemplares) 115 Marcos 
Série IV, 3 exemplares: 2, 3, 5 270 Marcos 
Série XVI, existiu completa: 9 
exemplares 

145 Marcos 

Série XXII, 3 exemplares: completa 16 Marcos 
Série XXVI, 1 exemplar: 13 30 Marcos 
Série XXXIX, 1 exemplar: completa 60 Marcos 
50 exemplares 692 Marcos 

Figura 22: Lista de modelos da colecção Schilling existentes em Coimbra e respectivo 
preço. 
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Mesmo que a lista de exemplares que possam ter pertencido a 
Coimbra seja mais longa, só os 50 exemplares da colecção de Schilling que 
conseguimos identificar custaram à Universidade de Coimbra cerca de 700 
marcos alemães, o que significa que em certa altura da História do 
Departamento de Matemática houve um investimento razoável na 
visualização de superfícies matemáticas, certamente com fins didácticos.  

O catálogo de Schilling de 1911 apresenta 41 séries de modelos. 
Coimbra tem modelos de oito séries diferentes, quatro delas ainda hoje 
completas. Falta ainda descobrir documentação que localize a data da 
encomenda, quem encomendou, como e com que critérios foi feita a escolha 
dos modelos, quais os objectivos científicos desta compra, como foi o projecto 
financiado. Importaria também saber a data de tal aquisição, para se poder 
fazer a relação deste preço com a moeda portuguesa à data da compra. Várias 
questões ainda em aberto que necessitam de novas pesquisas na 
Universidade de Coimbra. 
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No início de século XIX, com a chegada de D. João VI, começou a 
prosperar a idéia da criação de universidades no Brasil, necessidade ainda 
mais sentida a partir da guerra da independência contra Portugal. A oposição 
à criação de universidades partiu inicialmente da Universidade de Coimbra e 
da Corte portuguesa, mas no final da era imperial os positivistas também se 
opuseram, embora por razões diversas. Deve-se notar a inexplicável 
inoperância de D. Pedro II na defesa da criação de universidades, ele que 
sempre é lembrado como um cultor das ciências e, em especial, um amante 
da Astronomia.  

O ensino da Astronomia, que inexistia no período colonial, passou a 
ser uma necessidade devido à ausência de engenheiros civis e militares. Para 
sanar esta ausência, D. João VI criou a Academia Militar em 1810, para formar 
“hábeis Oficiais de Artilharia, Engenharia e ainda mesmo Oficiais da classe de 
Engenheiros geógrafos e topógrafos”, que utilizavam os conhecimentos 
astronômicos para a determinação de coordenadas.  

Este trabalho tem por objetivo a análise da posição da Astronomia 
nas várias propostas de criação de universidades, desde a proposta de José 
Bonifácio em 1821 até o projeto de Rui Barbosa de 1882. Procurou-se mostrar 
que a Astronomia sempre esteve presente e que sofreu uma gradativa 
mudança de ênfase da matemática para a física, e de importância, chegando 
mesmo a se cogitar de um instituto próprio.  

A EDUCAÇÃO NO BRASIL COLÔNIA 

Com a chegada da expedição de Tomé de Sousa (1503-1579) em 
1549, iniciou-se a implantação das primeiras escolas destinadas à catequese 
dos indígenas. Com a esquadra de Tomé de Sousa vieram os Jesuítas, 
comandados por Padre Manoel da Nóbrega (1517-1570) que fundaram os 
primeiros colégios do Brasil Colônia, nas cidades de Salvador (1549), São Paulo 

mailto:adolfo@astro.ufrj.br�
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(1554), Rio de Janeiro (1567). Inicialmente eram colégios destinados ao ensino 
das primeiras letras, que evoluíram depois para o ensino superior. 

Em 1572, foi criado o primeiro curso de Artes no Colégio de Salvador, 
onde os alunos estudavam durante três anos “Física, Metafísica, Matemática, 
Lógica e Ética” (SILVA, 2003, p.14). Em 1575, segundo Serafim Leite (apud 
LOBO, 1967, p.9), “ocorreram os primeiros graus acadêmicos da América 
portuguesa”1

Embora o ensino de ciências não fosse privilegiado, os Jesuítas 
fundaram no Colégio de Salvador em 1757, a Faculdade de Matemática, cujo 
aluno mais ilustre foi o matemático e astrônomo português José Monteiro da 
Rocha (1734-1819). A hipótese de que o curso da Faculdade de Matemática 
tinha uma parte dedicada às aplicações matemáticas na Astronomia é 
bastante plausível. Monteiro da Rocha

 no Colégio de Salvador, Bahia. O Provincial Marçal Beliarte 
tentou transformar o colégio em universidade em 1592, solicitando às 
autoridades eclesiásticas de Roma a devida permissão, que lhe foi negada. Na 
segunda metade do século XVII já havia uma faculdade no Colégio de Salvador 
onde se ensinava Teologia e Direito Civil. 

2

A Academia Real dos Guardas-Marinhas, única instituição que veio de 
Portugal e nunca voltou, tinha os conhecimentos astronômicos como um 
apoio necessário à navegação, pois através das posições dos astros se 
conhecia a posição do navio no mar, e foi a primeira instituição a se instalar 
ainda em 1808. Na Academia Real Militar, criada em 1810, o ensino de 
Astronomia tinha o objetivo de usar os conhecimentos astronômicos aplicados 

, alguns anos mais tarde, ao participar 
da reforma dos estatutos da Universidade de Coimbra, foi o responsável pela 
criação da Faculdade de Matemática, cujo currículo com duração de quatro 
anos, destinava o 4o ano ao ensino de Astronomia, sendo provável que 
estivesse repetindo à experiência da Faculdade de Matemática no Colégio de 
Salvador. 

Quando da chegada de D. João VI havia uma necessidade premente 
de conhecer melhor o território brasileiro e de defendê-lo de invasores. Havia 
falta de oficiais e de engenheiros, reflexo de uma política equivocada das 
Cortes Portuguesas em relação à Colônia. O ensino da Astronomia no Brasil 
realmente deu seus primeiros passos durante o Reino, acoplado à formação 
de engenheiros militares e de oficiais de marinha. O trabalho de determinar os 
limites fronteiriços do Brasil não se limitava apenas ao Exército com os seus 
engenheiros, mas também cabia à Marinha fazer o mapeamento do nosso 
enorme litoral. 

                                                                 
1 Foram concedidos os graus de bacharel e licenciado em 1575, mestre em Artes em 
1578 e doutor em Teologia em 1581 (Silva, 2003, p.14). 
2 D. Francisco Lemos indicou o padre José Monteiro da Rocha ao Marquês de Pombal 
como sendo capaz de redigir os estatutos da nova Faculdade de Matemática.  Os 
estatutos que foram aprovados pela carta régia de 28 de agosto de 1772, também 
criavam o Observatório Astronômico subordinado à Faculdade de Matemática. 
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à determinação de posições em terra e no mar e como auxílio a 
levantamentos geográficos e geodésicos, necessários à formação de 
engenheiros militares. 

AS PROPOSTAS DE CRIAÇÃO NO PERÍODO DE D. PEDRO I 

Em fins de 1821, os deputados brasileiros pelo Estado de São Paulo 
que foram se integrar à Assembléia Constituinte de Lisboa levavam a proposta 
de criação de pelo menos uma universidade, cuja sede seria em São Paulo, e 
deveria ter quatro faculdades: Filosófica, de Medicina, de Jurisprudência e de 
Economia, Fazenda e Governo.  A Faculdade Filosófica seria composta por três 
colégios: 1) de Ciências Naturais; 2) de Matemáticas puras e aplicadas; 3) de 
Filosofia especulativa e boas artes. Não se tem maiores detalhes sobre as 
cadeiras que constituiriam as faculdades. 

Não se sabe se os parlamentares paulistas apresentaram a proposta.  
Provavelmente não, dado o clima de hostilidade entre os parlamentares 
portugueses e os brasileiros, que acabaram tendo de sair fugidos de Lisboa 
por se recusarem a assinar a Constituinte. 

Considerando que a Astronomia se incluía como um dos ramos da 
matemática aplicada para os portugueses e tomando-se por base o primeiro 
projeto detalhado de criação de uma universidade no Brasil, elaborado por 
José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) em 18211

                                                                 
1 Segundo Lobo (1967, p.22) o projeto de José Bonifácio, cujo manuscrito original se 
encontra no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não apresenta data, mas é 
provavelmente de 1821. 

, que provavelmente 
foi a base da proposta dos deputados paulistas, a cadeira de Astronomia 
deveria estar no Colégio de Matemáticas puras e aplicadas. 

No projeto de José Bonifácio, a Universidade a ser criada em São 
Paulo, constaria de três faculdades – Filosofia, Jurisprudência e Medicina, e 
teria dentre outras instalações, um Observatório Astronômico. A Faculdade de 
Filosofia teria três classes, uma delas a de Ciências Matemáticas com três 
cadeiras: Matemática pura, Foronomia (Cinemática) e Astronomia. 

Na Assembléia Constituinte de 1823 houve uma intensa discussão 
sobre a criação de uma universidade no Brasil, havendo poucas opiniões 
divergentes sobre a necessidade de sua criação. As discussões (LOBO, 1967) se 
concentraram nas seguintes questões: quantas universidades seriam criadas e 
em que locais seriam instaladas.  Não houve propostas mais específicas sobre 
quais faculdades e o conteúdo das cadeiras, com exceção da criação de cursos 
jurídicos, que não existiam no Brasil e cujo primeiro foi criado na Corte pelo 
decreto de 9 de janeiro de 1825 (Coleção de Leis do Império do Brasil). As 
longas discussões foram infrutíferas, uma vez que D. Pedro I dissolveu a 
Assembléia Constituinte em 12 de novembro de 1823 e nada foi feito. 
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Em 16 de junho de 1826, foi apresentado à Câmara dos Deputados 
um projeto de lei sobre Instrução Pública do Império do Brasil, pelos 
deputados Januário da Cunha Barbosa, José Carlos Pereira de Mello e Antonio 
Ferreira França.  Pelo projeto de lei (LOBO, 1967, p.99-127) a instrução pública 
seria dividida em quatro níveis, sendo que no quarto grau ou academia seria 
“onde se ensinarão as ciências abstratas e as de observação, consideradas na 
sua maior extensão e em todas as mais diversas relações com a ordem social 
[...]” 

As Academias, na realidade faculdades, seriam distribuídas em seis 
classes distintas. “As de primeira classe serão destinadas ao ensino das 
ciências matemáticas, no número das quais se considerarão compreendidas 
pela imediata dependência que delas tem, a astronomia prática, a geodésia, a 
geografia racional ou matemática” (grifo nosso). A Astronomia aparecia 
também como cadeira na 6ª classe, destinada ao ensino das ciências navais. 

Para o ensino de ciências exatas estava previsto a criação de seis 
cadeiras, das quais duas estavam relacionadas com a Astronomia – Mecânica 
Celeste e Astronomia prática e Geografia racional. Para o ensino das ciências 
navais, a cadeira de Óptica e Astronomia era uma das seis previstas. 

O projeto previa ainda a criação do Instituto Imperial do Brasil, “a 
cujo cargo estará a direção da instrução pública em toda a extensão do 
Império e a inspeção das escolas públicas, que nele se achem estabelecidas e 
para o futuro se estabelecerem”.  O Instituto teria a seu cargo “o fornecimento 
das bibliotecas, museus, laboratórios e gabinetes de mecânica e física, bem 
como os observatórios de todas as escolas do Império [...]” (grifo nosso) e 
seria composto de quatro classes: ciências matemáticas, ciências naturais, 
ciências sociais e literatura e belas-artes. A classe das ciências matemáticas 
teria cinco seções, cada uma com seis membros, a saber: Análise matemática 
e Geometria; Mecânica racional e Astronomia física; Astronomia prática, 
Óptica e Navegação; Arquitetura hidráulica e naval; e Ciências militares.  

A Astronomia estaria presente em duas seções, dividida entre 
Astronomia prática, cujo principal produto era as aplicações à Navegação, à 
Topografia e à Geodésia e que era ensinada nas Academias Militar e de 
Guardas-Marinha, e Astronomia física, cogitada pela primeira vez em um 
contexto científico no Brasil e que não era ensinada em nenhuma academia de 
modo explícito. Além disso, o Instituto teria “um observatório, o qual será 
provido de todos os instrumentos necessários para todo o gênero de 
observações astronômicas e meteorológicas” e cuja direção estaria a cargo de 
um membro da seção de Astronomia prática. 

Interessante notar que o Instituto Imperial do Brasil seria uma 
espécie de Ministério da Educação conjugado com Academia de Ciências, para 
onde seriam nomeados como membros “homens de reconhecidos talentos, 
ciência e amor da sabedoria, os quais se tenham acreditado pelos seus 
trabalhos e escritos públicos, ou por obras, apresentadas ao Instituto.” 
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O projeto também previa a possibilidade das academias de ciências 
militares e navais poderem ser unidas numa só, experiência que foi tentada, 
sem sucesso em 1932, com a reunião das Academias Militar e dos Guardas-
Marinha, e que foi desfeita no ano seguinte. 

AS PROPOSTAS DE CRIAÇÃO NO REINADO DE D. PEDRO II 

O segundo Império foi pródigo em propostas de criação de 
Universidades, mas com resultados nulos seja pela falta de interesse de D. 
Pedro II, paradoxalmente um amante das ciências, seja pela oposição de 
grupos tais como os positivistas no terceiro quarto do século XIX.  

Em buscas pela literatura e no Arquivo Nacional conseguiu-se 
encontrar seis propostas detalhadas que serão comentadas a seguir. 

Em novembro de 1842, José Cesário de Miranda Ribeiro 
(ALBUQUERQUE, 1982, p.269-296) apresentou um minucioso projeto criando 
a Universidade Pedro II na Capital do Império.  Pelo projeto a Universidade se 
constituiria da reunião das faculdades de teologia, direito, matemáticas, 
filosofia e medicina, além dos cursos de ciências físico-matemáticas, de 
farmacêutico e de partos e a Faculdade de Letras (representada pelo Colégio 
Pedro II). Nela a Astronomia estava presente no curso das ciências físico-
matemáticas destinado aos militares engenheiros como 1ª cadeira do 4º ano - 
Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia e como cadeira única do 4º 
ano do curso da Faculdade de Matemáticas - Astronomia, que tinha a ementa: 

“Nela se ensinará a teoria do movimento dos astros, 
tanto física como geometria, com a prática do cálculo 
e observações astronômicas, e com as mais ciências 
que dependem da mesma astronomia” (Lobo, 1967, 
p.135). 

Pode-se constatar pela ementa da cadeira de Astronomia para o 
curso da Faculdade de Matemáticas que a preocupação não era só com a 
astronomia utilitária, ensinada nas Academias Militar e de Marinha, mas 
também incluía a astronomia física. Em 1843, apesar de ter recebido parecer 
favorável de duas comissões o projeto não chegou a ser transformado em lei. 

Encontrou-se um manuscrito1

                                                                 
1 O manuscrito se encontra no Arquivo Nacional (Série Educação, IE3 259). 

 no Arquivo Nacional com uma 
proposta datada de 2 de abril de 1845, sem identificação do autor, que nos 
parece uma simplificação da proposta de Miranda Ribeiro. Pela proposta, o 
curso de ciências físico-matemáticas seria incorporado na Faculdade de 
Matemática. Assim, a cadeira de Trigonometria Esférica, Astronomia e 
Geodésia seria obrigatória para o 4º ano do curso geral e nos cursos das 
opções para engenheiros militares e oficiais de marinha, sendo que neste 
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último caso, haveria um complemento no 5º ano com a disciplina de 
Trigonometria Esférica e Astronomia. 

O Visconde de Goiana, Bernardo José da Gama apresentou à 
Assembléia Legislativa, em julho de 1847, outro projeto de criação de 
Universidade (LOBO, 1967, p.149-175). Este projeto parece ser uma 
simplificação do projeto anterior de 1845, pois suprime os cursos de 
farmacêutico e de partos como entidades independentes.  A Trigonometria 
Esférica, Astronomia e Geodésia seria a única cadeira do 4º ano do curso de 
matemático, e também serviria para os cursos de engenheiros militares e de 
Marinha, mantendo o complemento de Astronomia numa cadeira para o 5º 
ano do curso. 

O próximo projeto de criação de uma universidade foi apresentado 
pelo Ministro do Império, Paulino José Soares de Souza em 1871, dentro de 
um trabalho relativo à Reforma da Instrução Pública. O projeto amplia o 
escopo da Faculdade de Matemática que passa a chamar-se Faculdade de 
Ciências Físicas, Naturais e Matemáticas e abrangeria agora os cursos de 
ciências físicas e naturais, de ciências matemáticas e de engenharia civil. A 
Astronomia estava presente na 2ª cadeira do curso complementar do de 
ciências matemáticas. Note-se que as matérias de Trigonometria Esférica, 
Topografia e Geodésia, contendo conceitos básicos da astronomia utilitária 
estavam distribuídas nos dois anos iniciais do curso ordinário. 

 Sobre o projeto foram pedidos pareceres às Congregações das 
Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, bem como à 
Congregação da Escola Central.  A Congregação da Escola Central remeteu um 
parecer (LOBO, 1967, p.239-247), em 18 de outubro de 1872, ao Ministro do 
Império João Alfredo, propondo um programa substituto ao sugerido no 
projeto. Pelo programa, no segundo ano do curso complementar a 
Astronomia seria apresentada em duas cadeiras: 1ª cadeira – Astronomia e 
noções de Mecânica Celeste; 2ª cadeira – Astronomia prática e Geodésia. 

Após longas discussões sobre a proposta de 1871, o governo resolveu 
enviar para discussão um novo projeto em 1881. Este projeto refletia a nova 
realidade: a separação do ensino de engenharia civil do ensino militar, 
ocorrida quando da criação da Escola Politécnica em 1874. A Faculdade de 
Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais ofereceria vários cursos e a 
Astronomia estava presente em vários deles: Curso de Ciências Físicas e 
Matemáticas, Curso de Engenharia Civil, Curso de Engenheiros Geógrafos e 
Curso de Agrimensura. 

Além disso, o governo fez o lançamento da pedra fundamental da 
Universidade na Praia da Saudade (atual campus da UFRJ na Avenida Pasteur, 
Rio de Janeiro). Apesar de no planejamento da Universidade constar um 
conjunto de edifícios, cujo desenho foi feito pelo engenheiro Paula Freitas, 
nada foi realizado.  Dentre os edifícios projetados havia um destinado para o 
Instituto de Astronomia, provavelmente pela predileção do Imperador por 
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esta ciência e não tanto pela eventual importância que ela tinha adquirido. Os 
positivistas promoveram pelos jornais uma campanha contra a criação de uma 
universidade, comandada por Miguel Lemos, diretor do Positivismo no Brasil, 
e por Teixeira Mendes. 

Em 1882, Ruy Barbosa apresenta um novo projeto tratando do ensino 
superior dentro de uma proposta mais ampla de reforma do ensino público 
brasileiro. Na sua proposta a universidade pública constava da reunião de 
várias escolas públicas e da criação de várias novas faculdades (ou escolas) e 
institutos. A Astronomia continuaria sendo uma cadeira para cursos da Escola 
Politécnica, agora acrescidos da proposta de criação de um novo curso para 
engenheiros construtores e telegrafistas.  

COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

           No início, o papel da Astronomia era o de uma ciência 
utilitária, cujos conhecimentos eram necessários para determinações de 
posições geográficas e navegação, fundamentais naquele começo do século 
XIX para a segurança do Reino e consolidação das atividades marítimas 
portuguesas no além mar. Seu ensino estava restrito às Academias Militares, 
responsáveis pela formação de engenheiros militares e de oficiais de marinha. 
Esta necessidade de formação de engenheiros militares foi aos poucos sendo 
substituída pela necessidade de formação de elites culturais civis, que com a 
Independência do Brasil passou a ter dificuldades crescentes de se instruir na 
Universidade Coimbra, onde os estudantes brasileiros sofriam discriminação. 
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Quadro I – Relação de Propostas para a Criação de Universidades no Brasil nos períodos de D. Pedro I e D. Pedro II 

                                  
Proposta 

 
Integrantes 

Onde entra a Astronomia 
Curso Nome da cadeira Posição  

José Bonifácio  
1821? Faculdade de Filosofia 

Faculdade de Jurisprudência 
Faculdade de Medicina 

Faculdade de Filosofia - 
Classe Ciências Matemáticas 

 
# Astronomia 

 
10ª cadeira 

 
Januário da C. Barbosa, 
José Carlos P. de Mello, 
Antonio Ferreira França  
1826 

Academia de Ciências Matemáticas 
Academia de Ciências Naturais 
Academia de Ciências Sociais 
Academia de Medicina, Cirurgia e 
Farmácia 
Academia de Ciências Militares 
Academia de Ciências Navais 

a) Ciências Matemáticas  
 
--------------------------------------------- 
b) Ciências Navais 

# Mecânica Celeste 
# Astronomia Prática e Geografia racional 
------------------------------------------------------------------- 
# Óptica e Astronomia 

3ª cadeira 
5ª cadeira 
------------------ 
4ª cadeira 

 
 
 
Miranda Ribeiro –  
Universidade Pedro II  
1842 

Faculdade de Teologia 
Faculdade de Direito 
Faculdade de Matemáticas 
Faculdade de Filosofia 
Faculdade de Medicina 
Faculdade de Letras 
Curso de Ciências Físico-Matemáticas 
Curso Farmacêutico 
Curso de Partos 

Faculdade de Matemáticas 
a) Curso regular 
--------------------------------------------- 
b) Curso das Ciências Físico-

Matemáticas – Engenheiros 
Militares 

--------------------------------------------- 
c) Curso das Ciências Físico-

Matemáticas – Marinha 
 

 
# Astronomia 
----------------------------------------------------------------------- 
 
# Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia 
----------------------------------------------------------------------- 
# Vide texto 

 
4º ano 
------------------ 
 
4º ano 
------------------ 
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Projeto Universidade 
Brasileira 
1845 

Faculdade de Teologia 
Faculdade de Direito Civil e Canônico 
Faculdade de Matemática 
Faculdade de Filosofia 
Faculdade de Medicina 
Curso Farmacêutico 
Curso de Partos 

Faculdade de Matemática 
a) Curso geral 
--------------------------------------------- 
b) Curso de Engenheiros 
--------------------------------------------- 
c) Curso de Marinha 

 
# Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia 
----------------------------------------------------------------------- 
# Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia 
----------------------------------------------------------------------- 
# Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia 
# Trigonometria Esférica e Astronomia 

 
4º ano 
------------------ 
4º ano 
------------------ 
4º ano 
5º ano 

 
Quadro I – Relação de Propostas para a Criação de Universidades no Brasil nos períodos de D. Pedro I e D. Pedro II 

(Continuação) 

 
Bernardo José da Gama  
1847 

Faculdade de Teologia 
Faculdade de Direito Canônico e Civil 
Faculdade de Matemática 
Faculdade de Filosofia 
Faculdade de Medicina 

Faculdade de Matemática 
a) Curso Geral 
b) Curso Engenheiro Militar 
c) Curso de Marinha 
 

 
# Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia 
# Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia 
# Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia 
# Trigonometria Esférica e Astronomia 

 
4º ano 
4º ano 
4º ano 
5º ano 

 
Paulino José Soares de 
Souza 
1871 

Faculdade de Teologia 
Faculdade de Direito 
Faculdade de Medicina 
Faculdade de Ciências Físicas, 
Naturais e Matemáticas 
Faculdade de Letras 

Faculdade Ciências Físicas, 
Naturais e Matemáticas –  
a) Curso de Ciências Matemáticas 
 

 
 
# Topografia e Geodésia 
# Astronomia 

 
 
2º ano 
2ª cadeira do 
Curso 
Complementar 
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Projeto governamental  
1881 

Faculdade de Ciências Matemáticas, 
Físicas e Naturais 
Faculdade de Medicina 
Faculdade de Direito 
Faculdade de Letras 
Faculdade de Teologia 

a) Curso de Ciências Físicas e 
Matemáticas 
 
b) Curso de Engenheiros 
Geógrafos 
c) Curso de Engenharia Civil 
 
d) Curso de Agrimensura 

# Trigonometria esférica. Astronomia 
# Topografia e Geodésia 
# Mecânica Celeste 
# Trigonometria esférica. Astronomia 
# Topografia e Geodésia 
# Trigonometria esférica. Astronomia 
# Topografia e Geodésia  
# Trigonometria esférica, noções de Astronomia 
topográfica 

2º ano 
2º ano 
3º ano 
1º ano 
1º ano 
1º ano 
1º ano 
2º ano 

 
 
 
Ruy Barbosa 
1882 

Faculdade Medicina 
Faculdade Direito 
Escola Politécnica 
Escola de Engenharia Civil 
Escola Nacional de Minas 
Curso Superior de Ciências Físicas e 
Naturais no Museu Nacional 
Instituto Nacional Agronômico 
Instituto Meteorológico 

Escola Politécnica –  
a) Curso Geral 
 
--------------------------------------------- 
b) Engenheiros construtores e 
telegrafistas 
--------------------------------------------- 
c) Engenheiros geógrafos 

# Trigonometria Esférica e Astronomia 
# Mecânica Celeste 
# Hidrografia e Geodésia 
------------------------------------------------------------------- 
# Trigonometria Esférica e Astronomia 
 
------------------------------------------------------------------- 
# Trigonometria Esférica e Astronomia 

2º ano 
3º ano 
3º ano 
--------------------- 
2º ano 
 
--------------------- 
2º ano 
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Surgiu assim com mais força a idéia de criação de universidades no 
Brasil. No período dos reinados de D. Pedro I e D. Pedro II foram apresentadas 
inúmeras propostas e travaram-se longas discussões sobre a necessidade de 
universidades no Brasil. Várias propostas foram encontradas, mas somente 
oito destas continham detalhes suficientes para explicitar o conteúdo 
disciplinar. Estas propostas, cujo resumo se encontra no quadro I, podem ser 
divididas em três blocos: Década de 1820, década de 1840 e período de 1871-
1882. 

A década de 20 foi marcada, do ponto de vista político pela guerra da 
Independência e por várias revoluções e guerras, que não permitiram que 
uma grande atenção fosse dada a educação e, em especial a educação 
superior, não obstante as discussões travadas pelos deputados na Assembléia 
Constituinte de 1823. As Academias Militar e de Guardas-Marinha eram as 
responsáveis pela formação de quadros ligados às ciências naturais e a 
Astronomia era ministrada com objetivos práticos para atender às 
necessidades do Reino. A proposta de José Bonifácio certamente procura 
replicar com adaptações a estrutura existente na Universidade de Coimbra, 
onde foi professor de Metalurgia.  

A proposta de 1826, embora não seja propriamente de criação de 
uma universidade, mas de uma estrutura de ensino para o Brasil, propõe uma 
organização do ensino superior, chamado de 4º grau, cuja reunião das 
Academias poderia sugerir uma estrutura universitária. Chama a atenção 
nesta proposta à inclusão da cadeira de Mecânica Celeste, área com conteúdo 
matemático extenso, mas sem uma aplicação prática para a época. 

As propostas da década de 40 surgem logo após a maioridade de D. 
Pedro II, quando começou um período de relativa estabilidade embora com a 
ocorrência da Revolução Liberal de 1842 e o período final da Guerra dos 
Farrapos, cujo término foi em 1845. A Escola Militar da Corte passou por duas 
reformas curriculares muito próximas, a de 1842 e a de 1845, refletindo o 
problema da formação de engenheiros militares e civis dentro de uma mesma 
estrutura de ensino, que começaria a ser resolvido parcialmente com a criação 
da Escola Central em 1858. 

A proposta Miranda Ribeiro criando a Universidade Pedro II introduz 
a astronomia física como parte da ementa do curso regular da Faculdade de 
Matemáticas, sinalizando uma nova visão para a abordagem da astronomia, 
que não fosse exclusivamente a visão utilitária ensinada nas escolas militares. 
No entanto, a abordagem utilitária da Astronomia estava mantida com o 
oferecimento da cadeira de Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia 
para o Curso das Ciências Físico-Matemáticas para engenheiros militares e 
para a Marinha.1

                                                                 
1 Na proposta não consta a relação de cadeiras para a Marinha, que apresenta a 
ressalva que “faltão-me os estatutos novíssimos esta repartição, que pedi e estou 

 As propostas seguintes, de 1845 e 1847, parecem ser 
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baseadas na de Miranda Ribeiro, com pequenas alterações, para simplificar a 
estrutura que foi reduzida de nove instituições universitárias para cinco. 

Em 1858, uma reforma transforma a Escola Militar da Corte em 
Escola Central, que passa agora a ser destinada “ao ensino das matemáticas e 
ciências físicas e naturais, e também aos das doutrinas próprias da engenharia 
civil”. Esta reforma marca o início da separação entre a formação de 
engenheiros civis e a parte de instrução militar de oficiais.  A Escola Central, 
apesar de oferecer um curso de engenharia civil e conceder os títulos de 
Bacharel e de Doutor em Matemática e Ciências Físicas e Naturais, ainda 
continuava sob a administração militar do Ministério dos Negócios da Guerra. 
A separação só se tornou completa com a criação da Escola Politécnica em 
1874. 

O projeto de 1871 acabava com a idéia da Faculdade de Matemática, 
que se vê agora dentro de uma estrutura mais ambiciosa que congrega as 
ciências físicas, naturais e matemáticas em vários cursos.  Entretanto, a 
cadeira de Astronomia continua dentro do curso de ciências matemáticas. O 
ano de 1871 é emblemático para o ensino da Astronomia, pois ocorre o 
desligamento do Imperial Observatório do Rio de Janeiro da Escola Central, 
deixando os seus alunos sem um observatório para praticar observações, 
situação que só foi corrigida com a criação do Observatório da Escola 
Politécnica em 1881. 

O projeto de 1881 previa a criação de vários novos cursos dentro da 
Faculdade de Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais e em vários destes a 
cadeira de Astronomia estava presente (vide quadro I). Este projeto ocasionou 
forte oposição dos Positivistas que eram contrários a idéia de universidade. 
Tanto no projeto de 1881 quanto no de 1882, a cadeira de Astronomia estava 
ligada às suas aplicações práticas como Topografia e Geodésia, ignorando a 
astronomia física. Certamente os positivistas, que eram membros influentes 
na Escola Politécnica, tiveram uma parcela de responsabilidade por esta 
omissão. Na hierarquia comtiana, em primeiro lugar estava a Matemática, que 
representava “o instrumento mais poderoso que o espírito humano pode 
empregar na investigação das leis dos fenômenos naturais” (COMTE apud 
VALENTE, 2000, p. 202) e depois a Astronomia1

a) A cadeira de Astronomia sempre esteve presente em todas 
as propostas de criação de universidades e sempre acompanhada da 
criação de um observatório para as atividades de observação; 

, a Física, a Química, a 
Fisiologia e a Física Social. 

Após a análise dos oito projetos de universidade, as conclusões do 
presente trabalho são: 

                                                                                                                                              
esperando” (Lobo, 1967, p.138). Entretanto, nas propostas seguintes, que parecem 
modificações desta, constam as cadeiras para a Marinha. 
1 O lado da Astronomia Matemática em detrimento da Astronomia Física. 
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b) O aspecto utilitário da Astronomia, necessário para as 
aplicações práticas, sempre esteve presente nos cursos seja da faculdade 
de matemática seja para formação de engenheiros; 

c) O aspecto da Astronomia física foi ignorado na maior parte 
das propostas; 

d) A disciplina de Mecânica Celeste, uma área da astronomia 
com conteúdo fortemente matemático, foi sugerida apenas nas propostas 
do início e do final do século XIX, indicando uma preocupação maior com 
uma melhor formação. As propostas da década de 1840 estavam mais 
preocupadas com a formação dos engenheiros, enquanto as do final do 
século também se preocupavam com a formação de doutores em 
ciências; 

e) Progressivamente a Astronomia foi deslocada de uma área 
matemática para um contexto maior de ciências físicas, embora a maior 
ênfase tenha sido na astronomia para aplicações práticas. 
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O ensino e a investigação nas universidades constituem um dos 

aspectos mais significativos da institucionalização de uma determinada área 
científica. Posteriormente, a universidade revela-se determinante na fixação 
das principais características apresentadas por essa ciência. 

Através da apresentação e análise de um estudo de caso – o ensino 
da Geologia na Escola Politécnica e na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa – a presente comunicação pretende evidenciar os factores que 
levaram a que, em meados do século XX, e salvo raras excepções, a Geologia 
ensinada e praticada nas universidades portuguesas apresentasse um carácter 
generalista e anacrónico. Simultaneamente, procurar-se-á demonstrar que 
esses factores foram condicionados por contextos nos quais a Geologia e a 
prática geológica eram ‘um lugar estranho’, nomeadamente a formação de 
engenheiros durante o século XIX e, posteriormente, a instituição do 
laboratório como modelo da prática investigativa nas universidades. 

Apesar da comunicação apresentar um estudo de caso, é possível 
fazer algumas generalizações acerca do ensino e da investigação da Geologia 
nas universidades a partir do mesmo, uma vez que a acção centralizadora do 
Estado português levou a que programas, corpo docente e discente, regime de 
estudos, entre outros, fossem comuns a todas as instituições universitárias. 
No entanto, será igualmente enfatizada a necessidade de se realizarem 
estudos idênticos nas universidades de Coimbra e do Porto, uma vez que a 
investigação histórica revelou já que factores locais idiossincráticos se 
mostraram decisivos na fixação das características da Geologia em Portugal. 

 

INTRODUÇÃO 
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Neste trabalho, é apresentado e analisado um estudo de caso: o 
ensino de Geologia na Escola Politécnica (EP) durante o século XIX e na 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) nas três primeiras 
décadas do século XX. O principal objectivo é mostrar que, dadas as suas 
características, as matérias leccionadas nessas instituições de ensino 
pertencem mais ao âmbito da História Natural do que, propriamente, ao da 
Geologia, circunstância que, com o decorrer do tempo, acaba por resultar 
num ensino algo anacrónico. Defende-se ainda que circunstâncias locais e 
idiossincráticas, nomeadamente, a formação de engenheiros na EP e, 
posteriormente, a institucionalização na FCUL do laboratório enquanto 
modelo da prática de investigação, originam contextos nos quais a Geologia e 
a prática geológica são ‘um lugar estranho’. 

Em termos metodológicos, o presente trabalho insere-se no âmbito 
das mais recentes abordagens historiográficas relativas ao ensino e à 
aprendizagem das ciências, nas quais é dado particular relevo a aspectos 
sociais, culturais e políticos locais. O ensino das ciências é entendido como um 
processo que envolve não apenas a comunicação de um corpo de 
conhecimentos mas também o treino de competências práticas e a 
transmissão de um conjunto de normas e valores, existindo uma influência 
recíproca entre estes aspectos do ensino de uma determinada disciplina 
científica e a sua própria prática. Todo este processo é dependente e 
característico de um determinado contexto. 

Apesar de ser apresentado um estudo de caso, defende-se que é 
possível, a partir do mesmo, fazer algumas generalizações acerca do ensino de 
Geologia no ensino superior português no século XIX e primeiras décadas do 
século XX. Em particular, a acção centralizadora do Estado português leva a 
que diversos aspectos do ensino das ciências nas universidades sejam comuns 
durante uma parte considerável do século XX. Todavia, apenas será possível 
conhecer e compreender o panorama do ensino da Geologia em Portugal 
através da realização de estudos adicionais noutras instituições de ensino, 
uma vez que alguma investigação histórica já realizada mostra que factores 
locais se revelaram decisivos na fixação de determinadas características 
apresentadas por esse mesmo ensino em cada uma das instituições. 

1. O ENSINO DA GEOLOGIA NA ESCOLA POLITÉCNICA (EP): A 7ª 
CADEIRA 

Em 1930, o ensino da Geologia na FCUL é breve e generalista, sendo 
privilegiadas matérias com características histórico-naturais relativas à 
Cristalografia, Mineralogia e Petrografia. Os trabalhos práticos centram-se na 
descrição, identificação e classificação de minerais, rochas e fósseis e na 
realização de exercícios de Cristalografia; o trabalho de campo é, 
praticamente, inexistente. Para entender esta situação, é preciso recuar no 
tempo e conhecer as características do ensino da Geologia na EP, instituição 
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que, apesar de não poder ser considerada como precursora ou antecessora 
natural da FCUL, estabelece com esta linhas de continuidade a vários níveis 
que não devem ser negligenciadas. 

1.1. O ensino público das Ciências Naturais em Portugal antes da 
criação da EP 

O ensino público das Ciências Naturais é introduzido pela primeira 
vez em Portugal com a criação do Colégio Real dos Nobres, onde, a partir de 
1766, tem lugar o ensino da História Natural em conjunto com o da Física e da 
Química. Posteriormente, em 1772, com a reforma pombalina da 
Universidade de Coimbra, é criada na Faculdade de Filosofia uma cadeira de 
História Natural, cujas matérias se centram na descrição, caracterização e 
classificação de espécimes pertencentes aos reinos animal, vegetal e mineral e 
que adopta uma perspectiva utilitária bastante comum na História Natural do 
século XVIII. Em 1791, a cadeira de História Natural é extinta e são criadas a de 
Zoologia e Mineralogia e a de Botânica e Agricultura. Dez anos depois, 
acentua-se o carácter utilitário dado ao estudo dos produtos naturais, com a 
criação da cadeira de Metalurgia e, em 1836, com a reforma do ensino de 
Passos Manuel, o novo plano de estudos da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Coimbra passa a contemplar a primeira cadeira autónoma de 
Mineralogia, Geognosia e Metalurgia. O carácter descritivo das matérias 
ensinadas e a sua aplicação a diversos domínios da actividade económica — 
agora com destaque para a mineração — estabelecem uma continuidade com 
as cadeiras anteriormente existentes. Quando, em 1837, é criada em Lisboa a 
EP, faz parte do seu plano de estudos uma cadeira, a 7ª, semelhante à 
existente na Universidade de Coimbra, que lhe serve, assim, de referência. 

1.2. A 7ª cadeira da EP: Mineralogia, Geologia e Princípios de 
Metalurgia 

A 7ª cadeira da EP contempla três partes, também designadas por 
cursos: Mineralogia, Geologia e Princípios de Metalurgia. A 7ª cadeira faz 
parte do 1º curso, preparatório para engenheiros civis e militares e oficiais do 
Estado Maior do Exército, e do 5.º curso ou Curso Geral, constituído por todas 
as cadeiras do currículo da EP. O curso de Princípios de Metalurgia integra 
ainda os preparatórios do 2º curso, destinado a oficiais de artilharia. Em 1854, 
o curso de Princípios de Metalurgia deixa de ser ensinado na 7ª cadeira, 
passando as matérias nele abordadas a constar do curso de Montanística e 
Docimasia, que não será tratado no presente trabalho. Em 1898, os 
responsáveis pela EP reconhecem que a preparação em Geologia ministrada 
na 7ª cadeira é insuficiente e decidem modificar o seu regime de estudos, 
passando a Mineralogia e a Geologia a ser regidas separadamente em anos 
lectivos distintos. A partir de 1902, o curso de Mineralogia pertencente à 7ª 
cadeira passa a fazer parte do curso de habilitação para o magistério 
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secundário de Matemática, Ciências Físico-Químicas, Ciências Histórico-
Naturais e Desenho.  

Uma vez retirado da 7ª cadeira o curso de Princípios de Metalurgia, a 
maioria das aulas é dedicada à Mineralogia: 55 num total de 100. É dada 
preferência a matérias ligadas à descrição e classificação dos minerais e o 
estudo da Cristalografia geométrica é extensamente desenvolvido. Na parte 
da Geologia, uma dúzia de aulas destina-se ao estudo das rochas mas também 
este partilha do carácter descritivo apresentado pela Mineralogia. Nas 
restantes lições, que não chegam a perfazer trinta, são abordadas matérias 
que se podem considerar como pertencendo à Geologia, como é o caso de 
fenómenos associados à formação das rochas e o de teorias relativas à história 
da Terra. Apenas uma aula, a última, trata de depósitos minerais com 
interesse económico. Registe-se, no entanto, que são os próprios professores 
da 7ª cadeira a admitir que não leccionam a maior parte das lições dedicadas à 
Geologia. 

O programa da 7ª cadeira pouco se modifica com o decorrer dos 
anos; a sua estrutura geral permanece a mesma e apenas se registam 
alterações pontuais ao nível das matérias. Por exemplo, a meio da década de 
1860, é introduzida a relação entre a estrutura cristalina dos minerais e a sua 
composição química, bem como o estudo dos sistemas de cristalização, com 
destaque para a teoria e os trabalhos de René Just Haüy (1743-1822). Na 
Geologia introduz-se o estudo, breve, de alguns fenómenos de carácter causal, 
como sismos, vulcões e a acção dos agentes de geodinâmica externa. Outras 
novidades são a introdução da teoria das glaciações e as ideias de Élie de 
Beaumont (1798-1874) mas talvez a mais significativa seja a apresentação, 
pela primeira vez, das grandes divisões da história da Terra com base na 
evolução orgânica: Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico. 

No que respeita aos trabalhos práticos da 7ª cadeira, pouco se sabe 
sobre o modo como os mesmos decorrem mas tudo leva a crer que, pelo 
menos nos primeiros anos de funcionamento da EP, terão sido 
eminentemente demonstrativos, com preponderância para o papel 
desempenhado pelo lente, não participando os alunos de forma efectiva na 
maioria dos trabalhos. Os trabalhos práticos contemplam, principalmente, a 
descrição, identificação e classificação de exemplares mineralógicos, 
litológicos e paleontológicos, tendo como suporte as colecções, primeiro, do 
Gabinete de Mineralogia e, mais tarde, da Secção de Mineralogia do Museu de 
História Natural. Realizam-se também, se bem que de forma limitada, análises 
químicas e pirognósticas que ajudam na determinação da composição dos 
minerais. No que diz respeito aos exercícios de Cristalografia, e tendo em 
conta o modo como esta matéria é apresentada, os mesmos parecem ser 
resolvidos através do recurso a operações geométricas, não sendo certa a 
utilização de modelos cristalográficos. 
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1.3. Os professores da 7ª cadeira 

No dia 3 de Abril de 1840, depois de realizado concurso público, o 
lugar de lente proprietário da 7ª cadeira é ocupado por Francisco António 
Pereira da Costa (1809-1888) que permanece na EP até 1886. Pereira da Costa 
é formado pelas Faculdades de Medicina e Filosofia da Universidade de 
Coimbra. Entre 1857 e 1869 lecciona de forma intermitente, uma vez que 
exerce, simultaneamente, a função de director da Comissão Geológica do 
Reino, criada em Agosto de 1857. O carácter histórico-natural que Pereira da 
Costa imprime ao programa da 7ª cadeira resulta, principalmente, da sua 
formação na Universidade de Coimbra, onde frequenta a cadeira conjunta de 
Zoologia e Mineralogia. A abordagem histórico-natural que Pereira da Costa 
possui relativamente à Geologia é, aliás, confirmada pela sua actuação e pelo 
trabalho científico desenvolvido enquanto director da Comissão Geológica, 
revelando uma quase completa inaptidão para o trabalho de campo e 
privilegiando o trabalho de gabinete. 

Em Maio de 1844, depois de terminado o Curso Geral da EP e 
enquanto aluno da Escola do Exército, José Maria Latino Coelho (1825-1891) é 
nomeado lente substituto da 7ª cadeira. Torna-se lente proprietário em 1886, 
quando Pereira da Costa deixa a EP. Latino Coelho começa por reger o curso 
de Princípios de Metalurgia e parte do curso de Introdução à História Natural 
dos Três Reinos. No que respeita à 7ª cadeira, a sua actividade docente 
aumenta no período em que Pereira da Costa se encontra em funções na 
Comissão Geológica, apesar deste nunca ter abandonado completamente a 
regência da cadeira. Independentemente desta situação, e enquanto lente 
substituto, Latino Coelho é chamado a reger a 7ª cadeira por diversas vezes. A 
partir de 1876, passa mesmo a fazê-lo de modo permanente, uma vez que 
Pereira da Costa é dispensado da leccionação, dedicando-se, exclusivamente, 
à direcção da Secção de Mineralogia do Museu de História Natural. Constata-
se assim que, mesmo enquanto lente substituto, Latino Coelho é responsável 
pela regência da 7ª cadeira em certos períodos e é de admitir que tenha sido o 
principal responsável pelo desenvolvimento dado ao ensino da Cristalografia 
geométrica. O desenvolvimento dado à Cristalografia geométrica pode ser 
entendido no contexto de formação dos alunos que frequentam a EP: o 
currículo desta instituição fornece-lhes uma forte preparação matemática, o 
que faz da Cristalografia geométrica uma matéria particularmente adequada e 
mesmo apetecível. 

Depois de Latino Coelho se tornar lente proprietário da 7ª cadeira, o 
lugar de lente substituto é ocupado por Francisco Ferreira Roquette (1844-
1931) em Fevereiro de 1887. Ferreira Roquette é engenheiro civil pela EP e 
pela Escola do Exército e formado em Engenharia de Minas pela Escola de 
Minas de Paris. Pertence ao Corpo de Engenharia da Secção de Minas e 
trabalha nos Serviços Geológicos durante as duas primeiras décadas do século 
XX. Ferreira Roquette é um exemplo do ‘engenheiro burocrata’, com uma 
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carreira assegurada no Estado onde progride e transita de instituição para 
instituição mais por via de mecanismos de progressão na carreira do que 
propriamente por competência e adequação ao trabalho desempenhado. O 
gosto de Ferreira Roquette pela Matemática leva-o a prosseguir o 
desenvolvimento dado por Latino Coelho ao ensino da Cristalografia 
geométrica na 7ª cadeira. Por outro lado, a sua formação em França é 
direccionada para a Mineralogia, o que também se reflecte na sua actividade 
docente. Em 1892, Ferreira Roquette passa a lente proprietário da 7ª cadeira 
e, quando a FCUL é criada em 1911, transita para o corpo docente dessa 
instituição. 

Os alunos que frequentam a 7ª cadeira da EP aprendem, 
basicamente, a descrever e classificar espécimes, bem como a resolver 
exercícios de Cristalografia geométrica, o que configura uma abordagem 
predominantemente histórico-natural das matérias leccionadas, que resulta, 
em grande parte, da formação e actuação dos lentes, que mais não fazem do 
que reproduzir o que aprenderam, do modo como aprenderam, não 
introduzindo qualquer tipo de alteração original no ensino ministrado. Os 
lentes que sucedem a Pereira da Costa na regência da 7ª cadeira são 
engenheiros formados na EP que o tiveram como professor e que lhes serve 
de modelo. Assim, aquilo que é verdadeiramente ensinado na 7ª cadeira não 
passa de uma variante peculiar do estudo de uma parte da História Natural, a 
Mineralogia, que tem como referência primeira, e já longínqua, o estudo das 
Ciências Naturais na Universidade de Coimbra, mas destituído este, agora, do 
seu carácter utilitário. Peculiar porque o programa da 7ª cadeira da EP 
enfatiza o estudo da Cristalografia geométrica de acordo com uma abordagem 
matemática particularmente adequada à tradição de ensino existente na EP, 
tida como fundamental na preparação de futuros engenheiros militares. 

2. O ENSINO DA GEOLOGIA NA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 
UNIVERSIDADE DE LISBOA (FCUL): A LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
HISTÓRICO-NATURAIS 

Com a instauração da Primeira República, são criadas, em 1911, duas 
novas universidades, uma em Lisboa e outra no Porto, procurando-se assim 
acabar com o monopólio da Universidade de Coimbra. Por sua vez, em cada 
umas das três universidades portuguesas é instituída uma faculdade de 
ciências. Apesar de, tradicionalmente, a história da FCUL assumir que esta 
instituição é a sucessora natural da EP, a questão da filiação e continuidade 
entre as duas instituições é bastante mais complexa. Se é possível perceber 
linhas de continuidade ao nível dos espaços, dos funcionários e mesmo do 
corpo docente e discente, deve salientar-se a diversidade do ideário e da 
estrutura do ensino praticado, resultantes da mudança política do regime. Em 
especial, destaca-se a importância que a investigação científica em contexto 
universitário adquire com o regime republicano, tomando como modelo a 
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universidade alemã do século XIX. As novas faculdades de ciências 
configuram-se assim, simultaneamente, como instituições de ensino e prática 
cientifica, sendo uma das suas principais missões a iniciação dos estudantes 
nesta última. 

2.1. A licenciatura em Ciências Histórico-Naturais 

De acordo com a legislação publicada em 1911, as novas faculdade de 
ciências de Lisboa, Porto e Coimbra organizam-se em três secções: 1ª, Ciências 
Matemáticas; 2ª, Ciências Físico-Químicas; 3ª, Ciências Histórico-Naturais. No 
que respeita a graus académicos, conferem o bacharelato — que passa a 
designar-se licenciatura a partir de 1918 — e o doutoramento. A 3ª secção, 
Ciências Histórico-Naturais, é constituída por dois grupos: o 1º de Ciências 
Geológicas e o 2º de Ciências Biológicas. As disciplinas que fazem parte do 1º 
grupo são: Mineralogia e Geologia (curso geral), Mineralogia e Petrologia, 
Cristalografia, Geologia, Geografia Física e Física do Globo e Paleontologia. As 
disciplinas de Cristalografia e Geografia Física e Física do Globo são semestrais 
e as restantes anuais. 

Os alunos que pretendem obter o bacharelato/licenciatura em 
Ciências Histórico-Naturais devem frequentar todas as disciplinas da 3ª secção 
— com excepção da Mineralogia e Geologia (curso geral) que se destina aos 
preparatórios de engenharia — a cadeira de Matemáticas Gerais da 1ª secção 
e os cursos gerais de Física e de Química e a cadeira de Análise Química da 2ª 
secção. É obrigatória a realização de trabalhos práticos que decorrem nos 
laboratórios, assim como a presença em excursões geológicas realizadas nos 
arredores de Lisboa. O doutoramento em Ciências Histórico-Naturais é 
concedido depois de tirocínio num laboratório nacional ou estrangeiro 
durante um ano e da apresentação e defesa pública de uma tese original. 

Os programas das disciplinas do grupo de Ciências Geológicas 
confirmam o carácter histórico-natural que a própria designação dos graus 
académicos atribuídos fazem supor. Pode mesmo dizer-se que as disciplinas 
de Mineralogia e Petrologia, Cristalografia, Geografia Física e Física do Globo, 
Geologia e Paleontologia consistem no desenvolvimento em extensão e 
profundidade dos principais assuntos que faziam parte da 7ª cadeira da EP. 
Quanto ao curso geral de Mineralogia e Geologia, destinado a futuros 
engenheiros, é, basicamente, uma cópia da 7ª cadeira. A própria equivalência 
entre as disciplinas de Ciências Geológicas da FCUL e a 7ª cadeira corroboram 
esta situação: a Cristalografia e a Mineralogia e Petrologia equivalem à 1ª 
parte da 7ª cadeira (Mineralogia); a Cristalografia, a Mineralogia e Petrologia, 
a Geologia e a Mineralogia e Geologia (curso geral) equivalem à totalidade da 
7ª cadeira. O estudo descritivo de rochas e minerais e da Cristalografia 
continua a ser preponderante relativamente ao de matérias mais 
eminentemente geológicas: a Cristalografia tem direito a uma disciplina 
própria, a Mineralogia é abordada tanto na cadeira de Mineralogia e 
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Petrologia como na de Geologia e o mesmo sucede com a Petrologia, que 
consta igualmente do programa das duas anteriores disciplinas. Já a disciplina 
de Geografia Física e Física do Globo aborda muitas matérias que se podem 
considerar como sendo mais do âmbito da Geografia do que da Geologia; na 
verdade, esta disciplina é frequentada principalmente pelos alunos da 
licenciatura em História e Geografia provenientes das Faculdades de Letras. 

Deve, no entanto, assinalar-se que tanto a estrutura como a 
explicitação dos conteúdos dos programas das novas disciplinas são agora 
mais claros e coerentes e que algumas matérias deixam de ser abordadas, 
enquanto outras o passam a ser. É assim que, por exemplo, desaparece a 
discussão dos sistemas de classificação característicos do século XVIII e que, 
na Mineralogia, se destacam as matérias relativas à química dos minerais. A 
química mineralógica é, aliás, uma das matérias mais extensamente 
desenvolvidas nos programas de Mineralogia e Petrologia e Mineralogia e 
Geologia. No que respeita à Geologia, as assuntos abordados na geodinâmica 
interna e externa são claramente diferenciados, utilizando-se esta 
terminologia pela primeira vez. Também é introduzido, se bem que de forma 
breve, o estudo da Sismologia e da Tectónica. Quanto aos trabalhos práticos, é 
notório o papel de relevo que os mesmos adquirem no novo contexto 
universitário, uma vez que são considerados determinantes na preparação de 
futuros investigadores. Todas as disciplinas do grupo das Ciências Geológicas 
possuem um programa claro e detalhado relativamente aos trabalhos práticos 
que devem ter lugar no Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico, 
anteriormente Secção Mineralógica do Museu de História Natural anexo à EP. 
Esta circunstância é reveladora da percepção do laboratório como espaço por 
excelência da prática da investigação científica que se pretende ver 
implementada e desenvolvida na nova universidade. Todavia, uma vez que a 
investigação laboratorial tout court não é característica das Ciências 
Geológicas, ela é transposta para e adaptada a esta área do conhecimento sob 
a forma de trabalho de gabinete, onde os estudos e trabalhos realizados 
beneficiam, agora, de novo equipamento entretanto adquirido, como 
microscópios petrográficos, goniómetros de reflexão e modelos 
cristalográficos. Tanto os trabalhos práticos como a investigação realizados no 
Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico mantêm, no entanto, um 
carácter histórico-natural, uma vez que não fogem à descrição, identificação e 
classificação de minerais, rochas e fósseis. As poucas excursões geológicas 
obrigatórias previstas têm como objectivo, basicamente, a observação da 
distribuição de diversos tipos de litologias no terreno, a acção dos agentes de 
geodinâmica externa e, eventualmente, um conhecimento sumário da história 
geológica do território de Portugal continental. 
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2.2. Os professores do grupo de Ciências Geológicas da FCUL 

Aquando da criação da Universidade de Lisboa, são transferidos da EP 
para a FCUL espaços e equipamentos, alunos e professores; o próprio director 
da FCUL é o antigo director da EP. A FCUL herda um corpo docente 
constituído, em grande parte, por engenheiros militares. É assim que se 
explica a ocupação do lugar de professor ordinário do grupo de Ciências 
Geológicas por Ferreira Roquette. O lugar de professor extraordinário é 
ocupado por Alfredo Augusto Freire de Andrade (1859-1929) e os dois lugares 
de 2º assistente por Francisco Luís Pereira de Sousa (1870-1931) e Alfredo 
Augusto de Oliveira Machado e Costa (1870-1952). 

Tal como Ferreira Roquette, também Alfredo Augusto Freire de 
Andrade transita da EP. E, tal como ele, é um engenheiro militar formado, 
primeiro, pela EP e, em seguida, pela Escola do Exército. É, igualmente, 
engenheiro de minas pela Escola de Minas de Paris. Em Dezembro de 1908, 
Freire de Andrade é nomeado lente substituto da 7ª cadeira da EP mas nunca 
chega a leccionar, efectivamente, neste estabelecimento de ensino, devido 
aos inúmeros cargos que desempenha durante os últimos anos da Monarquia 
(entre outros, é Governador Geral de Moçambique). Quando a FCUL é criada, 
integra o corpo docente da instituição como professor extraordinário do 1º 
grupo da 3ª secção, em 1918 passa a professor ordinário e, em 1926, torna-se 
professor catedrático. Em Novembro de 1924, é nomeado director da FCUL 
mas também a actividade de Freire de Andrade na Universidade de Lisboa é 
intermitente devido ao desempenho de diversos cargos políticos (por 
exemplo, é ministro dos Negócios Estrangeiros em 1914). Abandona a carreira 
académica na FCUL em Junho de 1928. 

Pereira de Sousa estuda primeiro na EP e conclui o curso de 
engenheiro militar pela Escola do Exército em Outubro de 1894. Em 1904, é 
nomeado engenheiro subalterno de 2ª classe do Corpo de Engenharia Civil da 
secção de Obras Públicas e, em Janeiro de 1911, passa a prestar serviço, a seu 
pedido, nos Serviços Geológicos. Depois de realizado concurso, é nomeado 2º 
assistente do 1º grupo da 3ª secção da FCUL em Novembro de 1911 e, em 
1915, é promovido a 1º assistente. Em Abril de 1929, Pereira de Sousa é 
nomeado professor catedrático e director do Museu e Laboratório 
Mineralógico e Geológico anexo à FCUL. Em 1931, é responsável pela criação 
do Boletim do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico, que tem como 
objectivo a publicação de estudos inéditos dedicados à geologia portuguesa. 

Machado e Costa começa por estudar no Colégio Militar, cursa 
artilharia na Escola do Exército e é bacharel pelas Faculdades de Matemática e 
Filosofia Natural da Universidade de Coimbra. Começa a leccionar na FCUL em 
1914, quando, após concurso público, é admitido como 2º assistente. É 
nomeado primeiro assistente em 1917 e professor catedrático em 1929. Dirige 
o Museu Mineralógico e Geológico após a morte prematura de Pereira de 
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Sousa, em 1931. Machado e Costa é ministro do Comércio e das 
Comunicações entre Janeiro e Abril de 1928. 

Em 1923, Carlos Fernando Torre de Assunção (1901-1987) é o 
primeiro licenciado em Ciências Histórico-Naturais a ser admitido como 
assistente no 1º grupo da 3ª secção da FCUL. Enquanto faz os preparatórios 
para engenheiro militar nessa faculdade, frequenta, simultaneamente, a 
licenciatura em Ciências Histórico-Naturais, que conclui em 1922. Em 1936 
doutora-se em Ciências Geológicas pela FCUL e, em 1943, ascende a professor 
catedrático. Em 1946, é temporariamente afastado da docência universitária, 
presumivelmente por motivos políticos. Torre de Assunção especializa-se em 
Mineralogia, Petrologia e Geoquímica, tendo sido um dos principais 
responsáveis em Portugal pela modernização destas especialidades científicas. 

Apesar da estrutura geral dos programas e de alguns conteúdos 
conferirem às novas disciplinas de Ciências Geológicas da FCUL um carácter 
menos anacrónico quando comparado com o da 7ª cadeira, é notório que 
continua a existir uma forte componente histórico-natural na qual a descrição 
e a classificação de espécimes mineralógicos, litológicos e paleontológicos 
possuem ainda um lugar de destaque. Tal como se verificava na 7ª cadeira da 
EP, o ensino de matérias geológicas com carácter mais histórico e causal é 
negligenciado, continuando a ser privilegiado o estudo da Mineralogia, 
Petrologia e Cristalografia. Na verdade, o carácter histórico-natural que as 
disciplinas de Ciências Geológicas possuem é acentuado pela natureza dos 
trabalhos práticos propostos e pela (reduzida) investigação realizada, num 
contexto em que o laboratório/gabinete é considerado como o espaço modelo 
para a realização da prática de investigação. Ou seja, o ensino das Ciências 
Geológicas na FCUL mantém, na sua essência, as principais características 
daquele que era ministrado na 7ª cadeira da EP. Pode, pois, afirmar-se, que se 
verifica uma continuidade entre as duas instituições tanto no que diz respeito 
às matérias geológicas ensinadas, como na abordagem escolhida e nos 
métodos utilizados. Esta circunstância não é de estranhar, uma vez que o 
lente proprietário da 7ª cadeira na EP, Ferreira Roquette, é o primeiro 
professor ordinário do grupo de Ciências Geológicas na FCUL, herdando, 
igualmente, a anterior Secção Mineralógica do Museu de História Natural, 
agora denominada Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico. É toda 
uma tradição que se mantém; mesmo os novos assistentes admitidos no 
quadro do grupo de Ciências Geológicas mantêm a tradição da EP de serem, 
preferencialmente, engenheiros militares a leccionar as matérias relativas à 
Geologia. 

 

CONCLUSÃO 
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No início da década de 1930, o ensino da Geologia na FCUL 
caracteriza-se por uma abordagem histórico-natural, sendo privilegiadas 
matérias do âmbito da Cristalografia, Mineralogia e Petrografia. As matérias 
geológicas de carácter mais causal e relativas à história da Terra são preteridas 
e, quando abordadas, são-no de modo breve e generalista. Esta situação 
encontra raízes na introdução tardia do ensino público das Ciências Naturais, 
e, em particular, da Geologia, em Portugal. Na segunda metade do século 
XVIII, a reforma pombalina da Universidade de Coimbra institui o ensino de 
matérias de carácter geológico no âmbito da História Natural, algo que, 
estando de acordo com o quadro geral das ciências na época, se começa a 
revelar anacrónico à medida que o século XIX avança. É no final do século XVIII 
e primeiras décadas do século XIX que, nos países ocidentais, a Geologia se 
constitui e afirma como disciplina científica autónoma, algo que acontece em 
Portugal apenas de forma limitada por intermédio dos Serviços Geológicos. 
Nas instituições de ensino, e, em particular na Universidade de Coimbra, não 
chega a instalar-se uma verdadeira cultura geológica no decorrer do século 
XIX, em parte devido à ausência de práticas de investigação sistemática, 
resultado da não criação de ‘escolas de investigação’. 

Deste modo, quem se forma na Universidade de Coimbra e vai 
ensinar Geologia noutros estabelecimentos de ensino, mais não faz do que 
reproduzir de forma acrítica aquilo que aprendeu e do modo que aprendeu, 
até porque as competências e conhecimentos geológicos que possui não são, 
na maior parte das vezes, suficientes para que as coisas se passem de outro 
modo. É o que sucede com Pereira da Costa quando se torna professor na EP: 
a abordagem histórico-natural apresentada pelo programa da 7ª cadeira e o 
tipo de matérias que contempla reflectem a sua formação académica. Os seus 
sucessores na EP — afinal, directa ou indirectamente, seus alunos — mantêm 
as principais características da cadeira mas como são engenheiros militares 
parcialmente formados na própria instituição, imprimem-lhe um cunho 
particular, enfatizando o estudo da Cristalografia geométrica, matéria que 
especialmente adequada à tradição de extensa formação matemática que a 
EP apresenta. 

Em 1911, a criação pelo regime republicano das três faculdades de 
ciências é um empreendimento significativo, até porque, em Portugal, o 
ensino superior nunca passou pelas transformações experimentadas na 
Europa pela maior parte do ensino superior a partir do início do século XIX. 
Não sendo possível começar do zero, as novas faculdades herdam espaços, 
professores, alunos, pessoal e também tradições de ensino de instituições 
anteriores. É assim que, da herança que transita da EP para a FCUL, faz parte 
todo o universo da 7ª cadeira, pelo que não é de estranhar que o ensino de 
Geologia nas duas instituições possua características muito semelhantes. De 
certo modo, durante as primeiras décadas do século XX, a própria investigação 
realizada na FCUL vai caucionar o carácter histórico-natural do ensino da 
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Geologia, uma vez que se centra no trabalho de gabinete, com destaque para 
os estudos mineralógicos e petrográficos e a descrição, classificação e 
organização das colecções do Museu. Este tipo de investigação tem por 
modelo o laboratório e, conforme o demonstram o plano de estudo das 
licenciaturas e os programas dos trabalhos práticos, este é o modelo instituído 
nas faculdades de ciências, onde se pretende, para além de ensinar, promover 
a investigação, iniciando os estudantes na sua prática. 

Assim, pode dizer-se que, tanto na EP, como na FCUL, a Geologia é, 
na realidade, um ‘lugar estranho’, uma vez que não se encontra presente no 
ensino ministrado uma das características mais distintivas desta disciplina 
científica: a prática de trabalho de campo que permite a leitura e a 
interpretação do território de modo a possibilitar a (re)construção da sua 
história geológica. 

Apesar de, no presente trabalho, ser apresentado e discutido um 
estudo de caso, defende-se que, a partir do mesmo, é possível fazer algumas 
generalizações acerca do ensino da Geologia em Portugal durante o século XIX 
e início do século XX. Conforme se constata, quando a EP é criada em 1837, o 
ensino da Geologia baseia-se naquele que é ministrado na Universidade de 
Coimbra, que é, na época, a única instituição de ensino público onde são 
leccionadas matérias relativas à Geologia. Assume-se que algo de idêntico se 
deve ter passado com o ensino da Geologia na Academia Politécnica do Porto, 
igualmente criada em 1837. Com o implantação do regime republicano, a 
acção centralizadora do Estado português leva a que cursos, obtenção de 
graus académicos, programas das disciplinas e regime de estudos, entre 
outros, sejam comuns às três universidades portuguesas, pelo que o ensino da 
Geologia nestas instituições é, necessariamente, muito idêntico. No entanto, 
alguma investigação histórica já realizada aponta para a existência de factores 
locais idiossincráticos, como a acção de certos professores, que se revelaram 
decisivos nas características apresentadas pelo ensino da Geologia em 
diferentes instituições. Apenas a realização de estudos idênticos aquele aqui 
apresentado em diversas outras instituições de ensino, permitirá conhecer o 
panorama geral do ensino da Geologia em Portugal ao longo dos séculos XIX e 
XX. 
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Na extensão do projecto "MAERUA – Motivações e resultados da 

Missão Botânica de Moçambique" do Instituto de Investigação Científica 
Tropical (IICT), financiado pela FCT, no âmbito da História da Ciência, temos 
procurado, não somente atender à sua periodização efectiva (1942-1948), 
como também à sua contextualização no continuum histórico-científico que se 
impõe, remontando, assim, ao pioneiro labor desenvolvido no Instituto 
Botânico adjacente à Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Com 
efeito, em larga medida devedora dos trabalhos desenvolvidos sobretudo por 
Luiz Wittnich Carrisso (1886-1937), a Missão Botânica de Moçambique (MBM) 
cristalizaria, à semelhança de outras suas congéneres, a ideia-mater de uma 
ocupação científica ultramarina que se vinha configurando ainda antes da 
promulgação da Constituição do Estado Novo. 

Com base na investigação já desenvolvida, esta comunicação 
procurará versar: i) a contribuição do herbário de Moçambique organizado 
pelo Instituto Botânico de Coimbra, analisando as suas prováveis implicações 
na organização, disposições e consecução final da MBM, bem como as 
inferências possíveis num quadro político de valorização económica das 
colónias e, por extensão, da metrópole; ii) as dinâmicas das redes científicas 
que reclamariam, explícita ou silenciosamente, a centralidade da ciência para 
o projecto de edificação colonial que então se adensava; iii) o acervo 
documental do IICT, nomeadamente no que ao diálogo entre as duas 
instituições diz respeito. 

 
 
 

"A vegetação é o indicador mais seguro da riqueza potencial de um país 
e o seu conhecimento a base indispensável para a sua utilização racional. 
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O mapa fitológico é por consequência um elemento de primacial importância 
cartográfica. 

Daqui resulta que a publicação do Atlas do nosso Império Colonial 
exige que nele fiquem as cartas fitogeográficas das nossas grandes colónias africanas." 

(ASC-IICT1: 551.A2, 1; 32, 12-01-1940)3

Em rigor, esta “aliança, nem sempre pacífica e nem sempre acrítica, 
observada entre ciência, tecnologia e poder político” (MARTINS: 2010: 26), 
remonta, ainda que de forma avulsa, às viagens filosóficas concebidas pela 
Academia Real das Ciências de Lisboa (1779), posteriormente desenvolvidas 
no quadro de outros organismos que, de herança iluminista, procurariam 
também responder e adaptar-se às múltiplas conjunturas nacionais e 
internacionais, mormente pela afirmação da soberania portuguesa sobre os 
seus territórios de além-mar. Tais foram os casos da Sociedade de Geografia 
de Lisboa (SGL) (1875), da Comissão Central Permanente de Geografia (1876), 
da Comissão Central de Geografia (1880) e da Comissão de Cartografia (CC) 
(1883). A última, privilegiando embora o reconhecimento geográfico das 
colónias em geral, e a determinação das suas fronteiras em particular, 
esboçava já um plano de investigação científica ultramarina sobre ao que à 
Natureza e ao Homem respeitava, organizando e enviando, para o efeito, 
missões científicas. Emergia, então, a ideia de que “um efectivo progresso 
económico assente numa eficaz emigração metropolitana, e entrelaçados 

 

PREÂMBULO 

Passadas quase quatro décadas sobre o fim do império português, a 
historiografia que vem sendo produzida sobre a questão colonial intrínseca ao 
Estado Novo parece versar sobretudo a ideologia imperial no período de 
consolidação do regime, os laços económicos que uniram a metrópole e os 
territórios de África, e, mais recentemente, as realidades coloniais durante o 
período do salazarismo. Tende-se, assim, a negligenciar uma dimensão que 
consideramos fundamental. Falamos, aqui, da ciência e da sua articulação aos 
interesses políticos e económicos a montante e a jusante da ideologia 
ultramarina. 

                                                                 
1 Arquivo dos Serviços Centrais do Instituto de Investigação Científica Tropical. As 
referências a este Arquivo são feitas nos seguintes termos: ASC-IICT: número de 
Processo (com indicação, em nota de rodapé, do título do mesmo aquando da sua 
primeira menção), número de volume do Processo (quando a este houver lugar); 
número de documento (na sua ausência é assinalado por s/n), data do documento. 
Merecedoras de nota de rodapé são as informações atinentes aos documentos que 
julgamos de particular importância para a nossa exegese. 
2 Processo da Missão Botânica de Moçambique. 
3 Da Informação n.º 116 da Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais 
(JMGIC), redigida pelo seu presidente José Bacellar Bebiano (1894-1967), e dirigida ao 
ministro das Colónias Francisco José Vieira Machado (1898-1972). 
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num racional sistema administrativo, dependia do conhecimento profundo do 
terreno” (MARTINS: 2010: 28). 

Acolhida pela 1.ª República, porquanto se “reflectia, discutia e 
idealizava a investigação científica a efectuar nas colónias, como parte 
inextrincável do desenvolvimento e afirmação do país perante si próprio e o 
palco internacional” (MARTINS: 2010: 28), a CC sobreviveria à sua capitulação, 
prolongando-se durante os anos preliminares da Ditadura que remodelou 
estruturalmente a administração ultramarina, vindo a ser remodelada em 
1936, no âmbito da reforma do Ministério das Colónias (MC) ditada pelo 
Estado Novo, passando então a designar-se de Junta das Missões Geográficas 
e de Investigações Coloniais (JMGIC). 

Competindo a este orgão inovador estudar os problemas relativos 
aos serviços geográficos das colónias; estudar as questões de ordem 
diplomática ou técnica no quadro da geografia política; apreciar as 
publicações coloniais e geográficas, nacionais e estrangeiras, de acordo com 
os interesses portugueses e da sua contribuição para o reconhecimento 
científico das colónias; orientar e promover os trabalhos de investigação 
científica em consonância com a especificidade de cada colónia; organizar 
missões científicas às colónias; recolher e conservar o material científico 
coligido pelas missões; promover e subsidiar, na metrópole, os respectivos 
trabalhos de gabinete e subsequentes publicações, o Decreto-Lei 26 180, de 7 
de Janeiro de 1936, marcaria, pois, uma viragem decisiva na política de 
investigação científica colonial, doravante entendida como a pedra angular 
para a instalação de uma verdadeira administração colonial. 

Cristalizava-se, assim, a ideia de uma ocupação científica que, de 
resto, vinha sendo amplamente discutida, não apenas por entre o escol da 
intelectualidade portuguesa da época, como também pelos diversos sectores 
das elites políticas, ao mesmo tempo que era divulgada, senão promovida, 
pelos periódicos de maior circulação interna. 

Posteriormente alvo de múltiplas estruturações que desvelam sobre 
as várias conjunturas nacionais e internacionais vividas desde a data da sua 
criação à sua extinção, ou, melhor dito, à sua conversão, primeiro em 
Laboratório Nacional de Investigação Científica Tropical (1979), depois em 
Instituto de Investigação Científica Tropical (1983)1

Um dos muitos percursos possíveis, ainda que parcelar, para a 
reconstituição desta história, ou, melhor dito, para a “passagem da realidade 

, (re)fazer a(s) história(s) 
deste(s) trajecto(s), é “(re)alinhar o conhecimento da História da Ciência e da 
Tecnologia em Portugal, inscrevendo-o na visão mais abrangente da 
totalidade do país, sem o qual permaneceríamos todos mais áridos de saber” 
(MARTINS: 2010: 26). 

                                                                 
1 Em rigor, o Laboratório Nacional de Investigação Científica Tropical receberia a 
designação definitiva de Instituto de Investigação Científica Tropical pelo Decreto-Lei 
105/82, de 8 de Abril de 1982. 
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histórica à verdade histórica” (HALKIN: 1973: 50), será, porventura, o estudo 
das missões organizadas pela JMGIC na qualidade de organismos próprios e 
independentes, conquanto urdidas num contexto mais alargado e ao qual se 
não furtam tantas realidades quantas representações destas. É, pois, neste 
paradigma de análise que filiamos a Missão Botânica de Moçambique (MBM). 

Contemplada no Plano de Ocupação Científica do Ultramar Português 
elaborado pela JMGIC e proposto ao Governo em 1941, a MBM inscrever-se-
ia, não apenas num quadro conjuntural de charneira, desta feita em declarada 
articulação com os interesses subjacentes a uma colonização intensiva dos 
territórios ultramarinos, como também num continuum histórico-científico 
que remontaria ao pioneiro labor desenvolvido no Instituto Botânico 
adjacente à Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra.  

Em larga medida devedora dos trabalhos conduzidos sobretudo por 
Luiz Wittnich Carrisso (1886-1937), a MBM, ambicionada que foi ainda antes 
da promulgação da Constituição do Estado Novo, e à semelhança de outras 
suas congéneres, procuraria também confluir para a implementação de um 
projecto ultramarino através do qual Portugal procurava cumprir a sua 
finalidade histórica.  

É, pois, a partir da investigação desenvolvida na extensão do projecto 
"MAERUA – Motivações e resultados da Missão Botânica de Moçambique" do 
Instituto de Investigação Científica Tropical, financiado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, no âmbito da História da Ciência1

Não tendo sido sempre uma questão exclusivamente oficial, o tema e 
a urgência do  estudo científico das colónias ganhariam ânimo, não apenas no 
seio de organismos privados, como no interior das instituições académicas. L. 
W. Carrisso, na sua dupla qualidade de director do Instituto Botânico da 
Universidade de Coimbra e de presidente da Sociedade Broteriana, posições 
que assumira em 1918 na sequência do jubileu do seu antecessor Júlio 
Augusto Henriques (1838-1928), às quais acresceriam as de vogal da Junta de 
Educação Nacional (JEN) (1929), vice-reitor da Universidade de Coimbra 
(1929-31) e membro do Conselho do Império Colonial (1934-37), consideraria, 
amiúde e afincadamente, sobre o papel que às universidades deveria 
pertencer na resolução das lides desta ordem. Em conferência proferida na 
segunda edição da Semana das Colónias (1928, SGL), manifestar-se-ia contra o 
estabelecimento de missões de carácter científico com sede permanente nas 

, que o ensaio ora 
apresentado procura abordar, ainda que em linhas muito gerais, o modo 
como esta Missão, que se veio configurando desde cedo, reflecte, a seu modo, 
a intersecção entre as várias dinâmicas políticas, económicas e científicas que 
convergiriam no programa de edificação colonial. 

A CIÊNCIA NA AGENDA COLONIAL 

                                                                 
1 Referência HC/0046/2009. 
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colónias, discorrendo sobre as muitas carências registadas in loco, 
designadamente no que aos trabalhos de estudo competiria. Alvitre que 
reiteraria mais tarde, na Universidade do Porto, por ocasião da I Exposição 
Colonial Portuguesa (1934): "A instalação, no momento actual, de bases 
científicas nas colónias (...) parece-me dispendiosa, inconveniente, e nalguns 
casos praticamente impossível. Não é fácil reunir, de um momento para o 
outro, todos os elementos que uma tal base necessariamente exige (...) Essas 
bases existem na metrópole, principalmente dentro das organizações 
universitárias. Seria apenas necessário completá-las, de acordo com a sua 
função colonial" (CARRISSO: 1934: 22). Mais do que reivindicar dos poderes 
públicos os recursos humanos e materiais capitais ao sucesso dos trabalhos 
estabelecidos e vindouros, L. W. Carrisso reclamava, sobretudo, o lugar dos 
círculos universitários enquanto epicentros a privilegiar no âmbito da 
investigação científica colonial. Uma tarefa que instava ser nacionalizada: "É 
necessário que nesse campo o nosso País se afirme, por forma a que não 
possam subsistir dúvidas acerca da sua capacidade em valorizar os nossos 
vastos domínios coloniais. Mas é necessário que esses trabalhos de 
investigação sejam feitos por portugueses, orientados e dirigidos por 
instituições científicas portuguesas. (…) É a nós (…) que compete o inventário 
científico do que é nosso, e, se não o fizermos, confiando a outros esse 
trabalho, perderemos, perante o mundo civilizado, um dos melhores títulos de 
posse" (CARRISSO: 1928: 232-233). 

Espelhando um contexto internacional de pressão que vinha 
grassando sobre os domínios ultramarinos portugueses, quer pela emergência 
da "ideia da 'missão civilizadora' que incumbia aos povos detentores de 
colónias e a de que estas últimas detinham riquezas inexploradas que deviam 
ser postas ao serviço do desenvolvimento económico" (ALEXANDRE: 1993: 
1118), quer pela publicação do relatório Ross (1925)1

Convicto da finalidade económica do conhecimento científico das 
colónias, designadamente na matéria que lhe vinha sendo mais próxima, a 
botânica

, L W. Carrisso afirmava, 
assim, uma vocação colonizadora à qual a ciência não seria alheia. Preceito 
que, de resto, auferiria renovada pertinência no decorrer da década de trinta, 
quando por diversas ocasiões correram rumores sobre a partilha das colónias 
portuguesas entre outras potências europeias. 

2

                                                                 
1 A pedido da Comissão Temporária sobre a Escravatura da Sociedade das Nações, o 
sociólogo americano Edward Alsworth Ross (1866-1951) havia estado em Angola e 
Moçambique, vindo a acusar as autoridades portuguesas de práticas de trabalho 
forçado próximas da escravatura. 

, e, por extensão, a exploração agrícola, L W. Carrisso relembraria "a 

2 Convimos nesta ressalva atendendo ao seu percurso académico. Para uma apreciação 
biográfica de L. W. Carrisso remetemos o leitor interessado para CARTARIO, Luiz de 
Abreu. 2005. “Biografia”. Freitas, Helena; Amaral, Paulo; Ramires, Alexandre; Sales, 
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urgência de transmudar a ciência experimental em ciência de aplicação 
norteada por políticas e planos concretos de colonização" (MARTINS: 2010: 
28): “O conhecimento da flora colonial tem, além do seu objectivo 
estritamente científico, uma finalidade económica (...) O trabalho do botânico 
não pretende apenas alcançar, com objectivos de ciência pura, o 
conhecimento das formas vegetais e das suas associações. Visa ainda outros 
objectivos: a investigação das condições do meio físico e biológico, do quadro 
em que a actividade humana se há-de desenvolver, em que a colonização se 
há-de realizar, no seu triplo aspecto de valorização das raças indígenas, de 
fixação da raça colonizadora e da colaboração harmónica entre ambas. Como 
o cartógrafo, o climatologista, o geólogo, o zoólogo e o etnógrafo, o botânico 
é, mais do que qualquer deles, o dianteiro que abre o caminho à ocupação 
económica, racionalmente conduzida” (CARRISSO: 1936: 384-385). Um mote 
que vinha ganhando viva voz desde o 2.º Congresso Colonial Nacional (SGL, 
1924), no qual, em tese apresentada, reclamava o almirante Ernesto de 
Vasconcellos (1852-1930): "O estudo científico das Colónias é a base de toda a 
sua administração (...) entendemos de preferência conhecer a biogeografia 
económica das colónias, no sentido de pormos em evidência os seus valiosos 
recursos, como factores da colonização" (VASCONCELLOS: 1924: 1-2). 

Mas L. W. Carrisso sobressairia ainda neste ditame, empenhado que 
estava numa causa que lhe era particularmente cara. Para o botânico de 
Coimbra, a par da educação, do ensino e da investigação, docentes e discentes 
deveriam ser os agentes de uma inadiável propaganda colonial: "É preciso 
fazer compreender ao povo que essa costa de África não é uma espécie de 
inferno terrestre para onde só são relegados os desgraçados (…) A 
investigação científica colonial, feita por portugueses, eis a forma de 
resolvermos esse problema. Haja em Portugal algumas dezenas de 
professores, que tenham pisado a terra africana, (…) serão eles os agentes 
naturais da propaganda (…)” (CARRISSO: 1928: 234). 

Motivos de sobra para conceber, organizar e dirigir pessoalmente as 
duas primeiras missões botânicas realizadas em Angola1

                                                                                                                                              
Fátima (coord.) Missão Botânica Angola (1927-1937). Coimbra: Imprensa da 
Universidade, pp. 9-20. 
1 Referimo-nos, aqui, à Missão Botânica da Universidade de Coimbra, em 1927, e à 
Missão Académica de 1929. 

 findas as quais, por 
meio de conferências e relatórios vários, vivificaria as suas próprias 
convicções, destacando, em particular, os resultados da Missão Académica de 
1929, em abono provável das facilidades concedidas pelo então Secretário 
Provincial da Agricultura de Angola, António Torres Garcia (1890-1937), seu 
antigo discípulo, e do contributo financeiro prestado pela JEN: " (...) a Missão 
Académica, representando uma manifestação de interesse das classes mais 
cultas da Nação pelos seus domínios ultramarinos, corresponde, de certa 
maneira a uma afirmação de posse que, em face das tendências que estão 
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prevalecendo nesta matéria nos meios internacionais, tem um alto alcance e 
um significado que é desnecessário encarecer" (CARRISSO: 1935: 3). 

PROTAGONISTAS DA BOTÂNICA ULTRAMARINA 

Pese embora o facto de a flora de Angola haver tomado o cerne da 
(pre)ocupação científica de Carrisso, ponderamos aqui a hipótese de que o 
inventário florístico de Moçambique figurasse como o seu objectivo primeiro. 
Maximino Correia (1893-1969), que o acompanhou na segunda expedição a 
Angola, diz-nos a este propósito: "(...) antes de 1927, o Doutor Carrisso teve 
de dirigir-se aos Serviços Botânicos de Kew (...) para obter uns 
esclarecimentos acerca da flora de Moçambique. A resposta que veio continha 
estas palavras: 'There is probably no part of Africa of which the flora has 
beeen so little investigated as Portuguese East Africa' (...) Foi esta resposta (...) 
que o impeliu a empreender o estudo da flora africana pensando justamente, 
em primeiro lugar, no estudo da flora de Moçambique” (CORREIA: 1939: xvii-
xviii).  

Uma premissa que o nosso labor heurístico secunda. Em cópia de 
documento da JMGIC cuja data original nos é possível inferir de meados de 
1940, pode ler-se: "Como se explica e justifica que até hoje, à parte a tentativa 
local com o contrato de Sim1, o Estado nada tenha feito em Moçambique? É 
embaraçosa a resposta, mas quero lembrar neste passo o patriótico e ardente 
zelo com que o falecido Doutor Carrisso solicitou durante três anos, em 
relatórios sucessivos (1924-25-26), facilidades para ir com o seu assistente, em 
Missão gratuita, iniciar a exploração botânica de Moçambique" (ASC-IICT: 222, 
2; 2, 03-03-1952). Não nos tendo sido ainda possível apurar sobre os relatórios 
em questão, afigura-se-nos, contudo, admitir como plausível que Carrisso se 
tivesse interessado por Moçambique antes ainda das suas investidas em 
Angola. Talvez porque Angola fosse, de todas as colónias portuguesas, aquela 
que havia sido objecto mais investigações3

                                                                 
1 Thomas Robertson Sim (1858-1938); botânico escocês que havia estado em 
Moçambique em 1908 a pedido do governo da colónia. 
2 Processo do antigo Centro de Botânica. 
3 A comprová-lo estariam, entre outras, as colecções de Friedrich Welwitsch (1806-
1872), botânico austríaco contratado pelo governo português para o estudo fitográfico 
de Angola entre 1853 e 1861, e de John Gossweiler (1873-1952), técnico agrícola suíço 
contratado pelo governo de Angola em 1899. 

, ao passo que Moçambique era 
"mais desconhecido quanto às suas riquezas vegetais do que a Rodésia ou a 
Uganda, abertas (sic) à penetração europeia há bem poucos anos" (CARRISSO: 
1928: 227). Reconhecendo os trabalhos que os botânicos ingleses vinham 
desenvolvendo nas colónias da África Oriental, com o fim de as tornarem bem 
conhecidas e oferecerem um campo seguro de aplicação de capitais, urgia, 
pois, desbravar tão cobiçada colónia. 
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Sendo por enquanto difícil acendrar sobre os muitos escolhos que 
terão levado L. W. Carrisso a abdicar de tão desejado empreendimento, 
cremos que esta sua inquietação não desvaneceria. De resto, seria na esteira 
das diligências levadas a cabo pelo seu entretanto falecido mentor (J. 
Henriques), que se havia empenhado na atribuição de uma função colonial ao 
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que Carrisso manteria uma 
aturada correspondência com residentes e funcionários nas colónias, em 
particular com quem cultivava algum relacionamento com a Universidade, 
qual rede de colectores que contribuiria, através da remessa de plantas e 
sementes, para o enriquecimento do herbário colonial de Coimbra. 

Conquanto de forma embrionária, a futura MBM inscrever-se-ia, 
assim, neste paradigma de trabalhos. Diz-nos o próprio Carrisso: "De 
Moçambique recebeu o Instituto Botânico plantas colhidas pela Exma. Sr.ª D. 
Maria Sofia Pomba Guerra, antiga aluna do Instituto” e “O Sr. Engenheiro 
Gomes e Sousa, transferido de Angola para Moçambique, aqui continuou a 
sua actividade como botânico, e tem remetido para o Instituto, de que é 
assistente extraordinário, valiosas colecções provenientes sobretudo da região 
do Niassa” (CARRISSO: 1933: 100). Mas o material colhido por Maria Sofia 
Pomba Guerra, entre 1930 e 1932, e pelo engenheiro-agrónomo António de 
Figueiredo Gomes e Sousa (1896-1973), entre 1930 e 1931, excedia as 
possibilidades de trabalho do pessoal científico do herbário do Instituto 
Botânico de Coimbra, à data constituído apenas pelo naturalista Francisco de 
Ascensão Mendonça (1889-1982)1 que se debruçava sobre a flora de Angola. 
Não obstante, e através da colaboração de naturalistas ingleses do Museu 
Britânico, relações que, de resto, L. W. Carrisso sempre procurara manejar 
com destreza, os estudos destes exemplares seriam publicados no Boletim da 
Sociedade Broteriana2

Talvez pouco reconhecido, o contributo de Gomes e Sousa não se 
esgotaria, porém, nos alvores da década de trinta e tão-somente na difícil 
tarefa de herborização

, edição que Carrisso havia resgatado de um iminente 
ocaso. 

3

                                                                 
1 Naturalista do Museu, Laboratório e Jardim Botânico da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Coimbra onde exerceu várias funções, viria a integrar a JMGIC na 
qualidade de vogal adido da mesma, dirigindo a sua Secção Botânica. Discípulo de 
Carrisso, acompanhou-o nas suas expedições a Angola e mais tarde chefiaria a Missão 
Botânica de Moçambique. Foi o primeiro director do Centro de Botânica da JMGIC. 
2 Veja-se BAKER, E.G. 1933. “Lista das Leguminosas Africanas, colhidas em Angola por 
Carrisso e Mendonça (Iter Angolanum 1927), e Mário de Castro, e em Moçambique por 
Gomes e Sousa e Pomba Guerra”. Boletim da Sociedade Broteriana, sér. II, vol. VIII, pp. 
102-115 e EXELL, Mildred A. 1937. “Leguminosae from Mozambique, collected by 
Gomes e Sousa. Boletim da Sociedade Broteriana, sér. II, vol. XII, pp. 6-16. 

. Tendo iniciado o reconhecimento botânico da colónia 

3 Para uma apreciação bio-bibliográfica de António de Figueiredo Gomes e Sousa 
remetemos o leitor interessado para FERNANDES, Abílio. 1993. “Guiné- Bissau”; 
“Moçambique”. A Universidade de Coimbra e o estudo da flora e da vegetação dos 
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em 1930, na qualidade de botânico dos Serviços de Agricultura de 
Moçambique, onde "apesar de só, sem auxiliares, servindo de 'chauffeur', 
coleccionador, desenhador, microscopista, fazendo todos os serviços 
dependentes desta função" procurava "levar a bom termo um trabalho novo 
para a Colónia, do qual há (sic) maior necessidade" (SOUSA: 1932: 36), viria 
também a desempenhar as funções de agrónomo do distrito do Niassa; 
agrónomo do distrito de Inhambane e chefe da Repartição Provincial de 
Agricultura do Niassa. Uma mobilidade que lhe permitiu, não apenas organizar 
várias colecções, algumas das quais remetidas para o herbário da 
Universidade de Coimbra, mas também a elaboração de inúmeros trabalhos 
que foram dados à estampa em vulgarizações diversas. Apesar de muitos 
destes labores versarem a botânica enquanto ciência básica, neles se subleva 
um inequívoco pragmatismo económico, particularmente no que à cultura e 
exploração das madeiras e oleaginosas importa.  

Capital importância para o conhecimento botânico de Moçambique 
teve António Rocha da Torre (1904-1995). Licenciado em Ciências Histórico-
Naturais na Faculdade de Ciências de Coimbra, exerceu as funções de 
farmacêutico do Quadro de Saúde da colónia onde, entre 1933 e 1938, 
procedeu, quer nas horas vagas das suas ocupações profissionais, quer como 
delegado, por despacho do Governador-geral, ao reconhecimento botânico do 
Niassa, a estudos botânicos e à colheita de um herbário que enviou em 
remessas sucessivas para o Instituto Botânico de Coimbra. Dele extraiu mais 
tarde uma colecção completa, de 1 600 números, devidamente etiquetada e 
distribuída por famílias, com o fim de a oferecer à Instituição Botânica do 
Ministério das Colónias sob a autoridade da JMGIC (ASC-IICT: 1041

ESTADO NOVO, MISSÕES BOTÂNICAS E POLÍTICA COLONIAL 

; 1, 16-12-
1939), que a mandaria entregar ao Jardim Colonial de Lisboa (Idem; 3, 23-12-
1939), tendo sido depois transferida para o Centro de Botânica da JMGIC. 

Sobre os primeiros anos da sua actividade como colector conserva o 
Arquivo do antigo Centro de Botânica da JMGIC uma série de cartas remetidas 
a F. de Ascensão Mendonça, qual testemunho privilegiado sobre uma rede 
científica entre metrópole e colónias, ao mesmo tempo desvelador das muitas 
adversidades a que era votada a vida destes naturalistas em terras de além-
mar: "(...) Era minha intenção enviar-lhe, há tempos, algumas plantas mas, 
infelizmente, por causa da grande humidade na época chuvosa que me 
inutilizou grande parte das espécies que tinha colhido. (sic) (...) Tenho lutado 
com muita dificuldade não só com a falta de papel para secar como uma boa 
instalação (habitação) para poder trabalhar à vontade. (...)" (Torre, A. R. da; 
separatas; carta n.º 3/7, 10-06-1934). 

                                                                                                                                              
países africanos de língua oficial portuguesa. Coimbra: Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, Departamento de Botânica, pp. 59-65 e 139-148, respectivamente. 
1 Processo de António Rocha da Torre. 
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Sintomaticamente, ao acolher-se o décimo aniversário da Revolução 
Nacional (1936), reformava-se estruturalmente a orgânica do MC, criando-se a 
JMGIC, na qualidade de organismo consultivo permanente, vinculando-se 
ciência e agenda política.  

Num contexto de crise económica (parcialmente provocado pelas 
repercussões do crash de Wall Street, em 1929) na qual se procurava valorizar 
os territórios ultramarinos de forma a autonomizá-los financeira e 
economicamente1, contribuindo ao mesmo tempo para o equilíbrio 
orçamental da metrópole2

Procurava-se, assim, sustentar a nação pluricontinental em bases 
científicas sólidas, em estudos metódicos e aprofundados, de acordo com o 
disposto na Carta Orgânica do Império Colonial Português (COICP) (1933)

, conduzindo "a uma espécie de 'pacto colonial' que 
reforçava as trocas com a metrópole e as colónias" e a "favorecer a 
emergência de uma 'economia imperial', baseada no princípio segundo o qual 
a metrópole fornecia às colónias produtos manufacturados, e estas 
abasteciam-na de matérias-primas para as suas indústrias" (Léonard: 2000: 
22), tornava-se por demais evidente a importância do estudo da botânica. Do 
conhecimento científico da flora estavam dependentes o diagnóstico das 
aptidões do solo para o estabelecimento de culturas; a exploração racional 
das matérias-primas da flora espontânea (madeiras, fibras, resinas, forragens, 
entre outras); o melhoramento das espécies cultivadas; a defesa das culturas 
contra as doenças e insectos e, num sentido, mais lato, a própria protecção da 
Natureza. De resto, uma noção que vinha sendo fortalecida por entre 
exposições, congressos e conferências de índole diversa. Tais foram os casos 
da I Exposição Colonial Portuguesa, na qual foram apresentadas várias 
monografias elaboradas pela Direcção dos Serviços de Agricultura da colónia 
de Moçambique (Algodão, Cana sacarina, Sisal, Coqueiros, Silvicultura); do I 
Congresso de Agricultura Colonial (1934), com secções votadas às Culturas 
(Possibilidades Agrícolas das Colónias) e Matas (Possibilidades Florestais das 
Colónias), ou ainda da I Conferência Económica Imperial (1936), com comissão 
dedicada à agricultura indígena. 

3

                                                                 
1 Ainda que sujeitos à superintendência e fiscalização do Ministério das Colónias. Veja-
se o Art.º 149, Secção I, Capítulo V, da Carta Orgânica do Império Colonial Português, 
promulgada pelo Decreto-lei 23:228, de 15 de Novembro de 1933. 
2 “Todas as colónias que formam o Império Colonial Português são solidárias entre si e 
com a metrópole. Neste princípio se deve inspirar toda a sua actividade espiritual, 
administrativa, financeira e económica.” (Art.º 85.º, Secção I, Capítulo IV, da Carta 
Orgânica do Império Colonial Português, promulgada pelo Decreto-lei 23:228, de 15 de 
Novembro de 1933) 
3 “O Ministro das Colónias e os governos coloniais têm a obrigação de coordenar e 
regular superiormente a vida económica e social das colónias com os objectivos 
seguintes: (…) 4.º O progressivo e metódico aproveitamento dos recursos e 
possibilidades naturais dos territórios do Império” (Art.º 212.º, Secção I, Capítulo VII). 

. 
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L. W. Carrisso, um dos principais orientadores da nova política 
colonial que veio a marcar, não apenas a criação, como também a acção da 
JMGIC, veria os seus esforços coroados de sucesso ao partir para Angola em 
1937 com vista à continuação dos trabalhos que havia iniciado anos antes e 
cujos resultados saíam do prelo em Fevereiro desse ano numa publicação da 
Agência Geral das Colónias, em colaboração com o Museu Britânico, sob o 
título de Conspectus Florae Angolensis. Vindo a falecer no decurso desta 
Missão, vítima de uma síncope cardíaca, não será totalmente inverosímil 
considerar este episódio como mais um adiamento aos trabalhos que 
deveriam ser postos em marcha em Moçambique. Talvez não por mera 
coincidência, a JMGIC, que logo após a sua criação havia organizado uma série 
de missões de investigação1

Seria já em finais de 1939, que, preparando a redacção do Plano de 
Ocupação Científica do Ultramar Português, J. Bacellar Bebiano dirigiria um 
exaustivo questionário aos organismos oficiais e não oficiais das colónias, bem 
como às universidades, institutos e outros organismos portugueses, de forma 
a avaliar a sua possível colaboração na concretização dos objectivos da JMGIC. 
No caso dos Institutos Botânicos Universitários de Coimbra, Lisboa e Porto, as 
respostas seriam manifestamente insatisfatórias e impeditivas. As instituições 
exprimiam a sua decidida boa vontade em cooperar na investigação botânica 
colonial, mas denunciavam a insuficiência de meios de actuação (ASC-IICT: 22, 
2; 2, 03-03-1952). F. de Ascensão Mendonça, que nesse mesmo ano havia sido 
nomeado vogal adido da JMGIC (ASC-IICT: 92

, sofreria, nesse mesmo ano, um interregno nos 
seus trabalhos. 

2

Entrementes, e porventura para contornar os muitos obstáculos 
financeiros e burocráticos que se vinham entrepondo na concretização dos 
seus objectivos (nomeadamente as contenções financeiras motivadas pela 
Guerra Civil de Espanha e II Guerra Mundial), a JMGIC propunha-se publicar 
um Atlas do Império Colonial Português. Uma ideia que, ao que tudo indica, 
terá sido bem acolhida, não apenas no MC, mas também nas instâncias 
superiores. Num contexto de conflito europeu cujo desfecho era impossível 
prever, e não obstante a aliança luso-britânica que havia mitigado o espectro 
do desmembramento do império colonial português, tornava-se imperativo 

; 7, 30-10-1939) e alertava para 
a necessidade da elaboração do esboço da carta fitogeográfica da colónia de 
Moçambique, mormente dando directrizes para a sua organização, nos 
moldes da de Angola, prestes que estava a sair do prelo (ASC-IICT: 551.A, 1; 
s/n, 22-12-1939), via, assim, os seus intentos fenecerem. 

                                                                 
1 Missão Etnográfica e Antropológica de Moçambique (Decreto 26 842, de 28 de Julho 
de 1936); Missão Hidrográfica de Angola (Decreto 26 888, de 14 de Agosto de 1936); 
Missão Botânica a Angola (Decreto 27 494, de 26 de Janeiro de 1937) e Missão 
Geográfica de Timor – Geologia, Geodesia e Cartografia (Decreto 28 087, de 16 de 
Outubro de 1937). 
2 Processo de Francisco de Ascensão Mendonça. 
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dar a conhecer e valorizar, quer no panorama nacional, quer no plano 
internacional, não apenas os espaços coloniais, mas sobretudo as acções da 
sua colonização, constituindo-se o Atlas como um indubitável instrumento de 
propaganda. Sob este mote, terá J. Bacellar Bebiano proposto o 
reconhecimento botânico da colónia de Moçambique, ainda que perfunctório, 
a realizar por A. Rocha da Torre. 

Com a aprovação do ministro das Colónias e do então Governador-
geral de Moçambique, o general José Tristão de Bettencourt (1880-1954), 
estes trabalhos correram, contudo, o risco de serem declinados pelo próprio 
A. Rocha da Torre que, após uma estadia em Portugal, regressava às funções 
adstritas ao Quadro de Saúde da colónia, alegando, para o efeito, motivos 
pessoais de ordem vária (Idem; s/n, várias datas1). Nesta intermitência, terá 
ponderado a JMGIC atribuir os trabalhos a outrem, designadamente a 
Gossweiler (Idem; 36, 27-04-1940; ASC-IICT: 22.B2

Deste reconhecimento conserva o herbário do antigo Centro de 
Botânica a colecção dos números 1 700 a 6 951

; 2, 22-04-40), ou convir na 
organização de uma tão ensejada Missão Botânica chefiada por F. de 
Ascensão Mendonça. Desiderato que, por motivos financeiros e burocráticos 
nunca chegaria, nesse mesmo ano, a passar de um mero projecto de decreto 
(ASC-IICT: 551.A, 1; 41, 17-10-1940), novamente diferindo as tarefas a 
conduzir na colónia.  

Entretanto aceite por A. Rocha da Torre a incumbência do 
reconhecimento fitogeográfico da colónia, e reunidas, localmente, as 
condições necessárias para o mesmo, este teria início em Outubro de 1940 
(Idem; 40, 02-10-1940). Dada a necessidade de se recolher um herbário apto a 
um estudo eficiente da rica flora daquela província ultramarina e o carácter 
notável das colheitas botânicas, tanto pelo elevado número e perfeição dos 
materiais de estudo, quanto pelas anotações registadas, demonstrativas da 
sua competência e zelo (ASC-IICT: 104; 11, 29-061944), esta comissão de 
serviço prorrogar-se-ia, anual e sucessivamente, até fins de 1944. Foi então 
solicitado pela JMGIC para, em comissão temporária de serviço público, 
auxiliar na metrópole o estudo dos materiais botânicos colhidos em 
Moçambique, com o fim de dar um maior impulso aos trabalhos de 
investigação para a carta fitogeográfica de Moçambique (Idem; 15, 22-11-
1944), acabando por ser nomeado Assistente-investigador da Secção Botânica 
da JMGIC (Idem; 29, 03-04-1946). 

3

                                                                 
1 Série de cinco cartas remetidas por A. Rocha da Torre a F. de Ascensão Mendonça 
entre Março e Abril de 1940. 
2 Processo de John Gossweiler. 
3 Actualmente em fase de catalogação em base de dados no âmbito do Projecto 
MAERUA. 

, colhidos nos então distritos 
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de Lourenço Marques, Gaza, Inhambane, Vila Pery, Tete, Beira e Zambézia, 
bem como os cadernos e notas de campo correspondentes.1

A Missão Botânica de Moçambique, que se desdobraria em três 
campanhas (1942, 1944-45 e 1947-48), interpoladas pelos respectivos 
trabalhos de gabinete na metrópole, daria início aos seus trabalhos de campo 
ainda nesse mesmo ano. Chefiada por F. de Ascensão Mendonça, que 
proporia como seu adjunto o engenheiro-agrónomo José Diogo Sampayo de 
Albuquerque d'Orey (1910-?), à data botânico-chefe de culturas do Jardim 
Colonial de Lisboa (ASC-IICT: 652

 
Vindo a Missão Botânica de Moçambique ganhando forma desde 

1940: “O território, tão vasto, tão rico e tão ignorado, carece de uma 
exploração geral intensiva e extensiva, durante cerca de 5 a 6 anos, para se 
obter um herbário vasto e suficientemente representativo da flora da Colónia. 
§ Esta exploração deverá ser confiada a uma Missão Botânica, cujas 
campanhas de 5 a 8 meses, serão efectuadas em anos alternados com os 
trabalhos de gabinete na Metrópole. (…) Este esquema, que parece ser o mais 
económico, é, sem dúvida, cientificamente, o mais eficiente” (ASC-IICT: 22, 2; 
2, 03-03-1952), procurando-se inscrevê-la num novo ciclo de actuação no 
ultramar, ultrapassada que estava a primeira fase de ocupação territorial e 
dando início à colonização intensiva, para a qual interessava a investigação no 
âmbito da ciência pura e as suas aplicações a fins de fomento, imperava, 
contudo, que metrópole e colónias contribuíssem, em uníssono, com os 
fundos necessários para a criação da mesma. Óbice que só viria a ser 
ultrapassado em 1942, dando então a JMGIC o parecer para a elaboração do 
decreto-lei que criava a Missão, desta feita com o concurso do respectivo 
crédito por parte do governo-geral da colónia (ASC-IICT: 551.A, 1; 71, 02-03-
42), e a publicação, em Diário de Governo, do Decreto-Lei 32 021, de 18 de 
Maio de 1942 que criava, em definitivo, a Missão botânica para o estudo da 
flora e da fitogenia de Moçambique, com o objectivo de "efectuar estudos e 
colher os materiais e elementos indispensáveis para a elaboração da Carta 
Fitogeográfica para o Atlas do Império Colonial Português" (cf. § único do Art.º 
1.º).  

2

A campanha, decorrida entre 16 de Agosto e 7 de Dezembro, 
traduzir-se-ia, no imediato, nos números 1 a 1 704 da colecção Mendonça, e 

; 1, 23-06-1942), a Missão partiria a bordo 
do vapor Lourenço Marques a 7 de Julho de 1942 (ASC-IICT: 551.A, 1; 109, 01-
07-1942). Chegada a Lourenço Marques, aí agregaria os técnicos Manuel 
Guerreiro Beatriz, da Junta de Exportação do Algodão Colonial, Alfredo de 
Almeida Esteves de Sousa, da Repartição Técnica de Agricultura, e A. Rocha da 
Torre. 

                                                                 
1 A este acervo muito importará juntar, não apenas os itinerários do reconhecimento 
fitogeográfico desenhados pelo próprio A. Rocha da Torre (ASC-IICT: 551.A, 1; s/n, 21-
01-1941), como também uma colecção de fotografias (Idem). 
2 Processo de José Diogo Sampayo de Albuquerque d'Orey. 
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num reconhecimento fitogeográfico efectuado ao longo de cerca de 13 000 
quilómetros de itinerários, nos então distritos de Inhambane, Beira, Vila Pery, 
Tete, Niassa, Cabo Delgado, Moçambique, Zambézia e Gaza. Antes de 
embarcar no vapor Quanza de regresso a Lisboa, F. de Ascensão Mendonça 
enviaria um telegrama a Bacellar Bebiano: “Presidente Junta Missões Coloniais 
Lisboa Missão Concluiu Campanha 13000 Kilómetros Bons Resultados 
Embarca Mendonça” (ASC-IICT: 551.A, 1; 150, 18-12-1942). 

Para além desta colecção1, depositada no herbário, o Arquivo do 
antigo Centro de Botânica conserva os cadernos e notas de campo 
correspondentes, a par de um conjunto de 683 fotografias2

OBSERVAÇÕES FINAIS 

. 
Os exemplares colhidos durante esta campanha, bem como os que 

viriam a ser coligidos na de 1944-45 (os números 1 800 a 3 493 da colecção 
Mendonça), aos quais acresceriam os acumulados pelo reconhecimento 
fitogeográfico que fora cometido a Rocha da Torre, vieram a servir de base à 
elaboração da Carta Fitogeográfica de Moçambique, da autoria de F. de 
Ascensão Mendonça e A. Rocha da Torre, na escala 1: 6.000.000, publicada 
sob o n.º 81 no Atlas de Portugal Ultramarino e das grandes viagens 
portuguesas de descobrimento e expansão, numa edição de 1948 da JMGIC. 
Do mesmo Atlas consta ainda uma Carta das Actividades Económicas de 
Moçambique, em igual escala, desta feita sob o n.º 80, também da autoria de 
Mendonça e Rocha da Torre, com a distribuição das várias culturas agrícolas, 
actividades pecuárias e indústria piscatória. 

Tornando-se, por enquanto, difícil divisar os resultados imediatos da 
Missão Botânica de Moçambique3

Em primeiro lugar, instará reflectir sobre uma potencial relação entre 
a Missão Botânica de Moçambique e a orientação ditada pela COICP no 
sentido do termo dos privilégios das companhias concessionárias

 que se situam para além da botânica 
enquanto ciência básica, porquanto susceptíveis de análise a longo prazo, 
impõe-se que atendamos a, pelo menos, duas observações de não somenos 
importância, avaliado e sintetizado que se encontra o contexto político que 
nutriu a urgência de interligar produção científica e agendamento político, 
neste caso colonial. 

4

                                                                 
1 Presentemente em fase de catalogação em base de dados no âmbito do Projecto 
MAERUA. 
2 Actualmente em fase de colocação on line, em repositório digital no âmbito do 
Projecto MAERUA. 
3   E, em particular, da sua primeira campanha (1942), objecto central do nosso estudo. 
4 Veja-se a Secção II do Capítulo VII. 

, como por 
exemplo a Companhia de Moçambique, podendo mesmo, e em certa medida, 
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ter correspondido a uma intenção de melhor (re)conhecer as possibilidades 
dos territórios fora do controlo directo do Estado. 

Em segundo lugar, ponderar sobre a sua articulação com o programa 
delineado pela Junta de Exportação do Algodão Colonial1

                                                                 
1 Decreto 28.697, de 25 de Maio de 1938. 

, e em particular 
sobre as campanhas que esta conduziu, principalmente no norte da colónia, 
analisando o seu papel no crescimento das economias metropolitanas e locais. 

Sendo óbvia a relação entre a botânica e a agricultura, não nos 
absteremos ainda de tornar mais ambicioso este nosso propósito, procurando 
desvendar as possíveis implicações que esta Missão poderá ter aduzido nos 
planos de povoamento e de fomento que vieram a ter lugar na década de 
cinquenta. Com efeito, urge sobrepujar o estádio em que nos encontramos no 
domínio da História da Ciência, avançando no sentido de interligar os 
diferentes aspectos históricos. Tentar-se-á, designadamente, escalpelizar o 
pensamento dos principais actores destas missões, aferindo redes de 
contactos (mormente universitárias) e a real dimensão da sua consciência 
relativamente às valências ideológicas, económicas e financeiras das suas 
recolhas e investigações, e de como estas condicionaram ou reorientaram os 
seus projectos científicos. 

Neste sentido, aprofundaremos e ampliaremos a nossa crítica 
heurística e hermenêutica, destacando, num mesmo fôlego, os cadernos de 
campo desta Missão. Documentos de valor extraordinário, redigidos em 
termos técnicos e científicos de carácter botânico, eles destacam-se também 
pelo conteúdo antropológico, incorporando amiúde conhecimentos 
autóctones. 

É este o nosso desiderato, na perspectiva de fazer, também, uma 
revisão debatida sobre o que representou a investigação conduzida nos 
trópicos em meados do século XX. 
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As principais tarefas de gestão das colecções dos museus 

universitários de História Natural estavam tradicionalmente confiadas aos 
naturalistas, a quem competia, como investigadores, a colheita, preparação, 
conservação e classificação dos exemplares, bem como a missão de 
seleccionar e dispor os objectos para pública fruição. 

Apesar da relevância da actividade desempenhada, que 
frequentemente marcou de forma indelével a constituição e organização 
espacial e científica dos acervos, perdurando para além do seu afastamento 
do trabalho, parte da memória destes trabalhadores “invisíveis” esbateu-se 
com o tempo, secundarizada pelo estatuto académico ou hierárquico dos 
respectivos directores.  

Como caso exemplar, a presente comunicação aborda o contributo 
do bacharel em Philosofia Natural pela Universidade de Coimbra, António da 
Silva e Sousa Torres (1876-1958), “naturalista-geólogo” dos museus 
mineralógicos anexos às Faculdades de Ciências do Porto (1912-19) e de 
Lisboa (1919-46). 

Além das tarefas docentes em que foi solicitado colaborar, Sousa 
Torres realizou também, como naturalista do museu do Porto, alguns 
trabalhos de campo e, na Faculdade de Ciências de Lisboa, onde permaneceu 
até à aposentação, reclassificou e rearranjou as colecções de estratigrafia e 
paleontologia, elaborando os respectivos catálogos, e imprimindo-lhes a 
organização que perdurou até 1978, aquando do incêndio que destruiu parte 
do edifício da Faculdade.  

Sublinha-se ainda o seu contributo, nos anos trinta, sob orientação de 
Machado e Costa, para a organização da Sala do Império Colonial, onde foram 
dispostas as colecções ultramarinas dispersas pelas várias secções do museu, 
com ênfase nas colecções de Angola, cuja “Missão Geológica” Torres ajudou a 
criar e instalar. 
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INTRODUÇÃO 

Poucas são as vezes em que a visita aos museus de História Natural, 
permite celebrar de forma evidente, o papel crucial que os naturalistas 
desempenharam na sua emergência. Com frequência, o tempo apenas 
conservou o nome dos principais responsáveis pelas respectivas instituições, 
deixando apagar os daqueles que exercendo a sua actividade num nível de 
decisão diferente, tiveram, contudo, o privilégio de reflectir no produto do 
trabalho, as suas próprias convicções científicas e museológicas.  

No caso particular do Museu Mineralógico e Geológico da 
Universidade de Lisboa, actual secção do Museu Nacional de História Natural 
(adiante referido por MMG) merecem particular referência os naturalistas que 
por ali passaram até finais da primeira metade do século XX O trabalho 
desenvolvido, renovado a cada sucessão no cargo, moldou, de forma indelével 
a organização das colecções que perdurou praticamente até ao incêndio que 
em Março de 1978 destruiu a parte do edifício da Faculdade onde estava 
sedeado o museu. 

Mais do que uma nota biográfica, que outros fizeram melhor e no 
momento oportuno1

Após os estudos iniciais, ingressou na Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Coimbra onde se graduou como Bacharel em Philosophia 
Natural (1901) com a informação final de “Em merecimento literário: Bom 
com treze valores”, e menções de “Nomine discrepante” nas cadeiras de 
Zoologia e Mineralogia

, o presente texto procura dar relevo à contribuição 
destes trabalhadores invisíveis, passando em revista a actividade de um dos 
naturalistas que se dedicou, de corpo e alma, à organização das colecções do 
MMG: António da Silva e Sousa Torres (1876-1958). Este ensaio é, em grande 
parte, fruto do estudo do espólio documental do naturalista legado ao museu 
pela família, após o falecimento da sua esposa, Branca Edmée Marques (1899-
1986), professora de Química da Faculdade de Ciências de Lisboa. 

PERCURSOS 

António da Silva e Sousa Torres nasceu em Lisboa, na freguesia de S. 
Paulo, em 11 de Setembro de 1876. Era filho do Dr. Leonardo da Costa Torres, 
oficial médico da Marinha de Guerra e de D. Emília da Silva e Sousa Torres.  

2

A actividade profissional foi iniciada em 1906 na cidade do Porto, 
como professor interino do Liceu Central, mais tarde denominado Liceu 
Rodrigues de Freitas, tendo ali exercido durante seis anos a docência das 
disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Químicas e, pelo seu domínio das 
línguas estrangeiras, o ensino do Francês e do Inglês. Este período de trabalho 

. 

                                                                 
1 V. Assunção, 1958. Inclui nota bio-bibiográfica. 
2 Cf. [Concurso para o lugar de assistente do 1º grupo 3ª secção], Pasta concursos, cx 
10, AHMCUL. 
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ficou assinalado por várias referências elogiosas que os sucessivos reitores lhe 
fizeram, quer respeitantes à prática pedagógica, quer em relação às suas 
colaborações benévolas na aquisição de materiais para as aulas. 

Em 1912, antevendo o seu ingresso na Faculdade de Ciências do 
Porto, empreendeu, a “expensas próprias” como fez questão de sublinhar, 
uma visita a alguns dos mais notáveis laboratórios de Mineralogia e Geologia 
da Europa, com maior permanência nos Museus de História Natural de 
Londres e Paris, e na secção mineralógica da Academia das Ciências de 
Munique, então dirigida por von Groth (1843-1927)1

Mediante concurso por provas públicas para o qual foi elaborada a 
sua primeira monografia geológica

. 

O “TIROCÍNIO” NA FACULDADE DE CIÊNCIAS DO PORTO 

2

Informam os directores dos museus [Aarão de 
Lacerda e J. Castro Portugal] ter aceite, para 
regulamento interno … o regulamento do Museu e 
Laboratório Zoológico da Universidade de Coimbra 
[…] Para que os naturalistas não sejam incumbidos 
simultaneamente de duas tarefas diferentes, 
combinaram os mesmos directores em separa-las do 
seguinte modo: nos meses de Janeiro, Março, Maio, 
Julho e Setembro, executará tarefas para o museu de 
Geologia e Paleontologia e nos meses de Fevereiro, 
Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro, prestará 
serviço no museu de Mineralogia e Petrologia

, Sousa Torres foi admitido em 1912 como 
2º assistente provisório Faculdade de Ciências do Porto e, em Dezembro desse 
ano, nomeado Naturalista adjunto do recém-criado Museu e Laboratório 
Mineralógico e Geológico, lugar em que se manteve até Julho de 1919. 
Durante esses anos pioneiros de organização do museu constituiu várias 
colecções estratigráficas das formações do norte do país, bem como organizou 
o arquivo fotográfico do gabinete, constituído por grande número de clichés 
relativos à geologia portuguesa (Rosas da Silva, 1937). 

O Regulamento do Museu Mineralógico aprovado em 1915 
consignava, de certa forma, a dinâmica que se manteve naquele 
estabelecimento ao longo do tempo, segundo as duas grandes áreas 
disciplinares: estratigrafia e paleontologia, por um lado, e mineralogia e 
petrografia, por outro. 

3

                                                                 
1 Cf. A.S.Torres, Arquivo biográfico. 5/11/1942. ST92.38. AMMG. 
2 “Estudo sobre a rocha esculptuária de S. Gens. Fac. de Ciências do Porto”, 1912. 

. 

3 Cf. [Carta dos directores dos museus da FCUP a A.S.Torres], 1915. ST92.51. AMMG. 
Estes dois “museus” tomaram, mais tarde, as designações Museu (ou Sala) Wenceslau 
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A nota porventura mais relevante do seu trabalho como naturalista, 
para além das tarefas de gabinete, respeita aos trabalhos de campo nas 
formações do Devónico de S. Félix de Laundos-Rates (Póvoa de Varzim) entre 
1917 e 1919, os quais permitiram a recolha de grande quantidade de fósseis 
estudados com Ernest Fleury (1878-1958), professor da Universidade Técnica 
de Lisboa. Deste trabalho resultou uma comunicação conjunta à Sociedade 
Portuguesa de Ciências Naturais (Março de 1918) e, mais tarde, uma 
apresentação de Sousa Torres ao Congresso para o Progresso das Ciências em 
19211

Entretanto, no MMG de Lisboa surgira uma vaga de Naturalista 
adjunto, deixada em aberto pelo falecido Jacinto Pedro Gomes (1844-1916), 
cujo preenchimento por concurso não tivera sucesso. Romão de Sousa, 
preparador do departamento de minas do Instituto Superior Técnico e antigo 
colector de Nery Delgado, da Comissão Geológica é o primeiro a insistir na sua 
transferência para Lisboa, disponibilizando-se para interceder junto do general 
Alfredo Freire de Andrade, (1859-1929), lente da Politécnica e, no IST, junto 
de Alfredo Bensaúde e de E. Fleury, para um eventual cargo no Instituto. E não 
terá sido o único amigo de Sousa Torres a insistir na sua transferência; Sousa 
Pinto dir-lhe-ia mesmo que se ele não viesse para a Politécnica poderia o lugar 
seria ocupado por um “qualquer savant de pacotilha”

. 

2

Tenho verdadeiro pesar em saber que o Dr. Torres 
nos deixa, preferindo Lisboa. É porém um homem 
novo e, já por mais de uma vez lh’o disse, tem de 
aproveitar a sua vocação em um meio em que 
existam pelo menos os elementos basilares para o 
trabalho da especialidade a que se dedica. De resto a 
sua amizade pode continuar a prestar-nos serviços 
valiosos e contando com a sua boa recordação da 
nossa Alma mater, frequentes vezes hei-de recorrer 
ao Dr. Torres para resolver as dificuldades que só um 
bom amigo que nos sirva de dedicado auxiliar em 
Lisboa nos pode resolver

.  
Com pena dos seus antigos directores a transferência do naturalista 

viria contudo a efectivar-se em Julho de 1919. 

3

NOMEAÇÃO PARA O MINERALÓGICO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

. 

                                                                                                                                              
de Lima e Museu de Mineralogia Portuguesa, actual Sala Montenegro de Andrade, 
respectivamente. 
1 V. Subsídio para o estudo da fauna coblenziana de Rates (região de S. Félix de 
Laundos). Associação Portuguesa para o Progresso das Sciências. Primeiro Congresso 
[Porto]. Sep. Coimbra, 1926. 
2 Cf. [Carta de Júlio S. Pinto a Sousa Torres], 14/01/1916. ST92.224. AMMG. 
3 Cf. [Carta de Aarão de Lacerda a Sousa Torres], 1919. ST92.195. AMMG. 
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Consciente do trabalho existente e aproveitando as mudanças 
administrativas e estruturais propiciadas pela criação do Museu Nacional de 
História Natural1, Francisco Roquette (1844-1931), lente proprietário da 7ª 
cadeira e director do MMG conseguiu abrir dois lugares de naturalista, tendo 
sido aprovados Sousa Torres e Carlos Bento Freire de Andrade (1893-1956), 
engenheiro de minas pela Royal School of Mines (Londres). 

Embora tenham encontrado o museu já estruturado em moldes 
científicos, pelos seus antecessores Xavier d’Almeida e J. Pedro Gomes (1883 a 
1916), os avanços das ciências geológicas e os conhecimentos que ambos 
haviam adquirido no estrangeiro, levaram os novos naturalistas a propor um 
plano de renovação, que incluía, como tarefas prioritárias, a organização de 
colecções portuguesas e a remodelação da exposição permanente. Este 
ambicioso projecto só começaria, porém, a tomar corpo pelos finais da década 
de vinte, adiado pela estadia de Sousa Torres em Angola chefiando a Missão 
Geológica e pelas deslocações a África e outros afazeres profissionais de F. de 
Andrade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diploma de provimento como 
Naturalista do Museu Mineralógico e 
Geológico da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. 20 de Junho de 
1919. Cortesia do MMG. 

Após o regresso de Angola em 1926, Sousa Torres dedicou-se 
afincadamente à reorganização das colecções de Paleontologia, área a que 
esteve sempre afecto (Assunção, 1958), reclassificando e reacondicionando 
largas centenas de fósseis. Paralelamente ocupou-se também com as 
colecções de Angola, de onde chegaram várias remessas de amostras 
inicialmente pela sua própria mão e, posteriormente através dos seus 
anteriores companheiros de trabalho na Missão Geológica, Fernando Mouta e 
Alexandre Borges com quem manteve correspondência regular. 

De entre as várias tarefas urgentes, relativas à “remodelação” das 
colecções do MMG, “delicado e árduo empreendimento” nas suas palavras, o 
                                                                 
1 V. Decreto N.º 5689 de 10 de Maio de 1919. 
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naturalista indicava como prioritárias, a “reforma” das etiquetas que, na 
colecção paleontológica se encontram em mau estado (cerca de 8000 
exemplares), a organização de uma colecção de verbetes sobre os principais 
assuntos “paleontográficos” e geológicos, a passagem a tinta das numerações 
inscritas no Lehrbuch v. Palaeontologie de Zittel, referentes aos géneros que 
compõem a colecção paleontológica do MMG e o relacionamento das 
espécies abrangidas por cada género ali marcado representado por 
exemplares na colecção1

A pequena nota que publicou em 1935

. 
Desde a sua criação, ligado à Secção Mineralógica do Museu Nacional 

(1862), que o orçamento do MMG, ao contrário do museu Zoológico, nunca 
foi claramente contemplado com verbas para a recolha sistemática de 
amostras do território nacional. Aliás, a carência de colecções nacionais foi 
sempre um ponto fraco do MMG. Sousa Torres, por sua própria iniciativa, na 
sequência da oferta de um dente de mastodonte descoberto nas obras do 
aeroporto de Lisboa, foi reunindo uma colecção significativa de restos de 
vertebrados fósseis miocénicos de Lisboa, sobretudo mamíferos (Antunes, 
2010). 

2, chamou a atenção Georges 
Zbyszewski (1909-1999), dos Serviços Geológicos que, nos anos seguintes, 
promoveu recolhas sistemáticas nos diversos areeiros miocénicos de Lisboa. O 
estudo dessas recolhas foi publicado por Zbyszewski numa “memória” de 
referência3 e, mais tarde, propiciou a publicação de outro trabalho assinado 
com os franceses F. Bergounioux, e F. Crouzel4, em que são referidos alguns 
exemplares da colecção de Sousa Torres, entretanto oferecida ao museu dos 
Serviços Geológicos. Na continuação da sua investigação sobre as faunas de 
vertebrados fósseis de Lisboa, Sousa Torres publicaria ainda um pequeno 
artigo para sublinhar a descoberta de restos de Trionyx5

Título 

, uma tartaruga 
carnívora, certamente a primeira referência à presença desse género no 
Cenozóico português. 
    
Quadro I. Principais catálogos dactilografados preparados por Sousa Torres 

Observações 
Minerais do Ultramar Português 130 amostras 
Exemplares malacológicos actuais 199 exemplares 

                                                                 
1 Cf. A.S.Torres, [Nota sobre as tarefas a fazer], 22/10/1931. ST92.150. AMMG. 
2 Mais um dente de Mastodon (Tetrabelodon) angustidens, Cuv., colhido no Terciário 
de Lisboa. Bol. Mus. Lab. Min.e Geol. Univ. Lisboa, 4: 41-44, Lisboa, 1935. 
3 Zbyzewsky, G., 1949. Les vertébrés du Burdigalien supérieur de Lisbonne. Lisboa. 
Memórias dos Serviços Geológicos de Portugal. 
4 Bergounioux, F., Zbyszewski, G. et Crouzel, F., 1953. Les Mastodontes Miocènes du 
Portugal. Lisboa. Memórias dos Serviços Geológicos de Portugal.  
5 Um Trionyx do Tortoniano português. Bull. Soc. Port. Scie. Nat., 15 (19): 109-111. 
Lisboa, 1945. 
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Colecção malacológica de comparação 207 exemplares 
Amostras paleo-conchológicas da Ilha de 
Sta. Maria (oferta do Prof. Ruy T. Palhinha) 

26 exemplares 

Colecção de Paleontologia: Resenha 
genérica 

81 páginas sobre 
paleozoologia e 9 páginas 
sobre paleofiotogia 

Colecções paleontológicas 
Enumeração sistemática de 
3891 espécies revistas 

Colecção geral de estratigrafia estrangeira 
896 exemplares estrangeiros e 
249 portugueses 

 
Se bem que partilhadas as responsabilidades de gestão das colecções 

mineralógicas com Freire de Andrade, que criou a “galeria de minerais 
portugueses” instalada no corredor lateral do claustro, pode dizer-se que se 
deve a Sousa Torres a organização de toda a exposição existente à data do 
trágico incêndio de 1978, que se tornou permanente a partir de 1934 
(Carvalho e Lopes, 1987). 

ESTÁGIOS NO ESTRANGEIRO E BOLSAS DE ESTUDO 

Em 1927, Bacelar Bebiano (1894-1967) chefe da Missão Geográfica de 
Cabo Verde, entregou ao museu, para determinação específica, uma colecção 
de conchas “sub-fósseis” das praias levantadas, na sua maioria da ilha de 
Santiago1. Sousa Torres, que preparava na altura uma deslocação ao 
estrangeiro, consciente da dificuldade da tarefa proposta, disponibilizou-se 
para procurar todas as informações que permitissem levar esse trabalho a 
bom porto, aproveitando para isso parte do estágio de 60 dias que iria realizar 
no Museu de História Natural de Londres, “sem encargos para o estado além 
dos vencimentos que lhe competiam como naturalista”2

Embora após dedicado trabalho concluísse que a amostragem 
disponível não oferecia ainda dados suficientes para uma descrição definitiva, 
o estudo efectuado permitiu-lhe redigir uma pequena nota científica

.  

3

                                                                 
1 Cf. A.S.Torres, [Nota sobre “A sala do Império Colonial português”], 1937. ST92.151. 
AMMG. 
2 Cf. A.S.Torres, [Nota curricular e contagem de tempo de serviço] [1944?]. ST92.19. 
AMMG. Verificámos discrepâncias entre as várias notas de AST relativamente à data 
correcta e duração deste estágio, muito provavelmente realizado em 1927. 
3 V. Notas para o estudo da fauna fóssil do Arquipélago de Cabo Verde. Bol. Agência 
Geral das Colónias 25: 77-82, Lisboa, 1927. 

, e datar 
as formações fossilíferas de Santiago como pertencentes ao Helveciano e 
Tortoniano, confirmando assim anteriores observações feitas naquela ilha por 
outros naturalistas, nomeadamente por Charles Darwin, quando ali aportou 
no início da viagem do Beagle. 
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A colecção de Cabo Verde foi ampliada nos anos subsequentes com a 
entrada de novos exemplares coligidos por Bebiano nas campanhas de 1930-
1931 (Assunção, 1946), atingindo cerca de um milhar de amostras. Sousa 
Torres continuou a investigação desses materiais, dedicando-lhes parte do 
tempo da bolsa que lhe foi atribuída pela Junta de Educação Nacional (JEN) 
para um estágio em Paris para os confrontar com a documentação do 
Laboratório de Geologia da Escola de Minas, com Henri Douvillé (1846-1937). 
As conclusões deste estudo viriam a ser condensadas numa extensa 
“memória” partilhada com o seu amigo e colaborador da Junta das Missões 
José Pires Soares1 que incluiu também o estudo de parte da amostragem 
envida em Outubro de 1898 por Francisco Newton (1864-1909), naturalista do 
Museu Nacional (Costa, 1936)2

O naturalista-geólogo, como o próprio se intitulava, voltaria às 
mesmas instituições em 1934, “a expensas suas”, para se consagrar a “estudos 

. 
A bolsa concedida pela JEN em Outubro de 1931, tinha como 

principal objectivo a reclassificação da colecção de fósseis franceses 
oferecidos em 1855 pelo grande paleontólogo Alcide d'Orbigny (1802-1857) 
ao Rei D. Pedro V, incorporada no Museu Nacional em 1863. Maioritariamente 
constituída por exemplares bem conservados pertencentes aos “sub-reinos 
dos molluscos e radiados” (Almeida, 1868), sobretudo jurássicos e cretácicos, 
contemplava 1722 amostras.  

Só uma colecção possuímos, em Portugal, organizada 
por D’Orbigny, com exemplares típicos, idênticos aos 
que figuram no «Muséum d’Histoire Naturelle» e da 
mesma proveniência. As designações sistemáticas 
originais estão hoje muito antiquadas e, embora se 
mantenham por fidelidade de referência, estavam 
exigindo, para utilização dos estudiosos de geologia e 
Paleontologia, um catálogo suplementar, elucidativo 
sobre as denominações modernas que pertencem a 
cada uma das 600 espécies representadas nessa 
colecção (Relatório JEN, 1933). 

Embora no relatório entregue à JEN aquando do regresso a Lisboa, o 
bolseiro referisse ter em preparação um catálogo descritivo, ilustrado, da 
colecção d’Orbigny, essa obra não chegou a ser editada nem tão pouco 
encontrámos elementos que se lhe possam referir.  

                                                                 
1 V. (colaboração com J.P. Soares): Formações sedimentares do Arquipélago de Cabo 
Verde. I - Actualizaçäo de conhecimentos. Memórias / Junta das Missões Geográficas e 
de Investigações Coloniais. Serie Geológica, 3. 397 p. Lisboa, 1946. 
2 Xavier d’Almeida, naturalista do MMG entre 1864 e 1878, assinala a existência de 
uma outra colecção de Cabo Verde constituída por “407 frascos com terras volcanicas” 
(1868 p. 122), não referida nas notas de Sousa Torres. 
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úteis ao prosseguimento da revisão taxonómica das colecções 
paleontológicas” que lhe estavam confiadas1

No relatório enviado ao IAC no ano seguinte sobre o andamento dos 
trabalhos, Sousa Torres apontava como principais sucessos do projecto a 
revisão de 6058 especímenes integrando nas colecções 200 amostras 
portuguesas, um incremento na etiquetagem e numeração de 3172 amostras. 
Colhera-se assim a vantagem de se ter acelerado em “mais de 200% a 
cadência normal dum empreendimento do género” e terem sido salvos de 
perda cerca de 6000 objectos paleontológicos, garantindo assim a sua 
“autenticidade d’origem e designativa” a favor dos interessados na consulta 
daquele documentário

. Estes estágios reflectiram-se de 
forma proveitosa tanto na organização geral das colecções da sala de 
Paleontologia, designadamente a de Paleozoologia segundo a sistemática 
Zitteliana (6035 invertebrados e 1140 vertebrados), como na paleobotânica 
(cerca de 1000 exemplares organizados segundo Schimper), como ainda na 
redacção dos respectivos catálogos. 

Os resultados destes estudos acham-se sintetizados 
na sua moderna classificação que, em homenagem à 
memória veneranda do fundador da paleontologia 
estratigráfica, não elimina a nomenclatura original, 
mas estabelece a sua equivalência, constituindo, a 
bem dizer, um verdadeiro glossário sinonímico 
(Costa, 1938). 

No início dos anos quarenta, Sousa Torres voltaria a solicitar uma 
subvenção do Estado, através do Instituto de Alta Cultura (IAC), para 
incrementar os trabalhos de revisão e catalogação das colecções de 
paleontologia e estratigrafia que reuniam cerca de trinta mil exemplares 
“cujas classificações se encontram antiquadas ao ponto de não serem úteis no 
grau que poderia permitir o seu alto valor científico quando actualizada a 
classificação" assim escrevia no pedido, deferido em Julho de 1941. 

2

A relação de trabalho com Alfredo Freire de Andrade, de quem foi 
assistente, terá sido decisiva na recomendação de Sousa Torres para preparar 
e chefiar a Missão Geológica de Angola (1922-1933) criada por iniciativa do 
Alto Comissário daquela província, general Norton de Matos, primeira 

.  

 

INTERESSE PELA GEOLOGIA COLONIAL 

                                                                 
1 Cf. A.S.Torres, Arquivo biográfico. 5/11/1942. ST92.38. AMMG. 
2 Cf. A.S. Torres [Informação ao IAC sobre subsídio concedido em 1941], 1942. ST92.36. 
AMMG. 
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entidade governamental encarregada de coligir os elementos necessários para 
a respectiva Carta Geológica1. A preparação da Missão, provisoriamente 
sedeada no MMG, começou em 1921 com o recrutamento e  formação dos 
colaboradores e a aquisição dos equipamentos necessários. Romão de Sousa, 
foi chamado por Sousa Torres para instruir os futuros colectores até à sua 
partida para Angola em Janeiro de 1922, usando para isso as colecções do 
museu e amostras dos Serviços Geológicos. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. António Sousa Torres, 
1922. Cortesia do MMG. 

 
Embora a estada do naturalista em África tenha terminado em 1926, 

o seu envolvimento com os estudos de geologia colonial não esmoreceu. Pelo 
contrário, além de defender, viva e publicamente, a necessidade de se 
continuar a investir no reconhecimento geológico dos territórios ultramarinos, 
Sousa Torres empenhou-se na valorização do núcleo de colecções africanas do 
MMG, anteriormente organizado pelo general Freire de Andrade, reforçado 
com as colecções enviadas pela Missão Geológica de Angola, de que o 
naturalista fora investido “delegado oficioso em Lisboa”. 

No museu onde pertenço, os naturalistas trabalham 
diariamente desde as 9 horas até às 17 ou 18 horas, 
não só na remodelação actualizadora das colecções, 
mas ainda na organização duma secção colonial que, 
no seu género, será a melhor do país; dela sairá 
publicado o primeiro esboço da geologia da província 
de Moçambique, acompanhado duma desenvolvida 
memoria compilativa e feito pelo naturalista Carlos 
Freire de Andrade2

A realização em Lisboa do Congresso Colonial de 1930 e a 
participação portuguesa na Exposição Colonial de Paris em 1931, terão sido, 
certamente, vectores de encorajamento e reforço das convicções do 

. 

                                                                 
1 V. Brandão, 2008. 
2 Cf. A.S.Torres, [Carta particular sobre os lugares de naturalista], 15/1/1929. ST92.57. 
AMMG. 
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naturalista na necessidade de incremento da investigação geológica do 
ultramar, tendo por base a constituição de colecções representativas, nas 
principais instituições científicas da Metrópole. Foi já sob direcção de 
Machado e Costa, que o núcleo de colecções do ultramar, totalmente 
reorganizado por Sousa Torres foi transformado na "Sala do Império Colonial 
Português", aberta em 1938, onde foram concentrados todos as colecções 
coloniais do museu. 

Além das colecções de Cabo Verde e de Angola, Sousa Torres que 
entretanto deixara o serviço docente para se dedicar ao museu a tempo 
inteiro, trabalhou também com materiais da Guiné a cujo Governador 
solicitara o envio de amostras destinadas à preparação da contribuição 
portuguesa para a Carta Geológica Geral de África. Desta antiga província, 
recebeu o museu, em 1932, uma pequena colecção litológica remetida pelo 
Rev.º Miranda Magalhães e, até 1946, pela mão do seu antigo companheiro 
da Missão de Angola Henrique O’Donnell, várias remessas de rochas, fósseis e 
laterites da região de Bissau.  

O estudo destas amostras, continuou para além da sua aposentação 
em Setembro de 1946, data a partir da qual se tornou colaborador 
permanente da Junta das Missões Geográficas, com o estatuto de “Assistente 
extraordinário”, tendo sido publicado sobre elas algumas notas apresentadas 
em congressos, algumas assinadas com Pires Soares e O’Donnell1

Do núcleo de colecções coloniais fazia também parte um conjunto de 
amostras de Timor recolhidas pelo major de engenharia Magalhães Inglês 
entre 1914 e 1917, a que se somou, mais tarde, a remessa do engenheiro 
Artur do Canto (1897-1945), chefe da recém-criada Missão Geográfica de 
Timor (Costa, 1936). O estudo destas amostras, realizado com Pires Soares, foi 
também objecto de uma nota científica apresentada ao Congresso Geológico 
Internacional, reunido em Londres em 1948

. 

2

                                                                 
1 (Com J.P. Soares e H. O'Donnell). 1946. Alguns testemunhos geológicos da Guiné 
Portuguesa - contribuições paleontológicas. Anais da Junta das Missões Geográficas e 
de Investigações Coloniais, 1: 32-39; 1950. Notas de um primeiro estudo micrográfico 
sobre calcários de Bissau. 2ª Conf. Int. Africanistas Ocidentais, 1: 27-30, [Bissau, 1947]; 
(Com J.P. Soares e H. O'Donnell). 1950. Guiné portuguesa - Contribuições 
paleontológicas. 2ª Conf. Int. Africanistas Ocidentais, 1: 31-36, [Bissau 1947]; 1950. 
Calcários fosfatados de Bissau, Guiné Portuguesa: sua caracterização diferencial 
[Resumo]. XIII Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, Associação 
Portuguesa para o Progresso das Ciências. Lisboa, 5: 367; Une formation phosphatée à 
Bissau (Guinée Portugaise) : resumé.  1951. Rep. 18th Int. Geol. Cong., [Londres 1948], 
18, part 13: 295. London. 
2  (Com J. Pires Soares). 1952. Quelques contributions géologiques sur le Timor 
Portugais. Rep. 18th Int. Geol. Cong., [Londres 1948], 18, part 13 : 238-239. London. 

. Lamentavelmente estas 
colecções perderam-se no incêndio de 1978, delas restando apenas a relação 
original escrita pelo último colector, bem como algumas lâminas delgadas que 
tinham ficado na posse de Sousa Torres. 
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Figura 3. Amostras de Timor 
recebidas por Sousa Torres no final 
dos anos quarenta, depositadas no 
MMG. Foto, C. Marques. 

 
Em meados de 1948, o Governador-Geral da província de Timor 

enviou a Sousa Torres uma nova colecção de rochas com cerca de 500 
exemplares, que o naturalista estudava quando a morte o surpreendeu em 
1958, aos 82 anos. Actualmente incorporadas no acervo do MMG, estas 
amostras constituem certamente um dos raros testemunhos geológicos da 
antiga colónia existentes em território nacional. 

FUNÇÃO CULTURAL DOS MUSEUS 

Se bem que pelo menos desde finais do século XIX se viesse a 
enfatizar o desenvolvimento da função pedagógica e cultural dos museus, o 
crescimento sistemático das colecções e a investigação continuaram a ser, 
durante muitos anos, considerados como principais responsabilidades dos 
museus de História Natural, paradigma do qual os museus universitários 
portugueses não foram excepção. Nesta óptica, as colecções existiam para 
responder às necessidades do ensino e da investigação intra-muros.  

O contacto com as dinâmicas funcionais dos museus estrangeiros, 
nomeadamente os de Londres e Paris, deram a Sousa Torres, moldaram, sem 
dúvida, as convicções de Sousa Torres quanto à dimensão educativa e cultural 
dos museus, a vertente menos desenvolvida dos museus científicos 
universitários portugueses.  

Ninguém, mesmo de modesta cultura intelectual, 
desconhece a proficuidade dos conhecimentos de 
História Natural. O próprio público, até o de condição 
mais humilde, colhe gostoso enlevo ante as 
exposições dos Museus, que, entre nós, estão ainda 
organizadas segundo moldes clássicos e não 
proporcionam uma vulgarização de noções graduada 
desde uma iniciadora fase, até um grau 
progressivamente mais elevado a dentro das 
generalidades é claro. Quem não for especialista, e é 
este o caso mais comum, retira quase sempre dos 
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nossos museus, aturdido com a vastidão dos 
mostruários […] Obteve um transitório recreio visual 
e talvez desconexas noções, de que lhe não resulta 
beneficio algum de carácter pratico..." 1

Ao simples recreio contemplativo, suscitado pela 
beleza dos exemplares expostos, terão de juntar-se as 
informações suficientes para que fique o público 
esclarecido sobre o alcance pratico de muitas noções 
facultadas através dos mostruários […] A convicção 
de que seja algum dia executado entre nós tão 
plausível empreendimento vem animando a nossa 
modesta contribuição para rejuvenescer, pouco a 
pouco, uma parte da classificação das valiosas 
colecções de geologia estratigráfica pertencentes à 
secção geo-mineralogica do Museu História Natural 
anexo à FCUL

 

Nesta perspectiva, o naturalista concluía da necessidade de retirar 
aos museus o carácter de meros "armazéns de curiosidades", para os 
transformar “em activos difusores dos mais úteis conhecimentos”.  

2

Todavia, não deve negligenciar-se o facto de, no domínio da 
comunicação museológica, ter havido por parte dos sucessivos naturalistas do 
MMG, particular cuidado na apresentação rigorosa e metódica dos materiais 
expostos, bem como, na década de trinta, do lançamento de um boletim 

. 
Apesar da continuada manifestação e desejo de Sousa Torres de que 

os museus de História Natural, designadamente o Museu Nacional, se 
convertessem em “centros de cultura popular e bases efectivas de futuras 
explorações científicas” (Torres, 1941), o MMG continuou ao longo dos anos, 
como se referiu, a eleger como prioridades a investigação e o ensino, 
funcionando na prática como um prolongamento “natural” da secção de 
Geologia da Faculdade de Ciências. Galopim de Carvalho e C. Lopes (1987) vão 
mesmo mais longe ao afirmarem que a ausência de público no MMG foi 
assunto que nunca terá preocupado as sucessivas direcções até aos idos anos 
setenta; pelo contrário, “o seu isolamento [do museu] permitia aos cientistas 
da casa, e a muitos outros, o prosseguimento, a tempo inteiro, das suas 
investigações”.  

                                                                 
1 Cf. A.S. Torres, [Conferência “Alguns aspectos da educação colonial], 1928. ST92.200. 
AMMG. 
2 Cf. A.S.Torres, [Relatório do bolseiro], 1932. ST92.37. AMMG. 
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científico, que se manteve regularmente até 1980, e a publicação de três 
inventários de minerais por A. Machado e Costa1

                                                                 
1 V. Inventário de Minerais. Colecção geral de pedras preciosas e de minerais de 
ornamentação; (1938) – Inventário de Minerais – colecção colonial; (1939) - Inventário 
de Minerais. Portugueses. Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Lisboa. 

. 

NOTAS FINAIS 

O trabalho dos naturalistas exigia, além de um amplo conhecimento 
da diversidade da Natureza, a realização, com proficiência, das tarefas 
envolvidas na investigação e conservação das colecções. Competia também a 
estes profissionais dos museus a realização de colheitas e explorações, 
nomeadamente de explorações coloniais, mesmo que tal implicasse o 
“sacrifício das suas comodidades às exigências e contingências” de tais 
trabalhos (Jorge, 1942). Sobre os naturalistas recaia ainda uma outra 
responsabilidade “inglória e anónima” (id. ibid.): a explicação dos objectos a 
expor ao público, organizando as exposições, elaborando os catálogos e 
apoiando os visitantes. 

É nossa convicção que a longa carreira do bacharel António Sousa 
Torres como naturalista dos museus universitários do Porto e Lisboa, que aliás 
prosseguiu muito para além da idade limite oficial, ilustra bem a 
multiplicidade de tarefas a que estes profissionais tinham de prover. Além do 
trabalho de gabinete que perdurou no tempo, o naturalista teve ainda o 
privilégio de acrescentar ao seu currículo, a experiência de alguns anos de 
trabalhos de campo como geólogo colonial.  
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Circulação de conhecimento 

 
Em 1867, Edmond Goëze, jardineiro chefe do Jardim Botânico da 

Universidade de Coimbra publicou n’O Instituto um artigo intitulado A ilha de 
S. Miguel e o Jardim Botânico de Coimbra. Recentemente contratado, Goëze 
chegara a Portugal no ano anterior e uma das suas primeiras missões foi 
deslocar-se à ilha de S. Miguel, de onde trouxe cerca de mil espécies de 
plantas exóticas – uma dádiva ao Jardim Botânico de Coimbra de alguns 
proprietários locais, apaixonados construtores de jardins, entre eles António 
Borges da Câmara Medeiros e José do Canto.  

Passada quase uma década, foi a vez de o novo director do Jardim 
Botânico publicar o seu testemunho. Fazendo uma retrospectiva das fases 
históricas do Jardim, Júlio Augusto Henriques não deixa de referir a ligação 
dos amadores de botânica micaelenses ao Jardim da Universidade, sem 
esquecer Carlos Maria Gomes Machado, médico e naturalista com quem, 
ainda estudante, colaborara na colecta e desenho científico de exemplares 
para o herbário.  

Mais tarde, Júlio Henriques viria a publicar alguns artigos sobre a flora 
dos Açores. E, de novo, os amadores de botânica micaelenses são chamados à 
colaboração com o especialista académico. Desta vez, amadores naturalistas 
com prática reconhecida: Bruno Tavares Carreiro e Afonso Chaves.  

Baseada na tradição de diálogos botânicos entre Coimbra e a ilha de 
S. Miguel, esta comunicação pretende dar relevo ao papel desempenhado 
pelos amadores oitocentistas na construção de colecções e do conhecimento 
científico, bem como na respectiva circulação, pelas ligações nacionais e 
internacionais que souberam cultivar.    
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Ao se estabelecer no Brasil no início do século XIX, o Príncipe Regente 

D. João VI tomou uma série de medidas políticas e administrativas com o 
intuito de dotar à América Portuguesa condições mínimas para abrigar a nova 
sede da Corte. Uma dessas medidas foi a criação, em 4 de dezembro de 1810, 
da Academia Real Militar. Esta Academia foi idealizada por D. Rodrigo de 
Souza Coutinho, o Conde de Linhares, ministro de D. João VI e um homem que 
possuía arguta visão política. D. Rodrigo havia estudado no Colégio dos Nobres 
e ingressou no Curso Jurídico da Universidade de Coimbra. Ele esteve na 
França várias vezes e lá fez contato com inúmeros cientistas, especialmente 
D’Alembert. Tinha uma estreita amizade com José Bonifácio de Andrada e 
Silva, um mineralogista que também se formou em Coimbra. 

D. Rodrigo não hesitou em aconselhar o Príncipe Regente sobre a 
conveniência em reformular o ensino militar que até então era ministrado no 
Brasil. Assim, ao criar a Academia Real Militar, deu bases científicas para o 
ensino militar e de engenharia civil no Brasil. Um dos professores que mais se 
destacaram nessa Academia foi Jose Saturnino da Costa Pereira, nomeado 
Lente do 3º ano para lecionar Mecânica, Hidráulica, Balística e Desenho. Jose 
Saturnino havia cursado Ciências Matemáticas na Universidade de Coimbra, 
entre 1802 e 1806. 

Nesse sentido, o trabalho apresenta a influência da Universidade de 
Coimbra na constituição e no desenvolvimento do ensino de engenharia no 
Rio de Janeiro a partir de 1810. 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo observar a influência exercida pela 
Universidade de Coimbra na constituição da Academia Real Militar, criada por 
Dom João VI no Rio de Janeiro em 1810. Sob essa influência, a Academia não 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

As instituições científicas e o património histórico-científico 
 

- 1154 - 

se limitou a um conteúdo programático exclusivamente militar, apresentando, 
pela primeira vez no Brasil, um programa acadêmico em bases científicas.  

INTRODUÇÂO 

Até os meados do século XVIII, o único sistema educacional existente 
no Brasil foi aquele desenvolvido pela Companhia de Jesus. Basicamente, os 
padres jesuítas realizavam um ensino humanístico, retórico e literário, dividido 
em quatro graus sucessivos: Elementar, para aprender a ler, escrever e contar, 
de Humanidades, onde se estudava gramática, retórica e humanidades, de 
Artes, também chamado de Ciências Naturais ou de Filosofia e que atribuía o 
grau de bacharel, fazendo-se o estudo da lógica, física, matemática, ética e 
metafísica e, finalmente, o de Teologia. O curso de Artes era propedêutico aos 
cursos profissionais da Universidade de Coimbra. Apesar de apresentar uma 
pedagogia autoritária, o sistema jesuítico era organizado, sólido, consistente 
e, sobretudo, estava em franca expansão. 

Em 1759, Sebastião José de Carvalho Melo (1699-1782), Marquês de 
Pombal, promoveu a expulsão dos padres da Companhia do reino português e 
suas colônias. Mesmo sendo um forte crítico ao sistema jesuítico, Fernando de 
Azevedo (1944:312) ressaltou o quão importante foi o trabalho desses padres. 
Ele considerou que 

com a expulsão dos jesuítas, o que sofreu o Brasil não foi 
uma reforma de ensino, mas a destruição pura e simples 
de todo o sistema colonial de ensino jesuítico. Não foi 
um sistema ou tipo pedagógico que se transformou ou 
substituiu por outro, mas uma organização escolar que 
se extinguiu sem que essa destruição fosse 
acompanhada de medidas imediatas, bastante eficazes 
para lhe atenuar os efeitos ou reduzir a sua extensão. 
Quando o decreto do  Marquês de Pombal dispensou os 
padres da Companhia, expulsando-os da Colônia e 
confiscando-lhes os bens, fecharam-se de um momento 
para o outro todos os seus colégios, de que não ficaram 
senão os edifícios, e se desconjuntou, desmoronando-se 
completamente, o aparelho da educação, montado e 
dirigido pelos jesuítas no território brasileiro (...) Pode-se 
dizer, por um lado, e com toda verdade, que tendo sido 
destruído o ensino jesuítico, literário, retórico e 
escolástico, sem que nada tivesse sido posto em seu 
lugar, a ação de Pombal não se fez sentir diretamente 
sobre o Brasil. 

Decorrido pouco mais de uma década, uma das mais importantes 
medidas tomadas por Pombal, em 1772, foi, sem dúvida, em relação aos 
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estudos na Universidade de Coimbra. Modernizando a instituição, nela foram 
estabelecidos novos estatutos e criadas as Faculdades de Filosofia e de 
Matemática, dando ênfase ao estudo das “ciências de observação”. Portas 
foram abertas para as ciências matemáticas e experimentais. Com isso, os 
estudos do cálculo diferencial e integral, das ciências físicas, da física 
experimental, da química e da história natural, passaram a ocupar com maior 
vigor as salas e os gabinetes do espaço universitário modernizado. 

No entanto, no Brasil, nenhuma instituição de ensino superior foi 
criada. No dizer de Fernando de Azevedo (1944, 316), “da reforma de Pombal, 
o Brasil não colheu senão os benefícios que deviam resultar para os jovens 
brasileiros que a esse tempo foram a Portugal completar os seus estudos”. 
Porém, se no período jesuítico, os mais abastados da mocidade brasileira se 
dirigiam à Coimbra para completar os seus estudos nas áreas humanas, com 
as reformas de Pombal, abriram-se oportunidades em novos campos do saber 
científico. Assim, como exemplos de inúmeros estudantes brasileiros que lá 
estiveram, pode-se citar as presenças de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
que nela estudou entre 1784 e 1790 e de Jose Joaquim da Cunha Azeredo 
Coutinho, posteriormente Bispo de Olinda, estudante no período de 1775 a 
1780. 

José Bonifácio, um dos maiores mineralogista e homem de elevada 
cultura de seu tempo, tornou-se professor de metalurgia da própria 
Universidade de Coimbra. Especializou-se nas ciências de observação e 
realizou inúmeras viagens de estudos pelos principais centros europeus da sua 
especialidade. Azeredo Coutinho foi o criador do Seminário de Olinda que, 
fundado em 1800, foi o primeiro estabelecimento no Brasil desenvolvendo um 
ensino renovado, onde se encontravam as ciências modernas, tornando-se um 
foco de irradiação das idéias liberais. 

Estimulados por uma estratégia de alcançar cargos no governo 
português e, ao mesmo tempo, inexistindo um estudo superior no Brasil, os 
filhos da elite luso-brasileira se dirigiam para Coimbra. Centenas de moços 
brasileiros passaram pelos bancos coimbrenses no período entre 1772 e 1808 
havendo, conforme observaram Cruz e Pereira (2009, 205) 

acentuada opção por carreiras científicas. Durante o 
período em que D. Rodrigo de Souza Coutinho 
ocupou a pasta dos Negócios do Ultramar, é notável a 
presença de nascidos no Brasil sob as ordens 
imediatas do ministro. Ele irá rodear-se de um grupo 
influente de intelectuais originários da América 
portuguesa, como José Bonifácio e José da Silva 
Lisboa. Após um curto período de declínio, D. Rodrigo 
volta ao poder, justamente na conjuntura da vinda da 
família real para o Brasil, e com ele os seus quadros 
científicos e administrativos brasileiros. 
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Nesse sentido, foi bastante apropriada a análise de Fernando de 
Azevedo (1944, 317), ao considerar que 

a história da nossa cultura científica se pode dizer, 
pois, que teve suas origens na obra realizada pelo 
Marquês de Pombal, na Universidade de Coimbra 
que, com os novos estatutos, se transformou num 
centro de estudos científicos, colhendo, nesse 
arranco para a cultura moderna, uma plêiade de 
jovens brasileiros e treinando-os nos novos métodos 
de estudos e de investigação. 

O INÍCIO DO ENSINO DE ENGENHARIA NO BRASIL: 

Pode-se considerar que o ensino de engenharia no Brasil teve inicio,  
evidentemente de forma bastante rudimentar, no século XVII. É de 
conhecimento a presença em território brasileiro, entre 1648 e 1650, do 
engenheiro holandês Timermans, com a missão de “ensinar aos naturais a sua 
arte” (TAVARES, 2000:50). Em 1694 é enviado para o Brasil o capitão 
engenheiro Gregório Gomes Henriques, “para ensinar aos condestáveis e 
artilheiros do Rio de Janeiro” (TELLES, 1994:84). Em 1699, o Rei D. Pedro II 
(1648-1706) mandou criar na cidade do Rio de Janeiro uma “Aula de 
Fortificação”. Em Carta Régia de 1705 o Rei de Portugal resolveu que “em 
todas as colônias em que houver Capitão Engenheiro (...) seja este obrigado a 
ensinar às pessoas que quiserem aprender a [ser] Engenheiros”. Em 1738, no 
Rio de Janeiro, foi instituída a “Aula do Terço de Artilharia”. Para essa Aula foi 
nomeado como professor o sargento-mor José Fernandes Pinto Alpoim (1700-
1795), para a qual escreveu os livros Exame de Artilheiros (1744) e Exame de 
Bombeiros (1748). 

Ao final do século XVIII, as autoridades tinham pleno conhecimento 
da importância estratégica das riquezas existentes no Brasil, sua maior e mais 
promissora colônia, riquezas essas consideradas essenciais para a manutenção 
da estabilidade política e econômica de Portugal. Nesse sentido, tornou-se 
importante aprimorar a formação de tropas militares para melhor defender a 
América portuguesa, em especial no Rio de Janeiro, onde seu movimentado 
porto propiciava, segundo as autoridades, um ambiente favorável a idéias 
revolucionárias. Paralelamente a isso, era necessário qualificar a mão de obra 
civil para explorar, de forma eficiente, o vasto território brasileiro. Assim, em 
17 de dezembro de 1792, foi criada pelo Vice-Rei D. Luiz de Castro, 2º Conde 
de Rezende, no Rio de Janeiro, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e 
Desenho, tendo como local de funcionamento a antiga Casa do Trem 
(PARDAL, 1985:88). Essa academia militar é considerada o marco inicial do 
ensino formal de engenharia no Brasil. Na medida em que o Artigo 2° do seu 
Estatuto preconizava que “Para a instrução do sexto ano nomearei outro 
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Lente, o qual será obrigado a ensinar Arquitetura Civil (...) a Hidráulica (...) a 
Arquitetura das Pontes, Canais, Portos, Diques e Comportas (...)”, pode-se 
afirmar que nela se ensinava não só a engenharia militar, mas também a 
engenharia civil. 

Segundo Telles (1994:86) 

como precursor do ensino de engenharia no Brasil, 
pode-se citar ainda o Curso de Matemáticas e 
Ciências Físicas e Naturais, instituído em 1800 no 
Seminário de Olinda pelo Bispo D. Azeredo Coutinho, 
Doutor em Filosofia pela Universidade de Coimbra, 
que incluía matérias consideradas avançadas para a 
época, tais como Matemática, Física, Química, 
Botânica, Mineralogia e Desenho. 

Com a vinda da família real para o Brasil, a Corte portuguesa 
deparou-se com uma realidade que lhe era completamente desconhecida. 
Com isso, D. Luiz de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, ministro de D. João 
VI, teve liberdade para implementar parte do seu “programa de reformas”, 
anteriormente sugerido à Corte para constituição de um novo “império luzo 
brasileiro”, agora sediado nas Américas. Essas reformas deveriam contemplar, 
entre outras medidas, o estabelecimento de fábricas, uma melhor capacitação 
de pessoal técnico para aumentar a atividade mineradora, incrementar a 
agricultura e o comércio no interior do Brasil, o que exigia vias de 
comunicação tanto terrestres, com a abertura de estradas e construção de 
pontes, quanto fluviais, tornando-se necessário a construção de portos, canais 
e diques. 

Dentre as várias instituições reais criadas a partir de 1808, como a 
Imprensa Régia, a Fábrica de Pólvora, o Real Arquivo Militar, a Biblioteca 
Pública, o Real Horto, o Museu Real, as Escolas de Cirurgia e Medicina no Rio e 
na Bahia, a Real Academia de Guardas Marinhas e outras, destaca-se a 
Academia Real Militar. Reorganizando o ensino militar, Souza Coutinho não 
hesitou em aconselhar o Príncipe Regente a criar, por Carta Régia de 04 de 
dezembro de 1810, a Academia Real Militar, dando continuidade à academia 
de 1792, mas então com bases eminentemente científicas. Nela formavam-se 
não só os oficiais militares das diversas armas, em especial os da engenharia 
militar, mas também se estudava uma série de conhecimentos relativos à 
engenharia civil. Com isso, Dom João VI ampliou o campo do ensino superior 
no Brasil, priorizando o ensino técnico-profissional. 

Como não poderia deixar de ser, ao longo do tempo a Academia Real 
Militar sofreu inúmeras transformações, tanto em relação a sua denominação 
quanto a seus objetivos, conteúdos programáticos e regras de funcionamento. 
Após um longo período de discussões entre autoridades militares e civis, sobre 
a conveniência e eficácia de se realizar em conjunto o ensino para alunos 
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militares e civis, começou a separação entre eles por meio da criação da 
Escola Central em 1858 (BRASIL, 1858). Essa divisão definitiva só veio a ocorrer 
em 1874, com a instituição da Escola Militar e de Aplicação, para os oficiais do 
exército, e da Escola Polytechnica, para os engenheiros civis (BRASIL, 1874). 

A INFLUÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA NA CRIAÇÃO DA 
ACADEMIA REAL MILITAR: 

Pode-se considerar a influência coimbrense quando da criação da 
Academia Real Militar sob diversos aspectos. Em primeiro lugar pela formação 
superior do seu idealizador, D. Rodrigo de Souza Coutinho. 

Souza Coutinho nasceu em 1755, em Chaves, norte de Portugal. Sua 
família pertencia a nobreza portuguesa, porém, pelo lado materno, ele 
descendia de família mineira (LYRA, 1994:61). Afilhado de batismo do próprio 
Marquês de Pombal, teve educação esmerada, sendo criado junto a Corte. 
Desde cedo foi preparado pelo padrinho para exercer importantes funções no 
governo português. Aos 17 anos ingressou no curso jurídico da Universidade 
de Coimbra, na mesma época em que Pombal imprimia a reforma 
universitária. Em 1796 assumiu a Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos. Um ano depois apresentou ao Príncipe D. 
João uma “Memória sobre o melhoramento dos domínios de Sua Majestade 
na América”. Para concretizar seus planos, procurou auxílio de brasileiros 
formados pela Universidade de Coimbra. Entre outros, contou então com a 
colaboração de Antônio Pires da Silva Pontes, mineiro, doutor em 
Matemáticas e Filosofia em 1778, Manuel Ferreira da Câmara Bethencourt 
Aguiar e Sá, mineiro, que obteve o diploma em Leis e Filosofia Natural em 
1788 e de José Bonifácio de Andrada e Silva, anteriormente citado.  

Nesse sentido, observa-se que não foi só a cabeça idealizadora do 
plano de modernização do estado português que acabou provocando a 
criação da Academia Real Militar, mas também o principal grupo de apoio, 
todos coimbrenses, conferindo à Universidade de Coimbra um dos pontos da 
sua influência na Academia Real Militar. 

Um segundo aspecto que se pode considerar é o estatuto da 
Academia Real Militar estabelecido pela carta régia de 04 de dezembro de 
1810. Dois pontos se ressaltam no estatuto (BRASIL, 1810). O primeiro ponto 
refere-se ao seu texto introdutório. É explícito “que na minha atual Corte e 
cidade do Rio de Janeiro se estabeleça uma Academia Real Militar para um 
Curso completo de Ciências Matemática e Ciência de Observação, quais a 
Física, Química, Mineralogia e História Natural, que compreenderá o reino 
Vegetal e Animal”. O segundo ponto é o teor do TÍTULO X, DOS PRIVILÉGIOS E 
PRERROGATIVAS DA ACADEMIA REAL MILITAR (1810), aqui transcrito por 
completo: 
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Os professores da Academia Real Militar, além do que 
fica expresso a seu respeito, gozarão todos de 
privilégios, indultos e franquesas que tem e gozam os 
lentes da Universidade de Coimbra. Serão tidos e 
havidos como membros da Faculdade de 
Matemática, existente na dita Universidade; sem que 
entre os lentes da Academia Real Militar e os de 
Coimbra, se haja de interpor diferença alguma, ainda 
a respeito daquelas graças e franquezas, que 
requerem especial e expressiva menção, porque 
quero que também estes sempre se entendam e 
julguem compreendidos e serão considerados em 
tudo e por tudo, como se realmente regessem suas 
respectivas cadeiras na mesma Universidade. Os 
discípulos que legitimamente freqüentarem a dita 
Academia, gozarão dos privilégios que se concedem 
aos estudantes da Universidade. 

A combinação das duas informações permite inferir de que a 
referência acadêmica para a Academia Real Militar era a Faculdade de 
Matemática da Universidade de Coimbra. A similaridade estava assim definida 
quanto ao conteúdo programático das duas escolas, bem como a igualdade de 
direitos entre os lentes e os alunos das duas instituições. Assim, a idealização 
era de que as duas instituições formassem um único corpo. Nesse sentido, a 
influência da Universidade de Coimbra na criação da Academia Real Militar 
não poderia ter sido maior. 

Um terceiro aspecto que caracteriza a influência da Universidade de 
Coimbra na Academia Real Militar foi a formação de muitos de seus 
professores. Sendo a Academia Real Militar uma instituição de ensino militar, 
naturalmente a maior parte dos seus professores e substitutos era de oficiais 
de carreira, formados nas instituições militares de Portugal, como a Academia 
Real dos Guardas Marinhas ou na Academia de Fortificação, Artilharia e 
Desenho de Lisboa. No entanto, para as cadeiras de ciências básicas, vários 
foram os professores que se formaram pela Universidade de Coimbra. 

Assim foram os casos de Antonio José do Amaral, formado em 
Matemática em 1807, nomeado lente do primeiro ano, José Saturnino da 
Costa Pereira, lente do terceiro ano e bacharel em matemática, Manuel 
Ferreira de Araújo Guimarães, nomeado para ocupar a posição de lente do 
quarto ano e formado também em matemática e Luis Antonio da Costa 
Barradas, nomeado professor da cadeira de física do quarto ano e Doutor em 
Filosofia por Coimbra (TELLES, 1994:95-97). 

Certamente, durante as suas atividades de ensino, transmitiram para 
os seus alunos a maneira de pensar e de formular os problemas da mesma 
forma que os adquiriram durante a sua formação. Assim, pode-se também 
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afirmar que a Universidade de Coimbra influenciou no início do ensino de 
engenharia do Brasil, pela atuação nas salas de aulas dos lentes que por ela se 
formaram. 

A ATUAÇÃO INTELECTUAL DO LENTE JOSÉ SATURNINO DA COSTA 
PEREIRA: 

Dentre os primeiros lentes da Academia Real Militar, José Saturnino 
da Costa Pereira apresentou uma atividade intelectual superior a dos outros 
professores. Uma das determinações do estatuto da Academia era de que o 
lente deveria escrever um compêndio para as suas aulas ou traduzir para os 
alunos a obra nela recomendada. José Saturnino foi um dos poucos 
professores que cumpriram essa exigência. Além disso, escreveu várias obras 
durante a sua vida, sobre temas variados e de interesses técnicos e gerais. E 
mais, em 1813, no início da sua carreira docente na Academia Real Militar, 
publicou um trabalho de matemática em um jornal que se destinava a divulgar 
a ciência, a literatura, a agricultura, etc. Isto o coloca em um círculo bastante 
restrito de intelectuais da Corte joanina no Rio de Janeiro. 

Segundo Telles (1994:99), José Saturnino 

foi autor de uma verdadeira maratona intelectual ao 
escrever, até 1845, uma série de livros didáticos 
sobre álgebra, geometria, cálculo diferencial e 
integral, trigonometria esférica, mecânica, 
astronomia, geodésia, e outros. Independente do 
valor intrínseco desses livros deve ser louvada a 
preocupação de Saturnino em produzir livros 
nacionais, porque ele considerava os estrangeiros, 
muitas vezes, fora da realidade brasileira, e desejava 
conseguir um conjunto homogêneo de livros que se 
harmonizassem uns com os outros. 

José Saturnino da Costa Pereira foi nomeado lente do 3º ano da 
Academia Real Militar. Ele nasceu em Sacramento, hoje Uruguai, em 1773 e 
faleceu no Rio de Janeiro em 1852. Foi engenheiro do Real Corpo no posto de 
tenente e obteve o grau de bacharel em matemática pela Universidade de 
Coimbra. Foi também presidente da província do Mato Grosso, senador do 
Império e Ministro da Guerra. Era irmão de Hipólito José da Costa Pereira, 
editor do jornal Correio Braziliense. Foi sócio do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro.  

Como lente da Academia Real Militar ficou sob a sua 
responsabilidade o ensino sobre os princípios de mecânica, tanto a estática 
quanto a dinâmica, e os da hidráulica, a hidrodinâmica e a hidrostática. 
Também estava sobre seu encargo o estudo teórico dos problemas dos 
projéteis, para que, posteriormente, os alunos de Artilharia se dedicassem 
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somente às aplicações práticas. Jose Saturnino traduziu para a língua 
portuguesa o Tratado Elementar de Mecânica, de Louis Benjamin Francisco 
Francoeur (1773-1849), inserindo conceitos das obras de Gaspar de Prony, do 
Abade Bossut e de Gregory, como estava previsto no estatuto e destinada ao 
estudo dos alunos da Academia Real Militar. 

Publicou inúmeras obras como a Leitura para Meninos, contendo 
lições sobre Geografia, Cronologia, História de Portugal e História Natural, o 
Dicionário topográfico do Império do Brasil, contendo descrição das 
províncias, cidades, vilas e aldeias, bem como de rios, serras, lagos, baías, etc., 
e notícias sobre as nações indígenas, domesticadas e selvagens, do território 
brasileiro. Publicou também Recreação moral e científica, Elementos de lógica, 
Compêndio de geografia elementar, História geral dos animais classificados 
segundo o sistema de Curvier, Elementos de cronologia, Elementos de 
geodésia, com lições de trigonometria esférica e astronomia, Lições 
elementares de ótica, Aplicações de álgebra à geometria ou geometria 
analítica, extraída de Lacroix, Elementos de astronomia e geodésia. Em 1813, 
José Saturnino publicou no periódico O Patriota, o artigo científico intitulado 
“Indagações do sólido de máximo volume entre todos os de igual superfície” 
(OLIVEIRA: 2005, 199-200). 

O resultado desse trabalho apresentado no O Patriota não foi 
original, já havia sido resolvido por outros autores. No entanto, ele demonstra 
o interesse que José Saturnino tinha em desenvolver e divulgar um artigo de 
matemática avançada, em especial sobre um difícil problema de cálculo das 
variações. O cálculo das variações fundamenta-se no cálculo diferencial e 
integral, o que também mostra que José Saturnino desenvolvia com 
habilidade a análise matemática superior. Assim, ele demonstrou que dentre 
todos os sólidos de mesma superfície, a esfera é o sólido que apresenta o 
maior volume. Ao finalizar o trabalho, José Saturnino aponta que o problema 
inverso levará ao mesmo sólido, ou seja, dentre todos aqueles de mesmo 
volume, a esfera apresentará a maior área superficial. 

Esse artigo, mesmo não tendo originalidade científica, tem valor 
histórico por ter sido um dos primeiros trabalhos de álgebra superior 
publicado no Brasil. Cabe ressaltar que o periódico O Patriota foi concebido e 
fundado por Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, o lente que havia sido 
nomeado para o 4º ano da Academia Real Militar. 

CONCLUSÃO 

O trabalho deixa claro que a Universidade de Coimbra influenciou, 
sob vários aspectos, a implantação do ensino de engenharia no Brasil. 

A criação da Academia Real Militar em 1810, um dos resultados da 
presença portuguesa no Rio de Janeiro, deu-se no bojo de um amplo 
programa modernizador para o império luso-brasileiro, tendo sido idealizado 
pelo ministro Linhares, considerado no topo dos mais ilustres coimbrenses. 
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O estatuto da Academia Real Militar foi elaborado dando bases 
científicas aos cursos a que se destinava. O próprio estatuto, no seu Título X, 
ao conceder aos lentes da Academia Real Militar as mesmas vantagens e 
regalias concedidas aos professores da Universidade de Coimbra, projetou a 
equiparação entre as duas instituições, tendo como referência a Universidade 
de Coimbra. 

Do grupo inicial de professores da Academia Real Militar, uma 
instituição eminentemente militar, quatro eram formados pela Universidade 
de Coimbra e foram responsáveis pelas cadeiras de base científicas. 
Obviamente, a formação e os conhecimentos por eles adquiridos na 
Universidade de Coimbra, influenciou nas suas atuações como lentes. A 
produção intelectual de alguns deles, notadamente a de José Saturnino da 
Costa Pereira, pode ser considerada relevante para o desenvolvimento da 
matemática superior no Brasil. 

Nesse sentido, sendo já bastante reconhecida pela historiografia a 
importância coimbrense nos cursos jurídicos brasileiros, o mesmo se pode 
considerar sobre a influência da Universidade de Coimbra no estabelecimento 
inicial dos cursos de engenharia civil no Brasil. 
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“Neste momento, se de novo me refiro a essa viagem [a expedição 

botânica a Angola, de 1927], é apenas para afirmar que foi lá, em terras 
angolanas, que nasceu e tomou corpo a ideia de realizar uma excursão 
académica, que levasse alguns rapazes das nossas Universidades e Escolas 
Superiores a pisar a mesma terra que eu tinha pisado, a ver o que eu tinha 
visto, e a sentir aquilo que tanto e tão profundamente me fizera vibrar.” 

Assim germinou a ideia da Missão Académica a Angola de 1929 
(MAA), nas palavras (e na mente) de Luís Carrisso. Composta por 22 pessoas, a 
expedição percorreu cerca de 6000 km em Angola, onde estudaram a 
biodiversidade e as potencialidades económicas. “Outro objectivo, e de 
transcendente importância, da projectada missão, é a preparação de 
documentação fotográfica e cinematográfica. […] a melhor forma de fazer 
essa propaganda é pela projecção e pelo film cinematográfico.” Carrisso, com 
uma preocupação fora de comum de documentação, fez pois chegar até nós 
registos fotográficos e fílmicos. Se acrescentarmos a este material a enorme 
profusão de documentos escritos quer por Carrisso, quer pelos outros 
participantes da viagem, a repercussão da MAA como divulgação e apologia 
da “colonização científica” foi importantíssima. 

No ano em que iniciamos os preparativos para a rodagem de um 
documentário sobre a diversidade vegetal de Angola, onde percorremos parte 
dos percursos das missões botânicas de Luís Carrisso, propomo-nos olhar para 
a MAA mas, desta feita, numa perspectiva de transferência de conhecimento. 
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Simão Mathias foi um grande representante da ciência brasileira. Sem 
a menor dúvida, Mathias é parte de uma geração de brasileiros de destaque 
nos campos científicos do século XX, período de profundas e rapidíssimas 
transformações no mundo científico. Pertenceu a primeira turma de químicos 
formados pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo  e posteriormente fez parte do corpo docente até sua integração no 
novo Instituto de Química em 1970. Relataremos , neste artigo, a trajetória de 
Mathias desde seus primeiros trabalhos no departamento de Química - como 
por exemplo , a construção dos laboratórios de físico-química -  até sua 
participação ímpar na criação do Instituto de Química com a reunião dos 
diversos setores da Química Básica e da Bioquímica desta universidade. 

ORIGENS, DE ALUNO A PROFESSOR.  

Com o surgimento da Universidade de São Paulo, Simão Mathias se 
interessou pelo curso de química organizado por Rheinboldt, pois este curso 
oferecia um conhecimento básico científico, diferente dos outros cursos 
voltados, principalmente, para uma formação especialista, onde ele mesmo 
teve oportunidade de verificar, quando escolheu a Faculdade Politécnica, no 
curso de engenharia química, uma profissão voltada para a indústria.1 Em 
pouco tempo, Mathias se tornou assistente do professor Rheinboldt. Seu 
entusiasmo e alegria pelo convite de assessorar seu professor eram evidentes. 
Embora o salário fosse pequeno, o prazer em trabalhar junto a Rheinboldt foi 
uma de suas maiores  realizações.2

 Rapidamente, com o cargo de assistente, se especializou na área de 
físico-química, pois sendo esta área que muito lhe interessava. A incorporação 

 

                                                                 
1 R. Ramalho. “Perfis: Simão Mathias”, in 
http://www.uol.com.br/ciencias~Mathias.htm 
2 Entrevista SM, p.30 
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ao quadro da Universidade abria para Simão Mathias, a oportunidade de se 
especializar em físico-química, uma área que já se fazia sentir deficiente no 
país, pois a ênfase nos estudos de química no Brasil era muito mais forte no 
campo da Química Inorgânica.1

Dentro desta espectativa, Mathias, após obter seu título de Doutor,  
foi para os EUA para aprofundar seus estudos na área de físico-química, 
permanecendo por  dois anos na no departamento de Química da 
Universidade de Wisconsin, Madison.

 

2

 De volta ao Brasil, em 1944, Mathias foi incumbido pelo professor 
Rheinboldt de montar o laboratório de físico-química do departamento de 
química da FFCL, que possuía poucos equipamentos qualificados para tal fim, 
como, por exemplo, aquele  trazido pelo Rheinboldt da Alemanha, que media 
índice de refração, da Zeiss,  sendo na época considerado um aparelho de 
primeira classe, de alta precisão. Com a aquisição de mais equipamentos seria 
possível colocar em prática os conhecimentos que Mathias obteve estudando 
junto com os pesquisadores da Universidade de Wisconsin e de outras 
universidades, onde obteve uma ideia bem clara de como se ensina esta área 
da química, e dos métodos de pesquisa mais usados naquela época. 

 

3

Após as construções o laboratório de Físico-química ficaram bem 
completos, com instalações de cabos, gás, água que foram desenhados de 
maneira perfeita para se tornarem produtivos para o desenvolvimento 
científico e de pesquisa. Primeiramente foram desenvolvidos trabalhos pelo 
professor Rheinboldt nos estudos de compostos orgânicos do enxofre e sobre 
compostos moleculares envolvendo compostos inorgânicos do Selênio e do 

 
Nesta oportunidade se manifesta outra qualidade de Simão Mathias, 

o de articulador para obter financiamento, pois o departamento não possuía 
recursos suficientes para as realizações de seus projetos. Em conversa com o 
professor Rheinboldt, este relata que possuia poucos recursos para a 
construção do laboratório, podendo depor de somente 10 mil cruzeiros, em 
moeda da época, valor insuficiente para tal fim. Então Mathias, a pedido do 
professor solicita uma audiência junto a direção, na época André Dreyfus e 
depois junto a reitoria, com professor Jorge Americano, para  mais recursos e, 
consegue uma verba vinte vezes maior do que aquela concedida pelo 
professor Rheinboldt ou seja, 200 mil cruzeiros. 

O projeto se tornou uma realidade. O laboratório foi planejado e 
montado por Simão Mathias, que treinou pessoalmente um técnico de vidro 
para poder produzir parte do equipamento necessário, pois na época de 1944 
e 45 os computadores não possuíam um avanço suficiente e logo não havia 
aparelhos sofisticados, forçando como os cientistas produziam seus próprios 
aparelhos. 

                                                                 
1 Ibid., p.6. 
2 Ibid., p.8. 
3 Ibid., p.11-12. 
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Telúrio. Logo após, trabalhos do professor Hauptmann desenvolvendo o 
campo de Química Orgânica, nos estudos dos fruto vegetais típicos do país, 
isolando vários compostos do óleo do café, óleo de caju, folhas de Cássia Alata 
e folhas de carqueja, seguido no estudo do aprofundamento sobre os 
mercaptois e sobre os compostos esteroídicos. Dando continuidade, os  
trabalhos de Mathias na área de Físico Química, com estudos sobre as 
relações entre a refratividade e a estrutura molecular de compostos orgânicos 
do enxofre.1

Após os trabalhos de organização dos laboratórios, Simão Mathias 
ampliou cursos experimentas e teóricos, dedicando-se integralmente ao 
ensino e a pesquisa de Físico-química, desenvolvendo um tipo de ensino capaz 
de motivar o estudante ou estudo científico, onde cada experiência 
desenvolvida por seus alunos era estimulada em verificar um determinado 
problema.

 

2

Por volta de 1957 Mathias realiza um concurso para livre-docência 
mediante uma decisão da Congregação da Universidade, baseados da filosofia 
de seleção para professores,

 

3

DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. 

 continuando assim seus trabalhos, agora 
também como professor livre-docente do departamento de Química, até 
assumir a direção do mesmo em 1960, cargo que manteve até 1969. 

Após a morte do professor Rheinboldt em 1956, assume a direção do 
departamento o professor Hauptmann, ficando no cargo até seu falecimento, 
cinco anos mais tarde. Neste cargo, o professor manteve o mesmo estilo do 
seu antecessor, não realizando mudanças significativas.  

Ao assumir a direção do departamento de química em 1960 com a 
morte do professor Hauptmann, Simão Mathias atuou assiduamente perante 
as dificuldades que passava o departamento, principalmente na área 
financeira. Mais uma vez o papel de Mathias foi significativo no 
desenvolvimento do departamento. Na área econômica conseguiu verbas 
significativas junto a grandes centros financeiros, como a Fundação Rockfeller 
e a Fundação Ford entre outras, através da aquisição de bolsas de estudos e 
compra de materiais para os laboratórios .4

No aspecto físico, Mathias foi responsável pela transferência dos 
laboratórios da Alameda Glete para o campus da cidade universitária, sob a 

 

                                                                 
1 S. Mathias, Cem anos de química. (São Paulo, 1975), p40. 
2 Entrevista SM, p.14 
3 Ibid., p.82 
4 Ibid., p.85 
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turbulência das mudanças políticas e a instabilidade gerada pela reforma 
universitária em vias de implantação.1

No que se relaciona à área educacional e política do departamento de 
química, o período em que Mathias esteve à frente da direção coincidiu com o 
período da grande reformulação universitária. 

 

No final da década de 50 com o término da segunda grande guerra, 
foi dado o início da expansão da universidade brasileira. A universidade era 
vista como a instituição capaz de suprir o país com os profissionais e cientistas 
necessários para tirá-lo do subdesenvolvimento e coloca-lo em um processo 
de desenvolvimento e planejamento econômico. Neste mesmo período, 
surgiram paralelamente movimentos universitários que agitavam o mundo 
todo, com uma grande preocupação de transformação.2

MATHIAS CRIA O INSTITUTO  DE QUÍMICA. 

  

Na década de 60 a Química e a Bioquímica eram disciplinas dispersas 
pelas diferentes Faculdades e Escolas em locais diversos. Em 1966, Simão 
Mathias organizou as novas instalações nas dependências da Cidade 
Universitária do Departamento, que para o professor havia vários defeitos de 
construção, cujo projeto final não estava de acordo com os princípios de uma 
universidade. As distâncias entre os prédios eram enormes, dificultando a 
comunicação nas faculdades. Mesmo assim os trabalhos de pesquisa foram 
ampliados. Novas linhas de investigação foram iniciadas, particularmente no 
campo em que Mathias atuava, a Físico-química.3

Pouco tempo depois como resultado da reforma universitária foi 
criada em 1970 o Instituto de Química com a reunião dos diversos setores da 
Química Básica e da Bioquímica das escolas superiores existentes na época. 
Integraram o Departamento de Química Fundamental do Instituto, além do 
Departamento de Química da FFCL

 

4

Simão Mathias teve papel fundamental na reorganização do Instituto 
de Química, que ele mesmo a caracteriza como “Ponto de Honra” reunir 
docentes do instituto, originários das antigas faculdades. 

, as cadeiras de Químicas Inorgânicas, 
Química Analítica, Química Orgânica e Físico-química e eletroquímica da 
Escola Politécnica, as cadeiras análogas da Faculdade de Farmácia e 
Bioquímica e o laboratório de Espectroscopia Molecular do departamento de 
Física da FFCL. 

                                                                 
1 H.E.Toma, H. Viertler, L. Marzorati e W. Colli, História do Instituto de Química da 
USP,(São Paulo,1986), p. 164 
2 S. Schwartzman.Formação da comunidade científica no Brasil (Rio de Janeiro,1979), p. 
11 
3 S. Mathias, Cem a nos de química. (São Paulo, 1975), p. 27. 
4 A partir desta nota iremos abreviar Faculdade de Filosofia ,Ciência e Letras como 
FFCL. 
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Um ponto principal para essa união era a implantação de bons 
laboratórios capazes de sustentar o corpo docente e discente das várias 
faculdades. Neste ponto, Mathias não perdeu tempo, indo a busca de apoios 
financeiros, como por exemplo da Fundação Rockefeller, Fundação Ford, 
FAPESP, CNPq e BNDE,  para a modernização dos laboratórios para ensino e 
para pesquisa, trazendo profissionais do exterior num plano de intercâmbio e 
também enviar pesquisadores nacionais para treinamento no exterior de pós-
doutoramento, gerando no instituto um intercâmbio grandioso de idéias.1

CONCLUINDO  

 

A instituição de um espírito universitário foi para Simão Mathias uma 
preocupação constante, pois desde o início de sua carreira desejou uma 
“universalidade” dentro da Universidade, com a intenção de transformá-la 
num ambiente onde se desenvolvesse não só a ciência, mas o intercâmbio 
entre as pessoas, professores e alunos, com o objetivo de aprimorar seus 
conhecimentos e desenvolver pesquisas que pudessem ajudar nosso país a 
alcançar altos níveis de desenvolvimento científico e podemos verificar estes 
aspectos através do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 
estando esta nos moldes e nos espírito da antiga Faculdade de Filosofia, um 
lugar onde as ideias se desenvolvessem sem inibição, existindo um 
intercâmbio vivo de ideias, um contato entre cientistas, com a finalidade de 
promover a pesquisa e o progresso da ciência e transmitir pelo ensino a 
formação de especialistas em todos os ramos da base científica. 
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The Geophysical Institute of the University of Coimbra (GIUC) 

pioneered seismology in Portugal. It acquired its first seismometer in 1891, in 
synchrony with the early developments of instrumental seismology. As years 
went by, the institute upgraded its instrumentation. Seismology remains a 
field of studies at GIUC up to today. Currently, GIUC owes a valuable collection 
of seismographs, seismograms, and scientific documents, which are 
interesting both for historical and scientific reasons. In this paper we 
summarize the history of seismology in Coimbra, and we describe the 
seismological collection of GIUC. We present past and ongoing efforts toward 
the preservation of this collection, and discuss its present value. 

HISTORY OF SEISMOLOGY AT THE GEOPHYSICAL INSTITUTE OF THE 
UNIVERSITY OF COIMBRA 

The first geophysical topic to deserve attention in the University of 
Coimbra (UC) was the study of weather. During the first half of the 19th 
century meteorological measurements were performed regularly in the 
Physics Cabinet (Ferreira, 1998; Leonardo et al., 2011). A growing interest for 
the study of Physics of the Earth resulted on the foundation of the 
Meteorological and Magnetic Observatory of University of Coimbra (MMOUC) 
in 1864 (Santos, 1995; Custódio et al; 2010; Ribeiro et al., this volume). 
Regular meteorological observations were initiated at MMOUC in 1864. 
Regular observations of the Earth’s magnetic field were initiated soon after, in 
1866. 

Seismology, as a modern science, was still in its very beginnings at the 
time of the foundation of GIUC. The theory of elastic wave propagation in 
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solid materials was established in the early 1800’s by Cauchy, Poisson, Stokes, 
Rayleigh, and others (Shearer, 1999). However, the relationship between this 
theory and earthquakes was not recognized for a long time. Decades would go 
by before the waves predicted by the theory were actually instrumentally 
recorded and correctly identified in seismograms. According to Dewey and 
Byerly (1969), Forbes designed and built the first seismometer in 1844, in 
Scotland; it was based on the working principle of a pendulum. The 
performance of this first seismometer was rather disappointing: in one year it 
recorded only three of sixty earthquakes felt locally. The years between 1850 
and 1870 were a period of experimentation and advances in seismic 
instrumentation. Different types of seismometers and seismoscopes were 
developed in this period, e.g., Mallet seismoscope, Palmieri’s seismoscope, 
Kreil’s seismocopes, Cavalleri’s instruments, etc. Cecchi built the first 
successful time-recording seismograph in 1875, in Italy (Howell, 1990; Shearer 
1999). Other capable seismographs were developed shortly after. It was the 
beginning of instrumental seismology. The decade of 1880’s saw the 
deployment of primitive seismometers worldwide. The GIUC owned one of 
these early instruments – an Angot seismometer. The acquisition of the Angot 
seismometer in 1891 marks the beginning of seismological studies in Coimbra, 
and also in Portugal. The MMOUC would be renamed in order to reflect the 
expansion of its fields of study in 1925 to Geophysical Institute of the 
University of Coimbra – GIUC (Custódio et al., 2010). 

It should be noticed that in the 1870–1880’s the origin of 
earthquakes, as well as the propagation of seismic waves, was not yet 
completely understood. A few landmarks are worth mentioning: During the 
1870’s, rock failure and faulting was proposed as the cause of earthquakes. 
This thesis would only be definitely accepted by the scientific community after 
the Mino-Owari, Japan, earthquake of 1891. The first observation of a 
teleseism (distant earthquake) was made in Potsdam in 1889, after an 
earthquake in Japan.  Oldham was the first to correctly identify the seismic 
waves recorded in seismograms as body waves (compressional and shear 
waves) and surface waves, after the great Indian earthquake of 1897.  

 By the end of the 18th century, the scientific community 
recognized that seismology could only prosper as a cooperative effort: a 
network of seismic stations outperforms considerably one isolated station. In 
1899 an “International Permanent Commission for Earthquake Research” was 
created. In 1900 this commission had 54 members, among which Francisco 
Afonso Chaves, Director of the Meteorological Observatory of Ponta Delgada, 
S. Miguel, Azores, Portugal. The First International Seismological Conference 
was held in Strasbourg in April 1901. Portugal participated in the Second 
International Conference on Seismology, also held in Strasbourg, in 1903. The 
International Seismological Association (ISA) was subsequently created in 
1904, with the goal of promoting cooperation in the field. Portugal, 
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represented by the University of Coimbra, was among the 18 signatory states 
(Schweitzer, 2003).  

António dos Santos Viegas was the director of GIUC for 34 years, from 
1880 to 1914, during a time period that coincided with the early seismological 
developments. Santos Viegas was Professor of Physics, and was for three 
mandates rector of the University. He followed the international seismological 
advances with close attention, as evidenced by the acquisition of an Angot 
seismometer in 1891 (the first seismometer that operated in Portugal), and a 
Milne seismometer in 1900. He was also a member of the Società Sismologica 
Italiana.   

The beginning of seismic studies in Coimbra resulted from pure 
scientific interest and is in synchrony with a whole international effort. In 
1909, an earthquake happened in mainland Portugal that awoke the political 
and scientific consciousnesses for the very practical need of implementing a 
national seismic network, as well as developing seismological studies in 
Portugal. This earthquake occurred on the Lower Tagus Valley and had 
magnitude M6 (Stich al., 2005). It completely destroyed the village of 
Benavente, Ribatejo, and was strongly felt in Lisbon (Teves-Costa and Batlló, 
2010).  The efforts made toward the establishment of a national seismic 
network fell short of the expectations (Miranda, 1931), but still consisted on 
the installation of state-of-the-art seismometers in Lisbon (1910), Coimbra 
(1910 and 1926) and Porto (1929) (Senos and Carilho, 2003).  

During the first half of the 20th century seismology was used mostly as 
a way to probe the Earth’s interior. Seismograms allowed the identification of 
the Earth’s core (1900, Oldham), crust-mantle boundary (1909, Mohorovic), 
and solid inner core (1936, Lehmann). Howell (1990) identifies three 
developments that completely changed the landscape of seismology around 
1960: 1) the advent of high-speed digital computers, allowing for more 
intensive computations; 2) the deployment of the first standardized 
worldwide network (World-Wide Standardized Seismic Network, WWSSN for 
short); and 3) the acceptance of the theory of plate tectonics. The WWSSN 
was the first worldwide network of modern seismometers (only some 
communist and former communist countries were not represented in the 
WWSSN). It used uniform instruments and, quite important, uniform timing. 
For the first time, direct comparison between seismograms recorded at 
different stations was possible. Each WWSSN station was equipped with 
modern equipment: three short-period and three-long period seismometers, 
each of which recording one component of ground motion (EW, NS and Z). 
Curiously, the establishment of both the WWSSN and plate tectonics resulted 
from World War II (WWII). The WWSSN was funded by the Vela program 
(USA), which aimed at monitoring underground nuclear testing during the 
Cold War. Plate tectonics was definitely accepted after the establishment of 
seafloor spreading, which in turn was based on the analysis of seafloor. 
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Battleships and submarines used in the WWII used echo-sounders to locate 
enemy ships. Magnetometers were also attached to ships in order to locate 
submarines. After WWII, the echo-sound data was analyzed to reveal the 
seafloor bathymetry. It was then realized that the seafloor, just like the land, 
had topography, with valleys, mountains and plains. The mapping of the 
seafloor magnetism was the final contribute to the establishment of plate 
tectonics: no other theory could explain the stripped magnetic pattern of the 
seafloor. Seismology then gained a new impetus as a tool to better 
understand plate tectonics and Earth’s dynamics. The decades of 1950-60s 
witnessed the three largest earthquakes of the 20th century. All three mega-
earthquakes (1952 Kamchatka, Russia; 1960 Chile; and 1964 Alaska, USA) had 
magnitudes equal or greater than 9 (Ammon et al., 2010). These large 
earthquakes further increased the interest for seismology.  

The seismic stations of Lisbon and Coimbra were equipped with new 
instrument in the decades of 1940–1950s. In Coimbra, the vertical Wiechert 
seismograph was modified so that it became an electromagnetic seismograph 
in the 1950s. Later, in 1961, a new short-period Grenet seismometer was 
acquired.  

On February 1969, a magnitude Ms7.9 earthquake occurred in the 
Atlantic Ocean, southwest of Portugal. Due to its large magnitude, it was 
strongly felt in the south and centre of Portugal mainland. Immediately after 
this earthquake, in 1970, a nine-station analog network was installed in 
Portugal by the NMS. The seismic data collected by the network was 
centralized in Lisbon and analyzed by the NMS. The Porto station was 
integrated in the WWSSN. Coimbra’s seismic station was completely rebuilt. 
The new station included different rooms for the different instruments, for 
photographic developing, and for archives. The station was equipped with 
WWSSN-like instruments: three long-period seismometers, three short-period 
seismometers, and a quartz-crystal clock and radio for accurate timing (a time 
signal was received daily via radio, and time was kept accurate during the day 
using the quartz clock). These instruments remained in operation until 2007, 
when they were replaced by a modern broadband seismometer with GPS 
antenna for timing. 

SEISMOGRAPHS AND SEISMOGRAMS 

Angot. Santos Viegas acquired the Angot seismometer for GIUC in 
1891 – it was the first seismic instrument installed in Portugal. Currently, the 
Angot seismograph and seismograms do not exist at the institute anymore. It 
is actually the only instrument missing from the institute’s seismological 
collection. All that we know about this instrument is based on historical 
documents. The seismometer, Angot B Nº 5388, was built in the Breguet 
workshop, in Paris, and costed 1500 French Francs (Santos, 1995).  It was 
installed inside the main building of the observatory, over a rock column 
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specially built for the purpose. Historical records indicate the acquisition of 
photographic paper for the seismometer and cleaning of the seismometer’s 
clock between 1892 and 1899. Later, in 1914, the rock column of the 
seismometer was demolished. At this time two other better seismometers 
existed at the institute (Milne and Wiechert EW-NS), and the Angot had 
probably become obsolete. 

To the best of our knowledge, no other Angot seismograph exists 
today. According to J. Fréchet (2009, personal communication) other Angot 
seismographs existed in Lyon, Grenoble, maybe Nice, Clermont-Ferrand/Puis-
de-Dôme, Paris and Algeria. The instrument was composed of two pendula 
that recorded the two horizontal components of ground-motion: EW and NS. 
The seismometer might have also recorded vertical motion. The pendula were 
connected to a drum of slow rotation speed. A clock was integrated in the 
system. In old low-quality photographs of the instrument, the drum is white 
and uncovered. We hypothesize that the seismograms were made by ink on 
paper. 

Milne. In 1900 Santos Viegas orders a Milne seismograph, which 
arrives in Portugal in 1901. Also in 1901, a new room is built with the purpose 
of housing the Milne seismograph outside the main building of the institute: 
““The seismograph is installed in a small isolated chalet, of octogonal shape, 
and diameter of about 4 meters, built of stonemasonry and brick, covered in 
the inside with wood, and ventilated such that the air circulates freely between 
the wood and the brick wall all around the instrument, from the base. The 
pendulum boom is oriented N–S, such that only E-W ground motion is 
recorded. The iron column, on which the boom pivots, is rests on a pillar of 
stonemasonry, which lays over a strong layer of masonry elevated over a 30-
cm thick concrete layer, with which the underlying rock, which is of red 
sandstone (triassic), was covered and flattened”. The Milne seismograph starts 
operating regularly in 1903. 

The Milne seismograph’s working principle is that of a pendulum. In 
Coimbra, it recorded the EW ground displacement on photographic paper. The 
record speed was 1 mm/min, the amplification was about a factor of 10, and 
there was no damping system. We have no indication as of now regarding the 
clock associated with this instrument. While the Milne seismograph was good 
to record distant earthquakes, it was not as good to record close earthquakes. 
In 1947 the director António Ferraz de Carvalho described the Milne 
seismograph as obsolete. 

The Milne seismograph is the oldest seismological instrument 
existent in Coimbra (Figure 1). It is very well preserved, with only a few parts 
missing. Also very well preserved is its seismogram collection. Of the 692 rolls 
of seismograms recorded between 1903 and 1916, only ~ 50 days are not 
recorded due to malfunctions of the seismometer, and only 3 rolls are missing. 
One of the missing rolls, #309, contained the record of the 1909 Benavente 
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earthquake. Santos (1995) states that this record was not found at the 
institute already in the decade of 1930s. He suggests that the record was lost 
during exchanges with other observatories. In 1918, the Milne seismogram 
started operating on a somewhat irregular basis, with halts that sometimes 
lasted several months. Let us recall that the Wiechert EW-NS seismometer 
started operating in 1915. We speculate that the Milne seismometer was then 
relegated to second plan.  The last roll of Milne seismograms found at the 
institute is roll #841, which contains seismic records of July 1926. 

 
Figure 1. Milne seismograph currently preserved at GIUC.  

 
Wiechert EW-NS. The Wiechert seismographs were acquired for the 

institute in an attempt to modernize the Portuguese seismic monitoring after 
the 1909 Benavente earthquake. The horizontal Wiechert was bought in 1910, 
and arrived at the institute in 1911. On the same year, a new shelter was built 
for this seismometer. Santos Viegas had difficulties installing this instrument. 
It was his successor Ferraz de Carvalho who later succeeded on the installation 
of the Wiechert. Ferraz de Carvalho describes the installation of this 
seismograph in the following way: “A deep box was dug on the triassic 
sandstone, on the south face of the hill where the main building is located, 
such that the shelter reaches only one meter above the ground on its most 
visible side. The pendulum is set down on a stonemasonry block, which was 
laid over the rock and which is disconnected from the pavement. The house 
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has double walls, having very small and regular variations in temperature.” 
This seismograph started operating regularly in 1915. 

The horizontal Wiechert seismograph is an inverted pendulum, with 
an inertial mass of 1000 Kg. It recorded long-period ground motion, along two 
horizontal directions: EW and NS. Ground motion was amplified by a factor of 
approximately 200. Seismograms were recorded on smoked paper, rotating at 
a speed of ~ 15 mm/min. Air pistons damped the pendular motion. Time was 
transmitted to the seismograph from a Spindler & Hoyer pedulum clock. 

The archive of Coimbra’s seismic station contains seismograms of the 
horizontal Wiechert for the period 1915 – 1969. The collection of seismograms 
is highly heterogeneous: Some years are very complete and well preserved; 
some seismograms are in very poor conditions; and the seismograms of a few 
whole years are completely missing (see Table 1).  

Wiechert Z. The vertical Wiechert seismograph was acquired in 1926. 
Its basic working principle is that of a mass, in this case an 80 kg inertial mass, 
suspended from a spring. The spring motion was damped by air pistons, and 
the ground displacement was recorded on smoked paper with a recording 
speed of 15 mm/min. The same system that provided the time marks to the 
horizontal Wiechert was also used for the vertical Wiechert. In 1954 the 
seismograph was adapted to photographic record. Custódio de Morais, 
director at the time, had seen a similar setup on a trip to Spain in the previous 
year (observatory of Malaga) (Santos, 1995). The photographic recording 
device, imported from Spain, was however very prone to malfunctions. The 
original recorder of the vertical Wiechert (for smoked paper) was then 
adapted at GIUC to photographic record. The vertical Wiechert re-started 
operating in 1957, with an in-house adapted photographic recorder. Finally, in 
1965, the oil damper imported from Spain in 1954 was replaced by an 
electromagnetic damper built in the workshop of the institute. The adaptation 
of the recorder from mechanical to electromagnetic rendered the instrument 
much more sensitive: the amplification of the mechanical instrument is 
approximately 80, whereas that of the electromagnetic modified instrument is 
about 1500. 

At present, we have located at vertical Wiechert seismograms for the 
time period spanning between 1943 and 1979. The amount and state of 
conservation of these records is highly heterogeneous. 

Both Wiechert seismographs were stopped in 1970, when the seismic 
station was completely rebuilt. According to Santos (1995), the instruments 
never operated again. However, we find records of the vertical Wiechert in 
the archives of the institute up to 1979. 

Grenet. A short-period, vertical, Grenet seismometer was acquired to 
Prof. Grenet, Univ. Alger, in 1959. In order to house this seismometer, one 
room was added to the existing seismic shelter. The seismometer started to 
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work regularly in 1961. This instrument was the first electromagnetic 
seismograph in Coimbra (with the exception of the modified vertical 
Wiechert). The seismograms were recorded on photographic paper, with 
amplification on the order of 103 – 104. The recording system used initially for 
this seismograph was built in-house, and had a recording speed of 23 
mm/min. Two months later a Sprengnether recorder was acquired, with a 
recording speed of 30 mm/min. 

The collection of Grenet seismograms covers the period from 1961 
until 1985. The collection is quite complete and the seismograms are well 
preserved. Exceptions to this statement is the year of 1980, for which we 
found no record as of now. 

Geotech SP. A modern seismographic network was established in 
Portugal after the 1969 earthquake. GIUC received then three short-period 
analog seismometers – Geotech S13 – one for each component of ground 
motion (EW, NS and Z). A hot stylus recorded the seismograms over chemical 
paper. In 1983 the recording system was modified to ink. The Geotech SP 
seismogram collection is very complete and well preserved. No records were 
found for the year of 1980. 

Geotech LP. After the Geotech SP, another set of three Geotech 
instruments were acquired and installed in Coimbra. This new set of 
instruments recorded long-period (LP) ground motion – Geotech SL210. The 
recording system was also a hot stylus that wrote over chemical paper. 
However, the three-components of the LP seismometers were all recorded in 
just one piece of paper. This generated confusing seismograms, with 
entangled traces, when the signals had high amplitude. In order to avoid this 
problem, the horizontal components were eliminated from the seismograms 
and only the vertical component was recorded. Later, new recording drums 
were built in-house for the horizontal components. Alike the Geotech SP, the 
recording system of the Geotech LPs was modified to ink in 1983. All Geotech 
instruments worked continuously until 2011. Since 2003 (check!) its data was 
digitized and saved directly on a computer. 
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Table 1: Seismograms currently inventoried at GIUC. The last column shows the 
existent seismic bulletins: P – published bulletin; TNP – Typed bulletin, non-published. 

Ano Milne 
Wiechert 
(EW-NS) 

Wiechert (Z) Grenet Geotech 
Bull. 

1903 – 1914 x     P 

1915 – 1923 x x    P 

1924 x x     

1925  x     

1926 x x     

1927 – 1936  x     

1937       

1938 – 1940  x     

1941  x    P 

1942       

1943  x x    

1944       

1945      TNP 

1946  x     

1947       

1948       

1949  x x    

1950       

1951 – 1955  x x   TNP 

1956   modification   TNP 

1957 – 1959  x x   TNP 

1960  x x   TNP 

1961      TNP 

1962 – 1963  x x x  TNP 

1964 – 1969  x x x   

1970 – 1971 
Construction of the Seismic 

Station 
x  

 

1972 – 1979   x x  
P (73 – 74) 
P (76 – 78) 

1980      P 

1981 – 1985    x x  

1986 – 2003     x  
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SCIENTIFIC WORK AND PUBLICATIONS 

On his essay about the history of the GIUC, Santos (1995) lists the 
scientific production of the institute from its foundation until 1974. Among the 
102 articles listed, only 6 are related to seismology. From these 6 papers, 4 
were written by Raúl de Miranda, who was not associated with GIUC in a strict 
sense. Miranda was an assistant of the Faculty of Sciences and a frequent 
guest at GIUC, thus we include his work here.  

The first seismological study published was written by Egas de Castro 
and concerned the 1909 Benavente earthquake (Castro, 1909). Ferraz de 
Carvalho, in 1925, published an article entitled “The present study of 
earthquakes” (Carvalho, 1925). Raúl de Miranda published 4 papers between 
1930 and 1934 about earthquakes in Portugal (Miranda, 1930, 1931, 1933, 
1934).  

The most significant contribute of GIUC to seismology was 
undoubtedly the systematic observations of ground motion. These 
observations were carefully analyzed, processed, and published in bulletins. 
The first seismic bulletin of GIUC was published in 1909, after the occurrence 
of the Benavente earthquake (Figure 2). Seismological bulletins were then 
published regularly until 1923. Other seismic bulletins are later published for 
the years of 1941, 1973, 1974, 1976, 1977 and 1978. While inventorying the 
seismological material that currently exists at GIUC, “new” bulletins were 
found, typed but unpublished, for the years of 1945, and 1951 – 1963. 

Not only the bulletins made in-house occupy the shelves of the GIUC 
archives. A number of bulletins from other stations, observatories and 
networks around the world are stored in GIUC. The inventory of these 
bulletins is not yet complete.  

ONGOING PRESERVATION EFFORTS 

 The authors of this paper, as well as previous directors and 
staff of GIUC, have worked continuously to document and preserve the 
seismological heritage of GIUC: the historical instruments, seismograms, and 
scientific documents. This heritage is not only historically valuable, but can 
also be used in present studies to improve our knowledge of earthquakes. As 
described in the first section of this paper, seismology is a young science, 
which advanced tremendously during the past century. However, there is still 
much to understand about earthquakes. The time and length scales 
encompassed by earthquakes are tremendous. Ben-Zion (2008) points out 
that the length scale relevant to earthquake and fault dynamics spans from 10-

9 m, the size of rock particles in the slip localization zone, to 106 m, the size of 
tectonic blocks. The time scale spans from 10-9 sec, the time for the evolution 
of dynamic fields at the rupture tip, to 106 years, the time needed for the 
reorganization of tectonic plates. Digital seismic records, used presently in 
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seismology, exist only for the past few decades. The seismological community 
recognizes the need to scan, digitize, and re-visit historical seismograms using 
modern analysis techniques and advanced computers. By studying historical 
seismograms, a larger period of earthquake cycles can be understood. For 
example, Batlló et al (2010) used historical seismograms of Coimbra in order 
to better understand the 1930 Montilla, Spain, earthquake. 

 

 
Figure 2. Parts of the 1909 seismological bulletin published by GIUC. 

 
Next we summarize the main projects concerning the preservation of 

the seismological heritage of GIUC. Within the European cooperative project 
EuroSeismos, initiated in 2002, seismograms of approximately 50 of the most 
significant earthquakes in Europe, recorded in Coimbra, were scanned. More 
seismograms have since been scanned, in response to individual requests 
from researchers worldwide.  
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During the past year, the seismic station of Coimbra was nominated a 
Reference Station of the World by the International Association of Seismology 
and Physics of the Earth’s Interior, within the framework of project Seismo-
Archives. Reference stations are chosen for their strategic location, as well as 
for their long times in operation. Coimbra’s station satisfies both 
requirements: It is one of westernmost stations in Europe, and it keeps a long, 
nearly uninterrupted, collection of seismograms. We have been able to 
inventory a large part of our historical seismo-collection, and we plan to 
digitize important seismograms in the coming months. 

Finally, all the geophysical bulletins of GIUC, both published and 
unpublished, are currently on the process of scanning. This endeavor is carried 
out within the scope of a project led by the University of Coimbra, which has 
the goal of documenting the history of the Faculty of Sciences. 

Future work includes a full inventory of the bulletins received at GIUC 
from other observatories, the writing of a log book describing the seismic 
station of Coimbra in detail, and the study and eventual restoration of chosen 
historical instruments. 
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A realidade dos Gabinetes de História Natural associados às escolas 

em Portugal é ainda hoje pouco conhecida, embora a sua importância seja 
crescentemente reconhecida. Este património científico encontra-se numa 
situação de grande vulnerabilidade, desconhecendo-se o que existe, onde se 
encontra e qual o seu estado de conservação. 

Os Gabinetes de História Natural tiveram uma influência marcante no 
ensino liceal português das Ciências Biológicas e Geológicas durante grande 
parte do século XX, tendo condicionado as práticas de ensino e contribuído 
para a configuração de uma identidade científica própria associada a estes 
gabinetes e aos seus utilizadores. 

As práticas escolares só poderão ser comprendidas à luz destes 
gabinetes que por sua vez deverão ser política e socialmente contextualizados. 

Partiu-se da  análise sistemática dos textos legislativos sobre o ensino 
secundário publicados no período de duração dos liceus portugueses, desde a 
sua criação legal em 1836 até à sua extinção em 1975 para reconstruir essas 
práticas pedagógicas. 

Esta análise permitiu descodificar o “pensamento institucional”, 
possibilitando a compreesão do contexto político que sustentou a organização 
destes ‘museus’. 

Procuraram-se referências a gabinetes e ‘museus’ escolares de 
história natural a fim de compreender em que espaços da escola  e como se 
veiculava o ensino prático da biologia e geologia ao longo do ensino liceal. 

As referências ao ensino científico experimental e prático são 
transversais aos diversos diplomas publicados. O método activo, os processos 
indutivos, a experiência e observação, a análise, a comparação e a 
classificação estão sempre presentes desde 1895, ao longo dos diferentes 
períodos políticos. 
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O modelo subjacente ao que hoje se entende por ‘ensino secundário’ 
surgiu no século XIX. A ideia de uma instituição pública e secular, que 
preparasse os cidadãos para o ensino superior, estendeu-se por toda a Europa 
adaptando-se às diferentes realidades e dando origem a diferentes modelos 
organizativos (ANDERSON, 2004; GREEN, 2004). 

Em Portugal, a reforma de Passos Manuel1, em 1836, foi, do ponto de 
vista curricular, pedagógico e administrativo, uma tentativa de modernização 
da escola, de acordo com as teorias educacionais vigentes, recorrendo a meios 
auxiliares de ensino (ADÃO, 1999 e MENESES, 2003). Na sequência das 
revoluções liberais, do século XIX, o ensino tinha uma finalidade prática de 
preparação para a vida activa ao serviço do desenvolvimento do país2

Apesar do ensino liceal em Portugal ter sido alvo de inúmeros 
estudos históricos (e.g. ADÃO, 1982; BARROSO, 1995), a história dos gabinetes 
de história natural ligados a este grau de ensino ainda está por fazer

. As 
discussões sobre o conteúdo dos currículos e o cariz mais ou menos prático do 
ensino liceal mantiveram-se nas sucessivas reformas ao longo do século XIX e 
princípios do século XX. As colecções científicas assumiram um lugar de 
destaque no ensino e investigação (CANÊLHAS, 1983; MENESES, 2003; LEAL, 
2007 e GUERRA, 2008), tendo sido, sobretudo, os gabinetes científicos, 
associados às escolas, organizados e utilizados para o ensino. 

3. O 
presente trabalho pretende compreender a génese e evolução dos gabinetes 
e ‘museus escolares de história natural’ em Portugal e de que forma eram 
utilizados por professores e alunos. Assim, apresenta-se uma análise dos 
textos legislativos sobre o ensino secundário, publicados no período de 
duração dos liceus portugueses, desde a sua criação legal, em 1836, até à sua 
extinção, em 1975, com a consolidação do ensino secundário unificado4

                                                                 
1 Decreto de 17 de Novembro de 1836. Diário do Governo n.º275, de 19 de Novembro 
de 1836. 
2 Diz o preâmbulo do decreto de 17 de Novembro de 1836 publicado no Diário do 
Governo n.º 275, de 19 de Novembro de 1836 “(...) não pode haver ilustração geral e 
proveitosa, sem que as grandes massas de Cidadãos, que não aspiram aos estudos 
superiores, possuam elementos científicos e técnicos indispensáveis aos usos da vida 
no estado actual das sociedades (...)”. 
3 Sobre os instrumentos científicos das escolas secundárias espanholas, suas formas de 
aquisição e estado actual de conservação ver Simon et al. (2009).  
4 Decreto-Lei nº. 260-B/75 de 26 de Maio de 1975. Diário do Governo nº. 121, I Série, 
de 26 de Maio de 1975. 

. 
Foram levantados mais de uma centena de decretos, decretos-lei, circulares e 
portarias. Procuraram-se referências directas a gabinetes, museus e também a 
outros espaços, como os laboratórios utilizados para o ensino das ciências 
naturais. Encontraram-se, também, outras indicações sobre o ensino 
experimental, nomeadamente sobre equipamentos, instrumentos ou 
mobiliário que, embora não referindo explicitamente a existência de um 
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museu, indiciam a existência de colecções1

O ‘museu escolar de história natural’ surge na legislação nacional sem 
explicações sobre a sua função ou organização. O decreto assinado por Passos 
Manuel, que cria os liceus em Portugal, é representativo da valorização do 
ensino científico, prático e indutivo, assumindo, no entanto, a simplicidade de 
um primeiro plano a detalhar a posteriori: “Haverá em cada um dos Liceus um 
Jardim experimental destinado às aplicações de Botânica, um Laboratório 
Químico, e um gabinete que terá três divisões correspondentes às aplicações 
da Física e da Mecânica, da Zoologia e da Mineralogia” 

. A análise dos textos legislativos 
permite compreender o contexto político que sustenta a organização destes 
‘museus’, a importância da biologia e geologia no sistema de ensino e, em 
particular, a importância e papel dados pelo legislador aos ‘museus escolares’. 
O quadro I, no final do texto, sintetiza a informação encontrada. 

O ‘MUSEU ESCOLAR DE HISTÓRIA NATURAL’ 

2

Apesar das dificuldades de implementação do ensino liceal e, em 
particular, do ensino das disciplinas ditas científico-experimentais (e.g. 
VALENTE, 1973; ADÃO, 1982), a utilização do ‘museu’ no auxílio das aulas é 
confirmada na lei em 1854, onde há uma breve referência às demonstrações 
na cadeira de Principios de physica e chymica, e introducção á historia natural 
dos tres reinos

. Não são, contudo, 
publicados mais detalhes sobre estes ‘estabelecimentos auxiliares do ensino’. 
Os ‘museus escolares de história natural’ surgem, assim, tanto em 1836 como 
nos diplomas publicados posteriormente, como uma evidência que não 
necessita, por isso mesmo, de mais explicações, além da própria enunciação 
sobre a sua função ou organização. 

3. Mais tarde, no diploma assinado por Eduardo José Coelho 
(1905), o museu é, também, um espaço presente, estando ligado 
inclusivamente à formação de professores4

                                                                 
1 As indicações sobre material fazem-se de forma directa, referindo a importância de 
determinados ‘objectos’, ou de forma indirecta, sendo referida, por exemplo, a 
atribuição de verbas para a aquisição de material. 
2 Decreto de 17 de Novembro de 1836. Diário do Governo n.º 275, de 19 de Novembro 
de 1836, artigo 68. Este é o único diploma que refere um jardim experimental. É de 
destacar que são apenas as disciplinas ligadas ao ensino científico que têm espaços de 
trabalho próprios (COSTA, 1999). 
3 Lei de 12 de Agosto de 1854. Diário do Governo n.º 196, de 22 de Agosto de 1854, 
artigo 4. 
4 Decreto de 29 de Agosto de 1905. Diário do Governo nº 194, de 30 de Agosto de 
1905. 

. O artigo 39, do diploma acima 
referido, relativamente aos concursos ao magistério secundário, define que as 
provas práticas para os candidatos ao ensino da matemática, física, química ou 
ciências naturais, além de duas lições, constariam de exercícios práticos no 
museu, no gabinete de física ou no laboratório químico e durariam cerca de 
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duas horas. Este artigo demonstra claramente a importância dos museus e 
laboratórios no ensino, ao ponto dos professores terem de demonstrar 
habilitações para o seu uso. 

Quanto à organização do museu, determina-se apenas que “nos 
liceus formar-se-á um pequeno museu de história natural que satisfaça 
quanto possível as necessidades do ensino”1 ou que “o museu de história 
natural compõe-se de colecções de zoologia, botânica e mineralogia 
indispensáveis para o ensino”2. Uma descrição mais detalhada do conteúdo do 
‘museu de história natural’ ocorre, apenas, em 1937, quando é publicada uma 
lista com material, que os estabelecimentos de ensino particular deveriam 
possuir, considerado indispensável para a execução dos programas dos 1.º e 
2.º ciclos do ensino liceal, sendo pormenorizado o material do Museu de 
Ciências Naturais dedicado à zoologia, botânica e mineralogia3

Quanto à sua função, a informação é ainda mais escassa. Quando se 
publica o primeiro programa para as disciplinas científico-experimentais

.  

4 é 
apenas referido que o professor deveria acompanhar a exposição teórica com 
a demonstração prática dos exemplares existentes no gabinete. A forma de 
utilização dos espaços específicos no ensino das ciências é evidenciada, mais 
tarde, em 1929, quando se aprovam os programas dos cursos 
complementares dos liceus, que implicam o uso do laboratório5

O uso explícito do termo ‘museu de história natural’ ocorre somente 
em diplomas dos anos de 1860, 1863 e 1873, no entanto, salientam-se os 
diplomas publicados em 1917, 1918, 1920, 1921, 1932 e 1947, por também 
terem capítulos dedicados aos espaços para o ensino das ciências

. 

6

                                                                 
1 Decreto de 10 de Abril de 1860. Diário de Lisboa n.º 133, de 12 de Junho de 1860, 
artigo 82. 
2 Decreto de 31 de Março de 1873. Diário do Governo n.º 77, de 5 de Abril de 1873, 
artigo 84. 
3 Declaração do Ministério da Educação Nacional. Diário de Governo, I Série,  n.º 278, 
de 29 de Novembro de 1937. 
4 Edital do Diário do Governo n.º 122, de 26 de Maio de 1856. 
5 Decreto n.º 16:362 de 14 de Janeiro de 1929. Diário do Governo, I Série, n.º 11, de 14 
de Janeiro de 1929. 
6 Ver decretos, para os anos indicados, na legenda do quadro I. 

. Existem, 
ainda, outras referências que implicitamente indiciam o uso de ‘museus de 
história natural’ no ensino. 

AS VERBAS 

A atribuição de verbas do Orçamento Geral do Estado destinadas à 
aquisição de material confirma o investimento num ensino de cariz mais 
prático e experimental. Embora ainda não tenha sido possível determinar o 
valor das quantias em causa é inegável que eram determinadas verbas 
específicas para esse fim. 
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Já em 1880 se determina que no Orçamento Geral do Estado haverá 
uma verba específica para instrumentos e material para o ensino prático e 
demonstrações1 e em vários diplomas posteriores (e.g. 1917, 1918, 1920, 
1921, 1926)2

A data de 1905

 é determinado que o reitor deverá entregar uma proposta de 
dotação liceal em que deverá ser especificada a verba que considera 
necessária aos laboratórios e gabinetes. 

3 é apontada como a primeira tentativa para colmatar 
as graves deficiências das instalações liceais (MENESES, 2003) tendo sido 
atribuídas verbas para a construção de novos edifícios e compra de material4

Outro diploma que, neste contexto, é importante mencionar é o 
Decreto n.º 15:942 de 11 de Setembro, de 1928, onde o governo, sublinhando 
que as funções pedagógicas dos estabelecimentos de ensino teriam sido 
beneficiadas pelas melhorias das condições materiais dos estabelecimentos de 
ensino, nomeadamente ao nível do material didáctico, reconhece a 
desigualdade das condições materiais em que o ensino era ministrado nas 
cidades e nos pequenos centros, vindo, por isso, adoptar um novo sistema 
administrativo. É instituída uma Junta Administrativa com o objectivo de 
promover uma rápida melhoria das condições materiais de todos os liceus, 
recorrendo a uma operação de crédito no valor de 40000000$00

. 

5. A 14 de 
Janeiro de 1929, pelo decreto n.º 16:364, a quantia referida no decreto de 11 
de Setembro de 1928 é aumentada6

Se, por um lado, desde 1873 não são publicados diplomas que 
mencionem que os liceus deverão ter um ‘museu de história natural’ para o 
auxílio das aulas, por outro, a partir de 1894 surgem referências sistemáticas a 
materiais e métodos a utilizar no ensino sugerindo a existência de colecções 
de história natural. São constantes as menções sobre a necessidade de “em 
todos os liceus haver instalações próprias e material suficiente para o ensino 
do desenho e de trabalhos manuais educativos, gabinetes e laboratórios com 
material suficiente para a exemplificação do ensino da geografia, ciências 

. 

O ENSINO PRÁTICO 

                                                                 
1 Carta de Lei de 14 de Junho de 1880. Diário do Governo n.º 138, de 21 de Junho de 
1880, artigo 73. 
2 Ver decretos, para os anos indicados, na legenda do quadro I. 
3 Decreto de 29 de Agosto de 1905. Diário do Governo nº 194, de 30 de Agosto de 
1905, artigo 1. 
4 Valente (1973) enumera duas fases na evolução das instalações liceais, antes e depois 
de 1907. A partir desta data começaram a construir-se edifícios próprios para os liceus. 
5 Decreto n.º 15:942 de 11 de Setembro de 1928. Diário de Governo n.º 209, I Série, de 
11 de Setembro 1928. 
6 Decreto n.º 16:364 de 14 de Janeiro de 1929. Diário do Governo, I Série, n.º 11, de 14 
de Janeiro de 1929. 
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biológicas, mineralogia e geologia, química e física”1 e as determinações para 
que o ensino complementar só fosse ministrado nos liceus que possuíssem 
gabinetes e laboratórios com material suficiente para trabalhos práticos 
individuais de química, física, mineralogia e geologia, ciências biológicas e 
geografia2, confirmando a importância conferida pelo legislador aos trabalhos 
práticos. A breve referência à existência de um guarda no museu é reveladora 
da existência de um museu3

Quanto às orientações pedagógicas, destaca-se o decreto de 14 de 
Janeiro de 1929 pela valorização da vertente prática do ensino que se constata 
pelas indicações precisas das capacidades que devem ser desenvolvidas pelos 
alunos, notando a importância dos trabalhos práticos para a “cultura geral do 
espírito”

. 

4

Em 1931 e 1936, por exemplo, sobressai, nos programas, a 
organização de colecções, que faz supor o uso de espaços museológicos. 
Salienta-se, também, o artigo 446 do decreto n.º 36:508 de 17 de Setembro 
de 1947 que permite a organização, nos liceus, de museus regionais, de 
estudos da flora e da fauna locais

. O programa das aulas práticas é detalhado, dando-se particular 
atenção à utilização do microscópio óptico composto, à fisiologia celular e às 
dissecções de vertebrados e invertebrados, mas também é referida a 
captação, conservação e colecção de animais e a classificação de vertebrados, 
plantas, rochas e minerais. 

5

                                                                 
1 Decreto n.º 4:799 de 8 de Setembro de 1918. Diário do Governo, I Série, n.º 198, de 
12 de Setembro de 1918, artigo 130. Referências semelhantes a esta de 1918 são 
também mencionadas em 1920, 1921, 1926 e 1932 (ver quadro I). 
2 Nos anos de 1918, 1920 e 1921 são publicadas determinações nesse sentido (ver 
quadro I). 
3 Decreto de 22 de Dezembro de 1894. Diário do Governo n.º 292, de 24 de Dezembro 
de 1894, artigo 16. 
4 Decreto n.º 16:362 de 14 de Janeiro de 1929. Diário do Governo, I Série, n.º 11, de 14 
de Janeiro de 1929. 
5 Decreto n.º 36:508 de 17 de Setembro de 1947. Diário do Governo, I Série, n.º 216, de 
17 de Setembro de 1947, artigo 446. A organização de museus regionais tem nesta 
reforma um cariz ideológico, estando ligado a outras actividades circum-escolares 
como a Mocidade Portuguesa. 

. A existência destas colecções, 
actualmente, à luz dos novos projectos de valorização da biodiversidade na 
sua relação com as alterações dos ecossistemas e os serviços que estes nos 
prestam, poderá ter um valor científico incalculável. 

No âmbito deste trabalho, é importante salientar a indiscutível 
importância da reorganização da instrução secundária perpetrada por Jaime 
Moniz em 1894 e 1895. A partir desta data, o ensino científico-experimental é 
implementado de forma tão consistente que não mais será retirado dos 
currículos, tornando-se recorrentes as referências à importância do uso de 
objectos, nomeadamente exemplares vivos ou preparados, na botânica e 
zoologia, e rochas e minerais, na geologia. 
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Esta foi a primeira reforma a dar um contributo efectivo ao ensino 
científico experimental e prático, como se pode verificar pelas referências 
transcritas no quadro I, que demonstram a importância dada à observação. O 
método indutivo é exaltado para o desenvolvimento das faculdades 
intelectuais e os conhecimentos ministrados no âmbito das ciências naturais 
considerados essenciais para o homem se tornar um cidadão: “A formação da 
intuição, das percepções e representações materiais, a prática da observação, 
da experiência, da classificação, o uso da generalização e da indução, têm 
muito que aproveitar no exercício d’estes utilíssimos repositórios de 
conhecimentos”1. Salienta-se, ainda, que para Jaime Moniz “o ensino das 
ciências da natureza, feito unicamente à vista dos livros, nenhuma ou 
pouquíssima utilidade tem”2

As colecções de história natural eram valorizadas
. 

3, no entanto, a 
explicitação de que ao “material que disporá cada liceu nesta repartição [do 
ensino das ciências da natureza], há que acrescentar-se, quanto à história 
natural, o valioso contingente de exemplares, que o professor possa obter 
pela própria diligência, sem custo e sem dificuldade, para auxiliar suas lições”4

De grande importância, também, para o ensino prático com recurso 
ao museu são os Trabalhos individuais educativos, criados em 1914

 
pode indiciar pouco investimento oficial face à facilidade que se encara a 
recolha de exemplares. 

5

                                                                 
1 Decreto de 14 de Setembro de 1895. Diário do Governo n.º 208, de 16 de Setembro 
de 1895. 
2Decreto de 14 de Setembro de 1895. Diário do Governo n.º 208, de 16 de Setembro 
de 1895. 
3Ver quadro I. 
4 Decreto de 14 de Setembro de 1895. Diário do Governo n.º 208, de 16 de Setembro 
de 1895. 
5 Portaria n.º 239 de 26 de Setembro de 1914. Diário do Governo, I Série, n.º 175, de 26 
de Setembro de 1914. 
 

, que 
deveriam ser realizados em laboratórios, museus ou no campo. Este diploma é 
considerado um marco no ensino prático, revelando um grande interesse pelo 
seu ensino (COSTA, 1999; MENESES, 2003 e LEAL, 2007). Salienta-se o artigo 6, 
em que o Ministério da Instrução Pública informa que convidará as 
universidades a facultar os seus museus, laboratórios e gabinetes aos 
professores de instrução secundária que desejassem aperfeiçoar os seus 
conhecimentos técnicos para o melhor desempenho das suas novas funções 
no âmbito desses trabalhos práticos, demonstrando a formalização das 
relações entre liceus e universidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No que se refere a resultados, as referências, directas ou indirectas, 
ao ensino científico experimental e prático são transversais aos diversos 
diplomas publicados nos cerca de 150 anos cobertos por este trabalho. O 
método activo, os processos indutivos, a experiência e observação, a análise, a 
comparação e a classificação estão sempre presentes desde 1895, 
confirmando que os ‘museus escolares’ e laboratórios, melhor ou pior 
equipados, estavam já em funcionamento. Nota-se, no entanto, que as 
referências a museus são sempre breves, não havendo nenhum diploma que 
defina, efectivamente, a sua constituição e formas de utilização. Nem mesmo 
a sua designação foi definida do ponto de vista legislativo. 

Embora o papel do ‘museu de história natural’, das salas, gabinetes 
ou laboratórios de ciências possa não estar definido claramente no texto 
legislativo, não há dúvidas que o legislador teve um papel na construção e 
manutenção destas colecções. Do ponto de vista institucional, estes espaços 
eram considerados fundamentais para o processo de ensino/aprendizagem.  

No contexto da temática desta investigação, é de realçar a reforma 
de Jaime Moniz em 1894 e a criação dos trabalhos individuais educativos em 
1914. Se o primeiro documento implementa definitivamente o ensino 
científico, o segundo define claramente o ensino prático que não deixará mais 
de existir.  

Resta-nos agora perceber como foram estas determinações vertidas 
para a realidade liceal. Como se estabeleceram, efectivamente, as práticas 
curriculares defendidas pelo legislador? Como se estabeleceram, de facto, 
estes museus? Qual a origem dos objectos? Como se dão as interacções entre 
alunos, professores, condições materiais existentes e outras instituições? 
Como eram utilizados? 
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ano 
Espaços Outras indicações 

1836 

Gabinete de Física e 
Mecânica, Zoologia e 
Mineralogia Jardim 
experimental (art. 68) a)   

1854 

  

Os alunos (...) do Instituto Mayanense 
pagarão (...) para prover ás 
demonstrações necessárias ao ensino 
da cadeira de princípios de física e 
química, e introdução á história natural 
dos três reinos. (art. 4) b) 

1856 

  

O professor irá acompanhando a 
exposição teórica com demonstração 
prática dos exemplares que possuir no 
gabinete. c) 

1860 

Museu de História 
Natural/colecção de 
objectos de História 
Natural (art. 74, 82 e 83) 
d)   

1863 

Museu de História 
Natural/Colecção de 
objectos de História 
Natural (art. 69, 77 e 78) 
e)   

1873 

Museu de História Natural 
– Colecções de zoologia, 
botânica e mineralogia 
(art. 76, 84 e 85) f)   

1880   

No orçamento geral do estado serão 
incluídas verbas destinadas à despesa 
com a aquisição de instrumentos e 
material para o ensino prático e 
demonstrações. (art.73) g) 

1895 Museu (art. 16) h) 

Para a transmissão de conhecimentos 
materiais, em regra, o primeiro meio 
auxiliar é a presença de objectos, 
quanto possível, a que estes 
conhecimentos dizem respeito; e o 
segundo a descrição gráfica (escrita ou 
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desenho.) (art. 22) i)                                      

Para o estudo das ciências da história 
natural a observação directa, acerca 
dos indivíduos e dos objectos, é em 
regra o imperativo ideal. O estudo deve 
basear-se no exame de exemplares 
vivos ou preparados (...) no exame de 
plantas vivas e, na falta destas, no de 
herbários, desenhos, modelos, etc. j)                                                               
Ao material que disporá cada liceu 
nesta repartição, há que acrescentar-se, 
quanto à história natural, o valioso 
contingente de exemplares, que o 
professor possa obter pela própria 
diligência, sem custo e sem dificuldade, 
para auxiliar suas lições. j) 

1905 Museu (art. 39) k) 

A conservação do edifício da cada liceu, 
e bem assim como a conservação e 
progressiva aquisição de mobiliário e de 
material didáctico para as aulas 
biblioteca, gabinete de física, 
laboratório de química, ginásio e outros 
meios educativos [no preâmbulo refere-
se a museus], serão custeados por uma 
verba anual destinada a cada liceu. (art. 
1) k)                               
Desenvolver o hábito da exacta 
observação dos fenómenos. l) 

Ano Espaços Outras indicações 

1914   

Os trabalhos individuais educativos são 
trabalhos executados (...) em 
laboratórios, museus ou no campo (...), 
em que se deve visar (...) a educação 
científica, procurando criar hábitos de 
investigação e critica. m) 

1917 
Laboratórios e gabinetes 
de ensino experimental 
(art. 318) n) 

Para a transmissão de conhecimentos 
materiais, em regra, o primeiro meio 
auxiliar é a presença de objectos, 
quanto possível, a que estes 
conhecimentos dizem respeito; e o 
segundo a descrição gráfica (escrita ou 
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desenho.) (art. 126) n)                               

Nos trabalhos práticos devem executar-
se alguns ensaios de classificação. o) 

1918 
Laboratórios e gabinetes 
(art. 130) p)  e Museus r) 

Não deve ser ministrado o ensino dos 
cursos complementares nos liceus que 
não possuam gabinetes e laboratórios 
com material suficiente para trabalhos 
práticos individuais de química, física, 
mineralogia e geologia, ciências 
biológicas e geografia. (art. 5) q) 
Para a transmissão de conhecimentos 
materiais, em regra, o primeiro meio 
auxiliar é a presença de objectos, 
quanto possível, a que estes 
conhecimentos dizem respeito; e o 
segundo a descrição gráfica (escrita ou 
desenho.) (art. 125) p) 
Em todos os liceus deve haver 
instalações próprias e material 
suficiente para o ensino do desenho e 
de trabalhos manuais educativos, 
gabinetes e laboratórios com material 
suficiente para a exemplificação do 
ensino da geografia, ciências biológicas, 
mineralogia e geologia, química e física. 
(art. 130) p) 
Observação de exemplares de animais e 
plantas, tanto quanto possível 
pertencentes à fauna e flora locais (...) 
Visualização de imagens (...) Elaboração 
de experiências simples que mostrem 
aos alunos os principais fenómenos da 
fisiologia vegetal (...) Estudo das formas 
cristalinas será limitado às dos 
exemplares de minerais existentes no 
museu (...) Noções de mineralogia (...) à 
vista dos minerais (…) r) 

1919   
Descrição de exemplares de animais e 
plantas vivas; exercícios práticos de 
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classificação. s) 

1920 
Laboratórios e quaisquer 
outras instalações (art.91) 
t) 

idem 1918 

1921 
Laboratórios e quaisquer 
outras instalações 
(art.397) u) 

idem 1918 

Ano Espaços Outras indicações 

1926 
Laboratórios e outras 
instalações (art. 21) v) 

Todos os liceus deverão possuir 
laboratórios com material suficiente 
para demonstrações e trabalhos 
práticos de física, química, mineralogia 
e geologia, ciências biológicas e 
instalações de desenho. (art.4) v)               
As primeiras classes do ensino da 
botânica e zoologia são consagradas ao 
conhecimento directo e experimental 
das plantas e dos animais nas suas 
relações com ambiente. w) 
O ensino inicial das ciências geológicas 
só poderá ser profícuo desde que lhe 
seja dada uma feição acentuadamente 
prática, quer mostrando aos alunos 
exemplares de minerais e rochas, nos 
gabinetes, quer acompanhando-os em 
excursões. w) 
Organização de colecções zoológicas e 
botânicas. w) 

1929 

  

Trabalhos práticos: e.g. Emprego do 
microscópio (...) Dissecação (...) 
Observação da célula (...) Preparação de 
tecidos (...) Captação, conservação e 
coleccionação de animais. Classificação 
de vertebrados (...) Experiências de 
fisiologia vegetal (...) Herborização (...) 
Classificação de plantas (...) Estudo feito 
em amostras de minerais (...) Análise de 
rochas (...) Descrição de fósseis. x) 
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1930 

  

O estudo dos animais deve ser feito 
sempre que seja possível com animais 
vivos e só no caso de completa 
impossibilidade de os obter é que se 
recorrerá ao uso de exemplares 
empalhados, quadros, fotografias, 
projecções fixas e animadas. O estudo 
da botânica feito sobre exemplares de 
(...) flora local (...) É conveniente que os 
alunos se habituem a organizar 
pequenas colecções de animais, plantas 
rochas etc. O professor ir-lhes-á 
indicando sumariamente o modo de 
preparar os objectos a coleccionar. Pelo 
que respeita aos animais podem 
coleccionar-se fotografias, animais 
conservados em álcool ou outro 
qualquer líquido conveniente. As 
plantas conservar-se-ão secas ou em 
liquido apropriado. Sobre as descrições 
anatómicas (...) servirão para isso 
exemplares vivos ou conservados, 
preparações várias, feitas 
expressamente ou provenientes do 
museu liceal, a projecção fixa 
macroscópica ou microscópica, os 
quadros materiais e o cinematógrafo. y) 

1931 
  

Organização de colecções, experiências, 
dissecações, preparações. z) 

1932 

  

Laboratórios e demais instalações 
deverão possuir material didáctico 
suficiente para demonstrações e 
trabalhos práticos de física, química, 
ciências biológicas, ciências geológicas 
e geografia (art. 142) aa) 

Ano Espaços Outras indicações 

1934 

  

Todo o estudo das ciências naturais, 
deve ser feito, sempre em presença de 
exemplares. Trabalhos práticos: e.g. 
Estudo de caracteres facilmente 
observáveis pelo aluno. (...)Preparações 
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microscópicas (...) Uso do microscópio 
(...) Dissecação e estudo anatómico (...) 
Observação de tecidos (...) Exercícios de 
classificação de plantas e animais (...) 
Observação de fósseis. Trabalhos 
manuais: e.g. pasta para herbários, 
diagramas florais, esquemas do sistema 
circulatório e nervoso bb) 

1936 

  

Trabalhos práticos: e.g. O estudo dos 
animais terá por base a observação de 
exemplares vivos (...) embalsamados, 
quadros (...) As noções (....) sobre a 
anatomia (...) ministrados em frente do 
esqueleto, do manequim e de quadros 
(...) Os alunos organizarão pequenas 
colecções de animais [conservados em 
álcool], plantas [em herbário] e rochas. 
cc) 

1947 

Instalações de ciências 
naturais para a execução 
dos trabalhos práticos (art. 
69) cc) 

(...) permitida a organização, nos liceus, 
de museus regionais, de estudos da 
flora e da fauna local (...) (art. 446) dd)                                     
Todo o estudo da Zoologia e da 
Botânica deve ser baseado em 
exemplares vivos ou conservados no 
museu e devem utilizar-se o mais 
possível fotografias e gravuras. ee) 

1948 

  

As noções a ministrar devem ser dadas 
exclusiva ou cumulativamente por meio 
de observações e de experiências. 
Trabalhos práticos: e.g. Observar 
plantas e animais (...) Utilização de 
manequim para auxílio do estudo do 
homem (sistema digestivo, respiratório, 
etc.) (...)Dissecação (...) Classificação 
(...) Utilização de exemplares de 
mineralogia e geologia. ff) 

1954 

  

Só na impossibilidade de não obter 
microscópios se deve utilizar desenhos 
ou gravuras. Observação de plantas e 
animais. gg) 
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Quadro I – Referências a gabinetes, museus, laboratórios ou ao ensino 
prático nas disciplinas de biologia e geologia nas reformas do ensino liceal 
português (Fonte: Legislação para os anos indicados – ver descrição na lista em 
baixo.) 

a) Decreto de 17 de Novembro de 1836. Diário do 
Governo n.º275, de 19 de Novembro de 1836. 

b) Lei de 12 de Agosto de 1854. Diário do Governo n.º 
196, de 22 de Agosto de 1854. 

c) Edital. Diário do Governo n.º 122, de 26 de Maio de 
1856. 

d) Decreto de 10 de Abril de 1860. Diário de Lisboa n.º 
133, de 12 de Junho de 1860. 

e) Decreto de 9 de Setembro de 1863. Diário do 
Governo n.º 204, de 12 de Setembro de 1863. 

f) Decreto de 31 de Março de 1873. Diário do Governo 
n.º 77, de 5 de Abril de 1873. 

g) Carta de Lei de 14 de Junho de 1880. Diário do 
Governo n.º 138, de 21 de Junho de 1880. 

h) Decreto de 22 de Dezembro de 1894. Diário do 
Governo n.º 292, de 24 de Dezembro de 1894. 

i) Decreto de 14 de Agosto de 1895. Diário do Governo 
n.º 183, de 17 de Agosto de 1895. 

j) Decreto de 14 de Setembro de 1895. Diário do 
Governo n.º 208, de 16 de Setembro de 1895. 

k) Decreto de 29 de Agosto de 1905. Diário do Governo 
nº 194, de 30 de Agosto de 1905. 

l) Decreto n.º 3 de 3 de Novembro de 1905. Diário do 
Governo n.º 250, de 4 de Novembro de 1905. 

m) Portaria n.º 239 de 26 de Setembro de 1914. Diário 
do Governo, I Série, n.º 175, de 26 de Setembro de 1914. 

n) Decreto n.º 3:091 de 17 de Abril de 1917. Diário do 
Governo, I Série, n.º 60, de 17 de Abril de 1917. 

o) Diário do Governo, I Série, n.º 188, de 1 de Novembro 
de 1917. 

p) Decreto n.º 4:799 de 8 de Setembro de 1918. Diário 
do Governo, I Série, n.º 198, de 12 de Setembro de 1918. 

q) Decreto n.º 4:650 de 14 de Julho de 1918. Diário do 
Governo, I Série, n.º 157, de 14 de Julho de 1918.   

r) Decreto n.º 5:002 de 27 de Novembro de 1918. Diário 
do Governo, I Série, n.º 257, de 28 de Novembro de 1918.   

s) Decreto 6:132, de 26 de Setembro de 1919. Diário do 
Governo, I Série, n.º 261, de 23 Dezembro 1919. 
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t) Decreto n.º 6:675 de 12 de Junho de 1920. Diário do 
Governo, I Série, n.º 121, de 12 de Junho de 1920. 

u) Decreto n.º 7:558 de 18 de Junho de 1921. Diário do 
Governo, I Série, n.º 123, de 18 de Junho de 1921. 

v) Decreto n.º 12:425 de 2 de Outubro de 1926. Diário 
do Governo, I Série, n.º 231, de 16 de Outubro de 1926. 

w) Decreto n.º 12:594 de 2 de Novembro de 1926. Diário 
do Governo, I Série, n.º 245, de 2 de Novembro de 1926. 

x) Decreto n.º 16:362 de 14 de Janeiro de 1929 Diário 
do Governo, I Série, n.º 11, de 14 de Janeiro de 1929. 

y) Decreto n.º 18:885 de 27 de Setembro de 1930. 
Diário do Governo, I Série, n.º 225, de 27 de Setembro de 1930. 

z) Decreto n.º 20:369 de 8 de Outubro de 1931. Diário 
do Governo, I Série, n.º 232, Suplemento, de 8 de Outubro de 1931. 

aa) Decreto n.º 20:741 de 18 de Dezembro de 1931. 
Diário do Governo, I Série, n.º 8, de 11 de Janeiro de 1932. 

bb) Decreto n.º 24:526 de 6 de Outubro de 1934. Diário 
do Governo, I Série, n.º 235, de 6 de Outubro de 1934. 

cc) Decreto n.º 27:085 de 14 de Outubro de 1936. Diário 
do Governo, I Série, n.º 241, de 14 de Outubro de 1936. 

dd) Decreto n.º 36:508 de 17 de Setembro de 1947. 
Diário do Governo, I Série, n.º 216, de 17 de Setembro de 1947. 

ee) Circular n.º 1:418 de 2 de Outubro de 1947. Diário do 
Governo, I Série, n.º 231, de 4 de Outubro de 1947. 

ff) Decreto n.º 37:112 de 22 de Outubro de 1948. Diário 
do Governo, I Série, n.º 247, de 22 de Outubro de 1948. 

gg) Decreto n.º 39:807 de 7 de Setembro de 1954. Diário 
do Governo, I Série, n.º 198, de 7 de Setembro de 1954. 
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Um balanço dos estudos sobre museus de ciência e centros de 

divulgação científica, e das trajetórias de algumas destas instituições, na 
última década, no Brasil e em Portugal, aponta para a necessidade de 
compreensão de transformações significativas nas instituições científicas que 
tratam do patrimônio histórico-científico. Nessa direção, buscamos 
reconhecer algumas das visões da cultura científica contemporânea sobre os 
usos da memória e da história da ciência, voltadas à popularização das 
ciências e ao estudo acadêmico. 

Propomos, assim, um primeiro olhar comparativo acerca das 
atividades de algumas instituições brasileiras e uma portuguesa, em virtude da 
estreita ligação histórica existente, destacando o levantamento de 
experiências como as dos Museus e Acervos da Universidade de São Paulo e 
do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, e de dois centros de 
divulgação científica brasileiros, o Catavento Cultural e Educacional – 
Organização Social, sediado no Palácio das Indústrias, reconhecido patrimônio 
histórico da cidade de São Paulo, e a Sabina – Escola Parque do 
Conhecimento, na cidade de Santo André, região metropolitana do Estado de 
São Paulo, considerados por seu público como museus de ciência. 

Na pesquisa, observamos a construção de discursos diferenciados em 
exposições e práticas educativas caracterizados pela ocupação de edifícios 
considerados como patrimônio histórico; pela construção de conteúdos em 
linguagem digital disponíveis na internet; e pela utilização de experimentos 
para o entendimento de fenômenos científicos, nos quais paradoxalmente as 
questões ligadas à memória e a história da ciência, em alguns casos, tornam-
se tangenciais, ilustrativas, superficiais e/ou secundárias. 
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O Museu de História Natural da Universidade de Coimbra faz parte de 

um conjunto de espaços destinados ao ensino experimental da ciência, 
edificados a partir de 1772 no antigo Colégio de Jesus, sob a égide do Ministro 
Marquês de Pombal, no âmbito da bem conhecida Reforma Pombalina da 
Universidade.  

Poderíamos dizer que este museu nasceu como tantos outros na 
Europa, na mesma época, mas o seu percurso e a sua história são únicos. É 
precisamente essa singularidade que iremos designar como o “espírito do 
lugar” do Museu de História Natural da Universidade de Coimbra. 

Espaço por excelência da “memória de si” enquanto museu 
universitário e da sua instituição tutelar, a Universidade de Coimbra, o Museu 
de História Natural é, em si mesmo, um documento e um monumento 
(património).  

Com base no cruzamento dos vestígios materiais do lugar – desde 
logo as suas coleções, a sua configuração e organização espacial, o mobiliário 
– com as camadas de memórias imateriais – as histórias da comunidade 
académica, dos professores e alunos, funcionários e visitantes, e as suas 
múltiplas influências e contactos com o exterior – procuraremos reflectir 
acerca das peculiaridades deste espaço e dos desafios que enfrenta quando 
procura conjugar a necessidade de actualização museológica e museográfica, 
no âmbito da 2ª fase do Museu da Ciência, com a sua condição de museu de 
museu universitário. 
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Durante o século XVIII várias instruções eram dadas aos naturalistas 

sobre as técnicas e formas de remeter os espécimens naturais para os 
Museus. Muitas destas técnicas mantiveram-se praticamente inalteradas até 
aos dias de hoje, enquanto outras entraram em desuso, como foi o caso da 
“herborização” de peixes. Mundialmente conhecem-se muito poucos 
exemplos desta técnica, sendo os mais famosos a colecção de Peter Forsskål 
(1732-1763), existente no Museu de História Natural da Dinamarca, e a 
colecção de peixes do Brasil, originária do Real Museu de História Natural da 
Ajuda, Lisboa, e actualmente dispersa pela Academia de Ciências de Lisboa, 
Museu de História Natural de Paris e Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra. A recente descoberta de parte desta colecção na Universidade de 
Coimbra, com 68 espécimens em excelente estado de conservação, vêm trazer 
um renovado interesse sobre esta rara técnica. Documentos da época, 
nomeadamente o Breves instrucções aos correspondentes da Academia das 
Sciencias de Lisboa sobre as remessas dos produtos e noticias pertencentes à 
historia da natureza para reformar hum Museo Nacional (1781), e o 
Compendio de observações, que fórmam o plano da viagem politica e 
philosophica que se deve fazer dentro da patria (1783), de José António Sá, 
referem esta técnica, explicitando a sua metodologia e aplicação. Assim, 
podemos ainda hoje aplicar e utilizar esta técnica para estudar e exemplificar 
o processo de criação dos espécimens históricos, delinear estratégias para a 
conservação dos mesmos e entender as razões que levaram ao seu abandono 
progressivo das colecções zoológicas. 

 
De todas as diferentes formas e correntes da arte taxidérmica, a 

técnica de “herborização” de espécimens animais, é, sem dúvida, uma das 
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mais curiosas e menos estudadas1. Técnica originária da adaptação da prática 
de herbário para a conservação de espécimens vegetais, e tendo sido aplicada 
na colecta de espécimens animais, nomeadamente de pequenas aves e peixes, 
durante todo o século XVIII e boa parte do século XIX, foi no entanto 
abandonada da prática naturalista, devido a diversos factores. Em todo o 
mundo conhecem-se muito poucas colecções com este tipo de exemplares, 
sendo a sua raridade uma das principais causas para o seu actual interesse. 
Existem ainda hoje no Museu de História Natural da Dinamarca, uma 
importante colecção de 60 peixes herborizados, maioritariamente espécimens 
tipo, coligidos pelo naturalista sueco, discípulo de Lineu, Peter Forsskal (1732-
1763), durante a sua expedição ao sudoeste da península Arábica entre 1761 e 
17672. É, no entanto, no Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, que 
se encontra um maior número de exemplares deste género, pertencentes às 
colecções de Michel Adanson (1721-1806), de Philibert de Commerson (1721-
1773), de Pierre de Sonnerat (1745-1814), do Conde de Castelnau (1810-
1880), de Barla (1817-1890), de Risso (1777-1845), e o de Willem V de Orange-
Nassau, Stadhouder das Províncias Unidas (1757-1797)3

A recente descoberta de uma colecção de 68 espécimens de peixes 
herborizados numa arrecadação da Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra veio trazer, entre nós, um renovado interesse a esta técnica de 
preparação de animais. A referida colecção afigura-se com proveniente do 
Real Museu de História Natural da Ajuda, sendo apontada como, muito 
possivelmente, parte da colecção coligida por Alexandre Rodrigues Ferreira 
(1756-1815) na sua Viagem Philosophica pelo Brasil, da Amazónia ao Mato 
Grosso, de 1783 a 1792

. Encontra-se também 
em Paris parte da colecção de peixes herborizados pertencentes às colecções 
do extinto Museu de História Natural da Ajuda (1768-1836). 

4

                                                                 
1 Esta técnica é atribuída a John Frederick Gronovius (1690-1760), tendo sido descrita 
no artigo “A method of preparing specimens of fish, by drying their skins, as practiced 
by John Frid. Gronovius, M.D. at Leyden”, publicado na Philosophical transactions of 
the Royal Society of London, em 1762. Mais à frente transcrever-se-á todo o artigo 
original. 
2 O naturalista morreria durante a expedição, tendo no entanto todo o seu material 
recolhido e notas de campo, publicados post-mortem anos depois por um dos seus 
colaboradores. 
3 Sobre estas colecções consultar Pequignot (2006), e, nomeadamente sobre as 
colecções de Adanson, consultar Bertin (1950), e Bauchot (1976), sobre as colecções de 
Commerson. Muitos dos exemplares destas colecções constituem exemplares tipo. 

. Durante a sua expedição, Rodrigues Ferreira vai 

4 É contundo de estranhar a total ausência de referencias a esta técnica de preparação 
no documento por si produzido, em 1781, intitulado de “Methodo de Recolher, 
Preparar, e Conservar os Productos Naturais. Segundo o Plano que tem concebido, e 
publicado alguns Naturalistas, para o uzo dos Curiozos que visitaõ os Certoins, e Costas 
do Mar”. Possivelmente só mais tarde Alexandre Rodrigues Ferreira viria a ter 
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enriquecer de sobremaneira as colecções do Jardim Botânico e Real Museu de 
História Natural da Ajuda, sendo as suas colecções consideradas como a jóia 
da coroa deste museu. No entanto, apesar da sua riqueza e importância, estas 
colecções serão, em Portugal, vítimas de variados infortúnios que não 
permitirão o seu devido estudo nem o cuidado necessário à sua correcta 
preservação. Está largamente documentado, em vários documentos da época, 
a triste surpresa com que Rodrigues Ferreira se deparou ao regressar a 
Portugal: a completa falta de cuidado, conservação e preservação a que as 
suas ricas colecções haviam sido abandonadas na Ajuda1. Existem algumas 
“teorias” que explicam este abandono, nomeadamente da má vontade de um 
funcionário da Ajuda, que por ciúme por não ter sido ele o enviado para a 
Viagem, degradou as colecções para prejudicar o seu colega2, ou mesmo, a 
versão de que teria sido o próprio Vandelli, a fomentar a destruição das 
mesmas3

                                                                                                                                              
conhecimento desta técnica, apesar de esta já ser conhecida na altura no país. Arquivo 
Histórico do Museu Bocage, Res. -18.  
1 Brigola 2003. 
2 Bocage 1862  
3 De acordo com Antunes 2002. É no entanto mais provável que tenham sido as 
condicionantes físicas e humanas do Museu, insuficientes em todos os aspectos, que 
ao longo de quase 10 anos, tenham deixado que as colecções se fossem baralhando ou 
perdendo. 

. Devido ao facto de muito do material se encontrar cientificamente 
inutilizado, como também da doença que Alexandre Rodrigues Ferreira 
apanhara no Brasil, e bem como ao desconsolo moral a que viria a sucumbir 
(que resultaria em alcoolismo), as colecções não foram devidamente 
estudadas nem publicadas pelo explorador. Também o facto de o Museu da 
Ajuda não ter os funcionários ou a verba suficiente para o empreendimento 
desses estudos e subsequente publicação, faria com as colecções de Ferreira 
se mantivessem no Museu como que apenas num depósito de espécimens 
naturais. Para agravar ainda mais as condições do Museu, dá-se em 1808, com 
as invasões napoleónicas, a famosa “requisição” de material do Museu por 
Geoffroy de Sant-Hillaire, para o Muséum National d’ Histoire Naturelle de 
Paris. Serão as colecções de Alexandre Rodrigues Ferreira que mais interesse 
despertam ao naturalista francês, nomeadamente por serem colecções únicas 
e pelo Muséum ser assumidamente pobre em colecções brasileiras e sul 
americanas. Após esta visita, o Museu entraria em decadência, resultando no 
seu encerramento em 1836 e na passagem das suas colecções para o Museu 
da Academia de Ciências de Lisboa, no Convento de Jesus. Aí se conservariam 
por mais de 20 anos estas colecções, em conjunto com as colecções de Frei 
José do Mayne e das colecções da própria Academia, até em 1858 serem 
totalmente transferidas para a Escola Polytechnica de Lisboa, onde viriam a 
ficar até 1978, data do fatídico incêndio que viria a consumir quase dois 
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séculos de actividade naturalista nacional1

No entanto, no que toca aos peixes “herborizados” de Alexandre 
Rodrigues Ferreira, a destruição não terá sido total, sobrevivendo, como já 
referimos acima, vários exemplares da mesma colecção em diferentes 
instituições nacionais e estrangeiras. Para além da colecção recentemente 
descoberta de Coimbra, existem também na Academia das Ciências de Lisboa 
um interessante conjunto, embora em menor número que em Coimbra

. 

2, de 
peixes montados nesta técnica, que terão ficado na Academia aquando da 
transferência das colecções de História Natural para a Escola Polytechnica em 
18583, e outra, no Muséum National d’ Histoire Naturelle de Paris, resultado 
das requisições de Geoffroy de Saint-Hillaire4

                                                                 
1 Não é no entanto claro que algum exemplar da colecção de peixes herborizados 
tenha seguido para a Polytechnica. Em nenhum documento, conhecido actualmente,  
relativo à transferência das colecções para a Polytechnica são estes curiosos 
exemplares referidos por Bocage ou qualquer outro naturalista. Não figuram também 
em qualquer lista, relatório ou publicação no Arquivo Histórico do Museu Bocage. 
Sendo uma técnica que havia entrada em desuso já no final do século XVIII, é bem 
provável que não lhes tivesse sido considerado qualquer valor científico ou 
importância para o futuro Museu de Zoologia da Polytechnica, sendo por isso deixados 
para trás. Por outro lado, há também que ter em conta que os exemplares poderiam 
não se encontrar, aquando a transferência, junto à restante colecção. 
2 Existem na Academia 18 espécimens, pertencentes a 14 espécies, 4 de seláceos e 10 
de teleósteos, sendo estes últimos todos de água doce. Identificados por Antunes e 
Balbino (2002). 
3 Conservam-se no Museu Maynense da Academia das Ciências de Lisboa um pequeno 
conjunto de espécimens de História Natural, sendo alguns parte dos que não foram 
transferidos para Polytechnica, enquanto outros são resultado de permutas, aquisições 
e ofertas mais recentes, nomeadamente da segunda metade do século XIX, ao Instituto 
Maynense. A razão para a actual presença do primeiro conjunto de espécimens na 
Academia, ao invés da esperada presença nas funestamente desaparecidas colecções 
da Polytechnica, não é clara. Por um lado poder-se-á considerar o argumento 
apresentado antes, do pouco interesse que esses espécimens teriam para a 
Polytechnica. Por outro lado, poder-se-á também imaginar que, aquando da 
transferência das colecções para a Polytechnica, este pequeno conjunto estivesse, 
propositadamente ou não, fora do Museu. 
4 De acordo com o catálogo que Lacepéde fez sobre os exemplares enviados por Saint-
Hilaire, citado por Daget & Saldanha (1989), p. 140 a 142, terão sido recebidos em Paris 
cerca de 160 exemplares. 

. De acordo com Antunes e 
Balbino (2002) “o herbário de peixes era muito mais numeroso (do que os 18 
exemplares presentes na Academia), a julgar pela numeração das cotas 
originais do que resta, cujo número mais alto é 139; a maior parte foi 
seleccionada e expedida por Saint-Hillaire.”, o que, de acordo com a 
documentação existente, faria todo o sentido, não fosse o caso de em Paris 
existirem, comparativamente com outro tipo de exemplares de peixes da 
Ajuda (montados e em álcool), muito poucos exemplares herborizados. A 
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somar aos 18 exemplares da Academia, juntam-se os 6 exemplares 
actualmente existentes em Paris1 e os recentemente descobertos 68 da 
Universidade de Coimbra, perfazendo um total de 92 exemplares. No entanto, 
a colecção era bem maior. Existe no Arquivo Histórico do Museu 
Bocage/Museu Nacional de História Natural, um listagem de objectos naturais 
que, em 1806, terão sido enviados do Museu da Ajuda para a Universidade2. 
Nele se contam 60 exemplares de peixes enviados. No entanto, apenas 
metade destes se encontram entre os 68 recentemente descobertos, o que 
nos deixa antever dois factos de extrema importância: Primeiro, a colecção de 
peixes era ainda maior do que os ditos 92, e, por outro, que terão havido mais 
remessas de material da Ajuda para Coimbra das quais não possuímos 
documentação ou conhecimento. Mas é no “Inventário geral e particular de 
todos os produtos naturais e artificiais, instrumentos, livros, utensílios e 
móveis pertencentes ao Real Gabinete de História Natural, Jardim Botânico e 
suas casas anexas, como são: gabinete da biblioteca, casa do desenho, dita do 
laboratório, dita das preparações e armazém de reserva etc. Tudo como nela 
se declara”3

                                                                 
1 Entre 31 de Agosto e 10 de Setembro do presente ano, realizámos investigações nas 
colecções parisienses, com o único intuito de estudar a actual presença das colecções 
da Ajuda levadas para Paris por Saint-Hilaire. No total encontraram-se 58 exemplares 
de peixes, originários da Ajuda, de 53 espécies diferentes, sendo 30 deles espécimens 
tipo. Ao contrario do que se pudesse no entanto pensar, apenas 6 destes exemplares 
estão preparados em “herbário”, e nenhum deles semelhante às preparações 
portuguesas. É de pensar que poderão, como muitos outros exemplares foram, ter sido 
remontados em Paris. No total, 6 exemplares estão preparados em “herbário”, a 
maioria (38) montados, e 14 exemplares em álcool.  Desta pesquisa, confirmou-se a 
presença de praticamente todos os exemplares citados em Daget e Saldanha (1989; pp. 
144-145), tendo-se encontrado mais 7 para alem dos citados na referida obra. Para 
alem das colecções da Ajuda, existem no Muséum de Paris os herbários de Adanson, 
Commerson e Castelnau, bem como alguns espécimens de Risso, Sonnerat e de Saint-
Hilaire preparados desta forma. 
2 “Relaçao Dos Productos naturaes e industriaes que deste Real Museu se remetterão 
para a Universidade de Coimbra em 1806”. Arquivo Histórico do Museu Bocage, ARF. -
26. 
3 Alexandre Rodrigues Ferreira. 1794. Inventário geral e particular de todos os produtos 
naturais e artificiais, instrumentos, livros, utensílios e móveis pertencentes ao Real 
Gabinete de História Natural, Jardim Botânico e suas casas anexas, como são: gabinete 
da biblioteca, casa do desenho, dita do laboratório, dita das preparações e armazém de 
reserva etc. Tudo como nela se declara. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 21.1.010. 

, assinado e completo por Alexandre Rodrigues Ferreira em 8 de 
Novembro de 1794, que ficamos com uma real imagem da colecção. Refere 
Ferreira que o número de “Peixes com os meios perfiz dos corpos guardados 
em pastas de papelão estão somente notados com os nomes genéricos do 
systema lineano”, era de 674, pertencentes a 27 géneros lineanos diferentes, 
a maior parte deles, não identificados. Estas pastas “estão arrecadadas e 
arranjadas dentro em seis caixas de madeira, pintadas de encarnado, com 
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machas fêmeas argolas, e fechaduras de ferro”. No total da colecção 
ictiológica da Ajuda, que perfazia 1230 espécimens, entre peixes 
taxidermizados, conservados em álcool e “em pastas”, a colecção de peixes 
herborizados constituía-se assim como mais de metade (55%) da mesma1

“There are requisite for this purpose, a pair of 
scissars, with very fine blades, and sharp points. Small 
wooden plates of the lime-tree, or wooden trenchers. 
A very fine needle. Slips of parchment as large as the 
fishes. Minikin or small pins. Take hold of the fish 
with your left hand, so as that the belly may be 
towards the hollow of your hand, and its head 
pointed to your breast. Then with the needle make a 
wound behind its head, into which introduce one of 
the points of your scissars, cutting gently from thence 
along to the tail. If you would preserve the right side, 
the scissars are to be conducted on the left side of 
the fin. This being done from the head to the tail, the 
scissars are to be pointed deeper, and the flesh 
divided quite to the back-bone. Then turn the fish 
with its back downward, and its belly upward, and 
proceed in the same manner, cutting with the scissars 
through both head and jaws. Take away the brain and 
gills. The fish then easily parts, the intestines appear, 
which may be easily taken away. The back-bones are 
then to be cut asunder, the fish is to be washed, 
rubbed till it is dry with a linen cloth, and placed on a 
board, in such a manner, that the skin, covered with 
its scales, may lie uppermost, and all the fins and tail 
are to be expanded with pins. Let it then be exposed 

. 
No que toca à sua preparação prática, a metodologia desta peculiar 

técnica de taxidermia, foi primeiramente, como já referido acima, descrita por 
Jean Frederick Gronow, ou Gronovius como ficou conhecido pelo seu nome 
latinizado. Gronovius, naturalista holandês e médico em Leyden, publicou, em 
1742, no volume 42 das Philosophical transactions of the Royal Society of 
London a seguinte metodologia para “herborizar” peixes:  

                                                                 
1 No “Catalogo dos Peixes do Real Museo”, documento presente na Biblioteca Central 
do Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (Ms 2441/c), sem data, mas 
certamente posterior à visita de Saint-Hilaire, contam-se 225 exemplares (74 no 
primeiro armário, 43 no segundo , 15 no terceiro e 103 nas reservas) preparados desta 
forma. Este número representa cerca de um terço relativo ao catálogo de 1794, mas 
devem-se ter em conta os envios em 1806 para Coimbra, bem como possíveis perdas, 
destruições e envios para outras instituições estrangeiras, bem como alguns levados 
por Saint-Hilaire. 
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to the sun, if in summer, or, if in winter, to the fire, till 
the skin grows quite dry and hard, when it must be 
turned, and the flesh exposed to the sun or fire, till it 
also is dry; and then the skin may be separated from 
the flesh with very little trouble, and, being put 
between papers, must be pressed flat But as a sort of 
glutinous matter, in pressing, is always forced out 
from between the scales and the skin, a piece of 
parchment is to be laid under the fish, which is easily 
separated from the scales, as paper always sticks ; for 
this reason it is necessary, that * after an hour or two, 
a fresh piece of parchment should be applied: and 
thus, in the space of 24 hours, the fish is prepared”1. 
Desta metodologia resultaria o primeiro herbário de 
peixes conhecido na Europa, o do seu sobrinho, o 
ictiologista Laurent-Theodore Gronow (1730-1777), 
que viria mais tarde a ser adquirido e estudado pelo 
famoso ictiólogo britânico do século XIX, John Edward 
Gray (1800-1875)2

“Podem-se logo preparar por dois methodos; o 
primeiro dos quaes consiste em esvaziar-se a pele 
inteira, o que he mais fácil, quando elles tendem à 
podridão, tendo o cuidado de com hum papel ter 
estendido as pennas, que por nenhum modo devem 
ser cortadas sejao quaes forem; e invernizar por fora 
o corpo depois de cheio: o segundo porem em colar a 
metade do seu corpo, supprindo a sua pouca solidez 
por huma folha de papel, sobre a qual se estende 
toda a pelle que for tirada pelo comprido, desde o 
nariz até a cauda: este methodo tem a commodidade 
de poder fixar em hum espaço medíocre huma 

. 

Em Portugal, a técnica de Gronovius era também alvo de referencia 
em algumas obras e documentos técnicos dos naturalistas portugueses. É o 
exemplo de Vandelli, pai fundador do naturalismo e da museologia iluminista 
em Portugal, que, em publicação sua datada de 1779, refere esta técnica. 
Afirma Vandelli que quanto à preparação dos peixes:  

                                                                 
1 Transcrição total do artigo de Gronovius (1742). 
2 Este herbário encontra-se ainda hoje no British Museum. Sobre a aquisição e estudo 
por John E. Gray, ver Gray (1854). 
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grande quantidade de peixes.”1

Também, nas conhecidas “Breves instrucções aos correspondentes da 
Academia…”

.  

2

 “Os peixes escamosos, que pela muita delicadeza da 
sua pelle não podem ser preparados como os 
cetáceos; nem tão pouco pela grande grossura da sua 
carne se podem seccar bem, como os chatos e 
delgados; se cortarão em duas partes, conduzindo o 
corte pelo embigo, desde a cabeça até á cauda; e 
tendo o cuidado de que todas as barbatanas e a 
cauda fiquem inteiras e pegadas a huma das duas 
ametades. Esta ametade, que he a que se deistina a 
conservar, se alimpará da parte das escamas com o 
gume de huma faca, que a toque levemente, e corra 
desde a cabeça até á cauda; porque em sentido 
contrario arrancaria as escamas, em cujas cores e 
lustre consiste hum dos principaes merecimentos dos 
peixes escamossos. Com a mesma faca, ou outro 
qualquer instrumento accommodado, se irá 
despegando pouco a pouco toda a carne, até que 
fique só a pelle com a ametade da cabeça pegada. 
Desta se tirará o cérebro que restar, e todas as 
porções de ossos, que formão differentes separações 
no interior do crânio. Também se extrahirá toda a 
substancia do olho, cuja figura e cores se devem 
notar, como dissemos, para se supprir depois a sua 
falta com outro artificial. Se a cabeça do peixe for 
muita curva, se aplanará, pondo-lhe em cima algum 
pezo; com a advertência que antes se deve metter 

, obra esta atribuída também, em parte, a Vandelli, é referida a 
metodologia de “herborização” de peixes. Esta obra, produzida com o intuito 
de instruir todos os correspondentes da Academia sobre a forma de como 
conservar e remeter produtos naturais para o Museu Nacional (ou seja, da 
Academia), refere, para os peixes, que: 

                                                                 
1 Domingos Vandelli (1779) “Viagens filosóficas ou Dissertação sobre as importantes 
regras que o filosofo naturalista, nas suas peregrinações, deve principalmente observar. 
Por D. V. 1779. Lisboa, Academia Real das Sciencias de Lisboa. 109 + 1p. “Copiei este 
MSS em 1796” Fr. Vicente Salgado”. Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, 
série Vermelha Ms 405 
2 Anónimo (Possivelmente Vandelli). 1781. “Breves instrucções aos correspondentes da 
Academia das Sciencias de Lisboa sobre as remessas dos produtos e noticias 
pertencentes à historia da natureza para formar hum Museo Nacional”. Lisboa – Na 
regia officina typografica 
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por baixo e por cima da cabeça alguma matéria 
molle. Esta meia pelle assim preparada se pegará pela 
parte interior com a sua mesma cólla natural a huma 
folha de papel; e se porão as barbatanas e cauda na 
sua forma e situação natural. Depois de bem secca se 
untará com verniz transparente, e se metterá no 
caixão com as precauções necessárias.”1

“os methodos adoptados pelos melhores Viajantes, a 
fim de bem preparar, e remetter os productos da 
Natureza, para o nosso Museo Nacional, notando 
finalmente os meios, porque com facilidade o 
viajante pode ser instruído”

. 

Não será, porém, só Vandelli a referir esta técnica. José António de Sá 
(?-1819), Doutor em leis de Coimbra e Magistrado, publica em 1783 a obra 
“Compendio de Observaçoens, que fórmaõ o Plano da Viagem Politica e 
Filosófica, que se deve fazer Dentro da Pátria”. O autor, também ele sócio da 
Academia das Ciências, defende sobretudo a ideia da necessidade de 
conhecer e coligir os produtos naturais existentes no país, e pretendia, com a 
sua obra, ser o primeiro a publicar e dedicar especial atenção às viagens ao 
interior do próprio país. Assim, no prospecto da sua obra, Sá refere que na 
parte terceira da sua obra exporá:  

2

                                                                 
1 Anónimo (Possivelmente Vandelli). 1781. Pp. 20-21.  
2 Sá (1783), Prospecto da presente obra. 

. Refere então o autor, 
no que toca à preparação de peixes, que: “Os Peixes 
escamosos, por isso mesmo que são carnosos, e tem 
Pelle delicada, se preparao por hum certo methodo 
particular, pelo qual se deixa só ametade do Peixe. 
Para isto se fará hum golpe longitudinal desde a 
Cabeça até à Cauda, que passe pelo Embigo, e se 
devida em duas ametades, das quaes huma se 
reserva se conservar; e esta trará comsigo todas as 
Barbatanas, e Cauda, e se limpará quanto for 
possível, de forma que se não tirem as Escamas, que 
fazem huma das principaes partes. Logo com huma 
Faca, ou instrumento commodo, se despegue a Pelle 
da carne com toda a cautela, para que se não rompa, 
e com ella trará também ametade da Cabeça. Tirar-
se-ha della toda a substancia do Cérebro, e 
juntamente os Ossos, que formão as concameraçoens 
do Crânio, vazar se hão os Olhos, e em seu lugar se 
porão uns artificiaes, que os imitem; e com algum 
pezo se extenderá, e aplanará a Cabeça, sendo muito 
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curva, a qual estará embrulhada em matérias molles; 
para que o pezo a não destrua. Feito isto se pegará 
este meio Peixe a huma folha de papel com a colla, 
que elle mesmo tem em si, extendendo, e dispondo 
as Barbatanas na sua disposição, e figura natural; e 
logo que se seccar, deverá untar-se com hum Verniz 
transparente.”1

A maior parte dos peixes, tal como a maioria dos vertebrados, 
apresentam um marcada simetria bilateral (Barton 2006), sendo por isso, 
possível a separação, através do plano sagital, de duas metades perfeitamente 
simétricas, como é exigido para este tipo de preparações. Encontram-se 
presentes, na metade preparada, a maioria dos caracteres taxonómicos 
necessários à correcta identificação e descrição de um exemplar ictiológico 
(Cailliet e tal. 1996; Barton 2006), nomeadamente as escamas, no que toca ao 
seu número, forma e cor, as barbatanas, a presença ou ausência de espigões, 
as dimensões e forma geral do animal, a forma da sua cabeça, como também 
a presença da sua dentição

. 

2. O grande número de informações e caracteres 
taxonómicos que se podem extrair deste tipo de espécimens, foi mais que 
suficiente para descrever várias dezenas de espécies de peixes através de 
espécimens assim preparados, no século XVIII e XIX. Este facto, atesta a 
utilidade e eficácia do uso desta metodologia para a preservação e descrição 
dos mais importantes caracteres taxonómicos destes animais3

                                                                 
1 José António de Sá, 1783. Compendio de observaçoens, que se fórmaõ o plano da 
viagem politica, e filosófica, que se deve fazer dentro da pátria. Lisboa – na officina de 
Francisco Borges Sousa,  Pp. 180-182. 
2 Para além destes caracteres clássicos, não devemos nunca deixar de ter em conta que 
a preparação consiste inteiramente de tecido animal, muito importante nos dias que 
correm como fonte de material genético, que, apesar da sua existência não ser sequer 
concebida pelos naturalista do século XVIII, o facto é que, actualmente, os espécimens 
recolhidos por estes servem como base para estudos de filogenia, com recurso a 
técnicas de bioinformática. 
3 Dos 58 exemplares da colecção da Ajuda ainda existentes em Paris, 2 espécimens 
herborizados constituem são espécimens tipo, e no caso da colecção de peixes 
herborizados de Peter Forsskaal ainda presentes no Museu de Historia Natural da 
Dinamarca, 42 exemplares constituem-se como holótipos de espécies, e 9 como 
sintipos, entre outros. 

. 
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Figura 1. Preparação do exemplar de Micropterus salmoides. (A) Separação da cabeça 
do resto do corpo. (B) Abertura ventral e retirada das vísceras. (C) Corte e separação da 
coluna vertebral. (D) Descarnação. (E) Colocação da pele na cartolina. (F) Secagem e 
colagem do exemplar à cartolina. (G) Exemplar finalizado. 

Através do recurso aos “métodos” originais de preparação deste tipo 
de espécimens, já transcritos acima, é assim ainda hoje possível recriar os 
ditos “peixes herborizados”. Este exercício de recriação histórica, mais do que 
o seu aspecto lúdico e estético, é, sem dúvida, das melhores formas de 
compreender a técnica, evidenciando os prós e os contras da mesma. 
Procedemos à preparação e montagem de vários espécimens piscícolas, 
seguindo para isso a metodologia portuguesa que nos aparenta encontrar-se 
mais pormenorizadamente explicada, a publicada pela Academia (1781). 
Alguns animais foram adquiridos frescos no Mercado Municipal de Évora, 
nomeadamente um exemplar de Dourada (Sparus aurata, Linnaeus 1758), um 
exemplar de Pata-roxa (Scyliorhinus canicula, Linnaeus 1758), e um exemplar 
de Achigã (Micropterus salmoides, Lacépède 1802) pescado na barragem do 
Alqueva, ao largo da vila de Mourão (38º 22’ 41 N; 7º 21’ 31 W),. Os animais 
foram então preparados de acordo com as instruções referidas na obra de 
1781. O exemplar foi de início passado em água corrente para retirar qualquer 
tipo de sujidade a ele associada. Procedeu-se então à separação da cabeça do 
resto do corpo por uma incisão na zona das guelras do animal. A partir dessa 
incisão inicial, procedeu-se à abertura ventral do animal, permitindo a retirar a 
maior parte das suas vísceras. Com cuidado, continuou-se a separação do 
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resto do corpo do peixe através do seu plano sagital. Já apenas com metade 
do exemplar, efectuaram-se dois cortes na coluna vertebral, um 
imediatamente antes da cauda, e outro imediatamente antes do crânio, 
permitindo assim retirar a quase totalidade do seu esqueleto. Nesta fase, 
procedeu-se com a ajuda de um bisturi e uma pinça, à separação da maior 
parte de musculo que se encontrava ainda agarrada à pele. O crânio foi 
também limpo por dentro. Com cuidado, a pele resultante da descarnação foi 
então colocada em cima da cartolina destinada, onde com a ajuda de alguns 
alfinetes foi exposta em posição natural. Colocou-se então o exemplar já 
montado na cartolina entre alguns jornais e aplicou-se um peso igualmente 
distribuído por todo o exemplar, de modo a secar e colar definitivamente o 
animal. Após dois dias de secagem, foi-lhes aplicada uma camada de verniz e 
deu-se o trabalho como finalizado (Figura 1). O exemplar de M. salmoides foi 
utilizado na exposição pública do poster, cujo título é o mesmo deste artigo, 
no Congresso Luso-Brasileiro da História das Ciências, na Universidade de 
Coimbra, durante os dias 26 e 29 de Outubro de 2011. Os restantes 
exemplares foram depositados no Museu de Ciências Naturais da Escola 
Secundária André de Gouveia. 

Relativamente aos prós e contras desta técnica, referidos pelos 
autores, mas que pudemos também nós constatar através da breve actividade 
prática realizada, são variados e de diferentes naturezas. A técnica da 
“herborização” de peixes é, ao contrário da maior parte das técnicas 
taxidérmicas, consideravelmente fácil e necessita de muito poucos recursos 
técnicos, para além do papel, instrumentos de dissecação e verniz. Feita a 
incisão ventral e retirada a maior parte das vísceras do animal, a divisão do 
animal em duas partes não se mostra minimamente difícil. O momento mais 
melindroso da preparação, e que requer uma maior atenção e cuidado por 
parte do preparador, é o de separar a pele do animal do resto do músculo. É 
neste momento que mais acidentes podem acontecer, nomeadamente furar 
ou rasgar a pele. Há uma necessidade de atenção também no momento em 
que a pele está separada e se prepara para colocar no papel, para que não se 
enrole nem perca a forma. De resto, os procedimentos técnicos são 
relativamente simples e acessíveis, mesmo sem grande formação científica. A 
própria duração do procedimento, permite a preparação, em poucos dias, de 
vários exemplares. Compreende-se assim a predilecção, por parte dos 
naturalista-viajantes do século XVIII, por este método de preparação. 
Relativamente simples, rápido e eficaz, sem recurso a instrumentos ou 
materiais difíceis de encontrar fora da Europa, ou de pouco prático transporte 
durante uma viagem. É também de fácil compreensão os benefícios que uma 
colecção de animais preparados numa folha de papel tem em comparação a 
animais montados pelas técnicas clássicas de taxidermia, ou mesmo 
guardados em garrafas de aguardente, mais pesadas e sempre sujeitas à 
evaporação, a partir-se, etc., no que toca aos transporte e armazenamento 
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durante as morosas e complicadas Viagens philosophicas. O próprio 
armazenamento de uma colecção de animais preparados deste modo, é mais 
fácil e necessita de menos espaço, quer durante a própria viagem, quer já no 
Museu, podendo, como na Ajuda, uma colecção de mais de 600 exemplares 
estar guardada totalmente dentro de 6 caixas, o que, de outro modo, 
necessitaria de amplos espaços em vários armários e prateleiras. Revisitando e 
aproveitando as próprias palavras de Vandelli: “este methodo tem a 
commodidade de poder fixar em hum espaço medíocre huma grande 
quantidade de peixes.”1. Também, como já referido acima, esta técnica 
permitia preservar os principais caracteres taxonómicos dos animais. No 
entanto, apesar de este tipo de colecção ser, para o peixes, a com maior 
número de exemplares na Ajuda, reforçando a sua importância para a época, 
esta técnica foi progressivamente abandonada ao longo do século XIX, tendo a 
própria presença de exemplares deste género em colecções de história 
natural, diminuído acentuadamente. À excepção dos espécimens tipos, a 
maior parte destes exemplares foram sendo esquecidos por parte dos 
naturalistas e curadores, degradando-se, destruindo-se e perdendo-se em 
arrecadações e vãos de escada de museus e instituições universitárias. Isto 
pode-se dever às principais contrapartidas que exemplares preparados desta 
maneira possuem, como também à disponibilidade de materiais de 
preparação e à melhoria dos transportes entre os locais de colecta e os 
museus. Em comparação à preservação do animal em solução alcoólica, 
método ainda hoje preferido, apesar de a “herborização” ser mais barata, 
parte do animal era deitada fora, perdendo-se o seu esqueleto, músculos e 
vísceras e aparelho sexual, tão importantes para estudos de anatomia 
comparada, de ecologia trófica e história natural da espécie, bem como se 
perdia também boa parte dos dados biométricos como o peso, o volume, etc. 
Também, existe a possibilidade de, como na maior parte das “montagens” 
taxidérmicas, que o exemplar montado não fique com a forma original, mas 
sim de acordo com o maior ou menor grau de visão técnica e artística do 
preparador, o que não sucede com o caso de o animal ser conservado em 
solução. A colocação do animal em solução, em princípio, desde que a solução 
seja regularmente renovada, não coloca limitações no que toca à preservação 
do animal, ao contrario das preparações taxidérmicas, sempre sujeitas a 
pragas de insectos, fungos e situações de climatização adversas. Por estas 
razões, mas também pela facilidade com que já no século XIX se adquiririam 
os materiais necessários à preparação em solução, e mesmo com a melhoria 
dos transportes, a técnica, que apesar de válida, perdeu terreno até 
praticamente se extinguir do panorama científico e museológico2

                                                                 
1 Domingos Vandelli (1779) “Viagens filosóficas ...”. Biblioteca da Academia das 
Ciências de Lisboa, série Vermelha Ms 405 

. 

2 No panorama nacional este facto é comprovado pela ausência de referência a esta 
técnica em livros de instruções do século XIX, nomeadamente nas “Instrucções...” de 
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Os actuais espécimens presentes nas colecções portuguesas 
constituem-se assim, como um dos raros registos, a nível mundial, desta 
técnica e realidade científica e museológica1

ANTUNES, Miguel Telles. 2002. “Alexandre Rodrigues Ferreira, D. Vandelli & E. 

. No panorama nacional são 
também dos poucos espécimens do outrora glorioso “Museu da Ajuda” que 
ainda hoje existem, e também testemunhos físicos da rede de trocas e 
contactos entre as diversas instituições científicas da época. Por isso, mais do 
o seu valor biológico, estes exemplares são hoje importantes espécimens 
históricos, que nos relembram a forma de como os nossos primeiros 
naturalistas “faziam” ciência. O resgate das fontes de informação primária 
sobre esta técnica, apresentados neste artigo, pretende ser mais uma forma 
de salvaguardar a memória desta prática, bem como valorizá-la 
cientificamente, retirando-lhe a sua excessiva carga de bizarria e estranheza, 
inserindo-a na realidade em que ela foi efectivamente realizada. O estudo e 
preservação futura destes exemplares deverá ter sempre em conta o método 
de como estes foram preparados, de forma a preservar ao máximo estes tão 
singulares e importantes espécimens. 
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O século XVIII foi o século de quase todas as revoluções e inovações, 

que se traduziriam por profundas alterações, não apenas a nível 
socioeconómico, mas também a nível do pensamento científico. O século XVIII 
veria também o nascimento ou afirmação de novas ciências, com especial 
destaque para a Geologia, que por essa época se constituiria como área 
científica individualizada no âmbito das ciências naturais.    

Tendo-se procedido ao afastamento dos Jesuítas das suas funções 
docentes nos vários graus de ensino, impunha-se uma reestruturação destes, 
em maior consonância com os conhecimentos e métodos de estudo então em 
vigor um pouco por toda a Europa, de índole muito mais prática e científica do 
que o espírito humanista que os docentes daquela ordem religiosa até aí 
vinham cultivando. Foi neste espírito que se constituiu a Junta da Providência 
Literária que tinha por objectivo elaborar os novos estatutos da Universidade 
Reformada. 

No sentido de criar as melhores condições para a consecução dos 
objectivos propostos nos Estatutos para o Curso Filosófico, foram criados 
alguns Estabelecimentos Anexos à respectiva Faculdade que ficou instalada no 
edifício do antigo Colégio de Jesus. Seria, aliás, na criação destes organismos, 
que residiria uma das maiores inovações da Reforma Pombalina.  

Entre os Estabelecimentos Anexos à Faculdade de Filosofia criados no 
âmbito da Reforma Pombalina, o Gabinete de História Natural, que viria a 
estar na origem, entre outros, do Museu Mineralógico e Geológico, assumia 
um interesse pedagógico/didáctico especialmente relevante no âmbito do 
ensino da Mineralogia e da Geologia. 

 
 
O Museu de Mineralogia da Universidade de Coimbra foi criado no 

âmbito da Reforma de 1772, embora não de forma individualizada. Na 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As instituições científicas e o património histórico-científico - 1221 - 

realidade, começou por funcionar como uma secção que integrava o então 
chamado Gabinete de História Natural da Faculdade de Filosofia, um dos seus 
Estabelecimentos Anexos. Este, por sua vez, é referido na bibliografia em geral 
e mesmo nos Estatutos de 1772, umas vezes como Gabinete e outras, como 
Museu. Tal é o caso do ponto cinco do Capítulo III do Título II da terceira parte 
do Livro III dos Estatutos, em que se determina que as aulas de História 
Natural devem decorrer “no primeiro espaço da tarde no Geral, no Museu, ou 
no Jardim Botânico”. 

 Aquele Gabinete (ou Museu), tal como consta na obra assinada por 
D. Francisco de Lemos “Estabelecimentos fundados na Universidade de 
Coimbra por ordem de sua Magestade, que Deos tem, para as Observações, 
Experiencias, e Demonstrações das Sciencias Naturaes e Para a Tipgraphia 
Académica, Restabelecimento do Collegio das Artes; e concertos, reparos, e 
Communicação interior dos Paços Reaes das Escolas”, incluída na publicação 
do Museu Machado de Castro, “Riscos das Obras da Universidade de Coimbra 
– O valioso álbum da Reforma Pombalina” (M.P.F. Sousa Franco, 1983), foi 
fundado, em obediência aos Estatutos de 1772, para “se recolherem nelle os 
Productos Naturaes, que por qualquer via adquirir à Universidade; […]” 

O ESPAÇO FÍSICO E AS COLECÇÕES:  

Havendo necessidade de pôr em prática, de forma imediata, a 
Reforma da, então, única Universidade portuguesa, impunha-se a instalação 
da nova Faculdade de Filosofia e da renovada Faculdade de Medicina em 
edifício já existente, por não ser muito viável a construção de edifícios de raiz 
em tão curto espaço de tempo. Uma vez que os Jesuítas tinham sido expulsos 
do nosso país em 1759, os colégios e restantes edifícios que lhes tinham 
pertencido encontravam-se disponíveis para servir os objectivos propostos 
pelos Estatutos de 1772. Foi deste modo que os Gabinetes de História Natural 
e de Física Experimental foram instalados no edifício do antigo Colégio de 
Jesus, mais precisamente na sua parte setentrional (D. Francisco de Lemos, 
1777 in M.P.F. Sousa Franco, 1983), edifício onde se têm mantido até aos 
nossos dias, embora com modificações decorrentes da própria evolução da 
orgânica, primeiro da Faculdade de Filosofia, e, mais recentemente, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia. 

Dos dois, aquele que tem, no âmbito deste trabalho, uma maior 
relevância, pelo facto de ter sido o precursor do Museu Mineralógico, é o 
Gabinete de História Natural. Mas, também o Reformador o considerou de 
suma importância ao dedicar-lhe o Capítulo I do Título VI da Parte III do Livro 
III dos Estatutos, com base no princípio de que nada poderá contribuir melhor 
para o avanço do estudo da História Natural do que “a vista contínua dos 
objectos, que ella comprehende”. Assim, determinavam os mesmos Estatutos 
a organização de colecções de objectos representativos dos “Três Reinos da 
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Natureza”, ficando os responsáveis pelo Gabinete obrigados a enriquecê-las 
progressivamente a partir do núcleo inicial. 

Aquelas colecções deveriam ser reunidas numa área especialmente 
vocacionada para a sua instalação, exposição e utilização, funcionando como 
um verdadeiro museu que deveria “ser digno da mesma Universidade”. Este 
deveria ser dividido em três secções (“Repartimentos”, tal como consta dos 
Estatutos), em que seriam reunidas as amostras representativas de cada um 
dos Reinos da Natureza, devendo ficar ordenadas de forma sistemática. 

O Reformador iria, como já referimos, ainda mais longe ao preconizar 
que as colecções reunidas, de acordo com os gostos da época, por 
particulares, poderiam, a morte do seu proprietário, ser legadas ao Museu ou 
Gabinete de História Natural, permitindo desta forma um enriquecimento 
ainda maior daquela instituição e simultaneamente evitar a dispersão dos 
objectos (Terceiro Parágrafo do Capítulo I do Título VI da Parte III do Livro III – 
Estatutos da Universidade de Coimbra [1772], 1972).   

Nos Estatutos, considera-se mesmo que o Gabinete de História 
Natural da Universidade “deve ser o Thesouro público da Historia Natural, 
para Instrucção da Mocidade, que de todas as partes dos meus Reinos, e 
Senhorios a ella concorrem”. 

Ao Professor de História Natural ficava destinada a responsabilidade 
de zelar pela conservação e enriquecimento do Gabinete, bem como de 
elaborar um catálogo rigoroso para que fosse possível encontrar facilmente 
qualquer objecto que nele se procurasse. Esta actividade seria sempre 
supervisionada pela Congregação que, tal como consta das respectivas actas, 
visitava os Estabelecimentos Anexos, em que se incluía o Gabinete de História 
Natural, no final de cada ano lectivo. 

Para poder acomodar as colecções do Museu (que se pretendia 
representassem da maneira mais completa possível o mundo natural a que 
não era possível ter acesso em todas as suas variáveis, e cujo núcleo inicial foi 
formado com a do Doutor Vandelli a par de exemplares enviados do Museu da 
Ajuda), foram, entretanto, necessárias obras de remodelação do edifício que 
obrigaram à sua demolição parcial e consequente reconstrução de acordo 
com os planos do Barão Guilherme de Elsden. Nele ficariam ainda instalados, 
como já tivemos ocasião de referir, o Hospital da Conceição e o Gabinete de 
Física Experimental (D. Francisco de Lemos, 1777; M.P.F. Sousa Franco, 1983; 
M.R. Portugal Ferreira, 1990; Id., 1991; Id., 1998). 

O espaço destinado à Faculdade de Filosofia no Colégio de Jesus 
incluía salas destinadas às lições teóricas e as salas especialmente preparadas 
para albergar as colecções do Gabinete de História Natural, que se pretendia 
fossem representativas dos três Reinos da Natureza, dando assim origem a 
Secções de Zoologia, Botânica e Mineralogia. 

 Com esta estrutura, pretendia-se que os alunos pudessem, não 
apenas observar os “productos naturaes”, mas também iniciar-se nos métodos 
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de investigação. A função deste Gabinete era, pois, não simplesmente ilustrar 
os conhecimentos adquiridos nas lições teóricas, mas simultaneamente 
despertar nos alunos do curso filosófico o gosto pela investigação científica (D. 
Francisco de Lemos, 1777; A. Balbi, 1822; M.R. Portugal Ferreira, 1990; Id., 
1991).  

Além dos espaços já mencionados, o Museu de História Natural 
incluía ainda, tal como se pode observar nas plantas que integram os “Riscos 
das Obras da Universidade” de Guilherme de Elsden e seus colaboradores, 
datados de 1772 publicados pelo Museu Machado de Castro (M.P.F. Sousa 
Franco, 1983), Gabinetes de Medalhas, Marfins, Panos e Sedas, um Gabinete 
para Pinturas e Manufacturas, um Gabinete para Embarcações, Vestidos e 
Armas, um Gabinete para Antiguidades Sagradas, uma Biblioteca e uma 
“Cozinha” para preparações. 

Possuindo instalações bem delineadas e extremamente modernas 
para a época, o Gabinete de História Natural tinha, também, necessidade de 
colecções que justificassem todo o empenho nele empregue pelos 
reformadores, bem como, que cumprissem os objectivos determinados pelos 
Estatutos. Essas colecções iniciaram-se com o envio de, pelo menos, uma 
parte das que anteriormente haviam integrado o Real Museu da Ajuda. A 
estas viria juntar-se a colecção que o Doutor Domingos Vandelli (primeiro 
professor de História Natural e do Jardim Botânico da Universidade), trouxera 
consigo de Itália. Quando foi convidado pelo “Marquês Vizitador” para 
assumir o seu novo cargo na Universidade Reformada, acedera a instalar no 
Museu, a sua colecção que incluía, tal como preconizavam os ditames da 
época, exemplares dos “três Reinos da Natureza”, entre os quais, amostras de 
rochas e minerais. Esta era tão extensa, que viria a ser acomodada em vinte e 
oito armários, dos quais o material mineralógico e petrológico ocupava 
quinze, (R. de Carvalho, 1978). A sua instalação deve, no entanto, ter sido 
bastante morosa e delicada, a avaliar pela análise das Actas das Congregações 
da Faculdade de Filosofia, em que o Doutor Vandelli deixou registados 
diversos pedidos para que os armários fossem aprontados para albergar as 
amostras (Actas das Congregações da Faculdade de Filosofia [1772-1820], 
1972). A entrega desta colecção não deixaria de ser devidamente 
recompensada, uma vez que, em troca, foi feita ao Doutor Vandelli a mercê 
“do álveo velho do rio Mondego desde a quebrada até ao álveo novo, 
exceptuando somente os terrenos já aforados a terceiros e a ínsua de Lourenço 
de Mattos, para cultivar e desfructar o dicto alveo pelo tempo de trinta annos, 
sem pagar cousa alguma” (J.A. Simões de Carvalho, 1872). O núcleo inicial das 
colecções do Gabinete de História Natural incluía ainda a que fora reunida por 
um particular, o Coronel José Rollem Van-Deck e que este legara à 
Universidade – para que esta colecção viesse para Coimbra e passasse a 
integrar definitivamente o Gabinete de História Natural, viria a ser necessário 
que, por decreto de 9 de Julho de 1774, D. José mandasse entregar aos 
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herdeiros do coleccionador 1600$000 rs. destinados a fazer face às dívidas por 
ele contraídas em vida para reunir as suas amostras (L. Cruz, 1976). A estes 
exemplares viriam juntar-se, ao longo dos anos, as amostras trazidas por 
diversos professores e investigadores, das suas “viagens filosóficas” por outras 
paragens. No que respeita às colecções mineralógicas e geognósticas, uma 
boa parte dos exemplares terá sido adquirida na Alemanha (J.A. Simões de 
Carvalho, 1872).  

Ao longo do período da fundação e implantação da Faculdade de 
Filosofia, as colecções mineralógicas foram sendo aumentadas com as 
amostras trazidas, como já referimos, por alguns dos professores e até por 
alguns estudantes que fizeram, com a devida autorização da Congregação da 
Faculdade, “Viagens Geognósticas” e “Viagens Filosóficas” (entre estas, 
assume particular importância a “Viagem Philosophica” de Alexandre 
Rodrigues Ferreira, por terras da Amazónia, que constituía, então, um 
verdadeiro mundo por descobrir, com exemplares dos “Três Reinos da 
Natureza” absolutamente desconhecidos e completamente estranhos aos 
estudiosos europeus). Essas colecções iniciais do Museu de Mineralogia ver-
se-iam extremamente, logo no início do século XIX, com a junção da excelente 
colecção do Doutor José Bonifácio d’Andrada e Silva e simultaneamente com 
uma parte da do Museu da Ajuda que seria trazida para Coimbra com o 
objectivo de evitar o mais possível o saque das tropas francesas e até dos 
aliados ingleses. No entanto, nem toda a colecção do Museu da Ajuda terá 
sido salva, uma vez que Napoleão Bonaparte, conhecedor das riquezas das 
então colónias portuguesas e das excepcionais amostras trazidas do Brasil e 
das Colónias Africanas, enviou a Portugal o notável naturalista Geoffroy de 
Saint-Hilaire, para inventariar e remeter para o Museu de História Natural de 
Paris, os exemplares que considerasse de maior interesse. Afortunadamente, 
o naturalista, talvez por questões de consciência (ou por considerar que a 
fama da colecção ultrapassava a sua qualidade), levou para França, na sua 
maioria duplicados, sem referir nos seus inventários, algumas das melhores 
amostras, particularmente um bloco de cobre nativo que era motivo de 
grande orgulho do Museu da Ajuda. Apesar disso, alguns dos melhores 
exemplares foram integrados nas colecções do Museu de História Natural de 
Paris, das quais continuam a fazer parte, uma vez que, apesar de aquele 
Museu ter enviado para o nosso país, na segunda metade do século XIX, 
alguns objectos de História Natural, estes eram quase todos de natureza 
zoológica (J. Daget e L. Saldanha, 1989). 

A colecção que veio do Museu da Ajuda era, ainda assim, de acordo 
com a “Relação de Productos Naturaes e Industriaes que deste real Museu se 
remetterão para a Universidade de Coimbra”, de 1806, muito valiosa. Incluía 
pedras preciosas do Brasil, elementos nativos, mármores, calcários e 
alabastros de Lisboa, Itália e Espanha, bem como exemplares de Cabo Verde, 
Açores, Angola e Goa. Havia ainda um número apreciável de amostras de 
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minérios da Europa Central e de Inglaterra (M.R. Portugal Ferreira, 1990; Id., 
1991; Id., 1998). 

A estas, viria reunir-se a colecção de minerais do Doutor José 
Bonifácio d’Andrada e Silva aquando do estabelecimento do Gabinete de 
Metalurgia, em 1801. Desta, não existem, actualmente, vestígios palpáveis, 
sendo de crer que, com a integração posterior no Gabinete de Mineralogia do 
Museu de História Natural, alguns exemplares tenham sido encaminhados 
para o Colégio de Jesus, embora o núcleo da colecção deva ter acompanhado 
o seu proprietário no regresso ao Brasil, em 1819 (M.R. Portugal Ferreira, 
1990; Id., 1991). 

As colecções do Museu de Mineralogia, a que já nos referimos, foram 
enormemente aumentadas no século XIX pelas explorações científicas 
ordenadas pelas Cartas Régias de 1 de Abril de 1801 e de 27 de Junho de 
1806, as quais tinham simultaneamente por função dar aos professores e 
investigadores da Faculdade de Filosofia a oportunidade de aumentar os seus 
próprios conhecimentos e fornecer-lhes os meios para criar uma maior 
motivação dos seus alunos, atraindo-os com a vertente de uma certa aventura 
e até pioneirismo (tão ao gosto da época), que essas viagens filosóficas 
continham, bem como com a possibilidade de observar a natureza, 
fenómenos até aí conhecidos apenas através de leituras. 

Durante o século XIX foi sendo manifesto o interesse da Congregação 
num enriquecimento progressivo das colecções e do material existente nos 
Estabelecimentos Anexos, incluindo o Gabinete de História Natural. Assim, a 
título de exemplo, podemos citar a reunião de 14 de Janeiro de 1807, em que 
ficou expressa uma evidente preocupação com a qualidade das colecções do 
referido Gabinete, com a decisão, não apenas de enriquecer as já existentes 
com exemplares de “todo o reino e das colónias”!, mas simultaneamente 
adquirir colecções de carácter pedagógico, no sentido de optimizar todo o 
processo de ensino-aprendizagem em curso na Faculdade de Filosofia. 
Interesse similar seria demonstrado na reunião da Congregação de 15 de Julho 
de 1843, em que ficou decidido que os Directores de todos os 
Estabelecimentos apresentassem à Congregação, no final de cada ano, o 
orçamento para a sua manutenção e conservação, em conjunto com 
propostas para a aquisição de material de interesse científico. Seria ainda 
nesta reunião que ficaria decidida a integração das colecções do Gabinete de 
Metalurgia nas do Museu, com vista à sua sistematização (Actas das 
Congregações da Faculdade de Filosofia, Livro 3 [1840-1850]; J.A. Simões de 
Carvalho, 1872). Essa integração seria, entretanto, uma das causas prováveis 
da perda de identidade daquilo que ainda existia da colecção do Doutor José 
Bonifácio, após o regresso daquele professor ao Brasil. 

Ao longo da segunda metade do século XIX, as colecções ver-se-iam 
ainda enriquecidas com a aquisição de novas amostras a casas especializadas 
na Europa e nos Estados Unidos, nomeadamente a antiga casa Krantz de Bona, 
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o Comptoir Mineralogique et Géologique de Genebra e a Foot Mineral Co. De 
Filadélfia. Estas aquisições eram, normalmente, realizadas pelos docentes do 
Museu, com o beneplácito da Congregação, a quem os pedidos eram 
submetidos. Acontece, porém, que esse material mineralógico, petrológico e 
paleontológico nem sempre era recebido em tempo útil, como aconteceria 
com a “Colecção de Rochas Vulcânicas, e principalmente tufos, dos arredores 
de Roma” que, tendo sido adquirida em 1866, seria recebida apenas em 1894. 

Uma outra fonte de enriquecimento das colecções do Museu foi 
ainda a oferta, o legado, ou a venda de colecções particulares, quer pelos 
próprios proprietários em vida, ou pelos seus herdeiros. Essas colecções 
haviam sido, por vezes, reunidas por professores ligadas ao Museu, como 
tinha inicialmente acontecido com as dos Doutores Vandelli e José Bonifácio, 
mais tarde com a do Doutor Paulino de Nola de Oliveira e Soiza ou, por 
pessoas simplesmente interessadas no coleccionismo de índole mineralógica. 
Esses legados enquadravam-se perfeitamente no espírito da Reforma 
Pombalina, uma vez que davam cumprimento ao estabelecido nos Estatutos 
de 1772 onde, como tivemos ocasião de referir anteriormente, se preconizava 
esta fórmula para simultaneamente garantir o enriquecimento das colecções 
do Gabinete de História Natural e evitar a dispersão de colecções de 
reconhecido valor. 

As colecções foram ainda, durante muitos anos, enriquecidas com 
amostras que, a pedido da Congregação e por influência dos Professores de 
Mineralogia do Museu, eram para ali enviadas pelas entidades responsáveis 
pelas possessões ultramarinas (J.A. Simões de Carvalho, 1872).  

A INVESTIGAÇÃO E O ENSINO DA MINERALOGIA E DA GEOLOGIA 

Entre os Estabelecimentos Anexos à Faculdade de Filosofia criados no 
âmbito da Reforma Pombalina, o Gabinete de História Natural assumia, como 
podemos comprovar, a partir do que atrás fica dito, um interesse relevante 
numa clara tentativa de representação do mundo, em que se privilegiava “o 
aspecto didáctico, eixo mais valorizado na maioria das colecções, que tem a 
originalidade e a autenticidade dos objectos como critério base de exposição” 
(I.M.M. Moreira, 1989). 

No entanto, já o espírito da Reforma levava a considerar a 
Universidade como uma instituição em constante evolução e desenvolvimento 
e não como um organismo estático e inerte, sendo necessário conservá-lo e, 
sempre que possível, melhorá-lo. Assim, tal como se dispunha nos Estatutos, o 
bom funcionamento dos Estabelecimentos anexos à Faculdade de Filosofia era 
periodicamente verificado pelas Congregações da Faculdade que, além de 
resolver os assuntos administrativos, faziam visitas mais ou menos regulares a 
cada um deles, tal como ainda hoje se pode verificar pelo exame das 
respectivas Actas (Actas das Congregações da Faculdade de Filosofia [1772-
1820], 1978; Livros de Actas das Congregações da Faculdade de Filosofia, 1, 2, 
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3 e 4). Estas visitas eram efectuadas pelos membros da Congregação que 
verificavam se tudo se encontrava em perfeita ordem, tomando nota das 
necessidades apontadas, em geral, pelo Professor de História Natural que, em 
cumprimento dos Estatutos era, como já referimos, simultaneamente o 
responsável pelo Museu (só a partir de Janeiro de 1843 seria aprovada uma 
resolução determinando a nomeação anual de uma comissão encarregada de 
inspeccionar os diferentes estabelecimentos e propor os melhoramentos 
necessários, devendo apresentar trimestralmente à Congregação um relatório 
escrito da sua actividade, deixando assim de ser a visita efectuada pela 
totalidade da Congregação), (J.A. Simões de Carvalho, 1872). 

A criação do Gabinete de História Natural da Universidade de 
Coimbra, dava, entretanto, origem a que fossem atribuídos à Mineralogia, 
pela primeira vez no nosso país, interesse e dignidade suficientes para integrar 
os Curricula universitários e, simultaneamente, estar fortemente representada 
naquele Estabelecimento Anexo da Faculdade de Filosofia. Este constituir-se-
ia como um dos primeiros museus mineralógicos europeus (M.R. Portugal 
Ferreira, 1990; Id., 1991). A importância conferida à Mineralogia no âmbito da 
Reforma Pombalina resulta ainda assim de dois tipos de razões bastante 
distintas: por um lado, vivia-se sob a forte influência das correntes de 
pensamento dominantes na época defendidas pelos Iluministas (em que se 
incluía o Marquês de Pombal); por outro lado, o nosso país vivia o apogeu da 
sua actividade mineira com a descoberta quase diária de novas e importantes 
minas de ouro e pedras preciosas, especialmente nas Colónias Africanas, após 
a diminuição da lavra de minas no Brasil (A. Balbi, 1822; M.R. Portugal 
Ferreira, 1992). Por essa época, aliás, o país encontrava-se de tal forma 
“inundado” de gemas provenientes dos vários pontos do Império e o interesse 
que elas despertavam em diversas camadas da sociedade era tal, que, ao 
contrário do que acontecia noutros países europeus, as jóias com gemas de 
imitação, nunca despertaram a atenção dos portugueses (Leonor D’Orey, 
1995). A paixão exacerbada da sociedade portuguesa dos séculos XVII e XVIII 
por jóias com gemas provenientes das colónias viria a tomar tais proporções 
que levou à promulgação de leis restringindo o seu uso, mas poderá ter 
contribuído de forma decisiva para o incremento da joalharia e mais ainda 
para o avanço e divulgação da Mineralogia e para uma maior importância 
conferida a esta ciência (igualmente importante para um interesse constante 
no estudo dos minerais terá sido a convicção – que curiosamente nos dias de 
hoje voltou a estar na moda em alguns sectores da sociedade –, de que uma 
boa parte dos minerais, particularmente as suas formas cristalinas, teria 
poderes curativos ou sobrenaturais). 

Durante os primeiros anos de existência da Faculdade de Filosofia, e 
apesar das opiniões discordantes, como a de Simões de Carvalho, já 
mencionado, e dos progressos verificados nessas áreas científicas nesse 
período, continuou a existir apenas um Gabinete de História Natural que 
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englobava as áreas de Zoologia, de Mineralogia e de Geologia. Na mesma 
linha de pensamento, o Professor da Cadeira e Director do Museu era também 
a mesma pessoa, tendo o primeiro a ocupar o lugar sido o Doutor Vandelli que 
acumulava, ainda, o cargo de Director do Jardim Botânico, que funcionava 
como estabelecimento autónomo (A. Balbi, 1822; J.A. Simões de Carvalho, 
1872; L. Cruz, 1976; M.R. Portugal Ferreira, 1990; Id., 1991). Entre as 
responsabilidades do director do Museu incluía-se a manutenção das 
colecções e das instalações no melhor estado possível de modo a servir 
plenamente os seus objectivos, devendo apresentar periodicamente ao 
Reitor-Refomador e à Congregação da Faculdade uma descrição do estado dos 
estabelecimentos que dirigia, acompanhada de uma relação das necessidades 
mais urgentes para cada um deles. Esta prática não constituía em si nenhuma 
novidade para o primeiro Director do Gabinete de História Natural, uma vez 
que já anteriormente no cargo de Director do Real Jardim Botânico e do Real 
Museu de História Natural, seguia regimento semelhante. Disso é exemplo o 
documento, datado de 1798, existente no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo e assinado pelo Doutor Vandelli, com o título “Relação da origem, e 
estado presente do Real Jardim Botânico, Laboratorio Chymico, Muséo de 
Historia Natural, e Casa do Risco”. Neste documento, em que o autor faz uma 
listagem dos objectos que compunham as colecções do Museu da Ajuda e dos 
restantes estabelecimentos pelos quais era responsável, existe ainda a 
particularidade do seu autor fazer referência à sua vinda para Coimbra com o 
objectivo de reger as novas Cadeiras de História Natural e de Química para 
justificar o mau estado de conservação dos estabelecimentos criados na Ajuda 
“para instrução e recreio dos príncipes”. 

Nestes primeiros anos de existência do Gabinete de História Natural, 
o Museu de Mineralogia funcionava, como podemos verificar pelo que atrás 
ficou exposto, como uma secção daquele, servindo como local de apoio às 
aulas teóricas de Mineralogia e Metalurgia, onde para além de se alojarem as 
colecções, tinham lugar as aulas práticas previstas nos Estatutos de 1772. Não 
havendo, de início, manuais elementares adoptados na área da Mineralogia, 
resumindo-se o único apoio didáctico escrito à História Natural de Plínio, 
foram os professores responsáveis pelas Cadeiras, encarregados de os 
elaborar, pela Congregação da Faculdade. Enquanto tal não acontecia, os 
estudantes eram obrigados a transcrever as lições do Lente, ou, um pouco 
mais tarde, a servir-se dos tratados de Mineralogia então existentes, 
destacando-se entre estes os de Brochand ou de Brongniart (A. Balbi, 1822; 
M.R. Portugal Ferreira, 1991; Id., 1998). 

A estrutura inicial da Faculdade de Filosofia, com um único Gabinete 
e uma única Cátedra para a História Natural, iria manter-se inalterada durante 
cerca de dezanove anos. Em 1791, o Museu viria a ser dividido em dois 
Gabinetes: um de Mineralogia e outro de Zoologia. Aliás, a separação expressa 
e definitiva entre estes dois gabinetes do Museu, que originaria a sua divisão 
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em dois estabelecimentos independentes, só ocorreria a partir de 1836, sendo 
esta reforma acompanhada da separação das respectivas cátedras (C.F. Torre 
de Assunção, 1980; M.R. Portugal Ferreira, 1990; 1991).  

A evolução do Gabinete de História Natural fundado em 1772, foi 
sendo um reflexo da evolução do próprio pensamento científico e das 
sucessivas correntes pedagógicas que foram surgindo na Europa. Assim, numa 
fase inicial, pretendendo-se que os alunos e futuros bacharéis em Filosofia, 
como então se denominavam, tivessem uma formação geral que abarcasse as 
ciências naturais, o Gabinete, tal como a Cadeira de História Natural, tinham 
um carácter eminentemente informativo, o que justificava a inclusão daquela 
no primeiro ano do Curso Filosófico. 

Mais tarde, com o já mencionado incremento da lavra de minas no 
Brasil e nas Colónias Africanas, e na sequência da Revolução Industrial, 
assistir-se-ia a uma especialização progressiva na área da Geologia Aplicada, 
surgindo ainda um Gabinete de Metalurgia pela mão do Doutor José Bonifácio 
d’Andrada e Silva, que nele terá instalado a sua colecção de minerais, a que já 
fizemos referência. Este gabinete servia como local privilegiado para a leitura 
das lições da Cadeira de Metalurgia, instituída por carta régia de 21 de Janeiro 
de 1801 para ser leccionada no quarto ano juntamente com a de Agricultura, 
o que implicou a reintegração da Botânica no âmbito da História Natural, 
voltando-se à forma preconizada no Estatutos de 1772. 

Já na fase final do século XIX, e até 1911, ano da extinção das 
Faculdades de Filosofia e de Matemática e da subsequente criação da 
Faculdade de Ciências, passou a dar-se cada vez mais importância à 
investigação, servindo o Museu como espaço vocacionado para o 
desenvolvimento desses trabalhos, aproximando-se progressivamente de um 
modelo de espaço laboratorial. 

Para além do enriquecimento progressivo das colecções do Museu de 
Mineralogia (que é por vezes referido nas Actas das Congregações da 
Faculdade de Filosofia, ao longo do séc. XIX, como um dos que se mantinha 
em melhor estado de conservação e organização, chegando a haver 
referências elogiosas, nomeadamente ao Doutor Manuel José Barjona, pelo 
seu empenho e capacidade de sistematização), não é possível deixar de 
destacar o trabalho que foi sendo feito no sentido de registar e catalogar os 
exemplares existentes. Assim, o primeiro catálogo do Museu propriamente 
dito (uma vez que já existiam as anteriormente referidas Relações de Produtos 
do Museu da Ajuda e do Museu do Doutor Vandelli), surge cerca de 1822(?), 
sob o título “Mineralogia – 1ª Sala”, elaborado, possivelmente pelo Doutor 
Manuel José Barjona secundado pelo Doutor Caetano R. de Macedo que, 
tendo sido inicialmente colaborador do Doutor Barjona, viria a continuar a 
tarefa por aquele empreendida, na organização e catalogação das colecções. 
Neste catálogo são referidas muitas amostras de minérios de jazigos 
portugueses e da Europa Central, alguns dos quais estudados pelo Doutor José 
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Bonifácio. Os exemplares estavam classificados de acordo com a sistemática 
de Haüy e Brochard, (M.R. Portugal Ferreira, 1990; Id., 1991; Id., 1998). Alguns 
anos mais tarde, este catálogo viria a ser reelaborado pelo Dr. José Joaquim 
Barbosa que, para além da simples cópia, o enriqueceu, com a junção de 131 
novos exemplares, além da particularidade de, da descrição de todas as 
amostras de pedras preciosas, constar o respectivo peso, o que permitia a 
quem o consultasse, ter uma noção muito mais próxima do valor da amostra 
descrita (M.R. Portugal Ferreira, 1990; Id., 1991). 

Entretanto, há ainda a referir um outro catálogo, não assinado e sem 
data, sob o título Catálogo Mineralógico – 1ª Sala, elaborado de acordo com 
as “Táboas Mineralógicas”, publicadas pelo Doutor Barjona em 1823. Embora 
descreva as mesmas amostras que o catálogo elaborado por aquele professor, 
coincidindo também a sala, os armários e as estantes, a arrumação era 
diferente, com referência a Brochard e Haüy (M.R. Portugal ferreira, 1990; Id., 
1991). 

Estes catálogos foram, aliás, elaborados por indicação da 
Congregação que, já em 14 de Janeiro de 1807, decidia pela necessidade da 
sua elaboração como base de inventário das colecções bem como da sua 
impressão, com vista ao estabelecimento de um sistema de trocas com outros 
estabelecimentos da mesma natureza (J.A. Simões de Carvalho, 1872). 

O bom funcionamento e os melhoramentos a levar a efeito no Museu 
de História Natural, em consonância com a procura da melhor qualidade do 
processo de ensino-aprendizagem foi sendo sempre objecto de análise por 
parte da Congregação, ao longo do século XIX. Assim, em 28 de Julho de 1814, 
além de se tomar a resolução de permitir apenas o uso de manuais 
autorizados e escolhidos para texto das lições, considerar-se-ia a necessidade 
de existência de uma biblioteca específica para cada estabelecimento, sendo 
mais uma vez dada uma atenção especial ao Museu, ao considerar-se 
essencial a execução de um catálogo científico daquele, bem como a 
nomeação de um preparador e desenhador para nele trabalhar, devendo 
ainda aumentar-se o volume e qualidade dos trabalhos práticos no 
laboratório, para os quais se tornava indispensável, segundo o Doutor 
Barjona, a aquisição de material adequado, sendo este pedido imediatamente 
aceite pela Congregação (Actas das Congregações da Faculdade de Filosofia 
[1772-1820], 1978; J.A. Simões de Carvalho, 1872). 

Para este interesse geral, muito deverá ter contribuído a dedicação 
do Doutor Manuel José Barjona, a quem nos referiremos com maior detalhe 
mais adiante. Este professor mostrou-se sempre extremamente consciente 
dos seus deveres, tanto científicos como pedagógicos, pugnando sempre pelo 
melhor estado possível das colecções do Museu que estava a seu cargo, pela 
sua organização e ainda pela execução dos seus primeiros catálogos, como já 
tivemos ocasião de mencionar e que seriam apresentados à Congregação em 
2 de Agosto de 1823, sendo então muito louvados e mandados imprimir. 
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Aliás, o catálogo das colecções do Museu ou Gabinete de História 
Natural elaborado pelo Doutor Barjona com a colaboração do Doutor Caetano 
Rodrigues de Macedo parece-nos (a avaliar pela análise das Actas das 
Congregações da Faculdade de Filosofia, e pela demais bibliografia 
consultada), ter sido dos primeiros, se não o primeiro, a ser executado, 
relativamente aos Estabelecimentos Anexos da Faculdade de Filosofia. 

Ao longo do século XIX, este trabalho seria retomado em diferentes 
ocasiões, por determinação da Congregação da Faculdade, como viria a 
acontecer em 1847, ano em que, cumprindo as decisões daquele Conselho, se 
iniciaram os trabalhos de elaboração de novos catálogos, desta feita da 
autoria dos Drs. Heitor de Couto de Almeida e José Maria de Abreu (o qual 
viria a ser Lente substituto), segundo o método de Dufrenoy (J.A. Simões de 
Carvalho, 1872; M.R. Portugal Ferreira, 1986). Estes seriam apresentados 
durante a visita da Congregação ao Gabinete de Mineralogia realizada em 22 
de Julho de 1848, e incluíam 2086 amostras, classificadas em 6 classes, 44 
géneros e 181 espécies (ainda nesse mesmo ano, mas em Outubro, seria 
autorizada a compra de objectos de História Natural do Museu Allen, que 
incluía algumas amostras de minerais, contribuindo para o enriquecimento 
das colecções do Gabinete), (J.A. Simões de Carvalho, 1872). Nessa época, o 
Gabinete de Mineralogia incluía já a colecção reunida pelo Doutor Paulino de 
Nola de Oliveira e Soiza (que havia sido demonstrador e lente substituto de 
Metalurgia e Química entre 1789 e 1804, seguindo nesse ano para uma 
viagem de estudo pela Europa, com o Doutor João António Monteiro). 

Em meados do século XIX, o Museu conheceu uma fase de expansão 
física, uma vez que ficaram disponíveis os espaços até então ocupados pelo 
Hospital da Conceição, que entretanto dali tinha sido transferido. 
Simultaneamente foi sendo adquirido algum equipamento (M.R. Portugal 
Ferreira, 1990; Id., 1991). 

Nessa segunda metade do século XIX (a partir de 1879), o Museu foi 
dirigido, durante muitos anos, pelo Prof. Doutor A.J. Gonçalves Guimarães 
tendo-se, por sua influência, incrementado o avanço de projectos de 
investigação no âmbito da Cristalografia, do Metamorfismo e da Petrologia. 
Seria já na fase final do século XIX (e apesar de virem de muitos anos atrás e 
cada vez com maior insistência ao longo desse século os pedidos para que, à 
semelhança do que já se passava na maioria das congéneres europeias, cada 
uma das áreas da História Natural passasse a ter identidade própria), que, por 
Carta de Lei de 2 de Julho de 1885, o Museu de História Natural da 
Universidade de Coimbra passaria a estar dividido em secções, o que permitia 
ao Museu de Mineralogia e Geologia, assumir-se como uma estrutura mais 
autónoma (M.R. Portugal Ferreira, 1986). No entanto, a divisão formal do 
Museu de História Natural em vários museus independentes, sendo um deles 
o Museu de Mineralogia e Geologia, só aconteceria durante a 1ª República, 
em 1911, com a criação da Faculdade de Ciências e com a extinção da 
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Faculdade de Filosofia que funcionara, em grande medida, como uma escola 
de transição para a Faculdade de Medicina e para a Escola do Exército, nela se 
fazendo os chamados “ Preparatórios” para ingressar nos respectivos cursos; 
entretanto, só em 1922 o Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico se 
constituiria formalmente como Estabelecimento Anexo da Faculdade de 
Ciências, administrativamente autónomo e possuindo quadro de pessoal e 
orçamento próprios (M.R. Portugal Ferreira, 1998). Nessa época, já se havia 
iniciado a publicação da revista “Memórias e Notícias”, a revista científica em 
que é divulgada a maioria dos trabalhos e projectos em curso no Museu. 

Com a divisão da licenciatura em Ciências Histórico-Naturais em duas 
licenciaturas distintas (em Ciências Geológicas e em Ciências Biológicas), por 
Decreto Nº 18477 publicado no Diário do Governo de 17 de Junho de 1930, o 
Museu veria a sua independência reforçada, possuindo já nessa época, e 
desde 1926, um quadro próprio de investigadores, técnicos e pessoal auxiliar. 
Aliás, continuaria a ser considerado como um dos Estabelecimentos Anexos da 
Faculdade de Ciências, denominação sob a qual é tratado no Decreto Nº 
24/396 publicado no Nº 197 da I Série do Diário do Governo de 22 de Agosto 
de 1934, em que se promulgava o regulamento da Faculdade de Ciências em 
geral, e dos referidos Estabelecimentos Anexos em particular. Esta fórmula 
continua a ser utilizada, uma vez que em documentos Mais recentes, 
nomeadamente nos da Reforma de 1972 que cria a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (passando a integrar também cursos de Engenharia), ou no 
Decreto-Lei Nº 190/82 de 18 de Maio dedicado às “escolas e estabelecimentos 
anexos das Universidades de Coimbra, Lisboa, Porto e Técnica de Lisboa”, (em 
que se diz “[…] Analisada a situação concreta dos estabelecimentos acima 
referidos, conclui-se não se esgotar a sua estrutura de funcionamento nos 
serviços de secretaria, biblioteca e textos e reprografia. Poderá definir-se 
universidade como a instituição que tem por fins a criação, transmissão e 
difusão da ciência e da cultura através da investigação, do ensino e da 
prestação de serviços à comunidade, o que implica em cada escola uma 
estrutura bem mais complexa”), se legisla especificamente para os 
Estabelecimentos Anexos. 

Podemos verificar, pelo que atrás fica descrito, que o Museu esteve 
desde sempre relacionado com todo o processo de ensino-aprendizagem, 
primeiro na Faculdade de Filosofia, mais tarde na Faculdade de Ciências e, nos 
anos mais recentes (embora de forma mais atenuada), na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia. Assim, se de início serviu de local privilegiado para a 
leitura das lições do Curso Filosófico, mais tarde, seguindo as tendências da 
Europa, veio a tornar-se um espaço de apoio a essas mesmas aulas, com as 
suas colecções de rochas e minerais, não só portugueses ou das colónias 
africanas e do Brasil, mas também de outros pontos do Mundo. 
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As colecções de História Natural da Universiadade de Coimbra 

representam um espólio de elevado valor histórico. Este trabalho pretende 
mostrar a investigação que se tem vindo a desenvolver com este património, 
após a transferência destas colecções, em Julho de 2010, para a alçada do 
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. A pesquisa em curso incide 
essencialmente sobre o levantamento da informação documental e o 
cruzamento destes dados com os espécimes existentes nas colecções da 
Botânica e Zoologia. 

INTRODUÇÃO 

Após a Reforma Universitária e a implementação na Faculdade de 
Filosofia das matérias de História Natural, Química e Física, em 1772, a 
Congregação de 2 de Junho de 1779 determinou que professores e estudantes 
realizassem viagens para observação, recolha e estudo de produtos naturais. 
Esta Congregação nomeou ainda os Professores Vandelli e Dalla Bella como 
responsáveis pelas viagens, cujos custos seriam suportados pela Faculdade. 

A política de exploração das colónias portuguesas no Brasil, África e 
Ásia envolveram os recém-formados naturalistas em explorações mais 
ambiciosas, as denominadas Viagens Philosophicas. O principal objectivo 
destas expedições era colectar e estudar os recursos naturais destes 
territórios, com especial ênfase para as suas potenciais aplicações e valor 
económico, uma vez que se pretendia conquistar o comércio europeu com 
produtos que os portugueses colocariam no mercado a preços mais reduzidos 
que os ingleses ou os holandeses. 

O Real Museu de História Natural da Ajuda foi o primeiro destino das 
remessas de produtos provenientes das colónias. No entanto, devido a 
problemas logísticos com o depósito e arquivo no Real Museu e ao abrigo do 
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Aviso de Novembro de 1801, que acordava a reciprocidade científica entre 
esta instituição, que providenciava a profissionalização dos naturalistas 
escolhidos para integrar as Viagens Philosophicas, e a Universidade de 
Coimbra, que formava academicamente estes naturalistas, muitos objectos e 
espécimes foram transferidos para as colecções de Coimbra. O conjunto de 
materiais enviados, nesta época, para a Universidade de Coimbra consta de 
um documento, agora pertencente ao Arquivo do Museu Bocage (MNHN), 
intitulado Relação Dos Productos Naturaes e industriaes que deste Real Museu 
se remetterão para a Universidade de Coimbra em 1806 (Fig.1). Este 
documento está dividido em listas com espécimes pertencentes às diversas 
disciplinas de estudo da História Natural, nomeadamente Antropologia, 
Mineralogia, Botânica e Zoologia, constatando-se  que foram na sua maioria 
recolhidos durante a Expedição Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira ao 
Brasil. Entre os documentos originais desta expedição ainda se podem 
encontrar os desenhos do material mais relevante recolhido durante a 
viagem. De entre toda a documentação e espólio do Museu da Ciência da 
Universidade de Coimbra, a única colecção bem estudada e documentada é a 
do acervo da Antropologia (Areia et al., 1991; Ferrão & Soares, 2005).     

          

      
 Fig. 1 – Listagens da Zoologia e Botânica da Relação de 1806. Arquivo do Museu 
Bocage (MNHN). 

OBJECTIVOS 

-  Promover a história das colecções do Séc. XVIII, hoje reunidas no espólio do 
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra; 
- Reunir e estudar os espécimes coligidos durante as Viagens Philosophicas e 
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incorporados nas  colecções zoológicas da Universidade de Coimbra. 

MÉTODOS 

A investigação realizada sobre este espólio  implica a transcriçãor e 
interpretação da listagem dos espécimes. Essa informação será 
posteriormente cruzada com outras fontes disponíveis, tal como  desenhos 
(Figuras 2 e 3) e registo dos espécimes, de forma a permitir pesquisar e 
localizar os espécimes nas colecções do acervo zoológico e botânico.. 

 

     
 

 
 Fig. 2 – Originais dos desenhos zoológicos da expedição  de Alexandre Rodrigues 
Ferreira ao Brasil (Ferrão & Soares, 2002).  
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 Fig. 3 – Originais dos desenhos botânicos da expedição  de Alexandre Rodrigues 
Ferreira ao Brasil (Monteiro, 2009). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

As listas da Zoologia e da Botânica presentes no documento da 
Relação de 1806, diferem em termos de quantidade e qualidade da 
informação fornecida acerca dos espécimes.  

A lista zoológica tem a extensão de 12 páginas, menciona cerca de 
700 espécimes, com o material organizado por ordem, género e espécie. Da 
informação recolhida desta lista foi possível, até agora, identificar com algum 
grau de certeza alguns mamíferos e répteis, de que são exemplo a tartaruga e 
o tatu apresentados na Fig. 4. 

A lista botânica é  mais descritiva, compreendendo 64 páginas, onde 
figuram apenas cerca de 300 espécimes. A informação desta lista é separada e 
organizada por espécies,  de acordo com a porção da planta colhida e a sua 
utilização prática. A informação acerca de cada espécie está organizada por 
nome comum, local da colheita e, quando conhecido, pelo autor, nome 
científico e citação da descrição original.   Várias espécies incluem também 
uma cuidadosa descrição do seu uso, quer pelos índios, quer pelos 
colonizadores, bem como do seu valor comercial. 

Actualmente, a colecção encontra-se dispersa entre as diferentes 
secções do museu,  podendo existir exemplares noutras Faculdades como a de 
Medicina e a de Farmácia. Espera-se que a análise cuidada deste documento 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As instituições científicas e o património histórico-científico - 1239 - 

possa providenciar indicações sobre o fim que foi dado a estes espécimes e a 
sua localização na colecção.  

 

         
 

Fig. 4 – Imagens de espécimes da colecção do Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra que se pensa terem sido recolhidos na expedição de Alexandre Rodrigues 
Ferreira ao Brasil. 
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A Universidade de Coimbra possui um importante património científico 

resultante da acumulação, ao longo dos últimos três séculos, de colecções didácticas 
que serviram o ensino e a investigação em diferentes áreas da Ciência. Estes 
objectos foram organizados disciplinarmente em diferentes espaços e mobiliário, 
criados originalmente para as Faculdades de Filosofia, Matemática e Medicina.  

Se alguns destes espaços e colecções conseguiram preservar a sua forma 
de exibição e arrumação desde o momento da sua criação, como seja o Gabinete de 
Física, outros foram sendo modificados, adaptados e até mesmo destruídos de 
acordo com as alterações nos currículos e nas práticas científicas. É este o caso do 
Museu de História Natural, do Observatório Astronómico ou de dependências para o 
curso de Medicina, como seja o Museu de Anatomia Patológica ou o Dispensário 
Farmacêutico. 

O recente projecto do Museu da Ciência pretende, através da 
reinterpretação destas colecções, tornar o património científico da Universidade de 
Coimbra acessível ao público. A exposição piloto – Segredos da luz e da matéria -
  instalada no edifício recuperado do antigo Laboratório Chimico, assenta numa 
abordagem contemporânea de cruzamento disciplinar das colecções e de módulos 
didácticos interactivos. Neste contexto, a exposição surge como componente 
fundamental na relação entre os diferentes tipos de objectos e torna-se ferramenta 
essencial de comunicação com o público. 

Seguindo o percurso histórico dos instrumentos atribuídos a dois 
fabricantes de instrumentos científicos de reconhecido mérito, George Adams – 
representado nas colecções de Astronomia, Física e História Natural, e Marmaduke 
Edwuard Clarke – presente nas colecções de Física, Botânica e Medicina, 
procuraremos reflectir sobre os modos de exposição e o significado destas colecções 
num museu de ciência contemporâneo. 
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Para o avanço da Zoologia em Portugal muito contribuiu o trabalho 
de Barbosa du Bocage e dos naturalistas e exploradores da Escola 
Polythecnica de Lisboa. Nos seus quase 50 anos de actividade naturalista, 
Bocage não só cria e organiza, praticamente a partir do zero, uma das maiores 
colecções zoológicas mundiais, como ao mesmo tempo, fruto das remessas 
dos seus exploradores, descreve 221 espécies animais, maioritariamente da 
fauna africana. A isto se estende também uma extensa obra científica. O 
contributo de Bocage para o levantamento da fauna africana é inestimável, 
sendo por isso unanimemente considerado como o mais importante zoólogo 
português. Bocage era, no entanto, um naturalista de “museu”, nunca tendo 
empreendido viagens de exploração, assentando assim toda a sua actividade 
na estrutura museológica por ele montada e gerida. Através das instruções e 
correspondência entre o Museu e as expedições naturalistas é possível 
caracterizar todo o processo de recolha, conservação e posterior descrição e 
tratamento taxonómico dos especímenes obtidos. O Museu é a razão de ser 
deste trabalho, como laboratório, depósito, biblioteca e expositor de um 
conhecimento em expansão. É assim impossível falar de Bocage sem falar do 
“seu” Museu, e vice-versa, e é esta relação quase simbiótica entre o 
Naturalista e o Museu que vai definir toda a zoologia portuguesa do século 
XIX, e prolongar-se pelo século XX como referencial. Bocage deixaria mais que 
o seu nome ao Museu, deixaria toda a sua personalidade científica 
metamorfoseada em colecções, publicações, especímens e espécies. 

 
No que toca ao progresso da Zoologia em Portugal, José Vicente 

Barbosa du Bocage apresenta-se como personagem incontornável, 
principalmente para o século XIX. Referenciado e reverenciado por muitos, a 
obra científica e museológica de Bocage, bem como a sua personalidade 
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científica, têm dado azo a várias referências a si e à sua obra em várias 
publicações e trabalhos, sobre Zoologia, História da Ciência, etc.. No entanto, 
ainda hoje continua a faltar o estudo aprofundado que Bocage e a sua obra 
merecem. Comparado com outros grandes nomes das ciências naturais 
portuguesas, tal como Vandelli ou Brotero, os estudos relativos à vida e obra 
de Bocage escasseiam1

José Vicente Barbosa du Bocage (1823-1907), primo em segundo grau 
do famoso poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805), nasceu no 
Funchal a 2 de Maio de 1823, tendo tido uma infânca atribulada devido aos 
infortúnios da guerra civil. Em 1839 Bocage ruma a Coimbra, onde se 
matricula em matemática e medicina, tendo tido um brilhante percurso 
académico, culminando na sua formação como bacharel em Medicina em 
1846. As circunstâncias revolucionárias e políticas do país interpõem-se de 
novo, quando se alista e no Batalhão Académico durante a Patuleia. Findas em 
1847 as lutas políticas no país, Bocage parte para Lisboa onde começa a 
exercer medicina, porém ao fim de pouco tempo passa a dedicar-se 
exclusivamente à Zoologia. Em 1849, o jovem Bocage, então com 26 anos, 
tendo perdido o concurso para o cargo de professor da aula de História 
Natural do Instituto Maynense na Real Academia das Ciências de Lisboa, é 
nomeado lente substituto da cadeira de Zoologia da Escola Polythecnica de 
Lisboa, tendo vindo em pouco tempo, logo em 1851, a tomar a efectividade da 
cadeira, após a morte do respectivo lente proprietário, o Dr. Assis

.  

2.  

 

                                                                 
Refira-se, no entanto, a excelente publicação de Carlos França (1908): Barbosa du 
Bocage (1823-1907) , logo um ano após a morte do sábio zoólogo. 
12 Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, 
Numismático e Artístico, Volume II, págs. 102-105. 1904-1915 João Romano Torres - 
Editor Edição electrónica 2000-2010 Manuel Amaral 
2 Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, 
Numismático e Artístico, Volume II, págs. 102-105. 1904-1915 João Romano Torres - 
Editor Edição electrónica 2000-2010 Manuel Amaral 
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Figura 1. (a) Fotografia de José Vicente Barbosa du Bocage (1823-1907). (b) Aspecto 
geral da Sala de Portugal do Museu Nacional de História Natural (MNHN), Lisboa, início 
do século XX. 

Para apoio e complemento das aulas de história natural, a Escola 
Polytechnica de Lisboa, fundada em 1837, vinha, desde 1838, a requerer a 
transferência para a escola das colecções de História Natural, presentes no 
Museu de Lisboa, administrado e tutelado pela Academia,, e Bocage será 
apanhado no meio deste complicado processo, que só terminaria 20 anos 
depois. Visto que nos seus estatutos fundadores a Escola Polytechnica previa a 
existência de um gabinete de história natural e de um jardim botânico, para 
apoio às aulas, decidiu o Conselho da Escola, logo em 1838, em requerer ao 
governo a posse do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Ajuda, 
recentemente cedidos à Academia. A Academia opôs-se naturalmente a este 
pedido, tendo mantido em sua posse o Museu, mas cedido o jardim botânico 
e casas anexas. A 11 de Dezembro de 1854, Bocage, que era simultaneamente 
sócio da Academia e lente da Polytechnica, apresenta, em sessão académica, 
uma proposta, assinada por ele e por Andrade Corvo, em que prevê a 
transferência das colecções e de sua administração, da Academia para a 
Polytechnica. Após a análise da proposta por um comissão nomeada para o 
efeito, onde entre outros se encontrava Alexandre Herculano, esta é 
chumbada por unanimidade. Outras propostas serão feitas após este chumbo, 
continuando a Academia, teimosamente e de orgulho ferido, a não 
reconhecer legitimidade aos pedidos de transferência. Os dois principais 
argumentos dos partidários da transferência das colecções para a Polytechnica 
eram de que as colecções seriam mais úteis e bem aproveitadas, para a 
ciência e educação, na Polytechnica, e, ao mesmo tempo, que as condições 
em que estas se encontravam na Academia eram claramente deficientes. De 
facto, em 1855 a Academia vê-se mesmo forçada a encerrar o Museu ao 
público, devido às degradadas condições do mesmo “por decoro da 
Academia”1 e “receando-se de que os estrangeiros que visitavao o Muzeu nos 
taxassem de negligentes, e quazi-barbaros (...)”2, e já em 1848 tinham sido 
abatidas do catálogo 217 aves, 16 mamíferos e 27 peles, por estarem em mau 
estado e constituírem foco de destruição para as restantes colecções. Mesmo 
assim, com toda a desordem e deplorável estado em que se encontrava o 
Museu, a Academia continuava, principalmente através de Alexandre 
Herculano, a não reconhecer a legitimidade e razão dos argumentos da 
Polytechnica, recorrendo mesmo a uma exposição3

                                                                 
 Arq. da Sec. Livro 31 B, p. 61 vº, de 26.III.1855 
1 Arq. da Sec. Livro 2 B, pp. 89 a 91 vº, de 1.IV.1856 

 a D. Pedro V para evitar a 

 Arq. da Sec. Livro 2 B, pp. 89 a 91 vº, de 1.IV.1856 
2 Arq. da Sec. Livro 2 B, pp. 89 a 91 vº, de 1.IV.1856 
 Arq. da Sec. Livro 2 B, pp. 89 a 91 vº, de 1.IV.1856 
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transferência. Nessa mesma exposição ao Rei, Alexandre Herculano e os 
restantes signatários (onde se incluía Bocage) sugerem mesmo a criação de 
um novo edifício para o Museu de Lisboa, totalmente de raiz, e um aumento 
das condições financeiras e económicas do Museu, não deixando no entanto 
de ser tutelado pela Academia. Não é de estranhar encontrar-se Bocage entre 
os signatários, visto que, para lá de ser lente da Polytechnica, era um 
apaixonado naturalista para quem a manutenção, salvaguarda e utilidade das 
colecções, independentemente do local ou tutela onde se encontrassem, 
eram a principal preocupação1

Os esforços de Bocage para enriquecer as colecções do Museu da 
Polytechnica não se ficariam por aqui. Logo em 1859 empreende uma viagem 
científica a Paris, que repetiria em 1860, sendo o principal intuito dessa 
viagem a visita ao Muséum National d’Histoire Naturelle, para requisitar 

. Finalmente, é publicada no Diário do Governo 
de 16 de Março de 1858 a ordem para a transferência total de todo o material 
do Museu de História Natural da Academia para a Polytechnica, cujos lentes, 
Conselho Escolar e Junta Administrativa passavam a assegurar a respectiva 
direcção científica e administração económica. A 8 de Maio de 1858, em 
sessão solene, Bocage recebe as colecções e documentação, das mãos do 
secretário geral da Academia, José Maria Latino Coelho, findando o já longo 
processo de transferência da mais rica das colecções de História Natural 
portuguesas.  

                                                                                                                                              
3 É com amargura que Bocage refere, nas Instrucções praticas sobre o modo de colligir, 
preparar e remetter productos zoológicos para o Museu de Lisboa (1862): “ parece ter-
se apenas attendido a que havia n’aquelle edifício umas salas com sufficiente 
capacidade para conterem os armários do museu (da Ajuda), embora não tivesse as 
condições mais essenciaes para servirem de alojamento a collecções de história 
natural.” e “Foi assim que se inventou um museu que ninguém dirigia, que só um 
homem devia classificar, e que apenas servia de asylo a vários empregados subalternos 
– preparadores, desenhadores, guardas, porteiros, sem outra occupação mais do que 
assistir à ruína e desapparecimento de quanto de susceptível de soffrer as injurias do 
tempo. Manteve-se este estado de cousas vinte e dois annos e deu os resultados que 
devia dar.”. 
 É com amargura que Bocage refere, nas Instrucções praticas sobre o modo de colligir, 
preparar e remetter productos zoológicos para o Museu de Lisboa (1862): “ parece ter-
se apenas attendido a que havia n’aquelle edifício umas salas com sufficiente 
capacidade para conterem os armários do museu (da Ajuda), embora não tivesse as 
condições mais essenciaes para servirem de alojamento a collecções de história 
natural.” e “Foi assim que se inventou um museu que ninguém dirigia, que só um 
homem devia classificar, e que apenas servia de asylo a vários empregados subalternos 
– preparadores, desenhadores, guardas, porteiros, sem outra occupação mais do que 
assistir à ruína e desapparecimento de quanto de susceptível de soffrer as injurias do 
tempo. Manteve-se este estado de cousas vinte e dois annos e deu os resultados que 
devia dar.”. 
1 Sobre estas aquisições, consulte-se a documentação presente no arquivo histórico do 
Museu Bocage/MNHN. 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

As instituições científicas e o património histórico-científico - 1245 - 

espécimens zoológicos como compensação pelo saque napoleónico feito às 
colecções da Ajuda, em 1808. Com o auxílio do embaixador português, o 
Visconde de Paiva, que procedeu junto do Ministro da Instrução Pública 
Francês, foi permitida a Bocage a entrada no Muséum e o contacto com os 
naturalistas. Bocage vai conseguir a autorização de Isidore Geoffroy de Saint-
Hillaire, filho do histórico naturalista de Napoleão Bonaparte, para escolher 
condicionalmente nos armazéns do Muséum, as aves e mamíferos que 
considerasse mais vantajosos para o Museu de Lisboa. O Visconde de Paiva 
diligenciará junto do Muséum o envio das colecções que este escolhera, bem 
como da colecção de répteis (e anfíbios) e peixes, de toda a Europa, que 
Dumeril preparara para Bocage. Desta viagem, Bocage conseguiria então 
trazer para Lisboa 24 mamíferos, todos de espécies diferentes e nenhuma 
deles existente no Museu de Lisboa, 107 aves, de 92 espécies diferentes, a 
grande maioria também inexistente em Lisboa, 137 espécies de répteis (e 
anfíbios) e 47 espécies de peixes. Também da mão de Milne-Edwards, 
professor de Entomologia, durante a sua segunda estadia em Paris, receberia 
uma numerosa colecção de insectos e crustáceos, com cerca de 28 espécies 
de crustáceos, 629 de coleópteros, 30 de himenópteros, 405 de lepidópteros, 
4 de ortópteros e 25 de hemípteros, perfazendo um total de 1120 espécies de 
artrópodes. Durante todo o resto da vida científica de Bocage, os envios e 
troca de remessas de espécimens com instituições europeias e mundiais, bem 
como a compra a estabelecimentos dedicados a esse fim, como a Casa 
Verraux ou a Casa Deyrolle em Paris, ou mesmo estabelecimentos lisboetas, 
como o “Gabinete de Historia Natural” de António F. F. Mendes, na rua das 
Amoreiras em Lisboa, seriam uma constante1

Graças a este e outros esforços de Bocage, em apenas 4 anos as 
colecções do Museu aumentam de forma exponencial. Dá-nos conta o grande 
zoólogo que em 1858, ou seja, imediatamente após a transferência da 
Academia para Ajuda, o Museu possuía cerca de 40 mamíferos e 200 aves, 
todos os espécimens mal classificados e em mau estado, alguns répteis, 
anfíbios e peixes, a maioria deles por classificar e sem local de proveniência, 

, que contribuiriam bastante 
para o enriquecimento do Museu por si dirigido. 

                                                                 
 Sobre estas aquisições, consulte-se a documentação presente no arquivo histórico do 
Museu Bocage/MNHN. 
1 Em novo relatório de Bocage (1865), o número de mamíferos nas colecções gerais era 
já de 327 espécies (415 exemplares), e de 35 espécies (61 exemplares) nas colecções 
do pais; de aves, nas colecções gerais, cerca de 1700 espécies (2000 exemplares), e de 
206 espécies (329 exemplares) nas colecções nacionais; de répteis (e anfíbios), nas 
colecções gerais cerca de 500 espécies, e 35 espécies da fauna nacional. Também de 
crustáceos houve um aumento de cerca de 100 espécies relativamente a 1862, e, no 
que toca às conchas, existiam nas colecções gerais mais de 2600 espécies. Peixes, que 
em 1862 eram pouquíssimos, contavam-se já, nas colecções nacionais, cerca de 200 
espécies. Vê-se assim o exponencial aumento dado por Bocage às colecções do museu, 
crescimento este que se manteria nos anos seguintes. 
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uma considerável colecção de conchas, classificada, se bem que com rigor 
duvidoso, alguns lepidópteros brasileiros e insectos africanos, entre 30 a 40 
espécies de crustáceos e um reduzido número de zoófitos. De todos estes 
animais, refere Bocage que a fauna portuguesa estava muito pobremente 
representada. No entanto, em 1862, a colecção de mamíferos situava-se nas 
157 espécies na colecção geral e vários na colecção “do paiz”, 1343 
exemplares de aves, pertencendo a 1127 espécies diferentes nas colecções 
gerais, e 180 espécies nas colecções nacionais, mais de duas dezenas de 
exemplares de répteis, anfíbios e peixes. Nas conchas foram adquiridas 40 
representantes de géneros que faltavam à colecção, uma colecção numerosa 
de moluscos terrestres e fluviais de França, 300 espécies de Cuba, Panamá e 
Peru, muitas conchas marinhas do Atlântico e Mediterrâneo, bem classificadas 
e a maior parte de espécies raras e difíceis de obter, e mais um conjunto de 
cerca de 1000 espécies de diversas localidades e procedências. De insectos foi 
oferecida uma colecção geral com cerca de 600 espécies, e duas colecções 
numerosas de himenópteros e lepidópteros de França foram também 
oferecidas por Sichel. Por fim, foi também oferecida por Guerin Menneville 
uma colecção de 700 espécies de crustáceos1. Vendo o grande empenho e 
interesse demonstrado por Bocage para o enriquecimento do Museu, o rei D. 
Luis, em 1863, oferece ao Museu da Escola Polythecnica as colecções 
ornitológicas e malacológicas do “Museu Real” do seu irmão e predecessor 
falecido, D. Pedro V2

                                                                 
 Em novo relatório de Bocage (1865), o número de mamíferos nas colecções gerais era 
já de 327 espécies (415 exemplares), e de 35 espécies (61 exemplares) nas colecções 
do pais; de aves, nas colecções gerais, cerca de 1700 espécies (2000 exemplares), e de 
206 espécies (329 exemplares) nas colecções nacionais; de répteis (e anfíbios), nas 
colecções gerais cerca de 500 espécies, e 35 espécies da fauna nacional. Também de 
crustáceos houve um aumento de cerca de 100 espécies relativamente a 1862, e, no 
que toca às conchas, existiam nas colecções gerais mais de 2600 espécies. Peixes, que 
em 1862 eram pouquíssimos, contavam-se já, nas colecções nacionais, cerca de 200 
espécies. Vê-se assim o exponencial aumento dado por Bocage às colecções do museu, 
crescimento este que se manteria nos anos seguintes. 
1 A documentação relativa a esta transferência pode encontrar-se na Arquivo Histórico 
do Museu Bocage/ Museu Nacional de História Natural, e no Arquivo Histórico do 
Museu de Ciência da Universidade de Lisboa 

. Esta colecção consistia em 3200 espécies de aves, num 
total de mais de 4000 exemplares, 3000 espécies de conchas marinhas e 1725 
de espécies malacológicas terrestres de França, para além de alguns 
exemplares de mamíferos, répteis, peixes, esqueletos e pequenas colecções 
de insectos e exemplares de outros invertebrados, bem como toda a mobília e 
biblioteca dessa colecção. Estas doações e aquisições viriam a ser 

 A documentação relativa a esta transferência pode encontrar-se na Arquivo Histórico 
do Museu Bocage/ Museu Nacional de História Natural, e no Arquivo Histórico do 
Museu de Ciência da Universidade de Lisboa 
2 Para a lista total das espécies descritas por Bocage, veja-se França (1908). 
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complementadas com a extensa rede de colaboradores e curiosos que viriam 
a enviar milhares de espécimens zoológicos para o Museu, fazendo com que 
as colecções destes atingissem números astronómicos. 

A par do crescimento do museu, também a obra científica de Bocage 
se começava a desenvolver. Os primeiros trabalhos científicos publicados por 
Bocage, reportam-se ainda aos tempos em que o Museu de Lisboa se 
encontrava nas instalações e sob tutela da Academia, sendo eles a “Memoria 
sobre a Cabra Montez da Serra do Gerez” de 1854, publicado nas Memorias da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa, e a “Noticia sobre uma collecção de 
conchas das ilhas da Madeira e Porto Santo, offerecidas ao Museu de Lisboa 
pelo sr. João Andrade Corvo”, de 1857, publicada nos Annaes das Sciencias e 
Letras da Academia das Sciencias de Lisboa. 

  
Figura 2. Prancha, publicada na revista Proceedings of the Zoological Society 

of London (1864), com a descrição da Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica, 
Bocage 1864), endemismo ibérico e descrito por Bocage através de exemplares que lhe 
foram enviados, em 1863, da zona de Coimbra, por Rosa de Carvalho. 

À medida que os trabalhos de Bocage eram publicados,  ia-se 
levantando o véu sobre o conhecimento da fauna nacional. A situação sobre o 
conhecimento da fauna nacional (não só metropolitana, mas também 
ultramarina) era, de facto, na altura, bastante deficiente. É isso que o próprio 
Bocage refere em 1862, nas suas “Instrucções praticas sobre o modo de 
colligir, preparar e remetter productos zoológicos para o Museu de Lisboa”, 
obra que ele próprio escrevera para suprir com a falta de colecções, e, 
consequentemente falta de conhecimento, da fauna do país. Segundo Bocage, 
“Portugal é hoje o menos conhecido e explorado de todos os paizes da Europa; 
da sua Fauna apenas se conhecem mui poucos e raros fragmentos; nos 
museus mais ricos e completos, nas melhores collecções de particulares mal se 
avista um ou outro espécimen colhido no nosso solo; mesmo o nosso antigo 
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museu era n’este ponto um dos menos favorecidos. É tempo, cremos nós, de 
fazer cessar esta vergonha, que denuncia mais do que tudo aos extrengeiros o 
nosso atraso e obscurantismo; é tempo de estudar por nós mesmos o que é 
nosso, e de colligir pela forma que a sciencia prescreve os documentos que 
devem servir de base à historia das producções naturaes do nosso paiz.” 
Bocage vai descrever cerca de 221 espécies animais, sendo destes 23 espécies 
de mamíferos, 76 de aves, 85 répteis, 26 de anfíbios, 5 de peixes e 6 
espongiários1, descrições estas espalhadas pelos cerca de  XXX trabalhos por 
ele publicados2. Dentro de esta tão extensa obra há duas obras de referencia 
incontornável, os dois grandes livros sobre a fauna Angolana, Ornithologie 
d’Angola (1877) e Herpetologie d’Angola et du Congo (1895), obras de revisão 
sobre todo o conhecimento disponível na altura sobre essas áreas geográficas 
(em que compilava várias informações já publicadas em vários artigos), ainda 
hoje bases indispensáveis para o estudo das faunas ornitológicas e 
herpetológicas de Angola. No que respeita à fauna nacional, matéria na qual 
Bocage irá focar os seus primeiros estudos, o zoólogo incidirá sob vários 
grupos taxonómicos, principalmente sobre peixes, onde contará com a 
colaboração de Félix Brito Capello, com quem descreverá 4 espécies de 
plagióstomos da costa portuguesa, para alem de um descrita só por ele, como, 
a título pessoal, descreverá também 6 espécies de espongiários, entre eles a 
famosa Hyalonema lusitanica, bem como 2 mamíferos, o Arvicola rozianus 
(=Microtus agrestis rozianus, Bocage (1865), hoje considerado como 
subespécie de Microtus agrestis, Lineu (1761)), e evidenciando as 
particularidades da Cabra do Gerês (Capra pyrenaica lusitanica, Schlegel 
(1872)), e, por fim, uma das suas mais singulares descrições, a Salamandra-
lusitanica (Chioglossa lustianica, Bocage (1864), curioso urodelo endémico do 
norte da penísula-ibérica e desconhecido da ciência até à sua descrição por 
Bocage em 1864, através de exemplares enviados da região de Coimbra por 
Rosa de Carvalho, no ano anterior à descrição (figura 2)3

Apesar de importante no plano metropolitano, as “Instrucções 
praticas” de Bocage estavam de facto muito mais direccionadas para todos 
aqueles que se encontrassem nos territórios ultramarinos. Seguindo as 
indicações de Bocage foram vários os indivíduos, que a título pessoal, ou 

. 

                                                                 
 Para a lista total das espécies descritas por Bocage, veja-se França (1908). 
1 Para a lista total dos trabalhos publicados por Bocage, veja-se  Anónimo (1901) e/ou 
França (1908). 
 Para a lista total dos trabalhos publicados por Bocage, veja-se  Anónimo (1901) e/ou 
França (1908). 
2 Bocage (1864) 
 Bocage (1864) 
3 Situação curiosa é o facto de a biografia e obra científica de Anchieta ser hoje mais 
conhecida que a do seu mestre, veja-se a obra de António Alberto Banha de Andrade 
(1983) O Naturalista José de Anchieta. 
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mesmo no desempenho de funções administrativas no ultramar, enviaram 
material zoológico para Lisboa. Para além das remessas a título pessoal de 
várias individualidades que se encontravam, pelas mais diversas razões, nos 
domínios ultramarinos, tais como Bayão, Furtado d’Antas, Vanzeller, Toulson, 
Pinto de Balsemão, Freitas Branco, Viegas do Ó e Joaquim José Monteiro, etc., 
Bocage contou principalmente com o dedicado trabalho do seu mais 
importante colaborador, o explorador naturalista, José Alberto de Oliveira 
Anchieta (1832-1897)1. Anchieta, que se notabilizará pelas remessas enviadas 
nas duas viagens de exploração a Angola que empreende (uma financiada pelo 
próprio, entre 1864 e 1865, e outra por encargo oficial do governo português, 
entre 1866 até ao ano da sua morte em 1897), frequentou na Escola 
Polythenica de Lisboa, entre 1853-54 a 8ª cadeira – Zoologia, onde teve um 
dos melhores aproveitamentos da época.  

 
Figura 3. (a) Retrato de José Augusto de Oliveira de Anchieta. (b) Espécimen de 
Stactolaema anchietae (Bocage 1869), actualmente presente no Museu de História 
Natural da Universidade do Porto, capturado por Anchieta em 1895, e oferecido pelo 
Museu de Nacional de História Natural (MNHN) de Lisboa, nos finais do século XIX. (c) 
Espécimen de Otomys (Bocage 1882), da expedição de Anchieta a Caconda em 1878, 
da mesma origem que o exemplar acima. Os exemplares apresenta várias 
características importantes: por um lado, são espécimens tipo (neste caso, isótipos), de 
espécies descritas por Bocage, pois os holótipos, presentes no MNHN de Lisboa, 
arderam em 1978; por outro, são em si exemplos da rede de transferências de 
espécimens entre as várias instituições nacionais; e, por fim, são também resultados 
das explorações africanas de Anchieta. Fotografias de Luis Ceríaco. 

O conhecimento sobre a fauna africana era também ele muito 
reduzido, quer por parte dos naturalistas nacionais como estrangeiros. Em 
1836, Francisco Assis de Carvalho, director do Museu da Academia, referia nas 

                                                                 
 Situação curiosa é o facto de a biografia e obra científica de Anchieta ser hoje mais 
conhecida que a do seu mestre, veja-se a obra de António Alberto Banha de Andrade 
(1983) O Naturalista José de Anchieta. 
1 A.A. da Rosa Pinto. 1983. Ornitologia de Angola, Pp. XXXVII-XXXVIII. 
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suas “Instrucções...” um índice de “algumas espécies, que nos podem vir das 
Possessões Portuguezas Ultramarinas, e do Império do Brazil”, não mais de 15 
espécies diferentes para Angola,  e 10 espécies para Cabo Verde. Situação 
semelhante se verificava no seio da comunidade internacional. Graças à 
expedição de Anchieta, Bocage reúne em Lisboa uma “valiosíssima colecção 
de 4386 espécimens ornitológicos, pertencentes a 560 espécies, das quais 46 
eram novas para a Ciência e, uma grande parte, para Angola”1

                                                                 
 A.A. da Rosa Pinto. 1983. Ornitologia de Angola, Pp. XXXVII-XXXVIII. 
1 Anos mais tarde, com o trabalho de Monard (1937), apenas foram acrescentadas 
cerca de 11 novas espécies à fauna herpetológica angolana. O trabalho de Bocage 
assume-se assim como base fundamental para o estudo da herpetologia do sudoeste 
africano, área ainda hoje pouquíssimo conhecida pela ciência. 

. Bocage vai 
publicar listas sobre os envios de aves por parte de Anchieta, descrevendo 
novas espécies, ao mesmo tempo que apontava novas localizações geográficas 
para espécies não conhecidas na região. Todo esse trabalho será no entanto 
compilado e cristalizado numa das obras mais importantes e reconhecidas de 
Bocage, publicada em 1877, a obra “Ornithologie d’Angola”. Trabalho 
monumental de compilação de todas as informações conhecidas na altura 
sobre as aves desse pais africano, mas sobretudo graças às informações e 
espécimens recolhidas por Anchieta, é, como refere Pinto (1983, pp. XXXI) 
“obra fundamental e alicerce em que se baseia, ainda hoje, o conhecimento 
das aves de Angola (...).”. De Angola, até às explorações de Anchieta, 
pouquíssimo se conhecia sobre a fauna herpetológica do sudoeste africano. 
Diz-nos Bocage (1895) que, do Congo “parmi les exemplaires zoologiques 
rapportés en Europe on n’a recontré que trois espèces de reptiles, l’une bien 
connue dejá et trèsrépandue en Afrique, le Tryonix aegyptiacus, les deux 
autres considérées nouvelles para Leach et dècrites par lui sous les nomes de 
Coluber palmarum et Coluber Smythii. C’était tout ce que l’on savait de 
l’herpétologie du Congo”, e de Angola “vingt-et-une espèces de reptiles et 
batraciens, dont trois nuvelles, récueillies para Welwitsch, avaient été publiées 
para les Drs. Gunther et Gray en 1864 et 1865.”. A situação viria no entanto a 
alterar-se profundamente com a obra de Bocage. Tirando partido de alguma 
informação publicada entretanto por vários naturalistas estrangeiros, como os 
catálogos de Gunther e de Boulenger do Museu Britânico, ou de algumas 
notas sobre colecções herpetológicas na posse do alemão Peters, mas 
principalmente baseando-se nas informações novas que possuía graças a 
Anchieta e às colecções do Museu de Lisboa, Bocage vai apresentar na sua 
obra 153 espécies de répteis e 34 espécies de anfíbios, dos quais, cerca de 60, 
aparentavam na altura, ser endémicos da região. Dentre estas 187 espécies, 
37 espécies de répteis e 18 espécies de anfíbios haveriam sido descritos por 
Bocage, e 7 desses répteis e um anfíbio, dedicados pelo Sábio zoólogo ao seu 
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amigo e profícuo explorador, José de Anchieta1

A relação de Anchieta com Bocage era de profunda cumplicidade e 
admiração mútua. Bocage elogiará efusivamente o seu explorador, não só 
dedicando-lhe várias espécies, como também referindo em publicações a 
importância e grandiosidade do seu trabalho. Nas próprias palavras de Bocage 
(1868) “Parece-me conveniente que se saiba que a nossa terra também produz 
homens dedicados à sciencia e capazes de ir a climas inhospitos arriscar a vida 
em seu serviço. Há muito que admirar e aprender n’este generoso 
desprendimento de considerações egoístas, n’esta imprevidência sublime com 
que se gastam os melhores annos da vida não em grangear riquezas, o que 
exigira n’aquellas regiões menos esforços e intelligencia, mas em dilatar o 
horisonte da sciencia à custa de sacrifícios enormes (Jornal de Sciencias 
Mathematicas, Physicas e Naturais, t.I, nº1, 168, p.39.). Esta relação viria a ser 
mais que proveitosa, tanto para Bocage, como para Anchieta

. Caso similar à herpetologia, 
era a situação do conhecimento sobre a fauna mamalógica da mesma região. 
Novamente recorrendo às palavras do próprio Bocage “(...) como já 
conhecidas anteriormente á expedição de Anchieta, as espécies de 
mammiferos que constam de duas pequenas listas publicadas em 1865 nos 
Proceedings da Sociedade Zoológica de Londres. Uma d’essas listas contem a 
enumeração, pelo dr. Peters, de 11 especies colligidas em Angola pelo dr. 
Welwitsch, entrando n’esse numero uma que mais tarde o dr. Gray reconheceu 
ser nova (Hyraz Welwitschi); a outra lista foi publicada por nós, e consta de 5 
mammiferos que o nosso compatriota Bayão nos remettera do Duque de 
Bragança, ao norte do Quanza.”. Anchieta, ao longo das suas expedições, 
encontrará e remeterá para Lisboa não menos que 102 espécies de 
mamíferos, 25 das quais eram então novas para a ciência, e que coube a 
Bocage descrever.  

2

                                                                 
 Anos mais tarde, com o trabalho de Monard (1937), apenas foram acrescentadas cerca 
de 11 novas espécies à fauna herpetológica angolana. O trabalho de Bocage assume-se 
assim como base fundamental para o estudo da herpetologia do sudoeste africano, 
área ainda hoje pouquíssimo conhecida pela ciência. 
1 “O director do Museu utilizava os trabalhos de recolha do explorador; mas fazia-o, 
indicando sempre a origem das espécies. Anchieta viu perfeitamente que o seu nome 
corria mundo, graças ao amigo, e agradecia-lhe comovido. Por seu lado, Bocage 
compreendia também que, sem a tenacidade e consciência que Anchieta dedicava à 
exploração, o seu talento não teria tanta oportunidade de se manifestar, ao menos a 
respeito da zoologia angolana. Estabeleceu-se, deste modo, uma como que disputa de 
dedicações.” in Andrade (1983) 

. Para além de 

 “O director do Museu utilizava os trabalhos de recolha do explorador; mas fazia-o, 
indicando sempre a origem das espécies. Anchieta viu perfeitamente que o seu nome 
corria mundo, graças ao amigo, e agradecia-lhe comovido. Por seu lado, Bocage 
compreendia também que, sem a tenacidade e consciência que Anchieta dedicava à 
exploração, o seu talento não teria tanta oportunidade de se manifestar, ao menos a 
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Anchieta, também Francisco Newton (1864-1909) se viria a revelar como 
importante colaborador de Bocage, que com as suas viagens de exploração 
em São Tomé, Guiné, forneceu valioso material zoológico que permitiria a 
Bocage, numa das suas ultimas obras, Contribution à la faune des quatre îles 
du Golfe de Guinée (1904-1905), apresentar um dos primeiros estudos sobre a 
fauna desses territórios ultramarinos. 

No entanto, a actividade de Bocage não se reduziria apenas ao seu 
trabalho de naturalista no Museu. A sua influência estender-se-ia a todos 
aqueles que trabalharam sobre a sua égide. A Bocage se deve a formação de 
praticamente todos os naturalistas portugueses da segunda metade do século 
XIX, inicio do século XX. Nomes como Bethencourt Ferreira, Albert Girard, José 
A. Sousa, Arruda Furtado, Balthasar Osório, Augusto Seabra, ou mesmo 
Manoel Paulino de Oliveira, principal responsável pela reformulação do 
Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, aprenderam e trabalharam à 
volta de Bocage e do “seu” museu, tendo deixado essa formação, marcas 
muitos fortes na futura vida cientifica de todos eles.1

Bocage era um naturalista de “museu”, nunca tendo empreendido 
viagens de exploração, assentando assim toda a sua actividade na estrutura 
museológica por ele montada e gerida

 

2

                                                                                                                                              
respeito da zoologia angolana. Estabeleceu-se, deste modo, uma como que disputa de 
dedicações.” in Andrade (1983) 
2 “Barbosa du Bocage não prestou só ao paiz os inestimáveis serviços dos seus estudos 
e trabalhos. Deve-se-lhe muito mais. Barbosa du Bocage creou na sua aula, durante a 
sua regência, e na direcção do museu, uma verdadeira eschola de naturalistas e de 
continuadores.” In Ribeiro (1904). 

. Através das instruções e 

 “Barbosa du Bocage não prestou só ao paiz os inestimáveis serviços dos seus estudos e 
trabalhos. Deve-se-lhe muito mais. Barbosa du Bocage creou na sua aula, durante a sua 
regência, e na direcção do museu, uma verdadeira eschola de naturalistas e de 
continuadores.” In Ribeiro (1904). 
1 Como refere, Pinto (1983, pp. XXXII), sobre o trabalho de “museu” de Bocage, para o 
qual Anchieta tão contribuiu, “(...) ao labor esforçado do explorador meticuloso, misto 
de colector e observador, vem juntar-se, em sincronia, completando-o, o do sábio 
estudioso que, na traquilidade do seu laboratório, recheado de espécimens 
ornitológicos preciosos, estuda e classifica-os, ampliando o conhecimento ornitológico 
com a descrição de novas espécies para a Ciência”.  
 Como refere, Pinto (1983, pp. XXXII), sobre o trabalho de “museu” de Bocage, para o 
qual Anchieta tão contribuiu, “(...) ao labor esforçado do explorador meticuloso, misto 
de colector e observador, vem juntar-se, em sincronia, completando-o, o do sábio 
estudioso que, na traquilidade do seu laboratório, recheado de espécimens 
ornitológicos preciosos, estuda e classifica-os, ampliando o conhecimento ornitológico 
com a descrição de novas espécies para a Ciência”.  
2 “Os museus zoológicos precisam acompanhar os progressos da zoologia, mas ainda, 
manifestal-os, traduzil-os claramente em sua organisação. Os museus zoológicos são os 
archivos dos factos, das provas documentaes da zoologia. O mérito d’elles, a sua 
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correspondência entre o Museu e as expedições naturalistas é possível 
caracterizar todo o processo de recolha, conservação e posterior descrição e 
tratamento taxonómico dos espécimens obtidos. O Museu é a razão de ser 
deste trabalho, como laboratório, depósito, biblioteca e expositor de um 
conhecimento em expansão. É assim impossível falar de Bocage sem falar do 
“seu” Museu, e vice-versa, e é esta relação quase simbiótica entre o 
Naturalista e o Museu que vai definir toda a zoologia portuguesa do século 
XIX, e prolongar-se pelo século XX como referencial. A própria concepção 
museológica de Bocage, expressa no seu relatório de 1865, expressa isso 
mesmo, centralizando no museu toda a actividade do naturalista, sendo o 
museu o local privilegiado para o estudo, exposição e construção do 
conhecimento zoológico1. Bocage deixaria mais que o seu nome ao Museu2

Era assim então que, por mais de meio século, se estudou zoologia 
em Portugal, com tão notáveis e inquestionáveis resultados. O trabalho do 
naturalista baseava-se nas colecções presentes no Museu, colecções e museu 
esses que eram, por sua vez, também geridos e construídos à volta da 
personalidade científica do naturalista. Este “ciclo de vida” científico, foi, no 
entanto, ao longo do século XX, abandonado e relegado para segundo plano, 
por condições várias que não nos cabe nesta comunicação explorar. A obra 
museológica de Bocage, bem como a de muitos outros naturalistas que o 
precederam e sucederam, foi praticamente toda consumida no terrível 

, 
deixaria toda a sua personalidade cientifica metamorfoseada em colecções, 
publicações, espécimens e espécies. 

                                                                                                                                              
utilidade e importância depedem do numero, boa conservação, authenticidade, 
acertada coordenação dos documentos que contêem.”. In Bocage (1865). 
 “Os museus zoológicos precisam acompanhar os progressos da zoologia, mas ainda, 
manifestal-os, traduzil-os claramente em sua organisação. Os museus zoológicos são os 
archivos dos factos, das provas documentaes da zoologia. O mérito d’elles, a sua 
utilidade e importância depedem do numero, boa conservação, authenticidade, 
acertada coordenação dos documentos que contêem.”. In Bocage (1865). 
1 A secção zoológica do Museu de História Natural de Lisboa, seria, no inicio do século 
XX, renomeada de “Museu Bocage”, em honra do sábio naturalista. 
 A secção zoológica do Museu de História Natural de Lisboa, seria, no inicio do século 
XX, renomeada de “Museu Bocage”, em honra do sábio naturalista. 
2 Como já referido acima, existem ainda hoje vários exemplares das colecções criadas 
por Bocage espalhados por diversas instituições museológicas nacionais, mas também 
em instituições internacionais. Fruto de trocas e remessas entre Lisboa e os museus de 
todo o mundo, podem encontrar-se nos museus de Paris, Londres, Nova Iorque, 
Madrid e outras grandes cidades mundiais, exemplares oferecidos pela Escola 
Polythecnica de Lisboa. Estes exemplares assumem-se, para lá fo seu valor como 
espécimen biológico, como únicos e importantes testemunho das práticas e tradições 
cientificas nacionais do século XIX. Por exemplo, em Coimbra, existem cerca de 55 
exemplares de aves da região afrotropical enviadas para o Museu Zoológico por 
Bocage (Carreira 1990). 
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incêndio do MNHN em 19781

Muito fica a dizer sobre o iminente zoólogo português. A natureza e 
dimensão desta publicação não permitem, pois, focar todos os aspectos da 
vida cientifica de José Vicente Barbosa du Bocage, sem dúvida um dos mais 
importantes sábios da ciência nacional, nem, muito menos, apresentar a sua a 
mais que merecida biografia. A seu tempo, porventura, será essa derradeira 
homenagem concretizada. Fazendo nossas as palavras de um dos seus 
discípulos, Albert Girard, não podemos concluir porém, “sem deixar resumida 
a obra scientifica do dr. Bocage. Imprimiu ao estudo das sciencias naturaes em 
Portugal a feição scientifica de que ellas careciam e soube mante-la; creou um 
museu de zoologia que honra o paiz; foi um classificador rigoroso e fecundo 
que dilatou os conhecimentos gerais da sciencia acerca da fauna portugueza e 
das nossas colonias e principailmente da fauna Africana.”

, e os restantes estabelecimentos nacionais 
entraram também eles, durante o século passado, num estado de letargia e 
abandono que viria a ferir quase de morte as suas colecções. O tímido 
regresso que se efectua hoje aos museus, com a recente iniciativa da criação 
do Consórcio Nacional para a Preservação e Uso em Investigação das 
Colecções de História Natural, é o reconhecer da importância que as colecções 
e os museus têm ainda hoje para a ciência, facto esse completamente 
esquecido (e, recuperando as palavras do próprio Bocage sobre uma situação 
semelhante, já acima apresentada, os resultados deste “estado de cousas” 
foram “os resultados que devia dar…”) durante a maior parte do século XX. A 
obra de Bocage, assim como a de outros naturalistas seus contemporâneos, 
renova assim a sua importância e reafirma-se como a primeira e mais 
importante contribuição para o estudo das faunas nacionais e africanas, sendo 
por isso referência básica para investigações actuais.  

2

Os autores pretendem agradecer a simpatia e colaboração da Drª Ana 
Luzia Sousa, curadora da secção zoológico do Museu de História Natural da 

. 
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 Como já referido acima, existem ainda hoje vários exemplares das colecções criadas 
por Bocage espalhados por diversas instituições museológicas nacionais, mas também 
em instituições internacionais. Fruto de trocas e remessas entre Lisboa e os museus de 
todo o mundo, podem encontrar-se nos museus de Paris, Londres, Nova Iorque, 
Madrid e outras grandes cidades mundiais, exemplares oferecidos pela Escola 
Polythecnica de Lisboa. Estes exemplares assumem-se, para lá fo seu valor como 
espécimen biológico, como únicos e importantes testemunho das práticas e tradições 
cientificas nacionais do século XIX. Por exemplo, em Coimbra, existem cerca de 55 
exemplares de aves da região afrotropical enviadas para o Museu Zoológico por 
Bocage (Carreira 1990). 
1 Diário de Notícias, 5 de Junho de 1903. 
 Diário de Notícias, 5 de Junho de 1903. 
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Universidade do Porto, pelo acesso facilitado às colecções e permissão para 
fotografar os exemplares; e, à Doutora Judite Alves, do MNHN, pela permissão 
de consulta e digitalização do material do Arquivo Histórico do mesmo. Esta 
investigação foi financiada pela bolsa de doutoramento concedida pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia a Luís Ceríaco, com a referência SFRH / 
BD / 66851 / 2009, financiada pelo POPH - QREN - Tipologia 4.1 - Formação 
Avançada, comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais 
do Ministéria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.   
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Manuel Paulino de Oliveira (1837-1899) foi Professor da Universidade 

de Coimbra e ocupou o  cargo de Director do Museu Zoológico durante dez 
anos (1888-1898). Obteve reconhecimento como naturalista, pois dedicou a 
maior parte da sua vida a colectar, organizar e identificar exemplares de 
diferentes grupos taxonómicos. Foi ele o autor do primeiro Catálogo de 
Insectos (Coleoptera) da fauna portuguesa, datado dos finais do século XIX, 
composto por 2329 espécies e muitos milhares de exemplares. 

Este trabalho foi um marco no estudo da entomologia em Portugal, 
podemos dizer que Paulino de Oliveira foi o grande impulsionador do estudo 
dos Insectos no nosso país. Recolheu milhares de insectos tendo organizado 
várias colecções, chegando, inclusivé, a descrever algumas espécies novas 
para a ciência. 

Enriqueceu muito a colecção zoológica, com exemplares que doou ao 
Museu, e pertencentes a grupos tão variados como: Mollusca, Arachnida, 
Miriapoda, Crustacea, Celenterata, Tunicata, Briozoa, Aves, Amphibia, Reptilia 
e Mammalia  

Tendo sido realizada a reunião e organização das informações sobre o 
trabalho e obra do Naturalista Manuel Paulino de Oliveira, esta apresentação 
visa divulgar a informação relativa aos espécimes por ele reunidos e dar a 
conhecer a importância do seu trabalho como sistemata e membro 
reconhecido e reputado na comunidade científica com a qual trabalhava. 
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Em 1762, o Governador Geral Gomes Freire de Andrade, o Conde de 

Bobadela, edificou na Ponta do Calabouço, aos pés do Morro do Castelo, no 
Rio de Janeiro, um dos mais importantes prédios da época colonial brasileira. 
Com a denominação de Casa do Trem, no seu interior eram guardados e 
organizados os petrechos bélicos do regimento do Terço de Artilharia do Rio 
de Janeiro. Trinta anos depois, o Vice-Rei D. José Luis de Castro, 2º Conde de 
Rezende, instituiu a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho do 
Rio de Janeiro. Seu objetivo era formar, de maneira sistematizada, oficiais 
militares com os conhecimentos necessários para defender o solo brasileiro e 
construir obras civis para a ocupação do território. Essa Academia funcionou 
durante quase 20 anos na Casa do Trem e dela sabe-se o seu estatuto, nomes 
de alunos e professores, tempo de duração do curso, etc. Em 1810, D. Rodrigo 
de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, instituiu a Academia Real Militar, 
sucedendo a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho e 
absorvendo seus alunos. A aula inaugural da Academia Real Militar foi 
realizada em 23 de abril de 1811, nas salas da Casa do Trem. Nesse sentido, a 
Casa do Trem, por ter abrigado a Academia Militar mais antiga da qual se tem 
conhecimento a sua estrutura regimental, e que formava oficiais militares das 
armas militares e engenharia, é considerada hoje o Berço do Ensino Militar e 
da Engenharia Brasileira.  
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Palavras-chave: Universidade de Coimbra; Jacinto de Sousa; 
Meteorologia; Geomagnetismo 

 
Em resposta à forte corrente de desenvolvimento e criação de 

institutos dedicados à observação e estudo dos fenómenos atmosféricos e 
geomagnéticos, que atravessava boa parte dos países europeus desde o final 
da primeira metade do séc. XIX, foi criado, em 1864, o Observatório 
Meteorológico e Magnético da Universidade de Coimbra (OMMUC). À frente 
de tão marcante empreendimento esteve Jacinto de Sousa (1818-1880), à 
época, lente e director do Gabinete de Física da Faculdade de Filosofia. Após 
missão, em 1860, a vários estabelecimentos científicos da Europa, viu 
aprovado pelo Conselho da Faculdade um voto de confiança para levar a cabo 
a construção do observatório, “que há muito devera funcionar em Coimbra”. 
Este viria a ser construído segundo o modelo do conceituado Observatório de 
Kew, pois foi aqui que Jacinto de Sousa e o projecto que o animava 
encontraram o entusiasmo de geofísicos ilustres como Balfour Stewart (1828-
1887) e Edward Sabine (1788-1883). As observações meteorológicas e 
geomagnéticas foram iniciadas pela própria mão de Jacinto de Sousa, que 
justamente tinha sido conduzido a primeiro director do OMMUC; lugar que 
ocupou desde Fevereiro de 1864 até à sua morte em Agosto de 1880. O 
presente estudo visa assim subsidiar o conhecimento da obra de Jacinto de 
Sousa e do contexto institucional e científico que conduziram à fundação do 
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OMMUC, que viria a marcar o desenvolvimento das ciências geofísicas na 
Universidade de Coimbra. 

INTRODUÇÃO. ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICO-CIENTÍFICOS DA 
METEOROLOGIA E DO MAGNETISMO TERRESTRE NA PRIMEIRA 
METADE DO SÉC. XIX 

Impelido pelo vigor científico do século anterior, o século XIX assistirá 
a um profundo crescimento e explosão das matérias e disciplinas científicas 
que, apesar da complexidade crescente, redundará num profundo optimismo 
do espírito científico. Este será acompanhado pelo reconhecimento da 
utilidade social da ciência no progresso civilizacional, a sua forma mais 
prosaica de legitimação. Os governos das nações passaram a despender parte 
dos seus orçamentos na criação de laboratórios e observatórios científicos, 
onde os instrumentos, cada vez mais complexos e sofisticados, permitiam 
fazer medições para lá dos sentidos. Neste ímpeto de apreender e dominar a 
natureza, a “cruzada” era a palavra de ordem que pautava alguns dos textos 
programáticos. Na realidade, a Cruzada Magnética (ver à frente) haveria de 
ficar conhecida entre os historiadores da ciência como o primeiro programa 
científico que envolveu significativos recursos dum governo (Gubbins, 2007).  

Uma das disciplinas que veio a ter uma evolução notável foi a 
Meteorologia, precisamente pelo impacto que se lhe reconhecia na melhoria 
da qualidade de vida das sociedades, em particular na actividade marítima, na 
agricultura, e, essencialmente, na saúde e higiene das populações. Em pouco 
tempo, e um pouco por todo lado, assistiu-se ao estabelecimento de postos 
de observação meteorológica, sendo que no início a maioria das observações 
eram feitas por médicos e, no essencial, realizadas fora de qualquer quadro 
institucional que lhes garantisse continuidade, rigor e qualidade, surgindo-nos 
muitas vezes, por conseguinte, como um conjunto precário de séries 
descontínuas e dispersas. Foi somente a partir da década de 1830 que vários 
países da Europa criaram serviços e institutos meteorológicos (Bruxelas, 1831; 
Madrid, 1837; Greewich, 1840; Kew, 1842; Berlim, 1847; Viena, 1848; Utrecht, 
1854; Paris, 1856; Lisboa, 1854; Coimbra, 1864).  

Todavia, a primeira tentativa para cartografar a circulação da 
atmosfera ocorreu em 1820 por H.W. Brandes (1777-1834) que, baseado nos 
dados meteorológicos de vários países da Europa obtidos pela Mannhein 
Society (1780-1795), desenhou os primeiros mapas sinópticos ilustrando a 
circulação dos ventos em torno de áreas de baixa pressão; abrindo assim 
caminho para o estudo dos problemas mecânicos envolvidos nas 
tempestades. (Abbe, 1908). Seria no entanto dos EUA que viriam as 
contribuições de maior relevo para o avanço do conhecimento da 
Meteorologia na primeira metade do séc. XIX. De relevar o trabalho pioneiro 
de James Pollard Espy (1785-1860) na década de 1830, incorporando 
conceitos da termodinâmica na sua teoria da formação das nuvens e da 
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precipitação (Philosophy of Storms, 1841). Na sua esteira, Elias Loomis (1811-
1889) apresenta pela mesma altura um estudo sobre tempestades onde 
publica a primeira secção duma “frente fria” e o primeiro mapa de isobáricas e 
isotérmicas, validando assim o mapa sinóptico como ferramenta científica da 
meteorologia (Miller, 1933). A partir da segunda metade da década de 1840, o 
telégrafo haveria de se constituir como uma das ferramentas fundamentais ao 
progresso da Meteorologia ao permitir que a previsão evoluísse de “local” a 
“sinóptica”. Baseando-se numa rede de trinta e sete estações, o Instituto 
Meteorológico Central da Holanda (em Utrecht) terá sido o primeiro na 
Europa a emitir (a partir de 1854) avisos de tempestade. Por esta altura, 
também a França possuía uma rede nacional (de 14 estações ligadas por 
telégrafo), passando Paris a emitir nos finais dos anos 1850 um boletim com as 
observações diárias de 14 estações francesas e 5 estrangeiras (incluindo 
Lisboa) (Leonardo et al., 2011). 

A par da Meteorologia, o Magnetismo Terrestre viria igualmente a 
sofrer uma evolução extraordinária na primeira metade do séc. XIX. Na 
verdade, desde o começo deste século que a comunidade científica procurava 
responder ao difícil problema das variações temporais do campo magnético, 
cujas interferências dificultavam a leitura dos rumos magnéticos nas 
navegações. O problema da variação temporal do campo magnético terrestre 
foi por muitos considerado como o grande mistério físico desde o trabalho de 
Newton sobre a gravitação [1]. A primeira grande contribuição surge em 1805, 
quando Alexander von Humboldt (1769-1859) teve a sorte (que a dedicação e 
o rigor lhe ofereceram), de observar fortes flutuações do campo magnético 
enquanto ocorria uma aurora boreal; experiência que o levou a cunhar o 
termo “tempestade magnética” (Busse, 2007). A história da Filosofia natural, e 
do Magnetismo Terrestre em particular, da primeira metade do séc. XIX 
confunde-se com os trabalhos e a figura tutelar de Humboldt que, com o seu 
entusiasmo e inspiração científica, contagiou toda uma geração de cientistas 
ilustres e marcou o rumo dos programas de investigação. No plano da física 
teórica, os trabalhos de Oersted (1777-1851), Ampere (1775-1836) e Faraday 
(1791-1867) na década de 1820, relacionando magnetismo e electricidade, 
mostraram-se cruciais para o avanço do conhecimento dos fenómenos 
(electro)magnéticos e do magnetismo terrestre. 

No entanto, no segundo quartel do séc. XIX, a figura cimeira do 
Magnetismo Terrestre é, a nosso ver, Carl Friedrich Gauss (1777-1855). 
Embora o interesse de Gauss fosse mais antigo, foi somente em 1826, no 
seguimento de um encontro com Humboldt em Göettingen, que Gauss 
empregou algum do seu génio na resolução de problemas do magnetismo 
terrestre. Logo em 1832, Gauss e o colega W.E. Weber (1804-1891) 
começaram por revolucionar as observações magnéticas ao introduzirem o 
método da determinação absoluta da intensidade magnética e o respectivo 
sistema universal (Gauss) de medidas; adicionalmente, ambos desenvolveram 
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e melhoraram instrumentos para medir o campo magnético, tais como os 
magnetómetros unifilar e bifilar (Glaβmeier, 2007). A partir do Observatório 
Magnético de Göettingen que tinham criado em 1833, Gauss e Weber, ainda 
inspirados por Humboldt, procuram implementar um programa global de 
medidas magnéticas com instrumentos padrão e a horas definidas, tendo esta 
vontade conduzido em 1836 à criação da União Magnética de Göettingen. 
Porém, a maior contribuição de Gauss é dada no plano teórico, quando, em 
1838, aplica o conceito revolucionário de análise de harmónicas esféricas às 
medidas de campo magnético, permitindo separar as componentes interna e 
externa campo (Glaβmeier, 2007).  

Num encontro tido em Berlim em 1836, Humboldt haveria ainda de 
influenciar Edward Sabine (1788-1883) e, por intermédio deste, o Governo 
Britânico, a instalar observatórios magnéticos nas diversas possessões 
britânicas. Esta campanha que ganha força e movimento por volta de 1840 é 
hoje reconhecida entre os historiadores da ciência como a Cruzada Magnética 
(Gubbins, 2007). Um pouco mais tarde, depois de em 1854 ter publicado as 
primeiras cartas geomagnéticas da região da Alemanha, Johann von Lamont 
(1805-1879), que em 1836 se tinha juntado à União Magnética de Göettingen 
e em 1840 fundado o Observatório Magnético de Munique, empreende nos 
anos de 1856-1857 uma campanha de observações magnéticas em França, 
Espanha e Portugal (Soffel, 2006). É no seguimento desta viagem que em 
Agosto de 1857 visita o então recentemente criado (1854) Observatório 
Meteorológico do Infante D. Luís, onde precisamente se tinham iniciado (Julho 
de 1857) as observações magnéticas. Em resultado desta visita, acabou 
Portugal por se juntar à União Magnética de Göettingen (Silveira, 1863; 
Malaquias et al., 2005). 

SITUAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS E MAGNÉTICAS EM 
PORTUGAL NA PRIMEIRA METADE DO SÉC. XIX 

Segundo Machado (1929), as primeiras observações meteorológicas 
feitas na cidade do Porto, no ano de 1792, foram da responsabilidade do 
médico José Bento Lopes, que as fez publicar no Ano Médico (Tomo 1, 1796). 
De acordo com Peixoto e Ferreira (1986), Adrien Balbi (1782-1848) ter-se-á 
referido (no seu Essai statistique sur le royaume de Portugal et d'Algarve, 
1822) a Bento Lopes como “o primeiro médico português que publicou as 
observações meteorológicas à arte de curar”. Com efeito, como tem sido 
reconhecido por vários autores (Peixoto e Ferreira, 1986; Santos, 1990), no 
final do séc. XVIII, e especialmente na primeira metade do séc. XIX, foi a classe 
médica quem mais se dedicou ao conhecimento das condições 
meteorológicas. Peixoto e Ferreira (1986) aludem a este interesse, 
informando-nos que a partir de 1812 as observações meteorológicas 
aumentaram grandemente entre a comunidade médica, mormente 
fomentadas por determinações legais sobre saúde pública. O reconhecimento 
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da importância das observações meteorológicas na medicina do séc. XIX está 
bem reflectido na tese médica que Joaquim Guilherme Gomes Coelho 
(porventura mais conhecido pelo seu pseudónimo de romancista, Júlio Dinis: 
1839-1871) defendeu na Escola Médico-Cirúgica do Porto em 1861 sob o 
título: Da importância dos estudos meteorológicos para a medicina e 
especialmente de suas aplicações ao ramo operatório. Também Ricardo Jorge 
(1858-1939), um dos maiores nomes do higienismo português oitocentista, 
escreveu (no seu conhecido estudo, Demografia e Higiene da Cidade do Porto, 
1899) que "em 1854 o estado se decidiu a cortar o vergonhoso atraso da 
Meteorologia nacional pela criação em Lisboa do Observatório do Infante D. 
Luiz”. 

Refira-se ainda que as observações meteorológicas de Marino Miguel 
Franzini (1779-1861), consideradas as mais completas e extensas (1816-1855) 
em Portugal na primeira metade do séc. XIX, foram realizadas no interesse de 
“estudar atentamente o estado da saúde pública em Lisboa e a influência que 
nela exerce a constituição atmosférica”. Não obstante todos os esforços 
individuais, as observações meteorológicas feitas à época foram no essencial 
realizadas fora de qualquer quadro institucional que lhes garantisse 
continuidade e qualidade; tendo Franzini constituído a única grande excepção, 
levando Guilherme Pegado (1803-1885) a considerá-lo “o fundador da 
meteorologia portuguesa” (Peixoto e Ferreira, 1986). 

Entretanto, na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, 
entre 1812 e 1820, Constantino Botelho de Lacerda Lobo (1754-1820) faz as 
primeiras observações meteorológicas no Gabinete de Física; tendo estas sido 
publicadas no Diário de Coimbra e no Essai statistique sur le royaume de 
Portugal et d'Algarve (Peixoto e Ferreira, 1986; Santos, 1990). Embora as 
observações meteorológicas de Lacerda Lobo tenham sido consideradas as 
primeiras a terem sido realizadas em estabelecimento oficial, apresentam um 
valor reduzido (especialmente a temperatura e a humidade) devido ao facto 
de terem sido obtidas no interior do gabinete e em horário variável (Santos, 
1990; Leonardo et al., 2011). 

Haveríamos ainda de esperar mais de três décadas antes do primeiro 
observatório meteorológico português entrar em funcionamento na Escola 
Politécnica de Lisboa. Sob a direcção de Guilherme Pegado, professor de Física 
experimental e Matemática daquela escola, o Observatório Meteorológico do 
Infante D. Luís começou a funcionar regularmente em Outubro de 1854. 
Também sob a direcção de Guilherme Pegado, refira-se que por esta altura já 
então funcionava (desde Agosto de 1853) o Serviço Náutico-Meteorológico 
português (Ferreira, 1940). Uma das primeiras preocupações de Guilherme 
Pegado, enquanto director do Observatório D. Luís, foi estabelecer uma rede 
nacional de postos meteorológicos, tendo para o efeito publicado as 
respectivas Instruções em Novembro de 1856. Os primeiros postos cujas 
observações (relativas aos anos 1861-1863) se publicaram nos Annaes do 
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Observatorio (Vol. 2, 1863-1864) foram os de Campo Maior, Porto e Guarda. 
Estabelecendo-se assim o início da primeira rede nacional de observações 
meteorológicas que, sob a orientação e apoio do Observatório D. Luís, 
rapidamente se alargou (1865) aos postos de Angra de Heroísmo, Funchal e 
Cidade da Praia (Ilha de Santiago, Cabo Verde) (Annaes, Vol. 3, 1865). 
Entretanto, desde 1857 que o Observatório D. Luís colaborava com o serviço 
da meteorologia internacional, sendo que os “avisos” que recebia (por 
telegrafia eléctrica) eram publicados na imprensa; em 1864 figuravam no 
Boletim Internacional mais de 50 observatórios, entre eles os de Lisboa, Porto, 
Moncorvo, Guarda e Campo Maior (Peixoto e Ferreira, 1986). 

Porém, em Coimbra seria somente no final de 1844 que a Faculdade 
de Filosofia começa a preocupar-se com a instalação das observações 
meteorológicas. Assim, e de acordo com Carvalho (1872), o então Conselho da 
Faculdade resolveu que “se instaurassem as observações meteorologicas no 
gabinete de physica”, tendo, neste sentido, aprovado a instrução de que “as 
observações meteorologicas serão feitas diariamente no gabinete de physica 
ás 9 horas da manhã, ao meio dia e ás 3 horas da tarde desde 1 de Janeiro de 
1845, e continuarão sem interrupção alguma”. Não obstante esta resolução, 
não há conhecimento que se tenha levado a cabo quaisquer trabalhos, pois, 
em 1853 volta o Conselho da Faculdade a aprovar a mesma proposta 
(Carvalho, 1872), agora com a diferença de que as observações venham a ser 
publicadas mensalmente no jornal O Instituto. De facto, no 2.º volume deste 
jornal (1854) iniciou-se a publicação das Observações Meteorológicas no 
Gabinete de Física da Universidade de Coimbra. No entanto, sugerindo ainda 
precariedade de condições, foram apenas publicadas as observações de 
Janeiro de 1854 a Janeiro de 1856. Desta forma, mostravam-se ainda 
infrutíferos os esforços empregados pela Faculdade de Filosofia e por alguns 
dos seus professores para estabelecer em Coimbra observações 
meteorológicas verdadeiramente úteis. Como mais tarde justificaria Sousa 
(1877), “sem local próprio, sem instrumentos de confiança e aferidos, sem 
pessoal certo e remunerado, era impossível alcançar resultados, pelo número, 
pelo valor e pela sua regular periodicidade, profícuos para a ciência”. Foi neste 
quadro de dificuldades que em Março de 1860 a Faculdade de Filosofia da 
Universidade Coimbra recorreu ao governo de Sua Majestade, o rei D. Pedro V 
(1837-1861), dirigindo-se-lhe nos seguintes termos (Carvalho, 1872).  

«Senhor! Ha annos que o estudo da meteorologia e da 
physica do globo é geral empenho dos sábios da 
Europa e do novo mundo. A observação da 
temperatura e da pressão atmospherica, da 
velocidade e direcção dos ventos, da quantidade de 
chuva, do estado do céo, do magnetismo terrestre, e 
de diversos outros phenomenos, proseguida com 
ardor por notaveis associações scientificas, tem 
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produzido ricas series de factos, de que, em varios 
paizes, e particularmente na Allemanha e na Belgica, 
se tem sabido tirar importantes consequencias  
theoricas, a par das mais uteis applicações practicas.» 

Todos os governos se esmeram em proteger esta 
especie de cruzada, á qual  inda bem  Portugal 
não é já completamente extranho. 
Porém, Senhor, o nosso paiz pode, sem grande 
sacrificio, dar um contingente mais poderoso do que 
esse, com que actualmente concorre, para uma obra, 
que tanto enobrece o seculo actual; e não só pode, 
mas deve, se quizer, um dia, colher dos trabalhos 
meteorologicos as vantagens que nações mais 
adiantadas vão já colhendo e hão de colher para o 
futuro, e que nós, de modo algum, podemos derivar 
de um unico estabelecimento de meteorologia 
situado no littoral […]. 
[…] Attenta a pouca extensão que occupamos na costa 
da Europa, poderiamos tão util como facilmente 
emprehender um estudo d’esta ordem, o qual viria a 
adquirir a mais subida importancia, se auxialiados pela 
telegraphia eletrica, e de accordo com o reino visinho, 
chegassemos a ter em toda a peninsula um systema 
de observações simultaneas. 
Coimbra, pela sua posição central, séde da 
Universidade, onde se ensinam as sciencias physicas, 
mathematicas, e naturaes, onde existe um 
observatorio astronomico, é incontestavelmente o 
ponto em que melhor assenta, e em que mais 
economicamente se pode realisar a fundação d’um 
observatorio meteorologico, que tal nome mereça na 
actualidade.    
A falta d’este estabelecimento juncto da primeira 
instituição scientifica do paiz é de ha muito sentida 
pela Faculdade de Philosophia […]. 
[…] O Conselho da Faculdade de Philosophia confia 
que Vossa Magestade lhe assegurará a realização de 
um projecto, que promette tudo em beneficio do paiz, 
e que nos não deixa ficar indifferentes no meio do 
movimento scientifico de que estão animadas todas 
as nações cultas.»  
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O pedido e a exposição da Faculdade de Filosofia acabou por receber 
o melhor acolhimento por parte do rei D. Pedro V e do seu governo, pois, 
passados somente cerca de três meses, o director do Gabinete de Física, 
Jacinto António de Sousa (1818-1880) (Fig. 1), recebeu autorização para visitar 
estabelecimentos científicos europeus com o objectivo de encontrar um 
modelo para o futuro observatório de Coimbra. Embora se desconheça qual 
terá sido o envolvimento pessoal do rei nesta questão, é sabido que as 
questões da higiene urbana e da saúde pública foram das suas grandes 
preocupações. Estas tinham sido particularmente vincadas poucos anos antes, 
em duas ocasiões marcantes da vida do jovem monarca: a primeira, aquando 
dos flagelos epidémicos de cólera (1853-1856) e febre-amarela (1856-1857) 
em Lisboa (relatando-se que durante esses anos, o monarca, em vez de se 
refugiar, percorria os hospitais e demorava-se à cabeceira dos doentes); a 
segunda, por ocasião da morte prematura da sua mulher, a rainha D. Estefânia 
(1837-1859), levada por uma angina [2]. Assim, reconhecida que era a 
importância do conhecimento das condições atmosféricas nos estudos 
epidemiológicos e sanitários, somos levados a crer que o rei considerou 
pessoalmente da mais alta importância a proposta que lhe fora apresentada, 
dando-lhe, por conseguinte, imediato provimento. 

Antes de prosseguirmos viagem com Jacinto de Sousa, da leitura 
atenta do requerimento do Conselho da Faculdade de Filosofia sobressai um 
aspecto merecedor de uma breve análise, pelas implicações que reflecte no 
quadro das relações institucionais. O facto do Conselho da Faculdade não se 
referir explicitamente ao Observatório D. Luís, e, simultaneamente, se 
apresentar como a primeira instituição científica do país, sugere, ainda que 
especulativamente, um sentimento de rivalidade institucional relativamente à 
Escola Politécnica de Lisboa e respectivo Observatório Meteorológico. 
Adicionalmente, o texto aponta ainda a intenção da Faculdade recuperar 
protagonismo, ao sugerir que o futuro observatório de Coimbra poderia vir a 
instituir-se como coordenador duma futura rede meteorológica ibérica. 

JACINTO DE SOUSA E A VIAGEM CIENTÍFICA   

Recorde-se que para a mentalidade científica da época, as viagens 
científicas aos mais avançados centros europeus das diversas especialidades 
eram assumidas como uma das etapas mais relevantes para o 
desenvolvimento da ciência em Portugal (Pereira e Pita, 2006). No entanto, a 
formação do professor e homem de ciência não se fazia somente nas visitas a 
estabelecimentos científicos como laboratórios e observatórios, mas 
igualmente na participação em expedições científicas para observação e 
estudo de fenómenos naturais. Em resultado da consulta que o Conselho da 
Faculdade fez ao rei (19 de Maio de 1860) para que nomeasse uma comissão 
de homens competentes que fosse tomar parte nos trabalhos das expedições 
científicas, que por toda a parte se preparavam para ir estudar no leste de 
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Espanha (Cabo de Oropesa) o eclipse total de 18 de Julho de 1860, foi Jacinto 
de Sousa nomeado (13 Junho de 1860), enquanto lente em exercício na 
cadeira de Física, para integrar tal comissão (Carvalho, 1872). Enquanto se 
encontrava em Espanha, Jacinto de Sousa recebeu autorização para, assim 
que acabassem os trabalhos do eclipse, seguir em viagem e visitar os 
principais observatórios e institutos de Espanha, França, Bélgica e Inglaterra 
(Sousa, 1877). Apesar de não ter sido devidamente planeada e preparada, tal 
como se depreende das suas palavras no notável relatório que escreveu 
(Sousa, 1862) (Fig. 2), esta viagem aos estabelecimentos científicos europeus 
viria a mostrar-se decisiva na criação do futuro observatório physico-
meteorologico de Coimbra, mas igualmente no futuro académico e pessoal de 
Jacinto de Sousa. 

Tendo nascido no Funchal a 3 de Janeiro de 1818, Jacinto de Sousa 
entra relativamente tarde na universidade, pois somente com 26 anos é que 
se matricula nas faculdades de Matemática e Filosofia (1844/45), onde obtém 
o bacharel em Matemática e a formatura em Filosofia em 1850. Neste mesmo 
ano matricula-se na Faculdade de Direito onde conclui a formatura em 1855. 
Acabava no entanto de completar 40 anos quando, no início de Janeiro de 
1858, se doutorou na Faculdade de Filosofia (Carvalho, 1872). Durante os seus 
estudos terá sido preceptor dos filhos do Duque de Palmela. Foi ainda 
comendador da Ordem de Cristo e da Ordem da Rosa do Brasil (Simões, 1880; 
Santos, 1995). 

 

 
Figura 1. Jacinto de Sousa (1818-1880). 
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Percebemos pelas palavras do Jacinto de Sousa, que o mesmo não 
era, por altura da sua viagem científica aos observatórios europeus, um 
especialista em Meteorologia e Magnetismo Terrestre, quando nos diz: 
”Cumprindo-me, como professor e director de Physica, e em virtude da 
resolução da Faculdade, estabelecer aqui um Observatorio physico-
meteorologico, empreguei o pouco tempo e forças, que me restavam das 
minhas ocupações, no estudo da Meteorologia e do Magnetismo terrestre, 
objectos especiaes para onde nenhum incentivo me tinha antes dirigido 
sériamente”. Apesar destas palavras, as várias considerações e críticas que 
tece ao longo do seu relatório sobre os mais variados aspectos dum 
observatório, sugere que, se Jacinto de Sousa não era propriamente um 
especialista, era já pelo menos um conhecedor competente das questões 
relacionadas com as observações meteorológicas e magnéticas. Lembremos 
que já em 1858, talvez logo após a sua admissão na Faculdade como professor 
de Física, Jacinto de Sousa tinha visitado o observatório meteorológico da 
Universidade de Granada em Espanha. 

Na sua viagem, Jacinto de Sousa segue por Madrid, Paris, Bruxelas, 
Londres e Kew. Em Madrid visita o Observatório Astronómico onde é recebido 
pelo director Antonio Aguilar Y Vela (1820-1882). Para além da secção 
astronómica, este observatório possuía ainda uma secção meteorológica, sem, 
contudo, se ocupar do magnetismo terrestre ou tão pouco da electricidade 
atmosférica. Relativamente pouco impressionado com o que tinha visto em 
Madrid, parte para Paris onde se cruza com o colega e amigo Matias de 
Carvalho (1832-1910) e com o Visconde de Paiva (1819-1868), que lhe 
proporciona a visita mais aguardada em Paris, justamente ao Observatório 
Astronómico, então dirigido pelo “sábio” Urbain Le Verrier (1811-1877). Talvez 
ainda ofuscado pelas luzes de Paris, “onde tudo apparecia como em um sonho 
oriental”, Jacinto de Sousa fica profundamente desiludido e desgostoso com a 
pobreza das secções de meteorologia e magnetismo, “onde esperava achar 
muito que ver e estudar”. Desapontado, Jacinto de Sousa segue viagem para 
Bruxelas, onde acabará por se demorar apenas cinco dias. Com uma carta de 
recomendação de Matias de Carvalho, dirigiu-se ao Observatório de Bruxelas 
onde é recebido pelo fundador e director, Adolphe Quetelet (1794-1974). 
Depois de tecer generosíssima apreciação ao reconhecido trabalho científico 
de Quetelet, Jacinto de Sousa refere que aquele “soube evitar algumas 
desvantagens que apresenta o Observatorio de Bruxelas, e obter alli 
resultados que outro observador, menos adestrado, não poderia talvez 
alcançar em taes condições. Quem hoje vir o Observatório de Bruxelas na 
parte meteorologica e magnetica, sem estar prevenido pelos grandes 
trabalhos que de lá tem sahido, dirá que atravessa uma epocha de 
decadencia”. 

Talvez a pronunciar o peso e a excelência dos observatórios que viria 
a visitar na região de Londres (Greenwich e Kew), Jacinto de Sousa obtém 
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cartas de introdução a G.B. Airy (1801-1892), E. Sabine (1788-1883) e Balfour 
Stewart (1828-1887), do próprio ministro plenipotenciário em Londres, 
Francisco de Almeida Portugal (1797-1870). Não podemos deixar de respigar 
as palavras de Jacinto de Sousa quando nos diz: “Achei, em fim, em Greenwich 
um Observatório completo. Havia bastante que ver e muito que estudar na 
simplicidade e disposição harmónica dos diversos órgãos daquela poderosa 
máquina, onde coisa alguma é alheia às profundas investigações que ali se 
ocupam os sábios Airy e Glaisher”. Para além do sentido imediato desta 
afirmação, existe um outro que, do ponto de vista da história da ciência, nos 
parece verdadeiramente interessante pela interpretação que empresta ao 
ideário científico da época, e que é necessariamente a comparação do 
observatório a uma poderosa máquina de ciência. Nisto se reflecte a 
abordagem mecanicista dos fenómenos da natureza, cujas engrenagens era 
possível (e necessário) desencantar através do instrumento, servido como 
meio de produção do saber. É assim que, ao longo das últimas 25 páginas do 
seu relatório, Jacinto de Sousa nos arrasta para dentro do maquinismo dos 
observatórios de Greenwich e Kew. Aqui pouco ou nada escapa ao seu 
apurado olhar, onde descreve os pavilhões nas formas e dimensões, os 
instrumentos nas posições, composições e funções, detendo-se nos parafusos, 
nas roldanas, estribos e manivelas, nos nónios, nas lentes e espelhos, nas 
barras e agulhas magnéticas, nas engrenagens de relojoaria dos cilindros 
registadores e na impressão do papel fotográfico, nos vapores de nafta e na 
luz das lâmpadas de gás.  

 

 
Figura 2. Frontispício do relatório de Jacinto de Sousa. 
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Mas como refere na introdução do seu relatório, Jacinto de Sousa não 
se limitou a visitar os estabelecimentos puramente científicos, tendo visitado 
os museus de belas-artes e antiguidades, os jardins botânicos, os 
monumentos históricos, os arsenais e as catedrais, “tudo quanto podia revelar 
o gôsto, costumes, industria, riqueza e força do paiz” em que se achava. E em 
jeito de justificação, diz-nos: “Se não me engano, porém, a ciência prática vive 
e manifesta-se em tudo isso”; denunciando aqui um espírito culto, onde 
convivem o romantismo e o racionalismo, ainda não cindido pela 
especialização técnica e científica que desde o início do século vinha a talhar. 
Senão, apreciemos o belo trecho romântico, onde Jacinto de Sousa nos deixa a 
sentir a sua entrada em Londres pelo Tamisa:  

“A grande extensão d’este poderoso rio, as elevadas 
fábricas, de aspecto funebre, que bordam suas tristes 
margens; o espesso nevoeiro através do qual se póde 
apenas enxergar a sombra vaga de seus giganteos 
contornos; o silencio maravilhoso que reina por entre 
esses extensos bosques de navios; a melancholia, a 
solemnidade, o grandioso, a obscuridade de todos os 
objectos, preparam o viajante para a contemplação de 
severas magnificencias.”  

Já na parte final do seu relatório, Jacinto de Sousa refere-se ao 
encontro que manteve em Londres com Sabine, dando conta nomeadamente 
do vivo interesse que este mostrou ter pelo projecto de Coimbra; logo se 
prestando a auxiliar a sua realização ao superintender a construção dos 
instrumentos magnéticos, e obtendo da Associação Britânica para o Avanço 
da Ciência a aceitação para a verificação e determinação das respectivas 
constantes no Observatório de Kew. Jacinto de Sousa acabaria por referir a 
Sabine como “uma das mais valiosas acquisições” que fez em Inglaterra. 
Lembremos que Sabine granjeava à data enorme influência e notoriedade 
científica, tendo sido, como já referimos, um dos principais responsáveis pela 
Cruzada Magnética que impulsionou uma rede mundial de observatórios. No 
plano teórico, lembramos somente que Sabine tinha estabelecido em 1852 a 
relação entre a actividade geomagnética e o ciclo solar. 

CRIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO E MAGNÉTICO DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

A missão de Jacinto de Sousa aos estabelecimentos científicos 
europeus recebeu entusiástica apreciação do Conselho da Faculdade que, em 
Janeiro de 1861, acabou por aprovar um voto de confiança em Jacinto de 
Sousa, para proceder pelo modo que entendesse mais conveniente quanto à 
criação do futuro observatório physico-meteorologico de Coimbra (Carvalho, 
1872). E assim, em Agosto de 1861, Jacinto de Sousa regressa a Kew a pedido 
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de Sabine para assistir à determinação das constantes dos magnetómetros, e 
para obter a necessária formação prática à boa utilização dos instrumentos 
sob a orientação de Balfour Stewart, director daquele observatório. 

Vencidas que foram as etapas finais, como a aquisição de terreno na 
Cumeada (à época uma pequena colina do subúrbio leste da cidade) e a 
respectiva construção do edifício (segundo o projecto do engenheiro R. 
Beckley do Observatório de Kew), o Observatório Meteorológico e Magnético 
de Coimbra (OMMUC) é finalmente criado em 1864. Ainda que as observações 
meteorológicas tivessem tido início em Fevereiro de 1864 (com o observatório 
em construção), o regular funcionamento dos trabalhos de meteorologia 
acabaria por acontecer em Maio de 1864 (Sousa, 1877); embora as primeiras 
observações a ser publicadas sejam as de Setembro daquele ano. No que diz 
respeito às observações magnéticas, embora se conheçam registos de 
observações preliminares feitas desde Junho de 1864, foi somente em Junho 
de 1866 que se começaram a fazer com toda a regularidade as observações 
(que se encontram publicadas) para a determinação absoluta da inclinação e 
da força horizontal magnética, tendo estas sido completadas em Julho de 
1867 com as observações da declinação magnética. Parte destas primeiras 
observações foram remetidas a Balfour Stewart, a quem Jacinto de Sousa 
chamou “meu mestre”. E em carta de 9 de Fevereiro de 1870, Balfour Stewart 
respondeu: “Your horizontal force observations appear to me extremely well”, 
fazendo-as de seguida publicar nos Proceedings of Royal Society of London.  

Quer as observações meteorológicas quer as magnéticas foram 
iniciadas pela mão de Jacinto de Sousa, que justamente tinha sido conduzido a 
primeiro director do OMMUC. Segundo Santos (1995), Jacinto de Sousa teve 
dificuldade em recrutar pessoal competente para a execução das observações, 
e a certa altura apenas Jacinto de Sousa e um observador asseguravam todo o 
serviço com observações tri-horárias entre as 6 horas da manhã e a meia-
noite. Esta dedicação levou-o a construir uma casa na Cumeada junto do 
observatório, para melhor prestar assistência aos trabalhos. Contava apenas 
62 anos quando nesta casa veio a falecer vitimado por um aneurisma. Em 
notícia necrológica, o colega e amigo Filipe Simões, referiu-se a Jacinto de 
Sousa como um homem “dotado de uma intelligencia perspicaz e de um 
grande amor no estudo das sciencias”. 

REFLEXÕES FINAIS 

A concretização do projecto do observatório de Coimbra deveu-se ao 
envolvimento de várias entidades portuguesas e estrangeiras (particularmente 
inglesas), mas seria historicamente injusto não reconhecer que só se tornou 
possível graças ao entusiasmo e empenho de Jacinto de Sousa, que soube 
igualmente cativar personalidades influentes como Edward Sabine e Balfour 
Stewart. 
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Neste breve estudo são identificados dois grandes momentos que 
acabaram por contribuir para o sucesso da criação do OMMUC. O primeiro é 
assinalado com o requerimento feito ao rei D. Pedro V em Março de 1860, 
cujo deferimento permitiu ultrapassar as crónicas dificuldades pecuniárias que 
insistentemente faziam gorar os esforços da Faculdade de Filosofia. O segundo 
grande momento é assinalado com a viagem de Jacinto de Sousa a vários 
estabelecimentos científicos da Europa, em Agosto e Setembro de 1860. Desta 
viagem colheu Jacinto de Sousa informação e ajudas indispensáveis à 
realização do projecto que o animava, tendo no entanto sido em Kew que 
acabou por encontrar o modelo do futuro observatório de Coimbra. No exímio 
cumprimento da sua missão, viu Jacinto de Sousa ser-lhe reconhecido mérito 
e confiança para avançar com a criação do observatório “que de ha muito 
devera funccionar em Coimbra”.                

Por fim, o relatório da viagem de Jacinto de Sousa sugere que no 
início da segunda metade do séc. XIX, a Meteorologia e o Magnetismo 
Terrestre na Europa pesavam essencialmente do lado da Inglaterra. Para aqui 
atraído, em poucos anos Portugal consegue apetrechar-se com dois 
observatórios modernos, em Lisboa (1854) e Coimbra (1864). Assim armado, 
Portugal ingressa finalmente nas fileiras daquela cruzada científica, onde, 
apesar da artilharia, mas sem batedores, se manteve sempre na retaguarda. 
Talvez o facto de possuir dois observatórios fosse muito para a dimensão 
geográfica e riqueza do país; mas era certamente demais para a sua pequenez, 
particularmente se nos lembrarmos que não são conhecidos quaisquer 
contactos ou colaborações científicas entre os dois observatórios, para além 
daqueles feitos por telégrafo (para enviar os boletins meteorológicos). 
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Perspectivando as estruturas de suporte ao desenvolvimento da 

Ciência, remontamos aos séculos XVIII e XIX, altura em que surgiram em 
Portugal diferentes academias que contribuíram para o progresso dos 
conhecimentos, situando-se para além dos estudos universitários. O Instituto 
de Coimbra, fundado em 1852, enquadra-se neste movimento, não deixando, 
porém, de manter uma ligação estreita com a Universidade de Coimbra, 
característica que lhe confere um estatuto particular. Se, por vezes, as 
academias aparentam alguma inércia, elas não deixam de desempenhar um 
importante papel na História da Ciência. É o que procuraremos demonstrar 
com o caso do Instituto de Coimbra. Alguns aspectos em foco revelam-se ao 
nível das relações institucionais, do intercâmbio intelectual, da actualização e 
divulgação dos saberes, da criação de uma plataforma de encontro, que 
proporciona aos sócios um incentivo à investigação. Na prática, a publicação 
da revista O Instituto constituiu o eixo em volta do qual circularam ideias e se 
fomentaram os laços do saber. A pertença a uma academia era, para os 
cientistas, um factor de prestígio e um elo de contacto e de partilha com 
colegas. 

ABSTRACT 

In the context of the supporting structures of scientific development, 
we analyse the role of the academies that arise in Portugal in the 18th and the 
19th centuries, promoting the progress of knowledge, beyond the universities’ 
studies. The Institute of Coimbra, founded in 1852, emerges in this context 
with the particularity of being close to the University of Coimbra. Sometimes 
the academies were told to be unproductive, but they have played an 
important part in the History of Science, which we intend to demonstrate 
focusing on this portuguese academy. The Institute of Coimbra has done an 
important work by establishing institutional relationships, intellectual 
exchange, providing a basis for its members to improve their researches. The 
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journal O Instituto, published by this academy, is the place where they 
disclose the results of investigation. For scientists, belonging to an academy 
was a sign of prestige and a way of sharing projects and discussing results. 
Keywords: Academies, Institute of Coimbra, Scientific relations 

A GÉNESE DAS ACADEMIAS NO DESPONTAR DA CIÊNCIA MODERNA 

No contexto europeu, registou-se no século XVII o nascimento de 
academias influentes, organizadas no sentido de promover a ciência. A 
Accademia dei Lincei, fundada em Roma em 1603, à qual se juntou Galileu 
oito anos mais tarde, é considerada a mais antiga academia científica do 
mundo, mantendo ainda hoje grande prestígio. Os seus propósitos originais 
consistiam em cultivar as ciências naturais. Na Inglaterra, a Royal Society of 
London era fundada em 1660, com o objectivo de fomentar a aprendizagem 
experimental físico-matemática. A constituição de uma biblioteca e a reunião 
de espécies de interesse científico enquadram-se entre as medidas iniciais da 
Royal Society. Em 1665 saiu o primeiro número das Philosophical Transactions 
of the Royal Society of London, considerada entre as primeiras revistas 
científicas do mundo, que ainda hoje se publica. São vários os nomes de 
cientistas aclamados que constaram na lista de académicos da Royal Society, 
que teve, ela própria, origem numa tertúlia dinamizada por Robert Boyle. 
Isaac Newton tornou-se presidente da Royal Society em 1703. Fleming, 
Einstein e Darwin estão entre os membros desta academia, que agregou 
alguns nomes portugueses, como o Duque de Lafões e Correia da Serra, 
fundadores da Academia das Ciências de Lisboa. Em 1666 tinha lugar a 
formação da Académie des Sciences de Paris, a Academia Real de Berlim 
surgia em 1700, a Academia de Ciências de São Petersburgo em 1724.  

A integração dos estados europeus no movimento académico 
completa-se ao longo do período setecentista. O que as une é o facto de 
resultarem de um novo ideal de ciência, de cariz experimental, que se estava a 
construir, e que encontrou nas academias uma forma de se expandir. 
Integrado na corrente das Luzes, esse ideal apoiava-se num novo papel, mais 
actuante, atribuído à razão humana no decifrar das leis do universo, 
projectado numa diferente forma de encarar o mundo. Deste modo, como 
refere o historiador alemão Ulrich Im Hof, “As academias impõem-se, acima 
de tudo, objectivos científicos: aquilo que as universidades não conseguem 
realizar deve ser efectuado pelo trabalho voluntário das academias”. E esta é 
uma questão a que voltaremos, as (in)dependências entre academias e 
universidades. Prossegue Ulrich Im Hof: “As prioridades vão para as Ciências 
da Natureza, mas abordam-se igualmente questões ligadas à Língua, 
Literatura e História, ou seja, domínios que, comparados com as poderosas 
faculdades de Teologia e Jurisprudência, vegetavam numa existência de 
segunda escolha” (1995: 101). 
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No essencial, como escreveu J. P. Peixoto, “A génese das academias 
está profundamente associada ao desenvolvimento científico da Europa nos 
séculos XVII e XVIII” (1997: 71). Funda-se num princípio básico de associação 
de homens que se reúnem para debater ideias e partilhar conhecimentos e 
ambições. Ao construírem uma estrutura assente em procedimentos que se 
assemelham em muitos aspectos entre elas (filiação de sócios, assembleias, 
debates, publicações, etc.), aumentam as hipóteses de contacto com 
entidades externas, formando autênticas redes científicas. 

As academias convergem, pois, na escolha de meios para incentivar a 
investigação científica. Em geral, eles incluem a realização de conferências, 
publicações próprias, a formação de bibliotecas e o estabelecimento de 
relações com a comunidade intelectual. Em certas academias foram criados 
laboratórios e dependências especializadas, outras conferem subsídios e 
prémios, promovem viagens científicas, ou oferecem cursos públicos. Mas 
também os sócios, a título individual, exercem uma poderosa acção de 
transmissão de saberes e de relacionamentos externos, apoiados na pertença 
às sociedades científicas. Os correspondentes estrangeiros tornam-se, neste 
contexto, personagens de especial relevo para a vida das academias, pela 
experiência que vem de fora e pela possibilidade de alargarem o alcance da 
instituição. 

O CASO PORTUGUÊS 

As academias setecentistas em Portugal tomavam o encargo de 
difundir notícias literárias e científicas provenientes da Europa, e alguns dos 
seus membros realizavam viagens pelo velho continente, de que regressavam 
com as novidades apreendidas, contribuindo para a circulação da informação 
e tentando implementar entre nós os novos modelos. Em suma, como refere 
Isabel da Mota, as academias “reflectiram e potencializaram as Luzes, 
forçaram o reconhecimento oficial das várias ciências, modificaram 
definitivamente o estatuto dos sábios e eruditos e (...) criaram uma 
comunidade científica” (2005: 585). 

O espírito academista manifesta-se em Portugal, como nos restantes 
países europeus, desde o período renascentista, numa óptica de retomar a 
tradição da Grécia Antiga. São várias as academias organizadas entre nós ao 
longo dos séculos XVII e XVIII, desde a Academia dos Singulares (1663) à dos 
Ocultos (1745), passando por uma das mais ilustres, a Academia Real da 
História Portuguesa, criada por decreto de D. João V em 8 de Dezembro de 
1720 – demonstrando a atenção dos monarcas lusos às tendências culturais 
da Europa. Sob a influência de D. Francisco Xavier de Meneses, 4º Conde da 
Ericeira (1673-1743), estas academias foram juntando aos interesses literários 
algumas preocupações científicas, que se materializaram nas entidades por 
ele sustentadas: as Conferências Discretas e Eruditas, a Academia dos 
Generosos, a Academia Portuguesa e a mencionada Academia da História. 
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Todavia, enquanto estrutura de suporte ao desenvolvimento da ciência no 
sentido moderno, é à Academia das Ciências de Lisboa que cabe o 
protagonismo. Esta é, na história das academias portuguesas, a que mais se 
destaca, e já diversos autores consagraram estudos à sua formação, às suas 
actividades, e mesmo ao seu relevo no contexto científico1

Na opinião de Joaquim de Carvalho, a fundação da Academia das 
Ciências de Lisboa, em 1779, marca um momento decisivo, no nosso contexto, 
para o esgotamento de dois séculos de “predomínio da erudição, da letra 
sobre o espírito” (1987: 297). Apoiada pelo poder político, dispondo de 
maiores recursos, ela foi de facto dinamizadora de vários sectores da ciência, 
preocupando-se com a sua aplicabilidade à vida quotidiana. Promoveu as 
pesquisas geológicas, o melhoramento dos processos agrícolas, as 
observações meteorológicas, os estudos matemáticos, etc., desempenhando 
em diversas ocasiões o cargo de órgão consultivo oficial.  

. 

As academias reflectem a viragem para uma concepção dinâmica da 
busca do conhecimento da natureza, em que o homem se sente capaz de a 
dominar, recorrendo ao método experimental e à aplicação de fórmulas 
matemáticas. Por isso, elas representam a exigência de verificação dos 
resultados, nas palavras de Joaquim de Carvalho: “na aurora da constituição 
da ciência natural, o sábio careceu de confrontar e conferir as suas 
experiências e as suas conclusões com as dos seus pares, e foi esta 
necessidade (...) que fez brotar do próprio exercício da actividade científica as 
Academias” (1987: 309). 

O INSTITUTO DE COIMBRA 

No dizer de Joaquim de Carvalho, as academias seriam, pois, 
“sinónimo do labor pessoal, da investigação científica, da liberdade crítica” 
(1987: 310). Como é que o Instituto de Coimbra vem dar seguimento a este 
“ideal moderno da ciência”? De uma forma muito própria, por ser uma 
academia científica e literária estreitamente ligada a uma universidade – em 
contraposição ao contexto anterior, em que as universidades encarnavam 
uma função estática de simples transmissão do saber, que no entanto se foi 
transformando para chegarem as universidades a disputar às academias o 
protagonismo na investigação científica. Tratando-se de uma academia 
formada em meados do século XIX, o Instituto de Coimbra acompanhou os 
esforços da Universidade para se integrar naquele movimento, 

                                                                 
1 Deixamos nota de alguns desses trabalhos: F. R. D. Agudo, Contribuição da Academia 
das Ciências de Lisboa para o desenvolvimento da ciência (1986), R. de Carvalho, A 
actividade pedagógica da Academia das Ciências de Lisboa nos séculos XVIII e XIX 
(1981), J. P. Peixoto, “A Ciência em Portugal e a Academia das Ciências de Lisboa” 
(1997) e J. V. P. Martins, “A Academia das Ciências de Lisboa: um pouco da sua história 
e da sua actividade até ao nosso tempo” (1997). 
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proporcionando aos docentes e aos restantes sócios um lugar de exposição 
das suas pesquisas e de apresentação de propostas de renovação dos estudos. 
No Instituto se reuniam académicos provenientes das diferentes áreas do 
saber, constituindo assim um ponto de confluência, que na origem foi 
essencialmente resultante de um projecto de personalidades integradas na 
Universidade.  

Quando o Governo emite a portaria de 5 de Setembro de 1853, um 
ano depois da fundação do Instituto de Coimbra, autorizando a impressão, por 
conta do Estado, da revista O Instituto na tipografia da Universidade, bem 
como a utilização das instalações do Colégio de São Paulo para as suas 
sessões, um dos pressupostos em que se baseia é o da necessidade de 
“promover e difundir os conhecimentos científicos e literários”. Ao longo da 
sua história, o Instituto manteve nos Estatutos a consignação de três Classes 
onde se enquadravam os seus trabalhos: Ciências Físico-Matemáticas, Ciências 
Morais e Sociais, Literatura e Belas Artes – decalcando, aliás, a estrutura 
inaugural do Institut de France (1795). O funcionamento tripartido adquire, 
todavia, maior incidência nas primeiras décadas, em que as classes se reuniam 
periodicamente para sessões de discussão de questões científicas. 

Em resultado destas discussões tomou forma um ramo de 
investigação arqueológica de extrema importância. A Secção de Arqueologia, 
que teve origem na Classe de Literatura e Belas-Artes, em 1873, assumiu-se, 
durante um largo período, como o núcleo mais activo dentro desta academia. 
Do ponto de vista científico, os seus membros revelaram-se incansáveis nas 
pesquisas arqueológicas, nos estudos e na publicação dos seus resultados, 
destacando-se as escavações que o Instituto iniciou nas ruínas de Conímbriga. 
Deste modo foram reunindo um conjunto de objectos de valor arqueológico e 
epigráfico que constituíram o Museu de Antiguidades do Instituto. O art. 2º do 
capítulo I do regulamento da Secção de Arqueologia (1874) declara ser 
objectivo principal da Secção “o estudo da arqueologia geral e da especial do 
reino de Portugal, e bem assim o desenvolvimento e propagação dos 
conhecimentos desta parte das ciências históricas”.  

Como acontecia em outras academias, as memórias, que os sócios 
deviam apresentar como prova dos seus méritos e assim justificar a condição 
de membros do Instituto, constituem expressão do pendor científico da 
academia. Os Estatutos de 1852 estipulam como uma das condições à 
admissão a sócio efectivo ou correspondente entregar um texto original, que 
seria impresso mediante aprovação, e como dever dos sócios correspondentes 
acrescentam o de informar todos os anos o Instituto dos trabalhos que 
tenham produzido, e, ao fim de dois anos, enviar ao Instituto uma memória 
original para ser publicada. É neste âmbito que surgem impressos, por 
exemplo, os Apontamentos de trigonometria esférica por Rodrigo Ribeiro de 
Sousa Pinto (1854) ou a Memória sobre integrais definidos de Rufino Guerra 
Osório (1856). A partir dos Estatutos de 1859 as disposições tornam-se menos 
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restritivas a este respeito, mas, de qualquer forma, sempre implicam que o 
sócio dê provas de serviços prestados às ciências, letras ou artes. 

Os académicos, por sua vez, dispunham de uma biblioteca 
especializada e um gabinete de leitura que usufruíam com vantagem, visto 
que o Instituto mantinha um intercâmbio permanente com várias instituições, 
de tal forma que facilitava o acesso à consulta de grande quantidade de 
periódicos científicos nacionais e estrangeiros, e, através desse programa de 
permutas, enviava a sua revista ao exterior, divulgando aí os trabalhos dos 
sócios.  

O contributo de individualidades agregadas emerge de imediato na 
consolidação da missão da academia. Em 1853, o geólogo Carlos Ribeiro envia 
aos redactores d’O Instituto correspondência trocada com o vice-presidente 
da Sociedade Geológica de Londres, Daniel Sharpe, “a qual tem por objecto 
discutir a probabilidade de encontrar carvão industrial na parte ocidental da 
Beira, e debaixo de depósitos secundários de grés e calcário” (O Instituto, 1: 
91). O naturalista Friedrich Welwitsch remete, de Luanda, ao prelado da 
Universidade de Coimbra, em 15 de Janeiro de 1859, um ofício que 
acompanha a oferta de alguns objectos recolhidos nas suas pesquisas, onde 
agradece tanto à Universidade como ao Instituto o apoio que lhe prestaram 
no desempenho da comissão científica em que se encontrava (O Instituto, 8: 
178-179). Escassos anos mais tarde, Welwitsch publica n’O Instituto (vol. 12, 
1865) o relato de “Uma viagem científica em Angola”, empreendida em 
comissão do Governo português, destinada à exploração da África ocidental 
portuguesa. O arquivista Júdice Biker cede ao Instituto documentos inéditos 
de especial relevo para a história da geodésia em Portugal (vd. O Instituto, 34: 
581). Não é caso único, pois o Instituto divulgou diferentes e importantes 
documentos inéditos. Um outro exemplo é o de J. Ramos Coelho, que publica 
três manuscritos do botânico Félix de Avelar Brotero no volume 37 (1890) d’O 
Instituto.  

A REVISTA O INSTITUTO 

O resultado mais fecundo desta academia conimbricense 
materializou-se, com efeito, na edição da revista O Instituto, de uma 
longevidade notável, publicando-se desde a fundação da academia até 19811

                                                                 
1 Todos os 141 volumes da revista O Instituto podem ser consultados na íntegra a partir 
do endereço https://bdigital.sib.uc.pt/institutocoimbra/IndiceInstituto.htm. 

. 
Ela começa por ser local de inserção de muitos trabalhos de docentes da 
Universidade de Coimbra, das diversas áreas do conhecimento. Aliás, O 
Instituto chegou a publicar as observações meteorológicas realizadas no 
gabinete de Física da Universidade de Coimbra (1853-1857), antes de se 
constituírem em periódico independente, bem como dados relativos à 
actividade do Observatório Astronómico da mesma Universidade. A. J. 
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Leonardo (2011: nota 3) afirma que esta revista foi a publicação científica mais 
importante da cidade até ao aparecimento da Revista da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Coimbra em 1931. Ela contém igualmente, desde 
os primeiros números, notícias dos trabalhos de outras academias científicas e 
literárias do país e da Europa, fazendo assim chegar até nós o movimento 
científico internacional. Um caso modelar é o do artigo publicado em 1896 por 
Henrique Teixeira Bastos sobre “Raios X de Röntgen” (O Instituto, 43: 38), que 
reporta a descoberta anunciada em Dezembro de 1895 pelo físico alemão – 
que o Instituto elegeu sócio honorário em 1902. A revista foi também palco de 
discussões sobre a teoria da relatividade, documentadas em contributos de 
Gago Coutinho (1926) e de Costa Lobo (1917). 

Nela se encontra uma grande quantidade de artigos resultantes da 
colaboração de investigadores de Botânica e de Zoologia nacionais e 
estrangeiros. Por exemplo, a 2ª e a 3ª séries do catálogo de cogumelos do solo 
português foram publicadas n’O Instituto (vols. 27 e 28, 1880-1881), por Felix 
von Thümen, a partir de uma recolha de exemplares por Júlio Augusto 
Henriques (presidente do Instituto entre 1887 e 1890), Adolfo Frederico 
Moller e outros. A 4ª série foi organizada por G. von Niessl (vol. 31, 1884), e a 
5ª série por Georg Winter (vols. 32 e 34, 1885, 1887). Os volumes 14 a 16 
(1871-1873) publicam o “Catalogue des plantes médicinales et industrielles au 
Jardin Botanique de Coimbra”, por Edmond Goeze. G. Winter assina no 
volume 35 (1888) um catálogo de cogumelos da ilha de São Tomé. No mesmo 
volume, no esboço biográfico deste naturalista, vem referido que “O Instituto 
perdeu nele um colaborador distinto, pois que quase todos os seus escritos 
sobre os cogumelos encontrados em Portugal foram publicados neste jornal” 
(p. 596). Augusto Nobre apresenta no mesmo local um catálogo de moluscos 
marinhos do Algarve, assinando também outros artigos de Zoologia, versando 
sobretudo a fauna marítima de Portugal. Os volumes 36 a 38 (1889-1891) 
contêm um catálogo de anfíbios e répteis recolhidos em Portugal por A. F. 
Moller, elaborado por J. de Bedriaga, e um catálogo dos coleópteros de 
Portugal por M. Paulino de Oliveira. 

Como vimos já no caso da comissão científica desempenhada por 
Welwitsch, a revista O Instituto é lugar de divulgação de relatórios de 
pesquisas científicas efectuadas no estrangeiro. No mesmo volume 12 (1865), 
o médico Lino de Macedo publica o relato de uma visita a museus europeus, 
começando com “O Museu Anatómico do Dr. Pedro Gonzalez Velasco, em 
Madrid”. Contém ainda o “Relatório dirigido à Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra” relativo ao primeiro trimestre (Janeiro-Março 1865) 
de estudos no estrangeiro (França, Bélgica, Suíça, Alemanha...) dos processos 
práticos de histologia e fisiologia experimental, de que foram incumbidos 
António Augusto da Costa Simões e Inácio Rodrigues da Costa Duarte, ambos 
doutorados em Medicina, por portaria do Ministério do Reino de 18.8.1864, o 
qual prossegue no volume 14 (1871). Nessa sequência foi elaborado um 
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projecto de lei para a criação de uma cadeira de ensino prático na Faculdade 
de Medicina, assinado por Costa Simões, apoiando-se na viagem científica 
realizada (vd. vol. 29, 1882). J. A. Henriques reporta, em “A Universidade de 
Montpellier e a Escola de Agricultura” (vol. 39, 1892), a viagem que efectuou 
com Assis Teixeira em representação da Universidade de Coimbra nos festejos 
do 6º centenário da Universidade de Montpellier, durante a qual aproveitou 
para tomar conhecimento dos estabelecimentos científicos onde se 
ensinavam as ciências naturais. Examinou o Jardim Botânico de Madrid, a 
Universidade de Barcelona, e depois Montpellier, da qual faz um relato 
circunstanciado. Charles Lepierre publica no volume 43 (1896) um relatório 
detalhado sobre o 2º Congresso Internacional de Química Aplicada que se 
realizou em Paris, em 1896, relatório esse que foi enviado ao Ministro das 
Obras Públicas, sendo o autor delegado do Governo no Congresso.  

Luís de Meneses Correia Acciaiuoli, da Academia das Ciências de 
Lisboa, ao remeter ao Instituto o 1º volume da sua Bibliografia hidrológica do 
Império Português (1949-1950), acentua que “desde a sua fundação tem o 
Instituto de Coimbra dado grande cooperação e apoio ao estudo da hidrologia 
de Portugal”1. Nesse sentido, integra na sua obra os títulos publicados pelo 
Instituto. A “Análise química de uma água de Vidago recentemente 
descoberta” (vol. 31, 1884), por Joaquim dos Santos e Silva, constitui um bom 
exemplo do conjunto de artigos que o Instituto dedicou ao estudo das águas 
do nosso território2

CURSOS E ENCONTROS CIENTÍFICOS 

. 
Entre os colaboradores estrangeiros de O Instituto, vamos encontrar 

ainda o francês Pierre Cazaux, doutor em Farmácia e Ciências Naturais (vol. 
124), Frederick Stratton, director do Observatório de Astrofísica de Cambridge 
(vols. 97 e 115), Charles Maurain, director do Institut de Physique du Globe de 
Paris (vol. 115), J. Warzée, do Observatório Astronómico de Bruxelas (vol. 
113), Frank Dyson, director do Observatório de Greenwich (vol. 83), o 
matemático belga Clement Servais e o francês Émile Picard (vol. 72), Charles J. 
de La Vallée Poussin, primeiro presidente da União Matemática Internacional 
(vol. 68), Charles A. Laisant, que foi presidente da Sociedade francesa de 
Matemática (vol. 39), Victoriano F. Ascarza, astrónomo do Observatório de 
Madrid (vol. 64), etc. – todos eles sócios do Instituto. 

O Instituto promoveu ao longo da sua história diversos encontros 
científicos e pedagógicos. No período oitocentista, o foco das iniciativas 

                                                                 
1 Arquivo do Instituto de Coimbra, incorporado na Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra, Correspondência recebida, 2.5.1950. 
2 Veja-se, a este propósito, A. J. Leonardo, Décio R. Martins e Carlos Fiolhais. 2011. O 
Instituto de Coimbra e a análise química das águas minerais em Portugal na segunda 
metade do século XIX. Química Nova. 34 (6): 1094-1105. 
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incidiu sobre a medicina e a saúde pública: Fernando de Melo, Augusto Filipe 
Simões, José Epifânio Marques e Adriano Xavier Lopes Vieira, lentes da 
Faculdade de Medicina, foram alguns dos palestrantes. Em 1877, Adolphe 
Burggraeve, professor jubilado de Medicina da Universidade de Gand, expôs 
no Instituto, perante um auditório numeroso, o seu método de medicina 
dosimétrica – um método terapêutico na aplicação dos medicamentos. O 
cientista francês Charles Lepierre, que se instala em Coimbra a partir de 1889 
e vai chefiar os trabalhos práticos do gabinete de microbiologia da Faculdade 
de Medicina, associa-se ao Instituto para realizar o primeiro curso de Química 
Biológica em Coimbra, em 1897-1898. Por esta altura, o Instituto esteve 
envolvido em congressos nacionais sobre tuberculose, um deles em Coimbra, 
em 1895, onde se enquadraram na comissão promotora os nomes de sócios 
como Augusto António da Rocha e Luís dos Santos Viegas. O médico espanhol 
Antonio Espina y Capo, que participou na 1ª sessão de conferências, foi por 
essa ocasião eleito correspondente do Instituto. 

No período novecentista são incrementadas as relações científicas 
internacionais, com a realização de congressos e a formação de associações. O 
Instituto integra-se nesta corrente e nela participa activamente. A partir da 
segunda década do século XX, sucedem-se os encontros resultantes de 
contactos estabelecidos por Francisco Miranda da Costa Lobo, presidente do 
Instituto, nos Congressos da Associação Espanhola para o Progresso das 
Ciências. Em Novembro de 1915, nas conferências no Instituto por José 
Maluquer y Salvador, da Real Academia de Jurisprudência de Madrid, sobre 
“Extensão e transformação moderna da Universidade espanhola: novos 
estabelecimentos científicos e pedagógicos anexos à Universidade”, e Eduardo 
Gomez de Baquero, presidente da secção permanente do Conselho Superior 
de Instrução Pública de Espanha, sobre um “Projecto de união internacional 
do seguro”, Costa Lobo sublinhou o estreitamento das relações científicas 
entre Portugal e Espanha que estas comunicações promoviam.  

De facto, outros investigadores espanhóis visitaram o Instituto por 
esta altura, como foi o caso do médico José Gómez Ocaña, que apresentou 
uma conferência sobre “El criterio fisiologico aplicado a los sucesos humanos” 
(1918), mas também de diferentes nacionalidades. Em 23 de Maio de 1927, 
realizava-se uma conferência do meteorologista norueguês Jacob Bjerknes 
sobre “Les bases scientifiques et techniques de la prévision du temps et le rôle 
du Portugal à ce rapport”, que se deslocou a Coimbra acompanhado pelo 
embaixador da Noruega em Lisboa, Finn Koren. O presidente do Congresso da 
União Internacional de Matemáticos e professor da Universidade de Zurique 
Rudolf Fueter chegou a Coimbra em Dezembro de 1932 para efectuar uma 
conferência no Instituto, aproveitando a ocasião para visitar a Faculdade de 
Ciências. Estes são apenas alguns exemplos, pois o Instituto recebeu outros 
sábios de renome, como Pierre Tardi, secretário-geral da Associação 
Internacional de Geodésia, Walfrid Ekman, oceanógrafo sueco, René de 
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Possel, matemático francês, o físico inglês Rudolf Peierls, ou o nosso laureado 
Egas Moniz. 

Acentuam-se as sessões de cultura científica, literária e artística 
promovidas pelo Instituto em 1943, onde o geofísico Anselmo Ferraz de 
Carvalho (mais tarde presidente do Instituto, em 1945-1954) falou sobre 
“Auroras polares e alta atmosfera”, e depois o professor de Botânica Abílio 
Fernandes pronunciou uma lição sobre o tema “Ecologia da polinização”. No 
discurso de abertura, Costa Lobo sublinhou que estas sessões de divulgação 
constituíam um marco da união entre Instituto e Universidade na defesa da 
cultura científica (vd. O Instituto, 103: 373). As sessões continuaram nesse 
ano, com as conferências do espanhol Juan Manuel López de Azcona, 
engenheiro de minas e membro do Conselho Superior de Investigação 
Científica, sobre o “Estado actual das aplicações da desintegração nuclear dos 
átomos aos problemas de idades”; de Francisco Peres Trancoso, professor da 
Escola Naval, sobre “A mecânica da célula viva”; de Gumersindo Sarmento da 
Costa Lobo, sobre “A atmosfera do Sol”, entre outras. 

São de assinalar ainda os encontros resultantes de contactos com 
Observatórios Astronómicos europeus e americanos, dos quais provieram 
muitos sócios do Instituto. A 17 de Abril de 1943, realizou-se no Instituto de 
Coimbra pelo astrónomo Harold Spencer Jones, director do Observatório de 
Greenwich, uma conferência sobre “A determinação da distância da Terra ao 
Sol”. A 2 de Maio de 1949, em sessão presidida por Anselmo Ferraz de 
Carvalho, foram recebidos os sócios L. d’Azambuja e Madame d’Azambuja, do 
Observatório de Astrofísica de Meudon, realizando comunicações sobre “Les 
progrès des recherches sur l’atmosphère solaire dans les cinquante dernières 
années” e “Quelques problèmes actuels relatifs aux taches et facules solaires”, 
respectivamente, destacando a necessidade de cooperação internacional e 
dirigindo-se em especial ao Observatório Astronómico da Universidade de 
Coimbra, cujo director, Manuel dos Reis, acedeu ao pedido de colaboração, 
dando continuidade a um projecto iniciado na década de 1920. Uma 
derradeira referência à comunicação de 7 de Maio de 1951, pelo professor 
Gumersindo Sarmento da Costa Lobo, sobre “Os últimos métodos da 
observação das protuberâncias solares”.  

RELAÇÕES COM SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

O Instituto surge num século onde se diversificam as formas de 
associação e de cooperação científica. Criam-se sociedades especializadas, 
direccionadas para disciplinas particulares. São os casos da Sociedade de 
Geografia de Lisboa (1875), da Associação dos Arqueólogos (começou por se 
chamar Associação dos Arquitectos Civis Portugueses, em 1863), da Sociedade 
Broteriana (1880) e da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa (1835), 
espelhando as ramificações da ciência e a tendência dos intelectuais para se 
unirem sob interesses comuns. Mas as sociedades de orientação abrangente 
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mantêm-se operantes, o que se verifica pelo tipo de entidades com as quais o 
Instituto se relaciona no estrangeiro. Entre elas surgem a Academia das 
Ciências de Madrid (fundada em 1847), o Instituto de França (criado em 1795, 
reunindo cinco academias francesas) e a Sociedade Científica Argentina 
(fundada em 1872).  

O estabelecimento de relações com sociedades científicas emergiu 
como consequência natural da actividade do Instituto, traduzindo-se ao nível 
da troca de publicações, ou da colaboração na resolução de questões 
científicas. De facto, o Instituto recebeu solicitações de pareceres científicos, 
de que é exemplo o convite que em Dezembro de 1882 a Sociedade de 
Geografia de Lisboa enviou à academia de Coimbra para participar na 
discussão do problema da adopção de um meridiano universal. Coube ao 
sócio Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, director do Observatório Astronómico, 
nomeado pela Direcção do Instituto, elaborar esse parecer (vd. O Instituto, 30: 
302). 

O Instituto esteve também envolvido na formação de outras 
sociedades científicas, como aconteceu em 1897, durante a presidência de 
Bernardino Machado, que dirigiu a reunião preparatória dos sócios 
fundadores da Sociedade de Antropologia de Coimbra (muitos pertencentes 
ao Instituto), onde foi aprovado o projecto de estatutos; e, mais tarde, o 
Instituto foi sede das reuniões da Secção de Coimbra da Sociedade Portuguesa 
de Biologia, constituída em 1927, incluindo alguns sócios do Instituto, bem 
como da Secção de Coimbra do Grupo Nacional aderente ao Comité 
Internacional de História das Ciências, em 1932. 

A vertente científica da missão do Instituto de Coimbra intensifica-se 
especialmente entre 1913 e 1945, durante a presidência de Francisco Miranda 
da Costa Lobo (1864-1945), professor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Coimbra que viabilizou excelentes contactos internacionais, a 
título individual e institucional. Membro de diversas sociedades de renome, 
como a Royal Astronomical Society, de Londres, ou o Bureau des Longitudes, 
de Paris, foi também director do Observatório Astronómico, onde se destacou 
pela instalação do espectro-heliógrafo, um instrumento que permitiu a troca 
de informações obtidas nas observações solares com outros observatórios 
europeus. Através de Costa Lobo, o Instituto acha-se envolvido na criação 
(1917) e funcionamento da Associação Portuguesa para o Progresso das 
Ciências, um projecto que lhe advém da participação nos congressos da 
congénere espanhola. Costa Lobo e Gomes Teixeira, matemático reitor da 
Universidade do Porto, são os grandes mentores da Associação. A realização 
conjunta dos Congressos Luso-Espanhóis para o Progresso das Ciências é 
iniciada no Porto em 1921, e desde então o Instituto, federado na Associação 
Portuguesa, esteve presente nos congressos seguintes e colaborou na sua 
organização, entre os quais o de Coimbra em 1925. Costa Lobo representou 
também o Governo e o Instituto de Coimbra na fundação da União 
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Matemática Internacional, no Congresso de Estrasburgo em 1920 (vd. O 
Instituto, 67: 581), bem como no Congresso de Toronto em 1924 (vd. O 
Instituto, 71: 387), escrevendo para a revista O Instituto o relato dos trabalhos 
apresentados e discutidos.  

CONCLUSÃO 

Após esta síntese que aqui deixámos de algumas das principais 
realizações que marcaram o contributo do Instituto de Coimbra para o 
desenvolvimento da ciência em Portugal, estamos em condições de avançar 
uma perspectiva global da sua relevância neste contexto. A génese do 
Instituto de Coimbra é indissociável do ambiente coimbrão e da vida da 
Universidade. Assim sendo, o Instituto não criou laboratórios, gabinetes ou 
observatórios, porque os houve na Universidade, desde a reforma pombalina 
de 1772; os sócios do Instituto, em grande parte ligados à Universidade, 
particularmente os dos seus cargos directivos, precisavam sim de um ponto de 
comunicação e divulgação das experiências levadas a cabo nas dependências 
universitárias. O Instituto foi, assim, uma academia que veio complementar os 
trabalhos universitários e que, simultaneamente, proporcionou resposta às 
necessidades sociais de reunião. Mesmo nos momentos em que o Instituto 
privilegiou as relações com entidades estrangeiras, não deixou de o fazer de 
forma a que beneficiassem ambos, Instituto e Universidade, dessas relações. 
O papel que o Instituto de Coimbra desempenhou no desenvolvimento da 
ciência em Portugal tem que ser, portanto, perspectivado nesta relação com a 
Universidade. No entanto, o Instituto, por si mesmo, adquiriu elevado 
prestígio que ultrapassou as fronteiras regionais e nacionais. É prova disso 
mesmo a constituição da sua lista de sócios, onde constam nomes como A. 
Danjon, director do Observatório Astronómico de Paris; Adolphe Quetelet, 
astrónomo e matemático belga; William Henry Young, presidente da 
Sociedade Matemática de Londres; William Bowie, presidente da União 
Geodésica Internacional; Tullio Levi-Civita, matemático italiano; Sylvain Julien 
Victor Arend, astrónomo belga; Stanislas Meunier, geólogo francês; José 
Rodriguez Carracido, bioquímico espanhol; Balfour Stewart, físico escocês, 
entre muitos outros, que figuram lado a lado com alguns dos principais 
investigadores portugueses.  
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Para abordar a constituição da História enquanto ciência no Brasil do 

século XIX analisei as atividades da Biblioteca Nacional e suas atitudes para 
com o passado em comparação com o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro – lugar oficial de produção historiográfica do país. A estratégia 
utilizada para tratar dessa questão foi acompanhar o início da trajetória do 
historiador brasileiro João Capistrano de Abreu (1853-1927), centrando-me 
nos primeiros anos de sua formação enquanto intelectual (1875-1882). 
Período que inclui a sua participação em lugares muito específicos em que se 
discutia e se desenvolvia um pensamento e uma prática sobre a produção da 
história nacional. Os lugares principais de inserção desse historiador foram a 
crítica literária, a qual se apresentava no Jornal Gazeta de Notícias e, a sua 
atividade como oficial da Biblioteca Nacional. Se por um lado a crítica literária 
oportunizou à Capistrano de Abreu produzir análises e levantar questões 
sobre a constituição da nacionalidade brasileira se utilizando de autores 
vinculados ao cientificismo, por outro, a Biblioteca Nacional o aproximou de 
técnicas eruditas de crítica documental contribuindo para o desenvolvimento 
da história enquanto disciplina científica. O período analisado permitiu a 
visualização da transformação de paradigmas relativos à produção 
historiográfica brasileira trazendo diferentes pontos de contato entre 
tradições de pensamento e novas formas de abordar o passado. 
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A metodologia tornou-se, nas três primeiras décadas do século XX, no 

eixo da organização curricular do ensino normal (Nóvoa, 1988). Os manuais 
(Lima, 1927) destrinçam os métodos e processos criadores de ciência dos que 
são, apenas, seus propagadores, distinguindo, assim, uma metodologia 
científica, meios para atingir as verdades das ciências, destoutra, pedagógica, 
focalizada nos meios de transmissão dessas verdades. Centrando a nossa 
análise na documentação existente no Arquivo da Universidade de Coimbra, 
no depósito da Faculdade de Letras e na Biblioteca Geral da mesma 
Universidade, de que destacamos as conferências, os respectivos relatos e 
comentários, as dissertações de exame de Estado, os exercícios escritos nas 
aulas e os realizados em casa, as lições modelo e os sumários, produzidos no 
âmbito das disciplinas de Metodologia Geral das Ciências da Natureza e de 
Metodologia Geral das Ciências Matemáticas, regidas, respectivamente, por 
Eusébio Tamagnini e por Luciano António Pereira da Silva, substituído mais 
tarde, por João Pereira da Silva Dias, complementada com a análise dos textos 
publicados no Arquivo Pedagógico. Boletim da Escola Normal Superior de 
Coimbra (1927-1930) pretendemos clarificar o papel e a importância atribuída 
à metodologia e aos métodos de ensino das ciências no quadro da Escola 
Normal Superior da Universidade de Coimbra, bem como identificar e 
caracterizar quais daqueles eram mobilizados para ensinar as ciências, 
matemática e da natureza, nos estabelecimentos de ensino secundário e que 
representações deles iam construindo os futuros professores. 
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1. À escala europeia, o século XIX, é considerado, no domínio 
científico, como o século das explosões1, conhecendo avanços assinaláveis, no 
domínio da Matemática, da Física, da Química, das Ciências da Terra, da Vida, 
do Homem e Ciências Biomédicas. O final do século assistiu ao 
desenvolvimento das Ciências Humanas e Sociais devedoras de uma narrativa 
mecanicista-evolucionista e cuja afirmação inequívoca ocorreu já em pleno 
século XX. Portugal constituiu, fundamentalmente, um centro recetor de 
modelos e métodos, contudo a comunidade científica portuguesa estava 
atenta à renovação que ocorria lá fora, onde viagens científicas e estágios em 
laboratórios e outras instituições europeias constituíram veículo para a sua 
atualização2

Conservou-se a crença na evolução das sociedades, de raiz iluminista, 
justificada pela fé na ciência e na perfectibilidade humana, o que pressupunha 
confiar nas virtualidades da educação que agora se queria científica, condição 
necessária para a pretendida regeneração nacional

. 
Entre nós a receção destas ideias serviram a emergência de um 

projeto estético, político, ideológico e cultural cuja difusão foi, de resto, 
estimulada, a partir das décadas de sessenta e setenta do século XIX, pela 
política de melhoramento das vias de comunicação liderada por Fontes 
Pereira de Melo, facilitadora da maior penetração e circulação da cultura e das 
ideias que ecoavam pela Europa. Um projeto cultural que conferia um valor 
hegemónico à ciência e de natureza eclética devedor do pensamento de 
Auguste Comte mas permeável às influências das ideias de Herbert Spencer 
(lei da evolução) ou Stuart Mill, que integravam o transformismo (Lamarck), o 
evolucionismo de Charles Darwin, o empirismo e o materialismo e, por vezes, 
até a influência de pensadores de orientação organicista (Schäffe, Vitry, 
Worms, Bordier, De Greef). Nas últimas décadas de Oitocentos, o positivismo 
disseminou-se em termos académicos e vulgarizou-se junto da opinião pública 
ilustrada. Algumas instituições de ensino público difundiram e constituíram 
centros de propagação do cientismo. O positivismo acabou por disseminar-se 
por diferentes campos do saber e conquistar espaço no currículo universitário. 

3. Facto ilustrado na 
divulgação do pensamento pedagógico de Spencer4

                                                                 
1 Cf. TATON, René. 1994-1995. Histoire Générale des Sciences. Paris: Quadrige/PUF. 
2 Cf. PEREIRA, Ana Leonor; PITA, João Rui. 1993. Ciências. TORGAL, L. R.; ROQUE, J. L.. 
Os Liberalismos (1807-1890). Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 653-667. 
3 Cf. CATROGA, F. 1993. Os caminhos polémicos da «geração nova». TORGAL, L. R.; 
ROQUE, J. L.. Os Liberalismos (1807-1890). Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 569-581. 
4 Cf. FERREIRA, António Gomes; MOTA, Luís. 2011. Influencias del positivismo 
evolucionista de Herbert Spencer en la educación en Portugal. HERNÁNDEZ DÍAZ, José 
Maria. Influencias Inglesas En La Educación Española e IberoAmericana. Salamanca: 
Hergar Ediciones Antema/Alexia Cachazo Vasallo, pp. 615-628. 

, nomeadamente em 
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Coimbra, e a tradução do seu Educação1

A finalidade educativa é, como diz eloquentemente Angiulli, fornecer 
ao indivíduo os meios indispensáveis para preparar e melhorar a própria 
existência no seio da natureza, da família e da sociedade. Ora, quais são os 
conhecimentos que habilitam o homem a converter as forças da natureza em 
utilidade própria, a conservar a saúde, a regular a vida de família no 
cumprimento das funções paternais, a cooperar na ação do organismo social e 
político, na consciência completa do mecanismo nacional, a disciplinar-se 
intelectual, moral e fisicamente? É a ciência e só a ciência. Toda a instrução 
deve ser essencialmente científica; e na demonstração rigorosa desta verdade 
gasta Spencer um longo e primoroso capítulo da sua obra

 com prefácio assinado por Ricardo 
Jorge: 

2

As palavras de Ricardo Jorge atestam bem uma preocupação com a 
divulgação académica e a formação de uma elite, bem como com a fabricação 
de uma opinião pública, denunciando as preocupações pedagógicas e 
educacionais, desde cedo assumidas pela corrente positivista portuguesa, de 
resto, dimensão inerente ao pensamento de A. Comte e de H. Spencer, onde a 
educação é percebida como motor da ascensão civilizacional. À ciência e à 
educação científica estava cometido um papel essencial na conservação do 
indivíduo e da sociedade, do povo e da pátria, como facilmente se depreende 
nas palavras do higienista português. No quadro do paradigma mecanicista e 
evolucionista as reflexões sobre a coisa pedagógica implicaram a mobilização 
dos recentes contributos científicos, nomeadamente da anatomia, da 
psicologia experimental e da antropologia. No sentido de compreender o 
homem como ser total, propuseram-se a analisar cientificamente a evolução 
da criança, dedicando especial atenção às relações entre meio natural e social 
e à escola como lugar central na aprendizagem, seja com recurso à teoria da 
recapitulação abreviada de marca bem spenceriana, como foi o caso de José 
Augusto Coelho

. 

3

                                                                 
1 SPENCER, Herbert. 1884. Educação Intellectual, Moral e Physica, Porto, Livraria 
Moderna. A atualização da grafia é da nossa responsabilidade. 
2 JORGE, Ricardo. 1884. Prefácio. SPENCER, Herbert. Educação Intellectual, Moral e 
Physica, Porto, Livraria Moderna, p.  
3 Cf. FERREIRA, António Gomes; MOTA, Luís. 2011. Influencias del positivismo 
evolucionista de Herbert Spencer en la educación en Portugal. HERNÁNDEZ DÍAZ, José 
Maria. Influencias Inglesas En La Educación Española e IberoAmericana. Salamanca: 
Hergar Ediciones Antema/Alexia Cachazo Vasallo, pp. 615-628. 

, seja mobilizando a anatomia, como acontece com Aurélio da 
Costa Ferreira, identificando a criança como um ser em metamorfose, em 
transformação, anatomicamente diferente do homem, reconhecendo que 
esta ciência básica «estudando e medindo o corpo da criança, pode permitir 
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interpretar a sua individualidade, e orientar o mais conformemente com ela a 
sua higiene a sua educação»1

2. A progressiva cientificização da Educação, de acordo com o 
paradigma positivo-evolucionista, contribuiu para colocar definitivamente na 
ordem do dia a necessidade de formar professores, do ensino secundário que 
após um longo processo, foi institucionalizada em 1901, articulando na sua 
estrutura os domínios científicos, da especialidade e psicopedagógico

. 

2

Criado logo em 1911

. A 
preocupação com uma educação integral científica e sistemática fazia com 
que autores republicanos, como Aurélio da Costa Ferreira, Alves dos Santos e 
Faria de Vasconcelos, pretendessem que a formação de professores devesse 
dar espaço à pedagogia, à metodologia, à psicologia experimental de modo 
que os professores pudessem agir de acordo com as características de cada 
aluno. Deste modo, a formação de professores era pensada, à imagem da dos 
médicos, como preparação de profissionais especialmente capacitados para 
avaliar as condições de aprendizagem dos alunos e para encontrar as soluções 
mais adequadas para cada caso. Sem constituir novidade, não há dúvida que o 
contexto ideológico propiciava a que tais ideias pudessem ser contempladas 
nas propostas políticas sobre a organização da formação de professores. 
Independentemente das hesitações e das dificuldades na implementação das 
medidas, vários governos da 1ª República foram recetivos à necessidade de 
dotar os professores dum conhecimento que articulasse um saber disciplinar 
específico com um saber psicopedagógico fundado numa racionalidade 
científica assente nos princípios da observação e da experimentação. A 
formação de professores foi-se delineando tendo como pressuposto que a 
profissionalidade requeria competências técnicas que deviam resultar da 
articulação dos conhecimentos necessários à função que o docente devia 
desempenhar. Entre esses conhecimentos estavam os de âmbito 
psicopedagógico, que deveriam assegurar que o professor era um especialista 
na arte de ensinar, e que nunca deixaram de ser controversos e de encontrar 
resistências. 

3

                                                                 
1 FERREIRA, António Aurélio da Costa. 1921-1922. Da Mensuração em Anatomia. 
Arquivo de Anatomia e Antropologia. Volume VII. Lisboa, pp. 256-257. Citado por 
PEREIRA, José Augusto; FERREIRA, António Gomes. 1999. António Aurélio da Costa 
Ferreira. Um Educador na Primeira República. Lisboa: Casa Pia, p. 76. 
2 Cf. GOMES, Joaquim Ferreira. 1991. Três modelos de formação de professores do 
ensino secundário. Revista Portuguesa de Pedagogia, Ano XXV, n.º 2 , pp. 1-24. 
3 Decreto de 21 de Maio. 24 de Maio de 1911. Diário de Governo. N.º 120. 

, o ensino normal superior constituiu o primeiro 
momento na história da instrução em Portugal em que a formação de 
professores é atribuída ao ensino universitário. As novas Escolas Normais 
Superiores que iniciaram a sua atividade em 1915, funcionavam anexas às 
universidades de Coimbra e Lisboa, tinham como missão «promover a alta 
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cultura pedagógica e habilitar para o magistério dos liceus, das escolas 
primárias, das escolas primárias superiores, e para admissão ao concurso para 
os lugares de inspetores»1. O currículo conheceu diversas alterações 
legislativas, nalguns casos sem se efetivarem. Quando chega o 28 de Maio de 
1926, o plano de estudos em vigor estava datado de 19182

Na medida em que a admissão se realizava com o bacharelato, obtido 
nas faculdades de Letras ou Ciências, o plano de estudos da Escola Normal 
Superior cuidava apenas, se nos reportarmos às vertentes enunciadas por 
Eusébio Tamagnini, da preparação profissional teórica e da prática 
profissional. Organizada a formação em dois anos, um era dedicado à 
preparação pedagógica e o segundo, à prática pedagógica. O ano de 
preparação pedagógica possuía um elenco de cadeiras anuais, o que lhes 
conferia centralidade no desenho curricular do curso – Pedagogia (com 
exercícios de pedagogia experimental), História da pedagogia, Psicologia 
infantil, as Metodologia geral das ciências do espírito, das ciências 
matemáticas e das ciências da natureza – e cursos semestrais – Higiene geral e 
especialmente a higiene escolar, Moral e instrução cívica superior, 
Organização e legislação comparada do ensino secundário (exclusivamente 
para o curso de habilitação ao magistério liceal) e Organização e legislação 
comparada do ensino primário, e obras complementares e auxiliares da escola 
(para os cursos de habilitação aos magistérios do ensino normal e primário 
superior). As cadeiras de Metodologia geral das ciências matemáticas e das 
ciências da natureza destinavam-se aos alunos-mestres da secção de ciências 
e desenho e a Metodologia geral das ciências do espírito, era apenas para os 
da secção de letras

. 

3. O curso tinha como preocupação dotar os futuros 
professores do ensino liceal e normal primário, de um capital, no âmbito das 
Ciências da Educação, em que a Metodologia se colocou no centro do ensino 
normal competindo-lhe criar um espírito profissional metodizado, sendo a 
ciência aplicada, a ciência dos métodos pedagógicos4

3. A criação, no plano de estudos, das três cadeiras de Metodologia 
geral, de acordo com o critério de classificação das ciências de Wundt, 
revelava, desde logo, uma preocupação de ligação entre a componente mais 
conceptual das Ciências da Educação e o saber ensinar presente na prática 
pedagógica, mobilizando, de igual modo, o saber de ciências como a 
Pedagogia e a Psicologia, para encontrar os caminhos, as orientações a adotar 
para o ensino cumprir os seus objetivos. A ausência de uma cadeira de 

. 

                                                                 
1 Idem, ibidem. 
2 Cf. Decreto n.º 4 900. 5 de Outubro de 1918. Diário de Governo. Iª Série. N.º 120. 
3 Idem, ibidem. 
4 NÓVOA, António. 1989. Os professores: Quem são? Donde vêm? Para onde vão? 
Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa/Instituto Superior de Educação Física, pp. 106-
108. 
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Metodologia de natureza geral, no plano curricular, conduziu a que estas 
diferentes disciplinas de metodologia, provavelmente, se tenham centrado em 
dois polos, ou seja, numa abordagem duma metodologia geral, científica e 
pedagógica, e noutra mais centrada na processologia. 

A análise dos sumários das cadeiras de Metodologia Geral das 
Ciências da Natureza, relativos aos anos letivos de 1928-1929 e 1929-1930, e 
das Ciências Matemáticas, em 1929-19301, cuja lecionação era da 
responsabilidade, respetivamente, de Eusébio Tamagnini e João Pereira Dias, 
confirmam-nos os dois aspetos que acabamos de destacar. No âmbito da 
Metodologia Geral das Ciências da Natureza, Eusébio Tamagnini alternava o 
estudo de questões de educação, de metodologia geral e de processologia2

4. O ano de preparação pedagógica previa a realização de trabalhos 
práticos em todas as cadeiras anuais e semestrais, dos quais, no âmbito das 
Metodologias Gerais das Ciências da Natureza e das Ciências Matemáticas, 
incluíam conferências, exercícios orais, exercícios escritos na aula, um 
exercício escrito em casa e excursões científicas

. 
João Dias Pereira, na cadeira de Metodologia Geral das Ciências Matemáticas, 
iniciava as aulas com a justificação desse estudo e do das Ciências 
Matemáticas, em si. Em sequência, procede à abordagem da metodologia 
científica quando apresentava os processos de raciocínio das ciências exatas. 
Depois, em torno da metodologia pedagógica, encetava o estudo dos 
métodos, modos e processos de ensino das matemáticas. Após algumas 
observações acerca do ensino das matemáticas elementares, debruçava-se 
sobre os axiomas e as definições no ensino e apresentava o valor pedagógico 
da história das matemáticas o que, devemos sublinhar, cujo conhecimento se 
deveria revelar particularmente importante para a utilização do método 
heurístico. Concluía o seu curso com o ensino da aritmética, da geometria e da 
álgebra. 

3. No Arquivo da Universidade 
de Coimbra4

                                                                 
1 Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal Superior de Coimbra – Alunos – 
Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos I. Caixa IV 2ª E 9-5-19; Arquivo da 
Universidade de Coimbra. Escola Normal Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. 
Dissertações. Exercícios Escritos II. Caixa IV 2ª E 9-5-20 
2 Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal Superior de Coimbra – 
Documentos diversos. Caixa IV 2ª E 9-5-17. 
3 Cf. Decreto n.º 4 900. 5 de Outubro de 1918. Diário de Governo. Iª Série. N.º 120. 
4 Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal Superior de Coimbra – Alunos – 
Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos I. Caixa IV 2ª E 9-5-19; Arquivo da 
Universidade de Coimbra. Escola Normal Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. 
Dissertações. Exercícios Escritos II. Caixa IV 2ª E 9-5-20. 

 encontramos alguns trabalhos referentes aos anos de 1917 e 
1930, no âmbito da Metodologia Geral das Ciências Matemáticas, que versam 
os métodos heurístico e o experimental ou de laboratório. A Metodologia 
Geral das Ciências da Natureza apenas um trabalho que trata da experiência 
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como processo de aprendizagem e um ou outro relatório de excursões. Já no 
depósito da Faculdade de Letras, da mesma Universidade, localizámos 
trabalhos de diversa natureza que abrangem um período mais vasto, de 1915 
a 1926, particularmente, para o estudo de Metodologia Geral das Ciências 
Matemáticas, onde se estudaram diferentes métodos1

Numa primeira aproximação ao conjunto de trabalhos podemos, em 
primeiro lugar, enunciar, com brevíssima caracterização, os diferentes 
métodos que foram objeto de estudo. Na sua sequência seria importante 
clarificar conceitos a partir de duas dicotomias estabelecidas em certos 
trabalhos, como sejam a diferença entre métodos e processo ou modo e, uma 
outra entre métodos de construção e métodos de ensino. Num exercício sobre 
o método de laboratório, o seu autor

. 

2 começa por distinguir método e 
processo ou modo, considerando que o método «consiste no arranjo do 
assunto», enquanto o processo seria a «maneira de o apresentar aos alunos», 
concluindo enumerando os mais importantes de cada categoria. Passa depois 
em revista, com recurso a uma caracterização resumida, os diferentes 
métodos, referindo o método sintético, «caracterizado por partir do 
conhecido para o desconhecido», o analítico, «ao contrário do anterior, parte 
do desconhecido para o conhecido», o dedutivo, «parte do geral para o 
particular» e o indutivo, «partindo de uma proposição particular para uma 
proposição geral, ou seja, dos casos simples para as leis». Refere, ainda, 
outros três métodos, o socrático que, nos termos do autor, «consiste em 
conduzir o aluno por meio de perguntas habilmente feitas, a convencer-se de 
uma certa verdade», o heurístico, onde cabe ao professor fazer «ao aluno 
uma série de perguntas para o levar a descobrir uma determinada verdade», 
também denominado «método da descoberta» e, finalmente, o método de 
laboratório, onde se «passa do concreto para o abstrato e a sua característica 
está em criar o interesse no espírito do aluno». Para fixarmos os métodos 
deve referir-se, ainda, o método de exaustão, atribuição dos matemáticos do 
século XVIII e que, segundo a aluna-mestra Maria Balacó, já era «empregado 
por Euclides, Aristóteles, etc.» e foi utilizado quando se tratou «de 
infinitamente grandes e infinitamente pequenos» e resolveu-se «por uma 
redução ao absurdo». O método dos limites, mais recente, «não é mais que a 
forma moderna do método de exaustão»3

                                                                 
1 Os trabalhos não têm localização específica pois a Faculdade de Letras não tem um 
arquivo histórico organizado. A sua localização e consulta foi-nos amavelmente 
permitida pela sua bibliotecária Dr.ª Isabel Gaspar. 
2 SERRÃO, José de Lemos de Castro. 29 de Junho de 1920. Exercício de Metodologia das 
Ciências Matemáticas. Método de Laboratório – Sua Análise. Depósito da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra. 
3 BALACÓ, Maria Eulália. 26 de Maio de 1924. Método das Ciências Matemáticas. 
Depósito da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

. Quanto aos processos, que não 
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cabe tratar aqui, José Serrão, refere o processo de exame, o de recitação, o de 
lição, o genético e o processo individual1

Os métodos, por sua vez, aparecem divididos naqueles que são de 
construção daqueloutros que são de ensino. Os primeiros possibilitam a 
aquisição de verdades novas, por «dedução doutras mais gerais (sínteses) ou 
por indução doutras mais particulares (análises)». A investigação das 
verdades, por este modo, constitui os métodos. Nos métodos de ensino a 
indução e a dedução constituem, segundo o aluno-mestre, mais «operações» 
dos métodos

. 

2

Aqui é inevitável assinalar a similitude com a operacionalização dos 
conceitos de método, processo e forma no âmbito da metodologia onde, 
como assinalava Adolfo Lima, não existia consenso, acontecendo que alguns 
autores utilizavam, por exemplo, método e processo como sinónimos

. 

3. O 
aluno-mestre António Barbosa concluiu o seu trabalho defendendo que 
deveria ensinar-se analiticamente pois assim se mantinham os alunos 
interessados e se lhes desenvolvia a inteligência considerando, ainda, que o 
melhor método era o heurístico4

De igual modo na síntese da conferência de Manuel Dias Fernandes, 
intitulada Método dedutivo e indutivo, elaborada por Manuel António Braga 
da Cruz, o relator salienta que «devemos fazer a educação tomando para base 
as tendências do aluno, e como as das crianças são maiores para as coisas 
concretas, devemos seguir o método indutivo». Preocupações que ilustram a 
preocupação na Escola Normal Superior, em Coimbra, com a necessidade dos 
futuros professores conhecessem psicologicamente o aluno para melhor saber 
adequar o seu ensino. Despertar a curiosidade e o interesse da criança 
necessitava de algo que estivesse «na relação direta com a sua observação e a 
sua atividade»

. 

5

                                                                 
1 SERRÃO, José de Lemos de Castro. 29 de Junho de 1920. Exercício de Metodologia das 
Ciências Matemáticas. Método de Laboratório – Sua Análise. Depósito da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra. 
2 BARBOSA, António. 14 de Maio de 1923. Os Métodos das Ciências Matemáticas. 
Métodos de indução e dedução. Depósito da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. 
3 Cf. LIMA, Adolfo. 1927. Metodologia. Lições de Metodologia professadas na Escola 
Normal Primária de Lisboa. 2 Volumes. Lisboa: Livraria Ferin, Torres & C. 
4 BARBOSA, António. 14 de Maio de 1923. Os Métodos das Ciências Matemáticas. 
Métodos de indução e dedução. Depósito da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. 
5 Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal Superior de Coimbra – Alunos – 
Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos II. Caixa IV 2ª E 9-5-20. 

, o que implicava estudar e conhecer a Psicologia infantil, 
cadeira dedicada ao conhecimento «científico da natureza física e psíquica da 
criança» que visava preparar o futuro professor do ensino liceal para 
«subordinar os métodos de ensino às necessidades individuais da criança, 
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tendo em atenção as particularidades fisiológicas e psicológicas de cada 
uma»1

5. A explicitação com a preocupação em «objetivar o ensino da 
matemática, concretizando nas suas múltiplas aplicações»

. 

2 vem precisamente 
no sentido de captar a atenção e o interesse dos alunos. Para alguns alunos e 
alunas-mestras um dos que melhor serve este objetivo é o método de 
laboratório que consiste «em fornecer as noções matemáticas sob a forma de 
casos concretos, quer tirados da observação de fenómenos correntes, quer da 
experimentação no campo das ciências físico-químicas ou histórico-naturais»3

O método experimental ou de laboratório remonta às primeiras 
décadas do século XX e filia-se no trabalho, segundo Maria Helena Ferreira de 
Castro, de Klein e a «União para o avanço do ensino das Ciências 
Matemáticas», dos ingleses como Cayley, Clifford, Newcomb, Herbert Spencer 
e Perry, dos pedagogos norte-americanos Young e Moore. Apesar de a França 
que não ter acompanhado «com igual entusiasmo essa transformação»

. 

4, o 
método encontraria acolhimento nos trabalhos de Laisant (1841-1920) que 
considerava que todas as ciências são experimentais5

O método assentava fundamentalmente em três coordenadas, 
despertar nos alunos interesse pelos assuntos, estabelecer uma estreita 
correlação entre os capítulos da matemática e com as outras ciências e uma 
terceira vertente, os conhecimentos deviam ser ministrados partindo do 
concreto para chegar ao abstrato. Mobilizando o pensamento dos pedagogos 
modernos, não só acerca da matemática mas de qualquer disciplina, 
considerou a aluna-mestra Maria Helena Ferreira de Castro, na sua 
conferência, que a condição primeira para que os alunos aproveitassem com o 
ensino é que tivessem interesse pelo que se lhes ensinava. O trabalho de 
aprendizagem seria penoso e de resultados pouco satisfatórios se os alunos 
não aprendessem com interesse. No caso particular da matemática, 

. 

                                                                 
1 VASCONCELOS, F.. S. d.. Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental. Lisboa: Antiga 
Casa Bertrand – José Bastos e C.ª Editores. 
2 QUINTANILHA, Aurélio Pereira da Silva. 24 de Junho de 1920. Metodologia das 
Ciências Matemáticas. O método de Laboratório no Ensino Secundário. Depósito da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
3 Idem, ibidem. 
4 ALCÂNTARA, Mário de Carvalho. 7 de Março de 1930. Relatório de conferência na 
cadeira de Metodologia das ciências matemáticas «Método Experimental (ou de 
Laboratório) nas Matemáticas Elementares». Por Maria Helena Guimarães Ferreira de 
Castro, 28 de Fevereiro de 1930. Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal 
Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos II. Caixa 
IV 2ª E 9-5-20. 
5 Cf. LAISANT, C. A.. 1911. L'Éducation fonde sur la science. Paris: S. e.; LAISANT, C. A.. 
1907. La Mathématique. Paris: Gauthier-Villars; LAISANT, C. A.. 1906. La 
Mathématique. Genève: Lib. Georg. 
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sublinhava-se a necessidade de atender a este fator psicológico, mesmo com 
sacrifício da exatidão das proposições. O professor deveria empenhar-se em 
despertar o interesse dos seus alunos, embora tivesse de sacrificar, por vezes, 
a ordem e o rigor que caracterizam a matemática, bastando que aproveitasse 
a curiosidade natural da criança uma vez que as crianças dirigem, às pessoas 
que as cercam, perguntas sobre os factos que observam. Considerava que 
para a criança só poderia despertar interesse o que estivesse em relação 
direta com a sua observação e a sua atividade. Os problemas que o professor 
de matemática deveria passar aos seus alunos nunca deveriam ser alheios à 
sua experiência e observação, única maneira de obter a sua curiosidade pela 
solução de problemas1

A experiência e a observação mostravam que era mais difícil adquirir 
uma noção nova, inteiramente desligada doutras noções já adquiridas, do que 
adquirir uma noção estreitamente ligada com outras já aprendidas. Os 
pedagogos modernos aconselhavam, ainda segundo a aluna-mestra, a fazer o 
estudo da matemática de modo a relacionar intimamente os diferentes 
capítulos da matemática, e mais ainda, a associar o estudo da matemática 
com outras disciplinas, especialmente com a física e geografia. Mobilizando as 
experiências na época, sublinhava-se que se fazia o estudo dos diferentes 
capítulos da matemática em paralelo, de modo que se pusessem em evidência 
as relações que existissem entre eles. Sempre que surgisse a oportunidade de 
mostrar estas relações o professor deveria aproveitar, para que o aluno, mais 
facilmente, fixasse as novas noções

. 

2

Ponto fundamental era o estudo partir do concreto para o abstrato. O 
método de laboratório evitaria o inconveniente de apresentar aos alunos mais 
novos as definições com um aspeto dogmático, fórmulas e demonstrações 
perfeitamente lógicas, pois reconhecia a origem experimental da matemática 
e propunha que se levasse o aluno a reconhecer a necessidade da matemática 
por algumas experiências materiais

. 

3

                                                                 
1 ALCÂNTARA, Mário de Carvalho. 7 de Março de 1930. Relatório de conferência na 
cadeira de Metodologia das ciências matemáticas «Método Experimental (ou de 
Laboratório) nas Matemáticas Elementares». Por Maria Helena Guimarães Ferreira de 
Castro, 28 de Fevereiro de 1930. Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal 
Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos II. Caixa 
IV 2ª E 9-5-20. 
2 Idem, ibidem. 
3 MONTEIRO, Mercês de Jesus Lopes. 31 de Maio de 1917. Exercício de Metodologia de 
Ciências Matemáticas. Método de Laboratório. Arquivo da Universidade de Coimbra. 
Escola Normal Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. Dissertações. Exercícios 
Escritos II. Caixa IV 2ª E 9-5-20. 

. O recurso ao jogo e a atividades lúdicas, 
como o dominó, o loto, etc., coleções concretas de objetos, permitiriam 
ensinar às crianças a contar sem que duvidassem das abstrações naturais 
indispensáveis, levando a criança exercitar no cálculo mental, dimensão 
importante para o desenvolvimento das faculdades necessárias para a 
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aritmética1. Para Mercês Monteiro, o aluno, depois de considerar um número 
suficiente de casos especiais, seria capaz de generalizar e passar ao abstrato. 
O método de laboratório, insistindo na parte experimental e concreta da 
matemática não é inimigo da matemática abstrata, testemunhava esta aluna-
mestra num exercício sobre o método, e não teria por fim eliminar toda e 
qualquer matemática desta natureza2

Antes de concluir duas notas que deveriam, segundo os autores, ser 
consideradas. O método aconselha que a matemática seja estudada pela 
ordem histórica da sua evolução. Não deveria ser ensinada como uma ciência 
já feita. O professor para ensinar determinado assunto, deveria começar por 
apresentar, aos seus alunos, qualquer problema material que com esse 
assunto se relacionasse, e que estivesse em conformidade com o 
desenvolvimento do aluno. Os alunos, na resolução do problema, sentiriam 
necessidade de adquirirem os respetivos conhecimentos matemáticos. Seria 
então que o professor os deveria orientar, de modo que eles, por si, 
chegassem a estabelecer os conhecimentos de que precisavam

. 

3. Por último, a 
lição nunca seria marcada com limites fixos, em cada lição avançar-se-ia, mais 
ou menos, conforme o professor reconhecesse que os seus alunos teriam 
maior ou menor facilidade na compreensão das matérias. Deste modo, 
sempre que o professor reconhecesse que os seus alunos encontravam uma 
dificuldade, deveria interromper a exposição e procurar nos antecedentes 
desse assunto aquele que, mal compreendido, fizesse, nesse momento, falta 
ao aluno para progredir4

                                                                 
1 ALCÂNTARA, Mário de Carvalho. 7 de Março de 1930. Relatório de conferência na 
cadeira de Metodologia das ciências matemáticas «Método Experimental (ou de 
Laboratório) nas Matemáticas Elementares». Por Maria Helena Guimarães Ferreira de 
Castro, 28 de Fevereiro de 1930. Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal 
Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos II. Caixa 
IV 2ª E 9-5-20. 
2 MONTEIRO, Mercês de Jesus Lopes. 31 de Maio de 1917. Exercício de Metodologia de 
Ciências Matemáticas. Método de Laboratório. Arquivo da Universidade de Coimbra. 
Escola Normal Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. Dissertações. Exercícios 
Escritos II. Caixa IV 2ª E 9-5-20. 
3 MAGALHÃES, António Pereira de. Maio de 1917. Metodologia das ciências 
matemáticas. Método de laboratório. Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola 
Normal Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos 
II. Caixa IV 2ª E 9-5-20. 
4 ALCÂNTARA, Mário de Carvalho. 7 de Março de 1930. Relatório de conferência na 
cadeira de Metodologia das ciências matemáticas «Método Experimental (ou de 
Laboratório) nas Matemáticas Elementares». Por Maria Helena Guimarães Ferreira de 
Castro, 28 de Fevereiro de 1930. Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal 
Superior de Coimbra – Alunos – Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos II. Caixa 
IV 2ª E 9-5-20. 

. 
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6. Do conjunto de trabalhos dedicados ao método heurístico, um em 
particular, revelou qualidade pois mereceu a sua publicação no Arquivo 
Pedagógico, revista da Escola Normal Superior da Universidade de Coimbra1. 
O artigo era, originalmente, um exercício escrito apresentado por Carrington 
da Costa, na cadeira de Metodologia Geral das Ciências Matemáticas, na 
Escola Normal Superior, no ano letivo de 1929-1930. O seu autor procurou 
elencar contributos para o desenvolvimento do método, particularmente, na 
sua passagem do domínio científico para o pedagógico. Atribuiu a Jean 
Jacques Rousseau a primeira caracterização completa do método heurístico, 
por este pugnar pela aplicação da observação a qualquer conteúdo e por fazer 
depender a cientificidade das observações se estas produzissem ideias 
verificáveis. É o princípio constante no Emílio, o valor das observações, será 
proporcional à possibilidade que oferece para a resolução de problemas. Na 
resumida história que elaborou para o método, Rui Carrington da Costa, dá 
conta das referências em Herbert Spencer2, da sua difusão e utilização em 
Inglaterra e na América e a quase nula divulgação em França, com exceção da 
receção de Charles-Ange Laisant e o seu L´éducation fondée sur la science3 
que, devemos referi-lo, foi republicado em 2010 em língua inglesa4. Conclui 
com uma nota de M. Buyse sobre o método da redescoberta. Em Portugal, 
identifica o contributo de João Pereira Dias5, seu professor da cadeira de 
Metodologia Geral das Ciências Matemáticas, de José Guerreiro Murta6 e, 
finalmente, as ideias expressas por Adolfo Lima que, sublinhemos, classifica 
como processo e não como método, o método da redescoberta7

Como reconhece Rui Carrington, Rousseau lançou uma ideia que a 
pedagogia veio a desenvolver e fundamentar quanto ao seu valor didático. E o 
autor posicionando-se como evolucionista spenceriano, mobiliza a lei da 
recapitulação abreviada, ainda que numa versão limitada pelas objeções de 
Claparède, e sustenta a existência de «pontos de contato entre certas funções 
na criança e na raça»

. 

8

                                                                 
1 Arquivo da Universidade de Coimbra. Escola Normal Superior de Coimbra – Alunos – 
Conferências. Dissertações. Exercícios Escritos II. Caixa IV 2ª E 9-5-20; COSTA, Rui 
Carrington. 1930. Método heurístico. Arquivo Pedagógico. Volume IV: 69-86. 
2 SPENCER, Herbert. 1930. De l'éducation intellectuelle, morale et physique. Paris: 
Librairie Félix Alcan. 
3 LAISANT, Charles-Ange. 1911. L’Éducation Fondée sur la Science. Paris: S. e. 
4 LAISANT, Charles-Ange. 2010. L’Éducation Fondée sur la Science. S. l.: BiblioLife. 
5 Cf. DIAS, João Pereira. 1927. Correlação de assuntos no ensino das matemáticas 
elementares. Arquivo Pedagógico. Volume I. N.º 4: 336. 
6 MURTA, J. Guerreiro. 1927. Como se aprende a estudar. Lisboa: Livraria Sá da Costa. 
7 Cf. LIMA, Adolfo. 1927. Metodologia. Lições de Metodologia professadas na Escola 
Normal Primária de Lisboa. 2 Volumes. Lisboa: Livraria Ferin, Torres & C. 
8 COSTA, Rui Carrington. 1930. Método heurístico. Arquivo Pedagógico. Volume IV: 74. 

, o que o leva a concluir que o método deve respeitar a 
forma como a humanidade adquiriu conhecimentos, isto é, se a inteligência 
humana, para fundar as bases da ciência, seguiu um conjunto de processos e 
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procedimentos, para Rui Carrington da Costa, a criança deveria decalcar esse 
caminho. 

Destaca, de seguida, o fato de a criança tomar conhecimento dos 
objetos, nos primeiros anos, sozinha, e de igual modo, aprende a língua pois, 
como enfatiza, a criança descobre e resolve qualquer problema desde que isso 
a interesse. Ora, era aqui que Rui Costa pretendia chegar. O interesse prende 
a atenção, o que leva a uma concentração da consciência e constitui «ponto 
de partida de associação de ideias e lembranças»1, sendo mais intensa na 
atenção voluntária pois permite combater a distração. A contaminação de 
ideias ocorre, continuamos a seguir o autor, quando existe interesse 
emocional, isto é, desde que a nova ideia se associe a uma antiga (Herbart). 
Por outro lado, existe como que uma relação diretamente proporcional entre 
a intensidade da atenção e a conservação na memória (Locke), fato 
comprovado pela psicologia experimental. O interesse evolui com o 
desenvolvimento da criança, daí a importância do conhecimento da evolução 
da criança e da sua natureza nas suas diferentes fases, visível pelos interesses 
manifestados. Pelos aspetos aduzidos, sublinha Costa, se mede a importância 
do interesse no método da redescoberta, guia seguro pelo respeito da lei de 
recapitulação abreviada, garantia de uma «atenção que tornará a memória de 
fixação mais viva»2

Conjugando reflexão e raciocínios pessoais com algumas indicações 
do professor, pretende-se que o aluno descubra as verdades que se 
pretendem ensinar. Método ativo que obriga as crianças a trabalhar, sendo 
que o que descobre é propriedade sua. Para além dos conhecimentos 
adquiridos representa um ganho na formação da personalidade, tomando 
consciência das suas forças, confiança em si própria e gosto ao trabalho. Ao 
professor está cometido o papel de apoio sempre que necessário, paciência 
para que o aluno chegue às conclusões e, no final, salientando o percurso 
realizado. No domínio específico da Matemática, alerta Carrington, indicará 
com clareza os dados e pedidos de uma questão, bem como símbolos e 
termos usados, analisará casos possíveis e recapitulará conhecimentos 
anteriores necessários. Por este método se «procura desenvolver as 
faculdades de observação, de raciocínio e juízo»

, indicação de que podemos colocar o aluno na posição de 
descobridor. 

3

                                                                 
1 Idem, ibidem. 
2 Idem, ibidem: 75. 
3 Idem, ibidem: 76. 

. 
Interrogar é uma arte, destaca Rui Carrington da Costa, a propósito 

da elaboração de perguntas que sirvam o método heurístico, apresentando 
um caso prático em que se pretende que o aluno chegue à conclusão de que 
as diagonais de um retângulo são iguais, salientando que a elaboração de 
perguntas que sirvam o método heurístico, devem ser mais abertas, menos 
dirigidas e não podem encerrar qualquer tipo de resposta. 
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Ao concluir, o autor destaca o contributo do método para o 
desenvolvimento intelectual dos alunos com contato permanente com as 
verdades científicas, o fato de cultivar o espírito de observação servindo uma 
memorização sem esforço e, através daquilo que considera um método 
racional, forma a capacidade de abstração dos alunos permitindo a elaboração 
de ideias abstratas, evitando recebê-las passivamente. Cria o hábito de 
raciocinar com justeza e precisão, pensando com método. Uma auxiliar 
importante do método da redescoberta é a história da ciência pois, como 
escreve o autor, «é preciso ainda mostrar às crianças o caminho que se seguiu 
para se criar a ciência do nosso século, para que ela possa ver e avaliar os 
esforços e os métodos pelo qual o espírito humano se elevou em alto voo»1

Numa apreciação mais fina, ainda que provisória, a cadeira conduzida 
por João Pereira Dias, parece traduzir melhor esta nossa análise, muito visível 
nas conferências, exercícios e trabalhos que chegaram até nós, muito 
especialmente, nos métodos escolhidos, como o de laboratório e o heurístico, 
centrando a sua preocupação nos interesses dos alunos e no desenvolvimento 
da sua autonomia, aspetos caros ao movimento da Escola Nova e fato tanto 

, 
colocá-la a escutar a história da ciência e a repetir as experiências formará, 
defende Rui Carrington, as crianças no espírito científico. 

NOTAS FINAIS 

Apesar das vicissitudes que desde a sua origem acompanharam o 
quotidiano da Escola Normal Superior, da Universidade de Coimbra, a verdade 
é que dotada de um corpo docente universitário, cientificamente preparado e 
atualizado, no sentido em que acompanhava o desenvolvimento científico 
europeu e norte-americano nos diferentes domínios do saber, como, de resto, 
o demonstram as viagens aos estrangeiro levadas a cabo por alguns dos seus 
docentes, o ensino normal que visava a formação de professores para o 
ensino secundário durante a República (1910-1926), em Coimbra, parece ter 
incorporado a crescente cientifização da educação, com recurso aos 
contributos da pedagogia e da psicologia experimental, contribuindo para o 
desenvolvimento dos seus primeiros passos em Portugal, de que serão 
exemplo os estudos de Alves dos Santos, bem como as problemáticas centrais 
do movimento da Escola Nova. 

As próprias práticas conduzidas no âmbito das Metodologias Gerais 
parecem indicar que, bem para além da retórica, a oferta de formação, como 
diríamos hoje, procurou dotar os futuros professores dos ensinos secundário e 
normal primário de uma sólida formação científica, no âmbito das ciências da 
educação e norteada pelas coordenadas caras ao movimento da Escola Nova, 
dimensão visível até nas referências bibliográficas e nos autores chamados à 
coação. 

                                                                 
1 Idem, ibidem: 85. 
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mais assinalável, por se tratar da metodologia do ensino da Matemática. Em 
termos comparados devemos destacar o fato de ambos os métodos apelarem 
à mobilização história da Matemática no ensino da Matemática, como meio 
que permite (re)encarar a Matemática como uma ciência experimental, 
apelando a um método ativo, com recurso ao ensino pela descoberta. 
Finalmente, o próprio programa elaborado por este professor parece 
responder melhor aos desafios que se colocavam a uma cadeira desta 
natureza nas primeiras décadas do século XX, a começar pela estrutura que 
apresenta com uma organização lógica, uma ordem e uma hierarquia 
acompanhada de uma economia de texto, o que nem por isso impede a 
compreensão do trabalho ali desenvolvido. 
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Com a publicação dos Estatutos da Universidade são introduzidos os 
estudos naturais em Coimbra. Domingos Vandelli foi Director do Gabinete de 
História Natural e impulsionou as obras do Jardim Botânico, sendo sucedido 
pelo importante Botânico F.A. Brotero que constitui um herbário e publica a 
importante Flora Lusitanica. Após as invasões francesas, a Botânica em 
Coimbra sofreu uma quebra durante 65 anos e ganharia novo fôlego partir de 
1873, com Júlio Henriques na direcção do Jardim. Henriques começou a reunir 
objectos e espécimes botânicos para organizar um “museu botânico” no 
Colégio de S. Bento dispondo de alguns modelos entre o material reunido. Em 
1881 o museu recebeu uma caixa de modelos de sementes de vinhas 
americanas, denotando preocupação com a «Phylloxera» nas castas europeias 
plantadas no Jardim. Ao longo dos 12 anos seguintes foi adquirindo modelos a 
reconhecidos fabricantes como Brendel(24,9%), Jauch-Stein (20%), Auzoux, 
Deyrolle, entre outros. Seleccionou-os criteriosamente de modo a obter um 
conjunto que abrangesse os temas que ensinava nas suas aulas de Botânica e 
também para complementar o acervo do museu. Muitos dos modelos 
botânicos são ampliações de flores e frutos, muitos deles com peças 
amovíveis sequencialmente, mostrando pormenores do interior, sendo a 
maioria feitos de papier-mâché ou gesso. A característica mais importante 
destes objectos, presentemente em contexto museológico, é o facto de 
estarem associados a outra entidade: a espécie. Assim, os modelos botânicos 
representam um tema natural complexo, constituindo uma rede de 
representação simbólica que interessa preservar enquanto testemunhos da 
História da Botânica e do seu ensino. 

 

INTRODUÇÃO 
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A História dos modelos botânicos utilizados por Júlio Henriques nas 
suas aulas de Botânica é parte integrante de um estudo mais abrangente 
acerca destes e outros modelos dos acervos da Universidade de Coimbra, no 
âmbito da investigação efectuada na dissertação do Mestrado em Museologia 
e Património Cultural (AMARAL, 2011), em vias de publicação. Os modelos 
botânicos foram observados e analisados quanto aos materiais, fabricantes, 
estado de conservação, se são simples ou constituídos por mais do que uma 
peça, também se são estáticos ou desmontáveis para visualização de 
pormenores ocultos. Foram consultadas fontes primárias e secundárias, que 
permitiram a identificação dos modelos e um contributo relevante para o 
conhecimento da sua História. No seio científico da Europa de Leste e nos 
Estados Unidos, entre meados do séc. XVIII e o séc. XIX, eram produzidos e 
vendidos modelos. Alguns mimetizavam o mundo natural e artificial, outros 
projectavam como este se poderia tornar. Através dos modelos conseguia-se 
ver o demasiado pequeno ou o exageradamente grande, podia-se mostrar 
analogias, demonstrar teorias ou meramente exibir em exposição (HOPWOOD 
e CHADAREVIAN, 2004). Director do Jardim Botânico desde 1873, Júlio 
Henriques dava também forma ao Museu Botânico, que foi enriquecendo com 
material relacionado com a Botânica, como objectos etnográficos, amostras 
de madeira exótica e espécimes naturais vindos sobretudo de Macau, de 
Timor e das antigas colónias portuguesas em África. Ao longo do tempo foi 
diversificando ainda mais o museu e publicava regularmente, no Annuario da 
Universidade de Coimbra, no Boletim da Sociedade Broteriana e n’ O Instituto 
o desenvolvimento da Botânica em Coimbra e também reflexões acerca das 
dificuldades que sentia enquanto professor e director do Jardim Botânico. 
Deixava por vezes listas de modelos comprados em cada ano, o que permitiu a 
localização temporal de muitos dos modelos em estudo (ex. HENRIQUES, 
1889). Ao longo de 17 anos (1876-1893), Júlio Henriques escolhia 
criteriosamente o tipo de modelos que adquiria a reconhecidos fabricantes 
como Brendel, Dr. Auzoux, Deyrolle, entre outros. Para as aulas adequavam-se 
ampliações de temas botânicos como flores, frutos e anatomia vegetal (Figura 
1, a). Para o museu referia a compra de modelos feitos de tecido fabricados 
por Jauch-Stein, conhecidos por “Flora artefacta”. Estes eram fabricados à 
escala real, em séries numeradas de plantas medicinais, apelativas para 
integrarem exposições (Figura 1, b).  
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a b
  

O ESTABELECIMENTO DO ACERVO BOTÂNICO  

No início da direcção de Júlio Henriques, em 1873, o Museu de 
História Natural não funcionava, na prática, como uma instituição única, 
estando as colecções botânicas a cargo de Henriques, com as quais deu início 
ao que chamava “museu botânico” . Ao longo de trinta anos, o professor 
imprimiu no museu o seu cunho pessoal e utilizou o critério do ensino da 
Botânica para a organização das colecções existentes e para a aquisição de 
novos objectos. Três anos após ter tomado posse da direcção do Jardim 
Botânico em 1873, Júlio Henriques começa a organizar o museu na antiga 
sacristia do convento (Colégio de S. Bento), onde colocou tudo o que tinha 
encontrado no Museu de História Natural, relacionado com Botânica. Nessa 
altura o museu já tinha alguns modelos e o docente utilizava-os nas suas 
aulas, referindo-se a eles segundo a sua casa de fabrico (HENRIQUES, 1876). 
Após uma inspiradora viagem de visita ao jardim botânico real de Kew 
(Londres, Inglaterra), em 1878, Henriques encomendou duas grandes 
remessas de objectos vindos de Macau (CÔRTE-REAL et al., 1880) e Timor 
(GRAÇA, 1882). Constavam destas remessas sobretudo objectos etnográficos, 
artefactos, espécimes de História Natural, extractos, bem como amostras de 
produtos industriais, aproximando-se assim o Professor do seu objectivo de 
enriquecer e ampliar o museu e recursos para o ensino.   

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DA BOTÂNICA EM 
COIMBRA: O PAPEL DOS MODELOS NAS AULAS DE JÚLIO HENRIQUES 

Henriques refere que, em 1881, o museu recebeu uma caixa de 
modelos de sementes de vinhas americanas, oferta da «Eschola d’agricultura 
de Montpellier». É de notar a pertinência desta oferta em relação às 
preocupações de Henriques, que coordenava a plantação de vinhas no jardim 
botânico, afectadas pela «Phylloxera», praga que dizimava as castas vinícolas 
europeias, deixando apenas viáveis as castas americanas (HENRIQUES, 1881). 

Figura 1 – Modelos botânicos 
utilizados por Júlio Henriques 
para as aulas de Botânica e para 
o museu botânico. a- modelo de 
amora, fabricante Brendel, 
ampliação.; b- modelo do 
algodoeiro, fabricante Jauch-
Stein, escala natural. Acervo de 
Botânica da Universidade de 
Coimbra. Fotografias museu 
digital do Museu da Ciência 
(http://museudaciencia.inwebo
nline.net/). Barra ~5 cm. 
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A compra dos modelos ao longo dos anos esteve sempre relacionada com as 
motivações de Henriques enquanto professor ou com vista a complementar a 
exposição que preparava no museu. Recebia variados objectos quer por 
compra quer oferecidos mas os modelos eram comprados por sua iniciativa. 
Apesar de adquirir modelos de diferentes fabricantes, tinha uma preferência 
explícita pelos da casa Brendel (HENRIQUES, 1885), representações ampliadas 
de temas anatómicos botânicos como a flor, o fruto, pormenores anatómicos 
de plantas, etc. muitas vezes é difíceis de observar em material natural, 
mesmo à lupa.  

Ao longo de vinte e seis anos Henriques tinha ampliado o museu para 
cinco salas, com os espécimes naturais e objectos, entre os quais modelos, 
organizados segundo o sistema taxonómico para plantas vasculares de 
Bentham e Hooker (HENRIQUES, 1892). Os objectos estavam em armários e 
também no centro das salas, dispostos em pirâmide, ficando todos visíveis e 
acessíveis para demonstração (Figura 13, a). Alguns desses objectos são 
reconhecíveis hoje, como o modelo da flor da espécie Rafflesia arnoldii, 
conhecida por medir 1 m de diâmetro e emitir um odor a putrefacção (Figura 
13, b).  

 

 
A partir de 1893 Júlio Henriques começa a sentir dificuldades de 

ordem financeira para continuar a enriquecer de material as aulas e museu, 
pelo que inicia também o declínio da compra de modelos (HENRIQUES, 1894). 
Não há registo algum da compra e utilização dos modelos após jubilação de 
Henriques, em 1918. Durante a direcção do Professor Doutor Abílio 
Fernandes, na década de 1940, todo o material do acervo terá sido reunido na 
galeria onde ainda permanece, no rés-do-chão do Edifício de S. Bento e 
apenas foi retomada a organização do acervo na direcção do Professor Doutor 
José Firmino Mesquita, culminando na primeira exposição permanente, 
intitulada “Biologia, Evolução e Biodiversidade no Mundo Vegetal”. A vertente 

Figura 2 – As colecções de Botânica, em 1892. a- disposição dos espécimes e 
objectos (HENRIQUES, 1892); b- modelo em cera da flor de Rafflesia arnoldii, note-
se que já existia no antigo museu (seta). 
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educativa dos modelos foi também retomada, sendo recurso pedagógico para 
“oficinas didácticas” para crianças durante vários anos (AMARAL, 2011). 

CONCLUSÕES 
Numa época em que os recursos pedagógicos eram baseados em 

material natural, a aula de História Natural poderia ficar limitada, consoante o 
tema a ser apresentado. Sendo o tema em questão, por exemplo, uma flor 
enorme ou um pormenor anatómico muito pequeno, ou então uma planta 
que só existe nos Trópicos ou só floresce numa altura restrita do ano, tornava-
se impraticável a sua exibição. Na ausência do original, o modelo afigurava-se 
como o seu representante quase perfeito e passível de ser visto a qualquer 
altura. Findo o seu papel na ciência e divulgação e ensino de ciência, os 
modelos do acervo científico da Universidade de Coimbra contêm História e 
cultura científica, que podem ser transmitidas pela sua visualização e 
observação, sendo que muitos deles permanecem até hoje visualmente 
apelativos para propósitos expositivos. 

Revelado o percurso histórico destes modelos e com a informação 
adquirida pela observação de modelos em outras secções da Universidade, 
conclui-se que a sua compra e utilização correspondeu a uma tendência 
adoptada na Universidade de Coimbra, tendência esta que já florescia 
também no resto da Europa. Integrados numa colecção com uma História 
singular, os modelos botânicos aliam beleza a história, tendo sido escolhidos e 
adquiridos por um grande vulto da Botânica do séc. XIX: Júlio Henriques. Eram 
peças de destaque no ensino da Botânica e faziam também parte do museu, 
que o docente organizava, segundo critérios que reflectiam a sua simpatia 
pela teoria Darwinista da evolução das espécies (AMARAL, 2011).  
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De uma posição algo confortável no panorama universitário 

português, durante o século XIX, as Ciências da Terra na Universidade de 
Coimbra tiveram de se adaptar, pouco a pouco, a novas realidades trazidas 
pelas reformas da República e pela primazia crescente dos estabelecimentos 
de ensino seus congéneres de Lisboa e do Porto.  

Nos anos difíceis do pós-guerra e, de igual modo, após o instaurar do 
Estado Novo, esta adaptação foi conseguida, em grande medida, graças ao 
contributo infatigável do Professor Anselmo Ferraz de Carvalho (1878-1955), 
director do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico entre 1919 e 1948, 
da Faculdade de Ciências entre 1933 e 1939 e do Instituto Geofísico entre 
1914 e 1948.  

Não são escassos os factos dignos de relevo que os percursos 
históricos da Faculdade de Ciências e da própria Geologia portuguesa devem 
imputar a este notável Professor Catedrático. Cabe-nos, entre estes, relevar 
por ora a longa colaboração de quase três décadas, mantida entre Ferraz de 
Carvalho e Raul Fernandes Ramalho de Miranda, seu fiel assistente e, de 
modo manifesto, quem seguiu de feição mais directa ideias e interesses 
investigativos do seu Mestre, nos quais antevemos: a Sismologia e Física do 
Globo, os estudos de Geografia Física, a Geohistória do território, a Geologia 
colonial e a divulgação e musealização das Ciências da Terra.  

Estas feições reflectem-se na sua obra escrita e acção divulgadora, 
que inclui títulos nas edições Cosmos, a par de um interessante papel pioneiro 
como coleccionador de fósseis e fundador da revista A Terra, nos anos 30. 
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No último quartel do século XVIII e primeiro do século XIX, o Brasil 

recebia um número cada vez maior de naturalistas e estudiosos de Ciências 
Naturais, em sua grande maioria, remanescentes da Universidade de Coimbra. 
Com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 a valorização 
destes estudos tomou um caráter prático. Assim, a 06 de junho de 1818 foi 
criada a primeira instituição brasileira dedicada exclusivamente ao estudo das 
ciências naturais, o Museu Real – mais tarde denominado Museu Nacional – 
no Rio de Janeiro. Foi na gestão de João da Silveira Caldeira, que em 1824, foi 
instalado o Laboratório Químico do Museu Nacional. Natural da Ilha da 
Madeira, em Portugal, o Dr. João da Silveira Caldeira, primeiro diretor do 
laboratório químico formou-se em medicina pela Universidade de Edimburgo 
destacando-se em química. Jovem ainda aperfeiçoou seus estudos em Paris 
com grandes nomes da química como, Louis Nicolas Vauquelin e André 
Laugier, e com o mineralogista René Just Haüy. Em 1825 João da Silveira 
Caldeira publicou o "Nova Nomenclatura Química Portuguesa", no qual ele 
critica o pouco conhecimento de química no Brasil, bem como a carência de 
laboratórios e profissionais na área. Posteriormente o Dr. João da Silveira 
Caldeira foi transferido para a Casa da Moeda e pouco tempo depois veio a 
cometer suicídio. 

INTRODUÇÃO 

No último período do Renascimento a Europa passa mais uma vez por 
marcantes transformações, desencadeadas pela revolução industrial iniciada 
na Inglaterra e que se intensificou no século XVII, propiciando o avanço do 
capitalismo em vários outros países, bem como pela revolução francesa em 
1789. Vamos encontrar, no início do século XIX, uma situação em que a 
economia inglesa é hegemônica e está em franca ampliação de seus mercados 
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econômicos, enquanto a França, sob o comando de Napoleão Bonaparte, luta 
pelo domínio de outros países, inclusive Portugal. Assim, para segurança desse 
país, a família real portuguesa, em 1808 transfere a corte, temporariamente, 
para a sua colônia mais promissora, o Brasil. 

Com a corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro o Brasil foi 
elevado, em 1815, à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, 
começando aí, as primeiras medidas do processo de descolonização do país. 
Nesse âmbito de crescimento os movimentos culturais tomam proporções 
inéditas e surgem instituições como a Academia das Artes, o Museu Real, a 
Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, o Real Horto, a Real Academia dos 
Guardas Marinhos, cabendo destacar o importante papel da recém 
inaugurada Impressa Régia, que muito colaborou para cultura científica no 
Brasil. Após a sua criação inicia-se a publicação dos primeiros livros e 
periódicos nesse país (REIS, 2007).  

Desde o período colonial a institucionalização da ciência no Brasil 
havia encontrado uma cruel resistência, o precário sistema educacional e a 
proibição de instalação de cursos superiores pela corte portuguesa, assim 
como, o rigoroso controle sobre publicações de livros, não ajudavam em nada 
o avanço da ciência no Brasil. Sendo o principal objetivo de Portugal a 
exploração de suas riquezas não havia interesse em alardear os recursos 
naturais aqui existentes e livros que contemplassem estas informações eram 
proibidos de serem publicados e mesmo aqueles autorizados pela metrópole 
às vezes eram recolhidos e queimados, como a obra do jesuíta André João 
Antonil, “Cultura e Opulência do Brasil”, publicada em 1711. Muitas vezes esta 
proibição estava ligada ao temor que tinha a corte portuguesa de que esta 
divulgação pudesse aguçar o interesse de outros países por sua colônia. 
(SANTOS, COUTO, TRETIN, UEHARA, AFONSO-GOLDFARB, FERRAZ, 2010) 

Conforme mencionado anteriormente, presença de D. João VI1

                                                                 
1 D. João VI foi responsável por grandes acontecimentos na história Luso-Brasileira. A 
transferência da Corte portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos brasileiros às 
nações amigas (1808); a assinatura dos tratados de comércio com a Inglaterra (1810); a 
elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves (1815); a repressão militar à 
Revolta Pernambucana (1817); o retorno da família real a Portugal (1821); o 
reconhecimento da independência política do Brasil (1825), proclamada em 1822, por 
seu filho, D. Pedro I. Além desses feitos, o imperador muito auxiliou com a criação da 
Academia das Belas Artes; na Fundação da Academia Militar, da Marinha e de um 
Hospital Militar; na Criação do Jardim Botânico e da Biblioteca Real, dentre outros 
grandes feitos que podem ser apontados como essenciais para o desenvolvimento do 
Brasil. 
 

 e sua 
corte representam o começo de grandes mudanças culturais para o país. 
Atividades independentes de Portugal faziam-se necessárias. Foram então 
abertos os portos brasileiros ao comércio exterior e foram criadas as primeiras 
escolas de nível superior no Brasil. Dentre elas, destacamos a Escola 
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Anatômica, Cirúrgica e Médica (1808) em Salvador, a Academia Médico-
Cirúrgica do Rio de Janeiro (1809), diversos cursos de nível superior foram 
iniciados na Academia Real da Marinha (1808), a Academia Real Militar no Rio 
de Janeiro (1810), na qual, logo a seguir, foram criados cursos de ciências: 
química, física, matemática e botânica. Para além do curso de química, muitos 
outros ofereciam, em seu currículo, conteúdos específicos de química e, 
consequentemente, era necessário atrair para o país profissionais capacitados 
na área a fim de cumprir essa demanda. (CARVALHO, 2008; NASCIMENTO, 
2010). 

Grande parte dos estudiosos trazidos pela corte e responsáveis pela 
enorme mudança no cenário acadêmico do Brasil nesse início de século eram 
portugueses e também brasileiros, remanescentes da Universidade de 
Coimbra, nossa principal referencia na área cultural. A institucionalização da 
ciência química no país é pontuada por nomes como Vicente Coelho de Seabra 
Teles, José Bonifácio de Andrada e Silva, Frei Custódio Alves Serrão, Bacharel 
em Ciências Naturais, João da Silveira Caldeira , formado em Edimburgo, 
Francisco F. de Abreu, entre outros. 

Para a realização deste breve estudo nos baseamos em fontes 
primárias disponíveis no Museu Nacional do Rio de Janeiro, pertencente à 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, em documentos da Fundação 
Oswaldo Cruz, no Almanak 1850 da Universidade de Coimbra, nos Annaes das 
Sciencias, das Artes e das Letras de 1817, pertencente à The University of 
Michigan Libriries, no Elucidário Madeirense, nos documentos do Cemitério de 
Catumbi, do Rio de Janeiro, entre outros presentes nas nossas referencias. 
Muitos desses documentos encontram-se disponíveis na internet. Baseamo-
nos também, como fontes secundárias em obras de historiadores da ciência 
que há muitos anos vêm se dedicando ao estudo do estabelecimento das 
ciências naturais e mineralógicas no Brasil, bem como do estabelecimento das 
nossas instituições de ensino e sua ascendência portuguesa. 

Embora o Dr. João da Silveira Caldeira tenha conquistado o seu grau 
de doutor em medicina pela Universidade de Edimburgo na Escócia, conforme 
mencionado, seu interesse pela química levou-o a trabalhar com renomados 
químicos franceses, como veremos a seguir, e no Brasil aliou-se a José 
Bonaparte de Andrada e Silva, remanescente da Universidade de Coimbra 
para montar o laboratório químico do museu nacional.  

 
 
 
 
 

A HISTÓRIA NATURAL COBRA UM ESPAÇO: A “CASA DOS PÁSSAROS”, 
EMBRIÃO DO MUSEU NACIONAL 
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 I II 

III    
Fonte: 
I. Prédio do tesouro, na antiga Rua Sacramento; que abrigava a “casa dos pássaros”. 

Disponível em Julho de 2011.  http://www.rioquepassou.com.br/2008/09/08/rua-do-
sacramento-predio-do-tesouro  
II. Museu Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em julho de 2011, em:  
http://www.museunacional.ufrj.br/MuseuNacional/GIF/imagem 
III. Vista Aérea do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em julho de 2011, em:  
http://www.museunacional.ufrj.br/MuseuNacional/GIF/imagem 
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O vice-rei D. Luiz de Vasconcelos e Souza1 (1742-1809) idealizou a 
construção de um edifício para ser o lugar da Casa de História Natural. Porém 
o prédio estava demorando muito para ser construído e neste contexto foi 
improvisado, próximo do local que seria construído o edifício, um espaço onde 
poderiam ser guardados os animais do acervo do estado, empalhados ou 
vivos, que viriam compor a Casa de História Natural. Muitos desses animais 
eram aves, o que levou o local a ser popularmente conhecido como a “Casa 
dos pássaros”. A casa passou a funcionar independentemente. Entretanto, o 
acervo aumentava muito e o espaço tornou-se bastante precário. Assim, com 
a chegada do vice-rei, o Conde de Resende2

A vinda para o Brasil da Arquiduquesa D. Leopoldina de Habsburgo

 (1790-1801), a casa foi extinta, e o 
acervo foi transferido para o arsenal do exército. 

3, 
que amava as ciências naturais, ajudou na idealização do museu, a imperatriz 
foi responsável por inúmeros cientistas que passaram pelo Brasil na época. Ela 
se casou com D. João VI o qual notou que havia coleções provenientes de 
particulares dentre as coleções da casa dos pássaros. D. João VI determinou 
então que fosse criado, no Rio de Janeiro, um Museu Real, assim, ordenou que 
recolhessem os acervos científicos e artísticos que estavam dispersos. Desta 
forma foram reunidas as coleções já existentes na casa dos pássaros com a 
coleção mineralógica de José Bonifácio de Andrada e Silva4

                                                                 
1 O Vice-Rei D. Luis de Vasconcelos foi o 12.º 

 (1763-1838) e as 

Vice-Rei do Brasil sendo também capitão 
general de mar e terra do Estado do Brasil. Além de ter sido responsável por várias 
ações importantes no Rio de Janeiro criou a chamada “Casa dos Pássaros”, que foi a 
origem do Museu Nacional. 
2Conde de Resende, além das contribuições ao País foi o fundador do ensino militar 
acadêmico nas Américas e do ensino superior civil no Brasil em 1792 e o criador da 
cidade e município de Resende em 1801. (Museu Nacional. Breve histórico do Setor de 
Herpetologia do Museu Nacional. Disponível em julho de 2011, no site: 
http://www.herpetologia-mn.com) 
3 Além de imperatriz do Brasil, D. Leopoldina de Habsburgo (1797-1826) foi rainha de 
Portugal. Seu marido, o imperador D. Pedro I do Brasil, tornou-se, em 1826, rei de 
Portugal com o nome de Pedro IV. Paulo Drumond Braga. Leopoldina de Habsburgo, 
rainha de Portugal. Escola Superior de Educação de Almeida Garrett, Lisboa. Disponível 
em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4918.pdf em agosto de 2011. 
4 José Bonifácio de Andrada e Silva formou em Direito e Filosofia Natural, na 
Universidade de Coimbra, Portugal. Ingressou em 1788 na Academia Real de Ciências 
de Lisboa, e se incorporou ao grupo de intelectuais luso-brasileiros. Em 1790, na 
companhia de outro brasileiro, Manuel de Araújo Câmara, e do português Joaquim 
Fragoso Sequeira iniciou um período de estadas nos grandes centros científicos da 
Europa que se prolongou até 1800. Durante este período trabalhou ou conheceu os 
melhores institutos da França, Itália, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Suécia, Grã-
Bretanha, etc. Foi eleito membro das Academias de Estocolmo, Copenhague, Turim, da 
Sociedade dos Investigadores da Natureza de Berlim, das Sociedades de História 
Natural e Filomática de Paris, da Sociedade Geológica de Londres, Werneriana de 
Edimburgo, Mineralógica e Lineana de Jena, Filosófica da Filadélfia, entre outras. 
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coleções de zoologia de naturalistas que viajaram pelo Brasil como Georg 
Heinrich Graf Von Langsdorff1 (1774 -1852), Johann Natterer2 (1787-1843) e 
Friedrich von Sellow3

                                                                                                                                              
Voltando a Portugal em 1800, destacou-se como naturalista, geólogo e metalurgista.  
Até 1819 permaneceu em Portugal e ocupou diversos cargos importantes. Descreveu 
doze novos minerais quatro novas espécies e oito variedades de espécies conhecidas, 
num artigo da revista alemã Allgemeines Journal der Chemie, publicada em 1800 em 
Leipzig. Fundou a primeira cátedra de metalurgia lusitana na Universidade de Coimbra. 
Ao retornar ao Brasil, foi nomeado conselheiro de D. João VI em 1920. Juntos 
organizaram um plano de criação, no Brasil, de uma Universidade  Parcial de Ciências 
Naturais; uma Sociedade Econômica da Província de São Paulo, com vistas a promover 
a indústria popular, e de uma Academia de Agricultura. (Carlos Fiolhais e Décio Ruivo 
Martins. As Ciências Exactas e naturais em Coimbra. Disponível em: 

 (1789- 1831). O Museu foi instalado inicialmente em 
uma casa no centro da cidade do Rio de Janeiro, e depois foi transferido para 

https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/bitstream em agosto de 2011) 
1 Georg Heinrich Graf von Langsdorff estudou medicina em Göttingen, doutorando-se 
em 1797. Como médico da corte do príncipe Christian August von Waldeck, G. H. von 
Langsdorff o acompanhou à Portugal, onde era comandante militar. Foi nomeado 
membro da Academia de Ciências da Rússia no Exterior em 1803. Em 1812 depois ser 
escolhido como membro extraordinário da Academia de Ciências de S. Petersburgo, foi 
nomeado consul-geral no Rio de Janeiro. (Antonio Alexandre Bispo. Georg Heinrich 
Graf von Langsdorff (1774-1852). História das relações científico-culturais teuto-russo-
brasileiras. Disponível no site: http://www.academia.brasil-europa.eu/Materiais-abe-
91.htm em julho de 2011) 
2 Johann Natterer é considerado por alguns autores como figura de destaque no grupo 
de naturalistas que esteve no Brasil. Natterer dedicou-se à coleta e preparação de 
material biológico e etnográfico em enorme extensão do território brasileiro por quase 
18 anos (1817-1835). Ao desembarcar da fragata Augusta, no Rio de Janeiro, em 5 de 
novembro de 1817, Natterer contava com 29 anos e uma grande experiência como 
caçador, preparador, desenhista e linguista. Fernando Costa Straube. Johann Natterer 
(1787 - 1843): naturalista-maior do Brasil. Nattereria No. 1 Março de 2000. Disponível 
em agosto de 2011, no site: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/nat1esp.pdf 
3 Friedrich Von Sellowriedrich Sellow nasceu na Alemanha e foi botânico e naturalista. 
Um dos primeiros exploradores científicos da flora brasileira trabalhou e estudou no 
Jardim Botânico de Berlim, sob o patrocínio de seu diretor, Carl Ludwig Willdenow 
(1765-1812). Viajou para a Holanda e Inglaterra, entrando em contato com os 
botânicos mais proeminentes da época. Devido à guerra com a França, no entanto, 
Sellow foi impedido de voltar para a Europa continental por um tempo, então ele 
aceitou um convite do cônsul da Rússia, o Barão von Langsdorff (1774-1852), que 
estava servindo na época como um diplomata no Rio de Janeiro, para ser parte de uma 
expedição científica que ele estava organizando no Brasil. Fernando Dias de Avila-Pires. 
1987. Introdução à Mastozoologia da Brasil Meridional. Revista Brasileira de Zoologia. 
Vol. 4. No. 2. Curitiba. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/bitstream%20em%20agosto%20de%202011�
http://www.academia.brasil-europa.eu/Materiais-abe-91.htm%20em%20julho%20de%202011�
http://www.academia.brasil-europa.eu/Materiais-abe-91.htm%20em%20julho%20de%202011�
http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/nat1esp.pdf�


COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

As instituições científicas e o património histórico-científico - 1316 - 

o Palácio da Quinta da Boa Vista, onde se encontra nesta primeira década do 
século XXI1

Como uma instituição pública, em sua extensa existência o Museu 
Nacional foi submetido a muitos organismos governamentais, tais como os 
Ministérios da Justiça, da Agricultura e da Educação. Entre os anos de 1930 a 
1941 pertenceu à Universidade do Brasil, mas retornou à alçada do Ministério 
de Educação e Saúde de 1941 a 1945. Por um decreto presidencial datado de 
16 de Janeiro de 1945, o Museu Nacional foi incorporado e, por um decreto de 
18 de Julho de 1946, foi integrado a então Universidade do Brasil, atualmente 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a situação de instituto de 
pesquisa. É o maior museu da América Latina de história natural e 
antropológica

. 
Pode-se então afirmar que a vinda da corte portuguesa para o Brasil 

em 1808 acarretou a valorização dos estudos de história natural em todo pais, 
se acentuando no Rio de Janeiro, sede da corte. O caráter prático dado a 
ciência se fazia necessário e urgente e, nesse âmbito, no dia 06 de junho de 
1818 foi criado por D. João VI a primeira instituição dedicada ao estudo das 
ciências naturais: O Museu Real que mais tarde foi denominado Museu 
Imperial ou Nacional e atualmente é conhecido como Museu Nacional. Sua 
sede inicial era no Campo de Sant’Anna, essa instituição contribuiu muito, na 
época, para a evolução econômica e cultural do Brasil.  

2

O primeiro laboratório no país do qual se tem referência é o 
Laboratório do Conde da Barca

. (Museu Nacional, 2011).  

UM LABORATÓRIO PARA AS ANÁLISES QUÍMICAS E PARA O ENSINO 
DESSA ARTE 

3

                                                                 
1 Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde 
no Brasil (1832-1930). Disponível on-line, em agosto de 2011. 
(

. Este foi criado em caráter particular em 1808 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br) 
  
2 Museu Nacional. Breve histórico do Setor de Herpetologia do Museu Nacional. 
Disponível em julho de 2011, no site: http://www.herpetologia-mn.com 
3 Antonio de Araújo e Azevedo nasceu em 1754 em Ponte de Lima – Portugal (na 
freguesia de Sá, próximo de Ponte da Barca) e faleceu no Rio de Janeiro em 1817. 
Estudou Humanidades no Porto, partindo depois para Coimbra, não chegando a 
concluir o Curso de Filosofia; voltando ao Porto se dedicou às Matemáticas e aos 
estudos históricos. Tendo viajado pela Alemanha, em 1799, ali estudou Ciências e 
Literatura alemã. Em nome do seu país assumiu vários cargos políticos em diversos 
países da Europa. Foi um dos Conselheiros de Estado que mais incentivou a vinda da 
corte para o Brasil. Chega ao Rio em 1808 trazendo consigo a sua livraria, legada 
posteriormente à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, uma tipografia completa (que 
aqui se institui, transformando-se, a 13 de Maio de 1808 em Imprensa Régia), a sua 
riquíssima colecção mineralógica organizada pelo geólogo alemão Abraham Gottlob 
Werner e um conjunto de instrumentos científicos que utilizou para montar, na sua 
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e desde então, prestava serviços de análises e vendas de medicamentos para 
o estado. O laboratório ficava na casa do Conde e após este falecer (1819) o 
laboratório continuou em atividade, sendo administrado pelo estado. José 
Caetano de Barros, farmacêutico responsável pelas operações químicas 
realizadas no laboratório do conde, depois de sua morte passa a utilizar o 
espaço também para lecionar química aos alunos interessados e aproveitou e 
para ministrar aulas práticas aos alunos do curso de medicina. Já em 1812, por 
iniciativa do estado, foi criado do laboratório químico - prático do Rio de 
Janeiro, que tinha por alvo o desenvolvimento de pesquisas com finalidade 
comercial. Análises dos produtos e substâncias oriundas de outros domínios 
portugueses, com o intuito de encontrar aplicações úteis para o comércio. 
(SANTOS, 2004) 

 

 I II 
Fonte:  
I. Antonio de Araújo de Azevedo (1752/1817), Conde da Barca. 
sterlingnumismatic.blogspot.com  
II. Foto da antiga residência do Conde da Barca, na Rua do Passeio. tjdft.jus.br 

 
Em 1818, conforme mencionado anteriormente, por ordem do 

imperador D. João VI foi fundado o Museu Real, mais tarde, Museu Nacional. 
Seu terceiro diretor1

                                                                                                                                              
própria residência, um laboratório para o estudo da Química. Em 1816 criou a Real 
Academia de Belas Artes. Ministros de Estado da Fazenda. Período: Reinado de Dom 
João VI (1808 -1821). Disponível em junho de 2011, no site: 

, o Dr. João da Silveira Caldeira, um médico dedicado as 
artes químicas, com a ajuda de José Bonifácio instalou, em 1824 no andar de 
baixo do museu Nacional, o Laboratório Químico do Museu Nacional. Também 
com objetivos práticos analisava madeiras oriundas de várias partes do Brasil, 
conforme decreto nº206, de 15/12/1824: 

http://www.fazenda.gov.br/portugues/institucional/ministros 
1 Conforme documento “Diretores do Museu” do Museu Nacional do rio de Janeiro, 
2011. 
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"Manda S. M. o imperador, pela secretaria de estado 
dos negócios do império, participar ao diretor do 
Museu Nacional que lhe foi presente o seu ofício de 9 
de novembro próximo passado, no qual mostra as 
vantagens práticas que possam resultar à Nação de 
estabelecimento de um laboratório químico nesta 
corte, e o local mais próprio para o seu 
assentamento, ajuntando uma lista de aparelhos e 
instrumentos necessários para o fim proposto; e o 
mesmo augusto Senhor havendo dado nesta data as 
suas imperiais ordens para se mandar pela repartição 
dos negócios estrangeiros, proceder à compra dos 
mencionados instrumentos, tem resolvido que o 
edifício do laboratório se faça no mesmo terreno do 
museu, por baixo dos novos salões que se estão 
fazendo, como já foi proposto pelo mencionado 
diretor. Palácio do Rio de Janeiro, em 15 de dezembro 
de 1824. – Estevão Ribeiro de Resende" (AZEVEDO, 
1994, p. 26). 

 
Na opinião de Santos, 2004 este laboratório foi o primeiro a fazer 

análises de caráter prático. Após a sua instalação e depois de receber 
equipamentos necessários ao seu funcionamento puderam ser realizadas 
análises de combustíveis e amostras de madeiras como o pau-brasil, além das 
amostras de minerais e posteriormente também foram feitas as primeiras 
análises toxicológicas.  

O então diretor do museu Dr. João da Silveira Caldeira convenceu o 
imperador da importância do laboratório este autoriza a compra, em Paris, 
dos instrumentos solicitados pelo doutor, os equipamentos chegaram em 
1826. Este bom aparelhamento contribuiu à pesquisa médica e na mineração 
do Brasil. João da Silveira Caldeira foi transferido para a casa da moeda e logo 
após cometeu suicídio em 1854. 
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UM IMPORTANTE PERSONAGEM DA HISTÓRIA DA QUÍMICA LUSO-
BRASILEIRA: DR. JOÃO DA SILVEIRA CALDEIRA 

 
Fonte: Os Diretores do Museu Nacional /UFRJ, 2011 

Muitas são as controvérsias encontradas em documentos de fontes 
ilibadas sobre o Dr. João da Silveira Caldeira. Tal ambiguidade foi destacada 
anteriormente a esse trabalho, na dissertação de mestrado do estudioso 
português Fernando José Egídio Reis, defendida em Lisboa no ano 2007, que 
confirma a discordância do nome e do local de nascimento do Dr. João da 
Silveira Caldeira.  

A bibliografia brasileira aponta em alguns documentos, como o local 
de nascimento de João da Silveira Caldeira a cidade do Rio de Janeiro. Como 
exemplo desta controvérsia pode-se citar o documento do Cemitério Catumbi 
no qual o seu irmão Antônio da Silveira Caldeira foi enterrado. Durante a 
descrição o escrivão justifica o fato de “abrir uma das exceções histórico-
genealógicas”, para falar do irmão ilustre, cujo registro não aparecerá no 
restante do documento, pois João da Silveira Caldeira foi enterrado em outro 
local. No mesmo documento encontra-se a afirmação de que o médico nasceu 
no Rio de Janeiro a 28 de junho de 1800 e faleceu na mesma cidade, na Rua 
das Laranjeiras n.º 14, em 04 de julho de 1854, vítima de suicídio por 
navalhada, tendo sido sepultado em outro cemitério, o cemitério de São João 
Batista, no bairro Botafogo.   

No Elucidário Madeirense escrito por Fernando Augusto da Silva e 
Carlos Azevedo de Menezes, os autores mostram que se têm poucos dados 
sobre o estudioso João da Silveira Caldeira, porém afirma que nasceu na Ilha 
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da Madeira, em Portugal. No texto os autores cogitam, entretanto sem 
afirmar, que ele tenha nascido no terceiro quartel do século XVIII. 

Outra controvérsia bastante relevante está no nome do estudioso, o 
documento “Os diretores do Museu Nacional do Rio de Janeiro” de 2011, 
reporta-se a ele como João da Silva Caldeira, no início do referido documento 
e como João da Silveira Caldeira no final da página e coloca-o como o terceiro 
diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, sendo precedido na função por 
Frei Custódio Alves Serrão (Gestão: 1828-1847), e Frederico Leopoldo Cezar 
Burlamaqui (Gestão 1847-1866). Na obra Notas & Comentários para a História 
Literária da Madeira, Funchal, CMF, vol. II, bem como a dissertação de 
mestrado de Fernando Reis, o estudioso aparece como terceiro diretor, 
entretanto, o documento de Funchal alterou seu nome para João da Silva 
Caldeira. Vale ressaltar que no estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz - 
Fiocruz sobre os Laboratórios Químicos no Brasil o Dr. João da Silveira Caldeira 
é apontado como o segundo diretor do museu, a saber: 

O Museu, instalado inicialmente no Campo de 
Santana, teve como seu primeiro diretor o 
franciscano Frei José Batista da Costa Azevedo (1818-
1822), que havia freqüentado o curso de Ciências 
Naturais na Universidade de Coimbra, destacando-se 
em mineralogia. Entretanto, foi na gestão de seu 
sucessor, João da Silveira Caldeira (1823-1827), que 
foi instalado no andar de baixo do então denominado 
Museu Imperial e Nacional, em 1824, o Laboratório 
Químico. 

 Pontuadas tais ambiguidades passemos para o pesquisador e 
seu trabalho. João da Silveira Caldeira muito cedo, com 19 anos se interessou 
pela química e começou a trabalhar em Paris com grandes mestres como os 
químicos Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829) e André Laugier (1770-1832), e 
também com o mineralogista René Just Haüy (1743-1822). Graduou-se em 
medicina pela faculdade de Edimburgo e em Paris exerceu um cargo de 
preparador de jardins no qual ficou até voltar para o Brasil. Ao retornar ao Rio 
de Janeiro juntamente com o Bispo de Anemúria foi designado para rever e 
publicar em Paris a obra Flora Brasiliensis de Frei José Mariano da Conceição 
Velloso. 

Foi professor de química da antiga escola militar. Em 1823 atuou 
como membro da junta de diretores de uma Escola de Método do Ensino 
Mútuo1

                                                                 
1 Conhecido como Método Monitorial, Método Inglês de Ensino, Método de Lancaster, 
Método Lancasteriano de Ensino e também como Sistema de Madras, versava sobre o 
uso de monitores como auxiliares de ensino. Fátima Maria Neves. 2003. O Método 

 para instruir as corporações militares, no mesmo ano foi ser nomeado 
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Diretor do museu Nacional e no ano seguinte criou o Laboratório do Museu 
Nacional, do qual foi o primeiro diretor. 

Várias foram as contribuições em pesquisas químicas que pudemos 
levantar nas cartas enviadas para publicação do Dr. João da Silveira Caldeira, 
muitas destas pesquisas aconteceram em parceria com relevantes químicos 
franceses. Uma das primeiras publicações que temos conhecimento é a 
obtenção do ácido cítrico puro: 

“O processo até agora usado para apurar, concentrar, 
e crystallisar o ácido cítrico consiste: 1º Em extrair do 
sumo de limão por meio da filtração e do repouso, 
toda a parte mucilaginosa; 2º Em lançar naquele 
sumo assim preparado, e posto em grao de calor que 
não chegue a fervura, carbonate de cal em pó, até ao 
estado de saturação, lançando-se pouco a pouco e 
mexendo-se com huma espatula de pao. Aquellas 
duas substancias se combinão pela acção da sua 
reciproca afinidade, o acido carbonico se desprende 
da cal, passando ao estado gazoso, e ambas vem a 
formar hum citrate de cal, substância insolúvel...” 
(Annaes das Ciências das Artes e das letras, Paris, 
1818) 

Durante a descrição do procedimento é notado certa preocupação 
com o resultado, pois em um trecho o autor diz que este é um processo 
complicado e difícil de se obter o produto com a pureza desejada, e propõe 
alternativas muito interessantes para escapar deste problema. 

Em outra correspondência este químico apaixonado descreve obter a 
zircônia pura e tenta publicar nos Annaes das Ciências das Artes e Letras o 
método de purificação pelo qual ele divide os créditos com o químico francês 
M. Du Bois-Reymond, grande porta-voz da ciência francesa na Europa1

“A honra, que tenho de ser contado no número dos 
seus correspondentes, me anima a comunicar-lhes a 
nota inclusa, sobre hum novo processo para obter a 
Zirconia pura, resultado dos trabalhos de M. Dubois, 
e dos meus, e o qual acaba de ser publicado nos 
Annaes de Chymica, e de Physica do mez de Maio do 

, que 
também foi publicada no Annaes: 

                                                                                                                                              
Lancasteriano e o Projeto de Formação disciplinar do povo (São Paulo, 1808-1889). 
Tese (Doutorado em História) – UNESP. 
1  Nesta época a ciência francesa estava sendo acusada de declínio, em toda Europa. 
Du Bois profere inflamado discurso em Berlim, em defesa da sua pátria, conforme 
divulgado em “História das Ciências. O Elemento Francês na Ciência Alemã”. (1886) 
Jornal do Commercio, ano XXXIII, no. 9875, 29 de outubro (Lisboa) 
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presente anno. [...] Se este pequeno tributo do meu 
reconhecimento poder ser-lhes agradável, lisonjear-
me-hei muito, que a ele e a mim fação a honra de o 
publicar no seu excelente periódico dos Annaes das 
Sciencias das Artes, e das Letras.” (Annaes das 
Ciências das Artes e das Letras, Paris, 1820) 

A zircônia tinha sido descoberta em 1789 como um óxido, por Martin 
Heinrich Klaproth, e conforme o texto do João da Silveira Caldeira é com 
grande satisfação que ele encontrou um método, o qual descreve na 
correspondência de 1820, como se obter a zircônia pura.  

Em 1825 João da Silveira Caldeira publicou a “Nova Nomenclatura 
Química Portuguesa", um dos primeiros compêndios de assuntos químicos 
escrito no Brasil. 

DE VOLTA AO LABORATÓRIO QUÍMICO DO MUSEU NACIONAL 

Após a gestão do Dr. João da Silveira Caldeira, quem assumiu a 
diretoria foi Frei Custódio Alves Serrão, em 1837. Formado em física e química 
pela Universidade de Coimbra foi professor dessas ciências bem como, de 
Zoologia e Botânica na Imperial Academia Militar. Em sua gestão houve um 
aumento do número e variedade de análises feitas pelo laboratório. Segundo 
Santos, 2006:  

Em 1828, o Museu emprestou para a Casa da Moeda 
os fornos de ensaio modernos e capelas para 
servirem de modelos aos que se fariam naquela casa. 
A Sociedade de Medicina da Corte solicitou 
autorização em 1831 para que seus membros 
pudessem utilizar os laboratórios e instrumentos 
disponíveis no Museu (Doc. MN, 87, 149, pasta1). Os 
relatórios anuais dos ministros de Negócios e do 
Império às Assembléias Legislativas também 
mencionam seguidamente no item mineração as 
análises feitas no Museu. 

 Em 1847 Frei Custódio Alves Serrão saiu do cargo que foi preenchido 
pelo matemático Frederico Leopoldo Cezar Burlamanque (1803-1866), esse, 
aliado ao Barão de Capanema, Guilherme Schüch de Capanema (1824 a 1908) 
melhorou os recursos da entidade e assim promoveu as análises de 
combustíveis de várias áreas. Em março de 1931 o Laboratório Químico deixa 
de ser uma seção autônoma do museu nacional. 

 

CONCLUSÃO 
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O desenvolvimento da Química no Brasil, como se pode demonstrar, 
muito deveu ao Dr. João da Silveira Caldeira. Na verdade, muitos estudos 
deverão ser realizados e divulgados até que a História da Ciência no Brasil faça 
justiça a esse médico e professor e químico analítico, desde muito jovem, 
apaixonado por química. 

Alguns trabalhos sobre os laboratórios químicos no Brasil, com 
destaque para os artigos de Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
têm resgatado a imensa importância dessas instituições para o 
desenvolvimento dos estudos e análises químicas desse país, bem como da 
enorme importância da química no desenvolvimento econômico de uma 
nação. 

O Congresso Luso Brasileiro de História da Ciência será, sem dúvida, 
uma justa “tribuna” onde se ressaltará a importância dos primeiros estudiosos 
da química em Portugal e no Brasil a partir do século XIX, bem como da 
influência da Universidade de Coimbra na divulgação das Ciências Naturais e 
criação de Instituições destinadas ao seu estudo e desenvolvimento na sua 
maior colônia. 
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As reflexões apresentadas neste trabalho ressaltam as especificidades 

da formação do cientista brasileiro, destacando a área da química, além de 
remeter a uma reflexão sobre o papel da comunidade científica em suas vidas 
e de seu sentimento de pertencimento a essa comunidade. Com vistas a isso 
apresentaremos também as identidades forjadas e narradas por esses 
pesquisadores. Importa ressaltar que tanto no período de formação quanto 
no que se seguiu muitos deles se tornaram professores, pesquisadores, 
membros dessa comunidade, podendo dessa forma dar continuidade a um 
projeto de institucionalização da química no Brasil. Assim suas narrativas 
trazem a tona suas memórias e a própria história da química no Brasil. 

Além disso, é objetivo deste texto refletir sobre a construção 
subjetiva desse profissional, construção esta que entramos em contato com o 
registro das histórias de vida. Sendo assim, a partir das narrativas dessas 
histórias foi possível compreender motivos e caminhos que os levaram até a 
Universidade, e nesse caso específico, até a química. A escolha da profissão e 
da vida acadêmica marca a trajetórias de formação e identidades de todos. 
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Desde que a Ordem da Companhia de Jesus foi fundada, em 1540, 
por Inácio de Loyola, a educação foi o meio pelo qual os jesuítas lançaram 
mão para alcançar seu objetivo. Segundo princípios estabelecidos pela Ordem, 
seu projeto educacional tem por base a pedagogia inaciana, em que a 
pesquisa e o ensino visam beneficiar o ser humano, em todas as suas 
dimensões. Os jesuítas sempre priorizaram a “educação esmerada”, sendo 
muitas vezes identificados como a elite intelectual da Igreja Católica, 
reconhecidos pela preocupação em formar lideranças em qualquer local em 
que tivessem participação expressiva. 

A característica da educação da Companhia de Jesus tem por 
princípio a capacidade de responder às necessidades reais da sociedade em 
cada época, valorizando a pessoa humana e colaboração entre religiosos 
(jesuítas) e leigos, bem como a estreita ligação entre Ciência, Tecnologia e 
Educação.  

Este trabalho pretende mostrar a relação entre o ensino de 
Engenharia numa instituição inaciana, a Faculdade de Engenharia Industrial  e 
o desenvolvimento do Grande ABC, parte da região metropolitana de São 
Paulo (Santo André (A), São Bernardo do Campo (B) e São Caetano do Sul (C)), 
principal pólo industrial brasileiro, que se estrutura ao longo do século XX. 
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O presente trabalho se insere na história das ciências agrárias na 

Bahia e no Brasil, focando a implantação do primeiro curso de Medicina 
Veterinária nesse estado e o papel desempenhado pelo médico veterinário 
Fúlvio Alice no processo. As primeiras Escolas de Veterinária do Brasil foram 
criadas no início do século XX, destacando-se a Escola de Olinda e a Escola do 
Exército no Rio de Janeiro. Na Bahia, houve ações para implantação do curso 
de Veterinária, mas todas frustradas, primeiramente por Carta Régia de 
D.João VI que mandou instalar um curso de Veterinária. Depois em 1877 por 
ação do Imperador D.Pedro II quando fundou o Imperial Instituto Baiano de 
Agricultura. Após essa tentativa, somente em 1951, é implantada a primeira 
Escola de Veterinária na Bahia pelas mãos do professor Fúlvio Alice que 
coordenou a elaboração do projeto e a consolidação do processo. Fúlvio Alice 
foi um pesquisador veterinário, pioneiro em pesquisas na área, que viveu na 
Bahia entre 1940 a 1980,. Através de seus estudos e suas pesquisas contribuiu 
para a saúde e economia do Estado da Bahia e do Brasil, realizando 
diagnósticos laboratoriais e isolamento de vírus referentes a enfermidades 
que acometiam rebanhos de várias espécies animais, como Doença de 
Newcastle, Febre Aftosa, Raiva e a Encefalomielite. Inventariou a ocorrência 
destas doenças em várias espécies animais, como eqüinos, aves, bovinos, 
suínos e sagüis. Como resultado da implantação do curso, a Bahia pode obter 
melhor desempenho na sua produção animal e atraiu  a implantação de 
indústrias de leite e frigoríficos. 

INTRODUÇÃO 
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O presente trabalho se insere na história das ciências agrárias na 
Bahia e no Brasil, focando a implantação do primeiro curso de Medicina 
Veterinária nesse estado e o papel desempenhado pelo médico veterinário 
Fúlvio Alice no processo. 

A primeira tentativa para criação de um curso de Medicina 
Veterinária na Bahia ocorreu em 1874 quando da implantação do Imperial 
Instituto Bahiano de Agricultura. Entretanto esta iniciativa não teve sucesso e 
o primeiro curso de Medicina Veterinária nesta unidade da Federação só foi 
implantado em 1951.    

O grande incentivador para a criação do curso de Medicina 
Veterinária foi o professor Fúlvio Alice, Médico Veterinário e pesquisador que 
viveu na Bahia entre 1940 e 1980, participando ativamente da fundação da 
então Escola de Medicina Veterinária da Bahia, atual Escola de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia. 

Fúlvio Alice também fundou o Instituto Biológico da Bahia na década 
de 40 e no seu laboratório realizou inúmeras pesquisas em sanidade animal, 
as quais contribuíram para o desenvolvimento das pesquisas veterinárias no 
Brasil. 

O trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa histórico-
descritiva, que utiliza a técnica de pesquisa documental para descrever a 
história das ciências agrárias na Bahia, analisando a implantação do primeiro 
curso de Medicina Veterinária nesse estado.  

A efetivação da pesquisa foi apoiada em documentos históricos, 
acervos bibliográficos pertencentes à família de Fúlvio Alice e profissionais 
veterinários que vivenciaram os fatos, além documentos eletrônicos e artigos 
de periódicos. Também foram consultados documentos presentes nas 
bibliotecas da Escola de Medicina Veterinária e órgãos estaduais de fomento à 
agropecuária baiana. 

IMPLANTAÇÃO DO ENSINO VETERINÁRIO NO BRASIL 

De acordo com registros bibliográficos, em 31 de janeiro de 1818, 
D.João VI, por Carta Régia, mandou instalar um curso de Medicina Veterinária 
no Brasil para atender as necessidades do setor pecuário brasileiro, carentes 
de profissionais da área específica. Por motivos nunca esclarecidos, a 
implantação do curso não foi efetuada (TORRES, 2004).  

As primeiras escolas de Medicina Veterinária foram criadas no início 
do século XX, por interveniência do Presidente Nilo Peçanha ediante o Decreto 
N.º 8.319 de 20 de Outubro de 1910 que instituía o Ensino Agrícola no Brasil, 
que além do ensino veterinário, regulamentava o ensino de agronomia.  

A história das ciências agrárias no Brasil insere-se em um contexto 
político-social e econômico influenciado por uma economia agroexportadora, 
um parque industrial de produtos de origem animal em franca expansão, 
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ressaltando a produção de leite em Minas Gerais e a instalação dos primeiros 
frigoríficos.  

Neste contexto diversos fatores aceleraram a criação das Escolas de 
agronomia e veterinária, dentre eles a crise na produção de 
alimentos,oscilações nas exportações de café, exportação de alimentos devido 
a primeira grande guerra e a demanda por parte da sociedade de alimentos 
inspecionados e de saúde pública, devido ao crescimento dos centros 
urbanos, demais, convém lembrar que várias atividades inerentes a profissão 
de veterinários eram exercidos por médicos, no caso o serviço de inspeção no 
Ministério da Agricultura (CAPDEVILE, 1991; PARDI, et al.1993;SCHUCH,2003). 

Em decorrência do Decreto Nº 8.319 de 20 de Outubro de 1910, 
foram inauguradas no Brasil em 1910, a Escola de Veterinária do Exército e a 
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro e, logo 
depois foi fundada em Olinda (1911) a Escola de Veterinária do Mosteiro de 
São Bento,onde graduou-se em 1915 o primeiro Médico Veterinário no Brasil, 
O Farmacêutico baiano Dyonísio Costa Meili que logo depois exerceu a 
Cátedra na mesma Faculdade.  (CAPDEVILE, 1991; GERMINIANI, 1998). 

Os primeiros Médicos Veterinários formados no Brasil graduaram-se 
pelas Escolas de Veterinária do Exército e Superior de Agricultura e Medicina 
Veterinária do Rio de Janeiro em 1917. 

IMPLANTAÇÃO DO ENSINO VETERINÁRIO NA BAHIA 

A primeira tentativa para criação de um Curso de Medicina 
Veterinária na Bahia aconteceu logo após a fundação do Imperial Instituto 
Bahiano de Agricultura1

Após tentativas frustradas

, que pretendia ser pioneiro no ensino de Ciências 
Agrárias no Brasil, com início dos cursos de Engenharia Agronômica e 
Medicina Veterinária. 

O curso de Medicina Veterinária, contudo, não conseguiu ser 
implantado, tendo continuidade apenas o Curso de Engenharia Agronômica, 
que, ulteriormente, foi deslocado de São Bento das Lages para Salvador e 
depois para Cruz das Almas como Escola de Agronomia da Bahia, atualmente 
inserido na Universidade Federal do Recôncavo (BAIARDI, 1999, 2003). 

2

                                                                 
1 O Imperial Instituto foi criado em 1859 por decreto de D.Pedro II e implantado 
em 1874 na localidade de São Bento das Lages, Bahia. Além do ensino de ciências 
agrárias, foi o pioneiro na realização de pesquisas agropecuárias no Brasil, sendo 
que na sua criação, D.Pedro II foi influenciado pela revolução que ocorria nas 
ciências agrárias na Europa no Século XIX ( Baiardi,1999 e 2003).  
2 Nos anos de 1941, 1942 e 1949 ocorreram tentativas para criação do Curso de 
Veterinária na Bahia, todas elas frustradas. 

, somente em 1951, pelas mãos do 
professor Fúlvio Alice que coordenou a elaboração do Projeto, é que nasce o 
ensino veterinário superior da Bahia com a criação da Escola de Medicina 
Veterinária da Bahia. Em conjunto com os médicos veterinários Joaquim 
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Laurentino de Medeiros e Mauro Ferreira de Camargo, Fúlvio Alice elaborou a 
exposição de motivos que foi entregue junto com o projeto de Criação da 
Escola de Medicina Veterinária ao Secretário de Agricultura, Indústria e 
Comércio, Engenheiro Agrônomo Antônio Nonato Marques, que o submeteu 
ao então Governador do Estado Luiz Régis Pacheco Pereira como minuta do 
anteprojeto de Lei a ser dirigida à Assembléia Legislativa, criando a Escola de 
Medicina Veterinária da Bahia1

• Vulnerabilidade do rebanho baiano exposto as várias 
doenças que começavam ocorrer no Brasil e Bahia; 

. 
Vale ressaltar, no arrazoado enviado ao Governador consta motivos 

que influenciaram positivamente na criação do curso de Veterinária na Bahia 
como:  

 

• Assistência veterinária deficiente no Estado; 
• Ausência de um serviço de inspeção de produtos de origem 

animal, deixando exposta a população para o consumo de 
alimentos inadequados  

Ao analisar o contexto sócio-econômico no qual foi implantado o 
curso de veterinária na Bahia, verifica-se que durante o mandato do 
Governador Régis Pacheco e de seu sucessor Governador Antonio Balbino 
(1951 a 1959) a Bahia viveu um período desenvolvimentista na Bahia com 
obras de infra-estrutura e, instalação de Centros Industriais. São criadas 
empresas públicas de eletricidade e telefonia além de Banco de Fomento. As 
indústrias passaram a compartilhar junto com as atividades agrárias 
exportadoras, as principais fontes geradoras de renda no estado (BAIARDI et al 
2006; MACIEL, 2006). A Bahia já possuía um grande rebanho bovino além de 
outras atividades pecuárias (TORRES, 2004) 

Entretanto, apesar da boa vontade do poder público, da comunidade 
pecuária e de seus fundadores, os primeiros momentos de funcionamento da 
Escola de Veterinária exigiram de seus dirigentes perseverança e dedicação, 
pois a escassez de recursos humanos, operacionais e financeiros era enorme, 
vistos não estavam previstos recursos no orçamento da Secretaria de 
Agricultura.  

A Escola não possuía sede, sendo necessário adequar as instalações 
do “Pavilhão de Peixes” do antigo Parque de Exposições, localizado no Bairro 
de Ondina, para serem administradas as primeiras aulas. 
                                                                 

1 A Assembléia Legislativa da Bahia aprova e promulga a Lei 423 de 20 de Outubro 
de 1951 que cria a Escola de Medicina Veterinária da Bahia, sob o âmbito da 
Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, nomeando o Dr.Mauro Camargo o 
seu primeiro Diretor. O Curso de Medicina Veterinária da Bahia foi autorizado a 
funcionar pelo Decreto Federal nº 90.914 de 28 de maio de 1952, sendo que a sua 
aula inaugural ocorreu em 20 de junho de 1952 (TORRES, 2004). 
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As novas instalações necessárias ao bom funcionamento da nova 
Instituição de ensino foram sendo construídas e transferidas para os primeiros 
blocos em outubro de 1953,culminando com a inauguração do prédio 
principal em março de 1955, instalações que permanecem até os dias atuais. 

Vale destacar a importância da Escola de Agronomia de Cruz das 
Almas, que junto com outras repartições públicas emprestaram ou doaram 
equipamentos e laboratórios para a Escola de Veterinária. 

 
 
Figura 1 – Evidencia o primeiro prédio da Escola de Veterinária da Bahia – Pavilhão dos 
Peixes. (Fonte: Torres, 2004) 

Nesta trajetória de consolidação do ensino superior de veterinária,, o 
Professor Fúlvio Alice foi um verdadeiro batalhador,não poupando esforços. 
Segundo relatos da família, como Diretor do Instituto Biológico da Bahia, 
conseguiu atrair renomados  agrônomos e veterinários da Bahia e de outros 
estados a ministrarem aulas no recém fundado curso,mesmo sem oferecer em 
todos os casos melhores condições de trabalho.  

Com o desenrolar do curso foram chegando novos profissionais e a 
estrutura curricular foi se adaptando e inserindo novas “cadeiras” em relação 
à estrutura original, elaborada para atender as exigências legais para seu 
funcionamento inicial.  

O quadro 1 mostra a primeira estrutura curricular do curso de 
Medicina Veterinária da Escola de Veterinária da Bahia. 
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QUADRO 1- Distribuição das “Cadeiras” (disciplinas) da Escola de Medicina Veterinária 
da Bahia ( primeira Estrutura  Curricular do Curso de Medicina Veterinária ) 

 
   Fonte: Secretaria da Escola de Medicina Veterinária da UFBA 
 
Ao se observar a estrutura curricular original do curso, constata-se 

que não estão presentes disciplinas importantes para a formação do 
Veterinário como agrostologia e toxicologia, que foram introduzidas somente 
em 1954 com a contratação de novos professores com formação em 
agronomia e veterinária para ministrá-las (TORRES, 2004). 

A Escola de Veterinária da Bahia formou sua primeira turma em 1955, 
sendo que muitos dos seus primeiros graduados tornaram-se professores da 
Escola. 

FÚLVIO ALICE 

Fúlvio José Alice (Figura 2) nasceu em Curitiba – PR no ano de 1913. 
Após a conclusão dos seus estudos básicos, ingressou em 1935, no Curso de 
formação de Oficiais Veterinários, na Escola de Veterinária do Exército no Rio 
de Janeiro, porém graduou-se em 1938, pela Escola Nacional de Veterinária.  
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Figura 2 – Fúlvio Alice, Fundador da Escola de Veterinária da Bahia 

Fonte: Anais da Academia Baiana de Medicina Veterinária 

Veio para a Bahia em 1940, tendo sido o primeiro Médico Veterinário a 
ingressar por concurso nos quadros de servidores públicos do Governo 
Estadual. No ano de 1941, o Professor Fúlvio Alice foi cursar o mestrado na 
Universidade de Iowa nos Estados Unidos, na área de Virologia, defendendo a 
dissertação sob o título de “Identificação do vírus da Coriomeningite 
Linfocitária isolado de camundongos”. 

No campo das realizações institucionais os maiores destaques do 
protagonismo de Fúlvio Alice foram a criação do Instituto Biológico da Bahia, 
IBB, a Escola de Medicina Veterinária e a consolidação da Fundação para o 
Desenvolvimento da Ciência, criada por Anísio Teixeira e da qual Fúlvio Alice 
foi presidente. 

No caso da criação do Instituto Biológico da Bahia, sua concepção 
inspirou-se no Instituto Biológico de São Paulo, mas o projeto final tinha a 
marca de Fúlvio Alice, seu primeiro Diretor, que permaneceu no cargo até 
1964.  

O prédio do Instituto Biológico foi inaugurado em 1950, baseado nos 
modelos arquitetônicos dos Colleges americanos, inspiração que Fúlvio teve 
em virtude de sua estadia nos Estados Unidos quando da realização do 
mestrado. Suas dependências foram adaptadas para pesquisas e para práticas 
de defesa sanitária animal e vegetal. 

Em seu espaço funcionou também por algum tempo uma fábrica de 
vacinas, cuja gestão esteve a cargo do Professor Fúlvio. Com a finalidade de 
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divulgar as suas pesquisas, o IBB começou a publicar em 1953 um periódico 
sob o título “Boletim do Instituto Biológico da Bahia’”.  

Vale enfatizar que grande parte das pesquisas realizadas pelo 
professor Fúlvio foram divulgadas neste periódico, conforme arquivo pessoal 
da família, uma vez que as principais bibliotecas públicas da Bahia não 
possuem acervos expressivos da obra do pesquisador. 

Em seu trabalho como pesquisador foi o pioneiro no Brasil em 
isolamento e cultura de tecidos para agentes viróticos (contribuindo na 
elaboração de vacinas e prevenção de doenças humanas e animais). Realizou 
trabalhos em bacteriologia e no relato de diversas doenças que ocorriam pela 
primeira vez diagnosticada que foram na Bahia e Brasil1

                                                                 
1 ALICE,F.J.,Notas sobre a incidência de Brucelose na Bahia. Anais IV Congresso 
Brasileiro de Veterinária,1948, Rio de Janeiro. 
 

. Vale destacar o 
isolamento do vírus da doença de Newcastle em embriões de galinhas, fato 
significativo que serviu de base para fabricação de vacinas contra Newcastle 
até os dias atuais. 

Um dos fatores que aceleram as pesquisas sobre a doença de 
NewCastle foi o primeiro surto da doença que ocorreu no Brasil em 1953 
descrito por Cunha & Silva, 1955 e também a ocorrência de um grande surto 
da doença na Bahia ocorrendo grandes perdas de animais e gerando prejuízos 
para a produção. Fúlvio Alice teve também um papel singular no processo no 
desenvolvimento pioneiro da técnica de isolamento viral em embriões de 
galinha que possibilitou o diagnóstico da doença e também a elaboração de 
vacinas. 

CONSIDERAÇÕES 

Malgrado tentativas anteriores de implantação de cursos de Medicina 
Veterinária no Brasil e na Bahia no século XIX, a concretização na Bahia da 
implantação do curso de Medicina Veterinária só foi possível devido ao 
protagonismo do professor Fúlvio Alice que teve uma atuação destacada no 
processo aliado a um contexto social,cultural e econômico que catalisaram a 
gênese do ensino de Medicina Veterinária na Bahia. 

Da mesma forma, graças ao seu protagonismo, deu-se o 
desenvolvimento das pesquisas veterinárias na Bahia, com a fundação em 
1947 do Instituto Biológico da Bahia.  Fúlvio Alice um grande incentivador no 
desenvolvimento destas pesquisas, as quais, realizadas em seus laboratórios 
contribuíram para o desenvolvimento da sanidade animal da Bahia e do Brasil, 
constituindo-se como um grande legado histórico e científico. 
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O estudo das colecções e do coleccionismo praticado por actores 

sociais e científicos – em contexto europeu e internacional – revela-se 
fundamental para entender trajectórias de intelectuais, as relações entre as 
ciências e nacionalismo, a circulação do conhecimento científico e a forma 
como estas práticas intervieram na comunicação pública das ciências. 

No âmbito do estudo das práticas coleccionistas de vários intelectuais 
portugueses que, num contexto de divulgação da cultura científica europeia 
fomentaram colecções privadas, pretendemos abordar a relação destes 
coleccionadores com as instituições científicas, reflectindo sobre o tópico da 
ciência na esfera pública. Identificando comunidades de interesse e redes de 
intelectuais, o nosso objectivo é assim concluir sobre a circulação do 
conhecimento científico e a forma como estas práticas coleccionistas 
intervieram na implementação e consolidação de instituições, bem como na 
comunicação pública das «sciencias archeologicas». 

 
 
O legado das instituições museológicas, seja à partida criado com um 

fundo público ou privado, torna-se suscitador da incorporação de novas 
colecções, justificando-se a designação de Maria Bolanos, referindo-se à 
maioria dos museus, como constituídos por «uma colecção de colecções» 
(Bolanos, 1997). Numa época em que se assistia à afirmação da arqueologia e 
da antropologia, os museus, centrados na consolidação da identidade 
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nacionalista e colonialista (Diaz-Andreu, 2007; Bennet, 2004), construíam e 
aumentavam as colecções através da colaboração de uma rede de 
informadores que ao longo dos anos concorreram para o estabelecimento de 
séries de objectos que originaram conhecimento e debate sobre novas 
questões teóricas e empíricas (Daston 2000). Muitos destes informadores e 
coleccionadores consagraram a sua erudição colaborando com essas 
instituições oficiais através do fornecimento de informações e da obtenção de 
materiais, e também através da doação ou venda de parte ou da totalidade 
das suas colecções. Dado que não estamos perante individualidades centrais 
da cultura portuguesa mas sim perante um conjunto de indivíduos com 
características comuns, pretendemos contribuir para o estudo da história da 
ciência ao abordar as práticas destes informadores e coleccionadores privados 
e a construção das suas personae científicas (Daston, Sibum, 2003). Nesta 
sequência, é também nosso objectivo contribuir para o conhecimento das 
circunstâncias históricas da sua emergência, do seu contexto de acção e do 
conjunto de traços distintivos que marcam um «tipo» socialmente 
reconhecido.  

Para José Leite de Vasconcelos, uma das figuras centrais da 
arqueologia e antropologia em Portugal em finais do séc. XIX e primeira 
metade do séc. XX, era evidente a importância que assumia o contacto com 
estas personalidades. As redes de comunicação que estabeleceu desde 1880 
até 1941 (Coito, 1999), actualmente disponíveis no epistolário arquivado no 
Museu Nacional de Arqueologia, comportaram personalidades cimeiras da 
cultura e ciência portuguesa e estrangeira, mas também um conjunto de 
curiosos, eruditos e colecionadores locais que ao longo dos anos integraram 
um sistema de trocas de informação, documentação e objectos fundamental 
para o crescimento das colecções do museu e para o progresso do 
conhecimento científico (Chew, 2008). Esta prática, comum a outros 
directores de museus na Europa e América (Podgorny, 2002, 2009), está 
registada nas vinte e quatro mil espécies epistolares emitidas por mais de três 
mil autores. Entre eles Bernardino Machado, Teófilo Braga, Francisco Manuel 
Alves, Afonso do Paço, Martins Sarmento, Vergílio Correia, Orlando Ribeiro, e 
também Joseph Déchelette, Bosh Gimpera, Émile Hübner, Henri Breuil, A. de 
Mortillet, entre muitos outras individualidades (Coito, 1999). Além destes 
distintos autores, que nos remetem para amplas redes de intercâmbios e para 
as fronteiras internacionais destes campos de estudo, surgem inúmeras 
personagens anónimas espalhadas um pouco por todo o território nacional, 
desde as principais cidades e vilas aos mais remotos lugares.  

Este trabalho centra-se na figura de António Paes da Silva Marques, 
uma das individualidades que colaborou com o fundador e director do então 
Museu Ethnológico Português, contribuindo para o enriquecimento das 
colecções e para o progresso do conhecimento das «sciencias archeologicas», 
que à época englobava também vertentes antropológicas, no intuito de 
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conhecer o «Homem Português» (Fabião, 2008). Membro de uma família da 
elite económica, social e política de Avis (Almeida, 1997), António Paes, forma 
como usualmente assinava, alimentava o gosto pela etnografia e pela história 
da sua terra através da aquisição de obras diversas que iam enriquecendo a 
sua biblioteca e alimentando a sua curiosidade científica durante as «longas 
noites do inverno alentejano». Os seus interesses eram também sustentados 
por jornais e pelas revistas nacionais e estrangeiras que assiduamente 
adquiria. Recebia regularmente jornais portugueses, nomeadamente O Século, 
e também estrangeiros, como El Mundo Ilustrado. Na sua biblioteca 
constavam igualmente revistas como O Occidente, O Século Ilustrado, A 
Ilustração Portuguesa, Nuevo Mundo, Je sait Tout e também a Lecture Pour 
Tous. Esta última publicação, Lecture Pour Tous - Revue Universelle et 
Populaire Illustrée, suscitou, em 1903, uma troca de postais ilustrados com 
correspondentes de vários países europeus e sul-americanos. Recebendo 
imagens de paisagens, monumentos e vistas de cidades, António Paes remetia 
para estes seus correspondentes panoramas de Lisboa, vistas gerais de Sintra, 
de Mértola, dos rios Guadiana e Lima, do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, 
do Convento dos Jerónimos, do Castelo de S. Jorge, mas também retratos da 
família real portuguesa ou fotografias de lavadeiras do Choupal, dos 
camponeses de Espinho e de outros costumes do norte de Portugal (FAPT- 
Espólio Documental).  

Se estes bilhetes postais possibilitavam o conhecimento do 
património e dos costumes estrangeiros, a imprensa periódica permitia o 
contacto com o profundo desenvolvimento ocorrido nos domínios arqueologia 
e da antropologia (Nunes, 2004). Assim, quando um sobrinho seu, Mário Paes 
da Cunha e Sá, na época aluno do liceu de Évora, teve oportunidade de 
conhecer José Leite de Vasconcelos (Pereira, 2010: 20), António Paes tomou a 
iniciativa de sugerir ao director do Museu Ethnológico uma visita ao concelho 
de Avis. Formula esse convite apresentando-se como «investigador e 
bibliophilo enttusista» num concelho em que existiriam «verdadeiras 
preciosidades», nomeadamente os materiais que se exumavam de «uma 
caverna» que gostaria de dar a conhecer (MNA, 1999: 2538/171721

                                                                 
1 A presente referência corresponde aos documentos arquivados no Museu Nacional 
de Arqueologia (MNA), à data de inventariação do espólio de Leite de Vasconcelos 
(1999) e aos números de inventário atribuídos aos correspondentes e às respectivas 
cartas emitidas (2538/17172); V. Coito, 1999.  

). Leite de 
Vasconcelos acederia a este convite. No dia 5 de Agosto de 1912, depois seis 
horas de comboio entre o Barreiro e Estremoz, aí encontraria António Paes 
com quem, no dia seguinte, rumaria de trem até Avis. O texto “Pelo Alentejo: 
Arqueologia e Etnografia” (Vasconcelos, 1912), descreve esta «excursão 
archeológica» e também os bucólicos cenários rurais com que se deparam 
desde que saem de Estremoz até à entrada na vila de Avis. Durante os onze 
dias de visita neste concelho, António Paes conduziu o director do Museu 
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Etnológico pelas várias freguesias, proporcionando a recolha de materiais de 
várias proveniências, a realização de escavações arqueológicas no sítio da 
Ladeira, freguesia do Ervedal, e em duas antas da freguesia de Figueira e 
Barros. Intercedendo junto de proprietários locais, dos seus familiares e 
conhecidos, e também da população local, proporcionou a Leite de 
Vasconcelos uma farta colheita para o museu de Belém.  

Como era usual, José Leite de Vasconcelos tornaria pública, através 
de O Archeologo Português, a generosidade dos seus interlocutores, neste 
caso dos avisenses, agradecendo o acolhimento e o enriquecimento das várias 
secções do museu. Além da exaustiva enumeração dos indivíduos e das suas 
dádivas, o autor destacou a importância dos objectos oferecidos para a ciência 
portuguesa e internacional: «Recebam sinceros agradecimentos todas as 
pessoas que na minha excursão me obsequiaram. Não só muitas das secções 
do Museu se enriqueceram (Etnografia, Arqueologia pré-histórica e romana, 
Numismática), mas alguma cousa se lançou também de novo no tesouro geral 
da ciência, qual foi a inscrição latina de Fontanvs, e sobretudo o pedaço de 
fibrolite do Ervedal, que nos indica um dos processos de que o homem neolítico 
se servia para fabricar os seus instrumentos,- processo que pela primeira vez 
se revela aos arqueólogos, tanto de Portugal, como, segundo penso, lá de 
fora.» (Vasconcelos, 1912: 7)  

A mencionada ara de evocação a Fontanvs (Figura 1) teria sido 
encontrada em 1870 à beira de uma nascente localmente designada 
«Olheirão», na Tapada da Alameda, Ervedal (Saa, 1956: 124). Consciente do 
valor da epígrafe, António Paes apresentou Leite de Vasconcelos ao seu 
proprietário, Teodoro Simões de Faria, que cedeu a importante peça ao 
museu nacional. A exemplar ara foi ao longo do tempo objecto de referência 
em várias obras que abordam a ocupação romana do território português. 
Depois ter sido noticiada a sua descoberta no contexto da oferta ao Museu 
Etnológico (Vasconcelos, 1912: 7), a peça iria ser detalhadamente descrita em 
1913, onde, juntamente com o desenho ilustrativo, a transcrição e a tradução 
da epígrafe, se descreve a forma como António Paes intercedeu no processo 
de obtenção da lápide: «A ara encontrou-se num campo chamado Tapada da 
Alameda, dentro do Ervedal, concelho de Avis, pertencente ao sr. Teodoro 
Simões de Faria, que, a pedido do Sr. António Paes e do Sr. Dr. José Paes Telles, 
generosamente me ofereceu a lapide para o Museu Etnologico.» (Vasconcelos, 
1913: 620). 

Este monumento epigráfico, de acordo com a interpretação de Leite 
de Vasconcelos, teria sido erigido por acção do escravo Treptus, que 
«maravilhado com o descobrimento de uma fonte na propriedade em que 
trabalhava» lhe consagrara uma ara por considerar que a nascente aparecera 
devido à sua intercepção (Vasconcelos, 1913: 620-621).  

No âmbito de um extenso estudo sobre as vias de comunicação 
terrestres de época romana publicado entre 1956 e 1967, Mário Saa – nome 
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literário do já citado sobrinho de António Paes –, retoma a informação desta 
lápide. O autor descreve-nos o contexto do achado arqueológico e a sua 
proveniência, citando-o no âmbito do primeiro de seis volumes de As Grandes 
Vias da Lusitânia, onde ensaia uma interpretação do Itinerário de Antonino Pio 
(Saa, 1956: 124). Neste âmbito repete a interpretação de Leite de 
Vasconcelos, acrescentando que na sua época essa mesma nascente 
reapareceria periodicamente e com impetuosidade. 

 
Figura 1 - Ara romana dedicada a Fontanvs 
oferecida a Leite de Vasconcelos/Museu Etnológico 
Português por intermédio de António Paes 
(Digitalização de imagem de RIBEIRO, 2002) 

Este monumento é novamente objecto de referência em 1967, 
quando Lambrino efectuou o «Catalogue des inscriptions latines du Musée 
Leite de Vasconcelos» (Lambrino, 1967: 211), e novamente, em 1984, por José 
d’Encarnação, autor que situa a ocasião de produção do monumento em fins 
do século I e princípios do século II. Neste catálogo das «Inscripções Romanas 
do Convento Pacencis», elaborado com o objectivo de apresentar os dados 
epigráficos ilustrativos da história da ocupação romana desta divisão 
administrativa do império (Encarnação, 1984: 7), a epígrafe do Ervedal é 
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comparada com uma outra ara de invocação às divindades das águas 
encontrada em Bencatel, Vila Viçosa (Encarnação, 1984: 520). Quatro anos 
mais tarde, em 1988, o Ervedal é novamente referenciado entre os cerca de 
três mil locais da obra Roman Portugal, desenvolvida por Jorge de Alarcão 
(1988: 150). Mais de uma década depois, Pilar Reis cita a lápide no seu estudo 
sobre termas e balneários romanos da Lusitânia. Mencionando uma referência 
numa base de dados institucional (IGESPAR) que identifica a existência de um 
balneário na mencionada vila, a autora, baseando-se em dados bibliográficos 
e investigações no terreno, não confirma essa informação, mencionando 
justamente a ara «erigida em cumprimento de um voto de Trepto» (Reis, 
2004: 129).  

Este monumento, preservado através da acção de António Paes, 
encontra-se actualmente incluído numa exposição temporária do Museu 
Nacional de Arqueologia sobre o fenómeno religioso na Lusitânia, uma mostra 
que decorre desde 2002. No catálogo desta iniciativa – Religiões da Lusitânia: 
loquuntur saxa–, Luís da Silva Fernandes inclui a peça do Ervedal no âmbito do 
fenómeno religioso de culto às águas, contextualizando-nos a ocorrência 
deste tipo de inscrições romanas que, estando pouco documentada na 
Península Ibérica, remetem maioritariamente para o território da província 
lusitana. O altar a Fontanvs, é assim uma das sete peças desta tipologia 
conhecidas no território português da Lusitânia, província que possui, no seu 
todo, um conjunto de trinta e dois altares em honra destas divindades das 
nascentes (Fernandes, 2002: 133-137).  

Outro dos achados arqueológicos que António Paes proporcionou em 
1912 ao director do Museu Etnológico Português acabaria por justificar uma 
intervenção na sessão de Roma do Congrès International d’Archeologie, que 
decorreu em Outubro desse ano, meses depois da sua visita àquele concelho 
(Vasconcelos, 1913a: 57). O «Curiosíssimo objecto», forma como Leite de 
Vasconcelos descreve uma peça de fibrolite obtida na vila do Ervedal, seria de 
um tipo desconhecido pela comunidade científica. O director do museu 
lisboeta confirmou a sua interpretação junto de M. Emile Cartaillac, que 
consultou em Toulouse, enquanto se dirigia a Roma, e posteriormente com 
outras autoridades presentes no congresso, como o director do Museu de 
Copenhaga, M. Valdemar Schmidt, o antigo presidente da Sociedade Pré-
histórica Francesa, M. L. Coutil, e o director do Museu de Grenoble, M. H. 
Müller. O objecto que documentava uma forma de fabricar machados 
neolíticos até então desconhecida – consistindo na obtenção de dois 
machados através do polimento da secção interior de uma pedra rolada – 
seria copiado num molde que Leite de Vasconcelos teria oferecido aos museus 
Pré-histórico de Toulouse, de Roma e de Copenhaga (Vasconcelos, 1913a: 59).  
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Figura 2 - Peça de fibrolite oferecida a Leite de Vasconcelos/Museu 
Etnológico Português por intermédio de António Paes (digitalização de 
imagem da revista O Archeologo Português, 1913a) 

Depois desta visita, António Paes tornou-se o principal interlocutor de 
Leite de Vasconcelos na região, recebendo ofertas de várias publicações da 
sua autoria, nomeadamente da própria revista do museu, que a partir desse 
momento passaria a coleccionar em Avis, juntamente com a Revista Lusitana e 
outras publicações especializadas. Aliada ao gesto de agradecimento 
transmitido, na intenção destas ofertas não deixariam também de constar os 
objectivos pedagógicos que estavam inerentes à publicação periódica do 
museu. A revista O Archeologo Português foi concebida como uma publicação 
mensal ilustrada que com um preço acessível visava facilitar «a propaganda 
das sciencias archeologicas». Na contra-capa da publicação, com o título 
«Expediente», consta essa mesma informação: «O Archeologo Português 
publicar-se-á mensalmente. Cada número será sempre ou quase sempre 
ilustrado […] Preço da Assinatura (Pagamento adiantado) Ano 1$500 
réis/Semestre 750 [réis]/Numero avulso 160 [réis]/Estabelecendo este módico 
preço, julgamos facilitar a propaganda das ciências arqueológicas entre nós. É 
de crer que nenhuma das pessoas que se interessam por tais assuntos se 
recuse à pequena contribuição.» 

Estava em causa o fomento de «relações literárias entre os diversos 
indivíduos que, ou por interesse científico, ou por mera curiosidade, se ocupam 
das nossas antiqualhas», pondo à sua disposição «um jornal especial, onde se 
tornem conhecidos do público, por meio de estampas e descrições, os objectos 
que possuírem, e dêem informações das estações arqueológicas e 
monumentos de que tiverem conhecimento» (Vasconcelos, 1895:1). 

Na época em que conheceu Leite de Vasconcelos, António Paes 
ocupar-se-ia da gestão das suas propriedades agrícolas e também do concerto 
de um lagar de azeite que, como refere, lhe ocupava o tempo que dispunha 
«para archeologar um pouco» (MNA - 2538/17181). Natural do Ervedal, tinha 
na época 36 anos. Concluira o curso dos liceus em 1895, estudara na Escola 
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Politécnica de Lisboa e tornara-se Administrador do Concelho de Avis nos anos 
de 1901, 1904 e 1906. Além destas actividades era também correspondente 
dos jornais Diário de Notícias e Século, pelo que a visita do lente da faculdade 
de Letras de Lisboa foi prontamente noticiada com o título «Descoberta 
Arqueológica; Ervedal do Alentejo (Avis)»: «Esta terra acaba de enriquecer a 
arqueologia portuguesa com uma descoberta importantíssima, devida ao 
erudito lente da faculdade de letras de Lisboa, e director do Museu Etnológico 
Portugues, o Sr. Dr. José Leite de Vasconcelos. Estava bem enterrada uma 
inscrição que tem uns dois mil anos, e que aquele senhor verificou ser uma ara 
ao deus das fontes (divindade lusitano-romana). Vai ser enviada para o Museu 
Etnológico. O sr. Dr. Leite de Vasconcelos leva grande cópia de materiais  para 
as suas obras de arqueologia, etnografia e filologia e grande profusão de 
objectos das duas primeiras especialidades, a que tão distintamente se dedica. 
Na Ladeira, propriedade do Sr. Francisco António Paes, e onde agora se tem 
procedido a escavações, apareceram em tempos vestígios importantes duma 
povoação romana, taes como: colunas de belo mármore, uma pia, também de 
mármore, capiteis, mós, um peso enorme de um lagar de azeite, tégulas, barro 
aretino, ânforas de várias dimensões, moedas romanas e uma árabe, e agora 
foi posta a descoberto uma casa com as paredes e pavimento de tijolo, muito 
bem conservadas, a calçada de um pátio, etc. Perto deste local foram postas a 
descoberto as paredes de outra casa. Entre esta localidade e a Figueira 
também foram agora exploradas duas antas pelo sr. Dr. Leite de Vasconcelos, 
sendo, porém, o espólio de pouca importância, porque qualquer delas já tinha 
sido revolvida (uma delas à procura de tesouros). Pena é que as escavações da 
Ladeira não possam prosseguir, pois quer parecer-nos que com elas muito 
teria a lucrar a ciência arqueológica.» (O Século, 1912: 3). 

Se antes da visita de Leite de Vasconcelos este erudito mantinha 
interesse pela história local – como nos mostra a referência aos materiais 
arqueológicos recolhidos na propriedade pertencente ao seu irmão Francisco 
António Paes – a partir desta data o contacto com aquele investigador 
consagrado contribuiu para legitimar esse seu interesse num contexto de 
«vida de província» (expressão usada pelo autor; MNA, 1999, 2538/17176). Se 
por um lado ampliava os seus conhecimentos sobre várias matérias, obtendo 
novas perspectivas sobre as vivências etnológicas avisenses e sobre a história 
e a pré-história na região, ganhando uma nova sensibilidade para interpretar a 
paisagem e os delicados vestígios que surgiam em locais previsíveis e 
imprevisíveis, por outro lado esse contacto fê-lo tomar consciência do seu 
valor enquanto conhecedor do território e do acesso privilegiado a peças que, 
tal como transmitia o Diário de Notícias em Agosto de 1912, se revelavam 
determinantes para a ciência nacional e internacional: «[…] numa excursão 
que o sr. Dr. Leite de Vasconcelos fez ultimamente ao Alentejo, a convite do sr. 
António Paes, nosso assinante de Avis, se colheram numerosos objectos que 
vieram a enriquecer o Museu, obtidos quase todos eles por dádivas de amigos 
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do sr. António Paes, que assim se tornou grande benemérito da etnologia 
nacional. […] É com grande prazer que damos estas notícias aos nossos 
leitores, pois se vê que não só as estâncias oficiais, mas também os 
particulares vão tomando a peito cada vez mais os assuntos da nossa 
instrução, para a qual esperamos que não pouco contribua o Museu 
Etnológico, por ser espelho em que se reflecte o viver e o labor das gerações de 
que descendemos.» (Diário de Notícias, 1912:1) 

António Paes, tornara-se colaborador de um museu nacional e do seu 
director, quer através do envio de materiais arqueológicos quer de recolhas 
etnológicas, e colaborador (indirecto) da Revista Lusitana. Sabemos que 
enviou vários materiais durante os anos de 1913, 1914, 1915 e 1919 (FAPT, 
Esp. MS: 19/02/1913 e 25/11/1913; MNA, 1999: 2538/17185, 17209; 
Vasconcelos, 1919: 246), consistindo, a sua maioria, em objectos de índole 
arqueológico, como a ara ao deus Fontanvs que enviou pelo comboio para 
Lisboa (MNA, 1999: 2538/17178), ou «machado de bronze» obtido junto do 
proprietário do Monte Branco (MNA, 1999: 2538/17175, 17177). A sua 
colaboração estendia-se também ao registo fotográfico de locais 
arqueológicos e à recolha de vocabulário local diverso.  

Passara também a realizar prospecções e escavações arqueológicas, e 
a exercer um papel activo na preservação do património histórico e 
arqueológico local, ampliando o seu empenho nestas matérias até ao ponto 
em que desejou prosseguir os estudos universitários na área. O facto de não 
conseguir avançar com estes seus objectivos académicos deverá estar 
também relacionado com a carreira política que prossegue. Depois de exercer 
o cargo de administrador do concelho de Avis, iria candidatar-se ao cargo de 
deputado pelo Partido Democrático (pelo círculo de Elvas) na sexta legislatura 
(Figura 3). Eleito a 29 de Janeiro de 1922, tomou posse em 13 de Março, 
integrando a comissão parlamentar de Minas e Obras Públicas, no ano 
seguinte a Previdência Social e Agricultura e em 1924-25, novamente, a 
Previdência Social (AAR, LV 6.ª Leg., f. 38).  

O exercício deste cargo não o impediu, contudo, de continuar a 
colaborar como o Museu de Etnologia. Essa posição facilitou os contactos com 
o ministério no sentido de obter subsídios que visavam a aquisição de 
materiais para o Museu Etnológico (MNA, 1999: 2538/17237,17238). 

Paralelamente, António Paes teve uma clara preocupação em 
instruir-se. Sempre que viajava visitava museus e locais com «interesse 
arqueológico» (MNA, 1999: 2538/17209, 17189, 17227) e mantinha um 
esforço continuado de leituras e pesquisas bibliográficas sobre arqueologia 
pré-histórica e a presença romana e árabe. Além das leituras proporcionadas 
pelas ofertas de Leite de Vasconcelos procurou aconselhamento bibliográfico 
sobre diversos assuntos, mencionando a necessidade de adquirir um 
dicionário de arqueologia geral, «portátil, ilustrado e barato» (MNA, 1999: 
2538/17187) que acabaria por encomendar às livrarias de Paris (MNA, 1999: 
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2538/17188), a aquisição da obra La vie privée des romains e de três números 
da revista L’homme prehistorique (MNA, 1999: 2538/17189) durante o ano de 
1913. Assim, além da bibliografia nacional que ia acumulando na sua 
biblioteca através de assinaturas, de aquisições e das ofertas de Vasconcelos, 
nos anos seguintes prosseguiu a aquisição de obras como L’origine du culte 
dês morts, de Mortillet, o primeiro volume da Archeologie de Déchelette 
(MNA, 1999: 2538/17201), da Revue Archeologique e da Revue 
d’Anthropologie (MNA, 1999: 2538/17208), do Manuel des recherches 
prehistoriques, e a assinatura de publicações periódicas especializadas como a 
Anthropologie, a Révue Anthropologique, L’Homme prehistorique (MNA, 1999: 
2538/17224). 
 

 
Figura 3 – Passe Parlamentar de António Paes (FAPT- Espólio documental) 

A notável cooperação de António Paes da Silva Marques com os 
desígnios do museu nacional é reconhecida e consagrada através da sua 
eleição para sócio do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia, 
criado em 1932. Este organismo, instituído pelo novo director interino do 
Museu Etnológico, tinha como principal propósito «[…] pôr bem em evidência 
o papel de Portugal no descobrimento da Terra, na criação de novas nações 
[…] a acção de Portugal na História da Civilização». Eleito sócio 
correspondente fundador em 1933, solicitou a Leite de Vasconcelos que 
transmitisse o seu agradecimento a todos quantos lhe reconheceram o mérito 
para ser incluído nos propósitos da instituição (MNA, 1999: 2538/17251). A 
revista do mencionado instituto, Ethnos, subsidiada pelo Instituto Para a Alta 
Cultura, publicou em 1948 uma listagem dos associados que documenta esta 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

As instituições científicas e o património histórico-científico - 1348 - 

sua ligação àquele organismo como sócio correspondente de Avis (Ethnos, 
1948: 501).  

Parte do percurso intelectual de António Paes que temos vindo a 
descrever está actualmente acessível devido ao espólio documental do Museu 
Nacional de Arqueologia, principalmente devido ao epistolário de José Leite 
de Vasconcelos, onde acedemos a uma troca de correspondência que 
decorreu durante trinta e oito anos. A consulta do enorme conjunto de cartas 
do fundador daquele museu permitiu-nos entrever uma nova dimensão desta 
personalidade que inicialmente se revelou no espólio da Fundação Arquivo 
Paes Teles, uma instituição criada pelo seu sobrinho Mário Saa com o 
objectivo de preservar «a unidade nas recordações e tradições de família» 
(Pereira, 2010: 94). Esta instituição conserva a colecção de materiais 
arqueológicos iniciada por António Paes. Composta por 1268 peças registadas 
e inventariadas em 2008 (Pirata), foi continuada pelo mencionado sobrinho e 
suscitadora de incorporações pontuais, nomeadamente pelo Grupo de 
Trabalho e Acção Cultural Ervedalense, secção de Arqueologia, criado em 
Fevereiro de 1976. Os membros desta associação realizaram prospecções e 
escavações de vários sítios arqueológicos junto ao Ervedal, ampliando a 
colecção iniciada por António Paes ao depositarem na Fundação Arquivo Paes 
Teles os materiais que encontraram, assim como os seus livros de registo de 
actividades (Pereira, 2010: 98; Ribeiro, 2010: 45). Posteriormente vários 
particulares ofereceram materiais arqueológicos à instituição que tem vindo a 
registar as novas incorporações e a proceder à valorização desta colecção. De 
registar também que o sítio arqueológico designado Ladeira, dado a conhecer 
por António Paes da Silva Marques a Leite de Vasconcelos, tem sido, ao longo 
do tempo, objecto de preservação, decorrendo actualmente um projecto de 
investigação dirigido pelo Município de Avis (Ribeiro, 2010).  

Considerações finais 
O percurso desde coleccionador evidencia a importância do 

coleccionismo privado no contexto da formação dos museus nacionais e no 
desenvolvimento científico inerente. A cento e cinquenta quilómetros de 
Lisboa, num concelho pouco favorecido pela situação geográfica, este 
elemento da burguesia letrada alentejana fez chegar à sua residência um 
conjunto obras de referência, obras de cariz científico e de publicações 
periódicas especializadas que proporcionaram um crescente interesse pela 
história e identidade portuguesa nas suas vertentes arqueológica e 
antropológica. Estes acervos bibliográficos potenciaram a sua sensibilidade 
para as matérias que interessavam ao director do Museu Etnológico, pelo que 
passou a constituir o seu principal intermediário no concelho de Avis, 
tomando consciência da importância que assumiriam os seus contactos e os 
seus conhecimentos para a ciência nacional e internacional. Pertencendo à 
elite económica, social e política regional, o contacto com José Leite de 
Vasconcelos reforçaria o seu estatuto também ao nível nacional.  
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Verificamos, assim, como a existência de redes popularização e 
comunicação científica contribuíram para a identificação de materiais 
relevantes para o conhecimento, para a preservação do património e a 
implementação e consolidação de instituições. O percurso de António Paes 
mostra-nos a sua integração em redes globais de disseminação do 
conhecimento e a conjugação destas com contextos e personagens locais e 
não apenas com um conjunto limitado de protagonistas nacionais.  

Por outro lado, este trabalho fortalece a nossa hipótese de que em 
António Paes se cristalizam as características que encontramos no conjunto de 
indivíduos que na mesma época formaram colecções privadas de arqueologia 
e antropologia: uma elite ilustrada que de norte a sul do país, espalhada pelos 
mais remotos locais, desenvolve o interesse pelas antiguidades e identidades 
regionais no âmbito do fomento do estudo da «Terra» e do «Homem 
Português» contribuindo para a valorização das localidades e regiões através 
da preservação e estudo da história e patrimónios locais. Estas personalidades 
eram socialmente reconhecidas e os seus «museus» privados eram 
frequentados por outros eruditos, curiosos e mesmo académicos nacionais e 
estrangeiros. A maior parte destes personae colaboravam com instituições e 
cientistas trocando conhecimentos, documentos e objectos. Grande parte 
enriqueceriam os museus nacionais através da doação de peças ou mesmo de 
parte ou da totalidade das suas colecções que, noutros casos, alicerçaram a 
formação de museus regionais, ou de instituições museológicas privadas. 
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Across time, the higher education system in Portugal followed 

a pattern that we will describe in a simplified manner by dividing it in 
three stages: 1. the first six centuries approximately (from 1290 to 
1910); 2. the next 70 years approximately (from 1911 to 1973); 3. the 
period after 1973 up to now. 

For most of the first stage there was only one university 
(Coimbra) apart from two centuries (from mid sixteenth to mid 
eighteenth centuries) when there was also the University of Évora. 

In the second stage two new state universities (Lisbon and 
Porto) were created followed by another one (Technical University of 
Lisbon) that resulted from the aggregation of several university level 
technical schools situated in Lisbon. 

In the third stage four new state universities and about ten 
higher education polytechnics were created, starting in 1973; this was 
followed by a number of other state universities and polytechnics. 
About 15 years later the government opened the possibility for the 
establishment of private higher education institutions. The Portuguese 
Catholic University had been established in 1967. 

Nowadays there are a total of more than one hundred state 
and private higher education institutions in Portugal. This change in the 
structure of the higher education market resembles closely a common 
pattern evolution in many other product and service 
markets.  Economists study this pattern by describing three distinct 
market structures: 1. Monopolies; 2. Oligopolies and 3. Perfect 
competition. 
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In this paper I will attempt to present an analysis of the 
changes in market structure for higher education in Portugal in the 
light of the model markets considered by economists; issues such as 
the effect of market structure on the levels of innovation or the degree 
of differentiation between them or even the cost of the service 
provided are, in my view, important considerations that can help us 
understand what has been happening with this sector in Portugal over 
the time period considered. 

INTRODUÇÃO 

Esta comunicação é uma reflexão sobre a evolução do sistema de 
ensino superior em Portugal ao longo da história sob a perspectiva das 
estruturas de mercado tal como hoje as concebemos. Vários autores têm-se 
debruçado por temas análogos, mas, tanto quanto tenho conhecimento, não 
exactamente sob o ponto de vista em que pretendo colocar-me agora. 
Predominantemente os trabalhos que têm sido escritos abordam aspectos de 
grande interesse económico em geral relacionados com o impacto da 
inovação nas universidades sobre o sector económico.1

Em princípio, há alternativas ou substitutos dos produtos/serviços 
que podem ser escolhidos quando o preço é muito elevado ou o 

 Porém não analisam 
as estruturas das universidades ao longo dos tempos em comparação com as 
estruturas dos mercados. Esta reflexão pode ter interesse para compreender 
melhor a evolução do sistema de ensino superior e ser de utilidade para 
prever que perspectivas podem perfilar-se quanto às tendências e estruturas 
que poderão ocorrer no futuro. 

Duma maneira simplificada e em linguagem económica, a evolução 
do ensino superior em Portugal ao longo dos séculos pode caracterizar-se por: 
um aumento apreciável do número de “fornecedores” (instituições de 
formação); um incremento da oferta de “serviços” (cursdos); um relaxamento 
dos critérios de admissão de novos “players” (novas entradas de 
“fornecedores” no mercado); um enorme aumento do número de 
“consumidores” (estudantes) demandando o ensino superior, em especial nas 
décadas mais recentes; uma tendência para o abrandamento das 
prerrogativas de fixar os “preços” (propinas); uma evolução na quantidade e 
qualidade da “inovação” (investigação) realizada.  

Os economistas admitem que há competição no mercado em 
resultado da lei da ofeta e da procura. 

                                                                 
1 GINGRAS, YVES, 2011,  The Transformation  of the universities: from Church to 
market, Congresso History of European Universities. Challenges and transformations, 
Abril 2011, Lisboa. 
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produto/serviço não apresenta a qualidade desejada e quer o fornecedor quer 
o consumidor podem influenciar a qualidade ou o preço. 

Em alguns casos não há alternativa e portanto não há competição. 
Nesses casos, em que há apenas um fornecedor (ou muito poucos) este 
controla o preço e a qualidade não restando ao consumidor qualquer escolha. 
Esta situação resulta normalmente da intervenção do estado por razões 
particulares. Em consequência há fracas condições para inovação. É o 
MONOPÓLIO. 

Quando há alguns, mas não muitos, fornecedores, este grupo de 
fornecedores controla ainda o preço e a qualidade dos produtos/serviços (que 
podem ser algo diferenciados) e, tal como no caso do Monopólio, existem 
fortes barreiras à entrada no mercado. Embora os preços sejam 
condicionados, pode existir alguma diferenciação dos produtos/serviços. 
Neste caso já pode haver competição e portanto condições para inovação. É o 
OLIGOPÓLIO. 

No extremo oposto surge a estrutura em que muitos fornecedores 
(idealmente infinitos), muitos produtos/serviços e consequentemente muitos 
substitutos ou alternativas. Há fracas barreiras (idealmente nehumas) à 
entrada no mercado. Os preços resultam da lei da oferta e da procura. Não há 
grande estímulo à inovação. É a CONCORRÊNCIA PERFEITA. 

O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL. 1ª FASE (1290-1910) 

Nesta fase que durou cerca de seis séculos apenas existiu uma 
universidade, a Universidade de Coimbra, exceptuando o período de cerca de 
dois séculos em que existiu simultaneamente a Universidade de Évora criada 
por D. João III por iniciativa dos Jesuítas. 

Os cursos eram estabelecidos nos Estatutos outorgados pelo Rei. 
Durante este período o número de estudantes era limitado entre mil e dois 
mil. O pagamento requerido aos estudantes era também fixado nos Estatutos 
como de pode ver no exemplo dos Estatutos da Universidade de Coimbra de 
1772. 
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Aqui são fixadas as propinas para o curso jurídico. (T.V, Cap.II, p. 239) 
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A inovação nas actividades e conteúdos provinha da esperança de os 

doutores virem a ocupar as cadeiras (L. II Tit I. Cap. IV, p. 265). A reacção à 
falta de inovação traduzia-se na saída de estudantes para outras universidades 
como por exemplo Salamanca, Alcalá, Monpellier e outras. 

Na parte final deste período, isto é, a partir de meados do Séc. XIX, as 
universidades europeias e americanas começaram a incluir nos seus objectivos 
a criação e investigação científicas dando origem a um novo tipo de instituição 
que não se limitava a transmitir os conhecimentos adquiridos mas também a 
criar novos conhecimentos. Foi a revolução iniciada na Prússia pelos irmãos 
Wilhelm e Alexander von Humboldt. 

Porém, em Coimbra, os professores ou lentes ainda pouco produziam 
nova ciência e apenas a abordavam quando elaboravam as monografias que 
lhes permitiam aceder a lugares de professores. Eram monografias 
actualizadas e com valor científico mas sem grande originalidade criativa.  

Em abono da verdade deve dizer-se que entre os lentes havia 
consciência da necessidade de novos e modernos equipamentos que algumas 
vezes eram adquiridos e permitiam colocar os nossos  professores em situação 
não inferior à dos estrangeiros, como é o caso da astronomia, da física 
experimental, da meteorologia e outros domínios. Os professores faziam 
viagens de estudo pelos centros mais prestigiados da Europa, estabeleciam 
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relações científicas com os sábios mais ilustres e adquiriam e usavam os livros 
das melhores universidades europeias.1, 32

                                                                 
1 CASTRO FREIRE, FRANCISCO DE, 1872, Memoria historica da Faculdade de 
Mathematica nos cem annos decorridos desde a reforma da Universidade em 1772 até 
o presente Coimbra, 1872.   
2 SIMÕES DE CARVALHO, JOAQUIM AUGUSTO  1872, Memoria historica da Faculdade 
de Philosophia, Coimbra, 1872. 

  
No entanto, não se praticava ainda o novo paradigma de 

universidade atrás referido nem se criavam institutos onde se promovesse a 
investigação científica, isto é, a investigação não passara ainda da fase em que 
era feita por professores individuais para a fase de orientação dos seus 
estudantes em laboratórios e institutos apropriados. 

Esta situação pode assemelhar-se à estrutura de monopólio. 

O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL. 2ª FASE (1911-1973) 

Em 1911 foram criadas as duas novas universidades de Lisboa e Porto 
e uns anos mais tarde a Universidade Técnica de Lisboa. 

Os cursos eram criados ou autorizados pelo Estado bem como as suas 
alterações. 

O mesmo se verificava com as propinas que eram fixadas por lei. 
O acesso à criação de novas instituições estava bloqueado pelo 

Estado à excepção da Universidade Católica Portuguesa que foi instituída ao 
abrigo da Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé. No caso da 
UCP as propinas já não eram fixadas pelo Estado mas determinadas pela 
própria instituição sem qualquer apoio do Estado. 

Os cursos não eram necessariamente os mesmos nas várias 
universidades e o mesmo se pode dizer das condições de ensino e de 
investigação. Esta situação criava alguma margem para diversificação de 
escolha por parte dos estudantes, não tanto como seria se os custos das 
propinas fossem fixados pelas universidades. 

Quanto à inovação/investigação/criação, pela primeira vez na nossa 
história passou a ser uma missão estatutária da universidade. Isto era uma 
consequência das influências que vinham de outros países, mas também da 
prática que já existia de modo inorgânico, e, em muitos casos incipiente, nas 
escolas superiores não universitárias de Lisboa e Porto, nomeadamente a 
Escola Politécnica de Lisboa e a Academia Politécnica do Porto criadas nos 
anos trinta do Séc. XIX. 

A situação nesta segunda fase tem muitas das características de um 
oligopólio. 
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O ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL. 3ª FASE (1974-2010) 

Em 1973, o governo criou 4 novas universidades, 10 institutos 
politécnicos e 9 escolas normais superiores. Alguns anos mais tarde foram 
criadas mais universidades e institutos politécnicos, tendo alguns destes 
passado a universidades. 

Em 1989 o governo definiu a possibilidade de estabelecer instituições 
de ensino superior particular e cooperativo. 

A partir de então o número de instituições de ensino superior 
(universitário e politécnico) subiu em cerca de 20 anos para mais de cem, das 
quais cerca de ¾ eram particulares ou cooperativas. É certo que o número de 
estudantes que, nos séculos anteriores se situava entre 1000 e 2000, subiu 
exponencialmente neste período, passando de cerca de 50 000 em 1973 para 
cerca de 370 000 em 2007. 

A entrada de novos “fornecedores” (instituições) para o mercado não 
era feita sem restrições, isto é, havia que satisfazer certas normas e índices 
para obter por parte do Estado autorização de funcionamento. 

O custo de frequência (propinas) só eram fixado pelo Estado para as 
instituições estatais e mesmo para estas foi deixada, a partir de certa altura, 
uma certa margem de decisão. 

Existia pois uma certa aproximação às regras do mercado na forma de 
concorrência perfeita. 

A evolução atrás descrita do sistema de ensino superior em Portugal, 
especialmente nas últimas décadas, tem a sua principal razão de ser no 
enorme incremento do número de estudantes que pretendiam frequentar 
este nível de ensino. Por exemplo esse número passou de 10 000 em 1940 
para 60 000 em 19731 e para cerca de 370 000 em 2007.2 A partir de 1985 
esse número cresceu a um ritmo muito elevado embora a partir de 2000 
tenha estacionado. A solução que o governo encontrou para satisfazer a 
procura do ensino superior, sem onerar o orçamento do Estado foi permitir a 
entrada no sistema de instituições de ensino superior particular e 
cooperativo.3

                                                                 
1 PEIXOTO, JOÃO Alguns dados sobre o ensino superior em Portugal Faculdade de 
Economia e Centro de Estudos Sociais, Coimbra, 1989.  
2 CABRITO, BELMIRO GIL; CERDEIRA, MARIA LUÍSA MACHADO La enseñanza superior en 
Portugal: evolución y persprctivas en torno a la equidad in Investigaciones de Economía 
de la Educación, 5  2010. 
3 O número de instituições de ensino superior é variável ao longo do tempo devido a 
suspensão de actividades de algumas delas e à criação de outras. Porém esse número 
situa-se  em cerca de 140 instituições (universitárias e politécnicas) das quais 
aproximadamente 30% são estatais e cerca de 25% são universitárias. 
O peso das propinas nas instituições privadas leva-as a não terem uma actividade de 
investigação apreciável.   

 Esta medida, se teve a vantagem de dar oportunidades a 
estudantes que, de outro modo, ficariam fora do sistema de ensino superior, 
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não foi devidamente acautelada no que respeita à qualidade do ensino e da 
investigação. A oferta de cursos expandiu-se, mesmo nas instituições estatais, 
havendo hoje uma plêiade de cursos técnicos e aplicados que não existiam 
antes e vieram satisfazer reais necessidades do mercado. A investigação 
básica tornou-se mais dirigida, mas, em média relativa a todas as instituições 
do mercado, pode dizer-se que perdeu qualidade devido às numerosas 
instituições que não têm capacidade para a realizar. As situações de fraca 
qualidade são naturalmente excluídas ou preteridas pelas próprias 
características do mercado de concorrência perfeita. 

Quanto às propinas eram fixadas pela própria universidade e 
correspondiam a cerca de 3 a 5 vezes as que o Estado fixava para as 
universidades estatais. Isto tinha como consequência que só os estudantes 
que não conseguiam entrar nas instituições estatais e que tinham posses para 
pagar as propinas elevadas das instituições privadas é que tinham acesso ao 
ensino superior. Neste aspecto a concorrência perfeita não existia em virtude 
da intervenção do Estado. 

ESTRUTURAS DO FUTURO. QUE TENDÊNCIAS?  

Vamos indicar de forma resumida algumas das tendências que se têm 
verificado em países estrangeiros, designadamente no Reino Unido, mas 
também olharemos para algumas das transformações e tendências que se têm 
verificado no nosso país.  

 
Quanto às prospectivas no Reino Unido vamos seguir o estudo de 

Glynne Sanfield.1

 Estabelecimento por universidades britânicas de 
campus fora do país através de joint ventures, por exemplo. 

 Neste estudo as propostas apresentadas não estão todas em 
prática; algumas traduzem soluções prospectivas possíveis. 

Em alguns casos as situações descritas podem ocorrer dentro de 
poucos anos, enquanto outras situações poderão dar-se a longo prazo 
dependendo das políticas do governo. 

Algumas tendências recentes no Reino Unido. 

 Fusão de instituições, eventualmente até com 
outras de outros países. 

 Ligação crescente entre ensino superior, ensino 
médio e ensino secundário. 

                                                                 
1 Developing future university structures: new funding and legal models” Trabalho 
realizado por Glynne Stanfield da Consultora Eversheds LLP para a associação de 
universidades Universities UK. O trabalho foi elaborado em 2007 e apresentado em 
2009. 
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 Envolvimento crescente do sector privado no ensino 
superior com mais organizações a pretender obter poder para 
conceder graus. 

 Organizações com poder de concessão de graus não 
britânicos estabelecendo-se no RU (universidades americanas ou 
europeias prestigiadas, por exemplo). 

 É possível, sujeito a aprovação do governo, adquirir 
universidades públicas. 

 O afastamento do financiamento público é possível 
por angariação de fundos, bolsas, venda de activos, empréstimos, 
etc. 

 Concessão de graus conjuntos. 
 Universidades britânicas  a procurar obter o direito 

de conceder graus estrangeiros. 
 Universidades que procuram separar as suas 

actividades lucrativas das não lucrativas. 
 Novas estruturas podem formar-se que incluem 

escolas médias e empresas comerciais todas num mesmo grupo. 
 Poderá assistir-se a universidades que desejem 

mudar a sua forma legal e converter-se em empresas privadas ou 
públicas de responsabilidade limitada. 

 A colaboração entre instituições estatais e o sector 
privado levou-as a aprender  e em alguns casos a replicar as suas 
estruturas de negócio e operações.1

                                                                 
1 Alguns exemplos concretos de situações hipotéticas indicadas 
 1 – Dubai International Academic City (Middlesex Univ.); EduCity in Nusajaya, 
Malaysia (Newcastle Univ. Medical School); Adelaide, (Univ. College) 
 2 – Várias fusões ocorreram no RU e espera-se que o processo continue 
devido a pressões financeiras ou por necessidades de racionalização 
 3 – Univ. of Glamorgan/Merthyr Tydfil college; Thames Valley Univ./Reading 
College 
 4 – Envolvimento do sector privado pode dar-se por vários mecanismos: 

 

a. Esquemas do tipo PPP 
b. Financiamentos e investimentos normalmento por bancos 
c. Outsourcing, normalmente para as TIC, ou serviços como apoio 

legal e contabilístico 
Criação de entidades privadas que oferecem programas de pré-grau com a 
possiblidade de posterior entrada na universidade. 
 5 – O sector privado oferece programas de pós-graduação sem concessão de 
grau mas também, cada vez mais, com concessão de grau 
 6 – É de prever que empresas privadas venham a competir cada vez mais com 
o sector do ensino superior na área de “negócio” deste sector, o que poderá criar 
tensões entre os sectores. 
 7 – Crescentemente empresas privadas pretendem competir com o sector 
público procurando adquirir direitos de oferecer graus superiores (exemplo BPP 
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Todos os modelos aqui referidos e outros podem ser desenvolvidos 
segundo a lei existente. Alguns são mais radicais do que outros mas a história 
mostra que as universidades que fiquem estáticas não tendem a evoluir tão 
rapidamente como as que inovam. 

No nosso país já existem, desde há muito, interacções das 
universidades com o sector público e o privado, como por exemplo: 

• A autonomia universitária e a lei portuguesa permitem 
várias relações mais ou menos fortes com o sector não 
universitário, privado ou público embora a 
regulamentação no nosso país esteja longe da que se 
verifida no RU. 

 Colaboração entre instituições, quer do ensino superior 
quer de outros graus de ensino. 

 Colaboração com o sector privado no ensino e na 
investigação 

 Outsourcing de certas funções da gestão, apoio legal, 
oficinal, informático, etc. 

 Contratos de investigação com empresas do sector 
público e privado. 

 Utilização de fundos próprios (resultantes da investigação 
e da prestação de serviços) para adquirir participações 
em empresas ou mesmo bens de raiz. 

 As fusões entre instituições de ensino superior são 
possíveis por lei e até recomendadas mas não se têm 
verificado. 

 Auditorias e consultoria em áreas de competência 
própria reconhecida. 

                                                                                                                                              
Professional Education que oferece graus em Direito e Gestão). Por enquanto no RU 
este direito resume-se a graus de ensino e não de investigação. O processo de 
aquisição desses direitos está cuidadosamente regulamentado.  
 8 – É posssível empresas ou investidores privados adquirirem instituições 
financiadas pelo Estado por mecanismos de “buy-out” ou “buy-in”. Isto está sujeito a 
regras legais e normas bem estabelecidas. Este modelo pode ter a vantagem de o 
Estado realizar capital, transferir risco para o sector privado ou permitir outras formas 
de obter fundos pela instituição de ensino superior. Embora possível legalmente não 
há até agora indicações de o governo britânico ver este modelo em prática. Porém a 
pressão crescente sobre os orçamentos do Estado pode levar a mudar esta situação. 
 9 – Novas estruturas de grupo podem formar-se englobando à cabeça a 
universidade e, além desta, outras instituições de ensino superior, de ensino pós-
secundário (especializado), academias, empresas comerciais e outros. 
 10 – Também nada impede na lei britânica uma fusão de duas instituições de 
ensino superior de diferentes países ficando sujeita às jurisdições desses países. 
 11 – As universidades têm sido forçadas a rever o seu estatuto de entidade 
não lucrativa separando-o da componente lucrativa (empresarial). 
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 As fusões entre instituições de ensino superior e 
instituições de investigação independentes sendo 
possíveis também não se verificaram até hoje. 

 A concessão de graus conjuntos (normalmente graus 
superiores) são mais frequentes entre instituições 
portuguesas e estrangeiras do que entre instituições 
nacionais, quer estatais quer privadas. 

 A aquisição de instituições estatais por parte de 
empresas privadas no nosso país não é permitida, 
embora um esquema do tipo PPP pudesse em princípio 
ser legalmente possível sujeito a concordância do 
governo. 

 É frequente a criação de empresas privadas dentro do 
âmbito da instituição de ensino superior, para prestar 
serviços ou mesmo para produção de certos bens de 
elevado conteúdo científico ou tecnológico. 

 As fundações privadas de apoio às universidades e 
politécnicos são hoje inúmeras embora a sua situação 
jurídica não seja muito clara nem elas são, na sua 
maioria, realmente privadas pois os seus fundos provêm 
exclusivamente da própria instituição ou seja do Estado.  

 O novo esquema de instituição/fundação recentemente 
criado, cujos contornos não estão ainda bem definidos 
(embora já existam várias) permitirá obter fundos 
privados para a instituição e, de certo modo, privatisá-la.  

 Apesar da existência de instituições de ensino superior 
privadas num número muito superior ao de outros 
países, nomeadamente o RU, a aquisição destas  no 
nosso país por parte de empresas privadas fora do sector 
do ensino não tem ocorrido.1

                                                                 
1 A autonomia universitária e a lei portuguesa permitem várias relações mais ou menos 
fortes com o sector não universitário, privado ou público embora a regulamentação no 
nosso país esteja longe da que se verifida no RU.  
 1 – Contratação de professores convidados (especialistas) e investigadores 
provenientes do sector empresarial. 
 2 – Aquisição de acções de empresas privadas por universidades estatais (A 
UNL há anos adquiriu acções da TVI). 
 3 – Aquisição de propeiedades imobiliárias por universidades estatais (A 
Universidade de Aveiro adquiriu há anos propriedade imobiliária que era pertença da 
Câmara Municipal de Aveiro).   
 4 – A Universidade de Lisboa (Faculdade de Ciências) manteve negociações 
para se fundir com o INETI (Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industriais), 
o que não chegou a suceder. 
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CONCLUSÃO 

Em termos de conclusão podemos apontar a inspiração trazida pelas 
novas formas de estruturas de mercado para as novas estruturas das 
instituições de ensino superior como por exemplo: 1) a formação de grupos 
com dimensão de escala mais competitiva, mas sem excluir a possibilidade de 
instituições de pequena ou média dimensão que ocupam “nichos” de mercado 
com grande interesse e futuro; 2) a formação de grupos mistos de 
componentes educacionais e também comerciais, mas com objectivos 
complementares e sinergéticos no campo da formação e da investigação; 3) a 
formação de redes de instituições ou grupos nacionais e transnacionais; 4) a 
utilização das redes sociais intra- e inter- institucionais; 5) a virtualização das 
actividades educacionais e outras através do e-learning ou b-learning; 6) a 
globalização da acção de ensino e investigação.  
               

 

                                                                                                                                              
 5 – Recentemente tem sido referida a tentativa de fusão das Universidades 
de Lisboa e Técnica de Lisboa.    
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Humanas  da Universidade de Évora) 
alexandramarqu@gmail.com 

 
Palavras-chave: História da Ciência; Memória; Universidades 

 
As comemorações centenárias em instituições académicas 

constituem momentos chave para a construção da sua memória científica. As 
práticas comemorativas em história da ciência, por via da criação e divulgação 
de suportes organizados de informação histórico-científica, permitem 
sistematizar a memória colectiva de uma instituição académica [1,2,3].  

No decorrer de 2011 a Universidade de Lisboa (UL) comemora o 
Centenário da sua refundação, com base num programa que inclui palestras, 
conferências e congressos internacionais, exposições, publicações impressas e 
conteúdos multimédia. A Memória da Universidade é uma Enciclopédia 
Electrónica do ensino, da ciência e cultura na história da UL. Desenvolvida a 
partir de um modelo de dados e conceitos, a Memória da Universidade, 
através das anotações semânticas, permite recuperar e analisar uma grande 
quantidade de informação [4]. O que possibilita traçar um retrato da UL em 
vários níveis de informação prosopográfica e estabelecer a percepção de 
redes científicas em Portugal e no espaço europeu.  

Propomos demonstrar a utilidade para a investigação, deste 
instrumento de análise aplicado à UL, com base em dois critérios: o rigor 
científico, e a entrada na Memória de docentes falecidos. A abordagem incide 
sobre docentes, instituições académicas onde obtiveram formação e onde 
exerceram a prática docente (contexto nacional e internacional), disciplinas 
leccionadas, áreas de conhecimento, unidades científicas (Institutos, 
Laboratórios) enquanto espaços de formação e/ou investigação, cargos de 
direcção, relações mestre/discípulo, redes de colaborações científicas, 
membros de Sociedades Científicas, e ainda sobre a questão do género na 
agenda político-científica em história da ciência.  
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[1] BENSAUDE-VICENT, Bernadette. 1996. Between History and 
Memory. Centennial and Bicentennial Images of Lavoisier. Isis. 481-499. 

[2] BOSSTRAETEN, Truus Van. 2011. Dogs anda Coca-Cola: 
Commemorative Practices  as part of Laboratory Culture at the Heymans 
Institute Ghent, 1902-1970. International Journal of the History of Science and 
its Cultural Aspects. 1-30. 

[3] ELLIOT, Clark A. 1999. The Tercentenary of Harvard University at 
1936. The  Scientific Dimension. Osiris. 153-175. 
[4] Dias, José Pedro Sousa. “Hipertexto, anotações semânticas e rede(s) na 
História das Ciências, da Tecnologia e da Medicina: O Projecto 
Historiographus”. Consultado em: 
http://viridarium.blogspot.com/2007/08/ler-hipertexto-anotaes-semnticas-
e.html, em 2011. 
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Palavras-chave: Faculdade de Ciências; Profissionalização; Cientista; 
Ensino superior 

 
As Faculdades de Ciências, criadas pela reforma de 1911 do ensino 

superior, tiveram de encontrar meios de afirmarem a sua identidade, 
demarcando-se da tradição anterior de escolas profissionais como a Escola 
Politécnica de Lisboa, a Academia Politécnica do Porto, ambas criadas pelo 
liberalismo, em 1837, e a própria Universidade de Coimbra, que, a seu modo, 
tinha funcionado, desde a reforma de 1772, como uma escola profissional. No 
quadro desta tradição, o ensino das ciências tinha pouco mais do que um 
carácter propedêutico a um curso profissional em engenharia, medicina ou 
farmácia.  

No caso da Faculdade de Ciências de Lisboa, a demarcação revelava-
se problemática, porquanto ela herdou professores, alunos e instalações da 
anterior Escola Politécnica. Apesar de uma certa continuidade, a Faculdade 
irá, no entanto, distinguir-se pela tónica posta na investigação científica e na 
sua internacionalização, em resultado do clima favorável da I República, bem 
como da criação da Junta de Educação Nacional e do Instituto para a Alta 
Cultura. Embora mantivesse cursos preparatórios como a sua antecessora, a 
formação de professores do ensino secundário e de um número de 
profissionais nas diversas ciências irá permitir o aparecimento das primeiras 
sociedades científicas especializadas, fenómeno tardio em Portugal, mas 
sintomático da situação das ciências e do seu reconhecimento profissional. 
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A «JUNTA DE EDUCAÇÃO NACIONAL» E A SUA CONGÉNERE «JUNTA PARA 
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Palavras-chave: JEN; JAE; Investigação científica; Bolsas 

 
Já desde o século. XIX que o atraso de Portugal em matéria de 

investigação e ensino era notório e sentido pelos poderes públicos, contudo a 
vontade política de actuar sobre esta situação, através dos meios legislativos e 
financeiros necessários, era muito débil, quase inexistente. As medidas 
lançadas pela reforma republicana de 1911 do ensino superior obrigavam, em 
parte, a uma renovação dos quadros universitários, o que implicaria, da parte 
destes, uma aprendizagem na Europa cientificamente mais avançada. No país 
vizinho, já em 1907, exactamente com o propósito de combater o atraso 
científico  e procurando de um modo decidido aproximar-se da Europa 
desenvolvida, avançou-se com a criação da «Junta para Ampliación de 
Estudios y Investigaciones Científicas». Um exemplo inicialmente ignorado 
pela República Portuguesa, mas que, a partir de 1916, lhe passou a prestar 
atenção. Os políticos republicanos, após várias tentativas falhadas, 
conseguem, quando António Sérgio se encontra à frente do Ministério da 
Instrução, apresentar um diploma de criação de uma «Junta de Orientação 
dos Estudos» (JOE). A exemplo de tentativas anteriores, o Parlamento 
                                                                 

1 (Trabalho financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional 
Factores de Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT no 
âmbito do projecto HC/0077/2009) 
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chumbou o projecto. Foi após o 28 de Maio, com uma ditadura militar sem 
quaisquer planos para inovar no ensino e onde a contenção de despesas neste 
sector era uma regra, que o ministro da instrução em 1929, seguindo a 
orientação do seu predecessor, promulgou o decreto criador de  Junta de 
Educação Nacional (JEN). Os dirigentes da Junta portuguesa seguirão sempre 
de muito perto a prática da sua congénere espanhola. Neste trabalho 
pretende-se comparar a prática e os objectivos destas duas organizações. 
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A CRIAÇÃO DA JUNTA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E 
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Palavras-chave: História Contemporânea; Instituições Científicas; 
Políticas Científicas; Organização e Administração da Ciência; Estado 
Novo 

 
A comunicação que se propõe pretende, acima de tudo, identificar e 

problematizar o perfil e as intenções da Junta Nacional de Investigação 
Científica e Tecnológica (JNICT) – Decreto-Lei n.º 47 791, 11 de Julho de 1967. 

Uma dinâmica de organização da ciência existia, de facto, já muito 
antes da Segunda Guerra Mundial, tendo-se criado logo durante toda a 
primeira metade do século XX, em diversos países, várias instituições de apoio 
e promoção da investigação científica.   Em Espanha, por exemplo, desde logo 
em 1907, a Junta para Ampliación de Estúdios y Investigaciónes Scientíficas 
(JAE), reformulada, depois da Guerra Civil, em 1939, no Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).  Mais tarde, já no contextos dos anos 50 e 
60, a partir do planeamento e da influência de organismos internacionais 
colocou-se com maior amplitude o tema da administração da ciência, 
emergindo então com maior acuidade a questão de definir uma política 
científica nacional. A ter em consideração o exemplo espanhol, a importa 
lembrar a criação da Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica 
(CAICYT), em 1958, anos antes da criação do órgão português.  

Em suma, procuraremos compreender com detalhe o significado da 
criação e actuação da JNICT, tendo presente tanto o papel dos organismos 
internacionais como o voluntarismo de algumas personalidades, 
nomeadamente no contexto do último acto do regime do Estado Novo. 
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Novo; Delfim Santos 

 
Fundado por  Álvaro Ribeiro, António Alvim, Eduardo Salgueiro e 

Pedro Veiga em Fevereiro de 1932, o movimento da “Renovação 
Democrática” surgiu em Lisboa e desenvolveu um conjunto de intervenções 
políticas e culturais em diversas cidades do país, que se prolongaram 
até  1934, no período de transição entre a vigência da Ditadura Militar e a 
instauração do Estado Novo. Integrando principalmente jovens intelectuais e 
universitários, muitos dos quais antigos condiscípulos na Faculdade de Letras 
do Porto, como os dois primeiros referidos, e também Adolfo Casais Monteiro 
e Delfim Santos, que se tornou um dos seus principais teorizadores, 
a  “Renovação Democrática” assumia-se como  um «grupo de propaganda dos 
ideais democráticos e das instituições que os devem servir», cuja intervenção 
pretendia responder à «necessidade de actuar na vida política portuguesa 
segundo métodos diversos dos adoptados pelos organismos da acção 
republicana», permanecendo «acima de meros e ocasionais arranjos eleitorais 
e de plataformas em que se consentem vultos de duvidosa fé política».  

Além de promover encontros públicos de debate, a “Renovação 
Democrática” procurou expor as ideias “democratistas” em artigos surgidos 
em diversos jornais, mas sobretudo através da edição de “cadernos”, da 
publicação de um texto-manifesto, intitulado o “Doutrinal”, e da promoção de 
inquéritos aos seus membros sobre temas de actualidade, nomeadamente 
sobre a situação da mulher e a função da universidade, cujas respostas foram 
publicadas em jornais como A Voz da Justiça.   

Partindo da análise desta documentação e da correspondência entre 
os principais protagonistas, o estudo atentará à visão sobre a universidade e 
ao lugar que a ciência e a investigação nela ocupam, procurando acompanhar 
em particular a  reflexão do jovem Delfim Santos, desde as propostas 
apresentados num dos cadernos democratistas, Linha geral da nova 
Universidade (1934) à Situação Valorativa do Positivismo (1938), relatório da 
sua estada na Áustria, como bolseiro da Junta da Educação Nacional, onde 
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estudou com Moritz Schlick, Karl Bühler e Othmar Spann e assistiu aos 
seminários do Círculo de Viena. 
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culturas"; Ciência nacional e ciência estrangeira 

 
A modernização da ciência em Portugal começa, pode dizer-se, com o 

discurso sobre essa mesma ciência. De facto, a desproporção entre o número 
de textos que se pronunciam sobre ciência e o número de iniciativas que se 
desenvolvem para a produzir, quase sugere que a real implementação da 
ciência moderna nas Universidades Portuguesas foi adiada em benefício das 
palavras.  

Sem querer tratar de forma exaustiva os inúmeros textos ou 
discursos publicados, procura-se aqui caracterizar essa relação singular entre 
palavras e realizações na ciência portuguesa do século XX.  A exploração do 
tema é feita a partir de expressões recorrentes nos discursos referidos, e que 
parecem constituir pontos chave para os seus autores: “ciência estrangeira”, 
“atraso científico português” e “valor da ciência”. 

A CIÊNCIA PORTUGUESA E O “FANTASMA” DA CIÊNCIA ESTRANGEIRA 

A história mostra que a ciência nunca se fez isoladamente. A 
comunicação de ideias, o diálogo e a discussão desempenharam um papel 
essencial no nascimento da ciência na Grécia. Séculos mais tarde, a invenção 
da imprensa facilita a comunicação a grandes distâncias e permite que esse 
debate de ideias se alargue a um espaço maior e a um número crescente de 
pessoas. A partir dessa época, em que se começou a produzir ciência numa 
vasta zona geográfica, a publicação é fundamental para a difusão das ideias 
científicas. Torna-se importante, também, outra forma de comunicação – a 
troca de correspondência entre cientistas. Para a ilustrar, basta citar dois 
exemplos, Mersenne, em França e “Leibniz, na Alemanha, que manteve 
contacto epistolar com mais de 1000 correspondentes e escreveu cerca de 
20000 cartas, algumas das quais constituem verdadeiros tratados de dezenas 
de páginas”1

                                                                 
1 Pombo, O., A Escola, a Recta e o Círculo, Relógio de Água, Lisboa, 2002, p.188 

. 
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Durante o Renascimento a investigação não se fazia nas 
Universidades, era antes uma actividade “liberal”, realizada à custa do próprio 
cientista ou com o apoio de mecenas. Os homens de ciência organizam-se em 
instituições – as Academias – e com elas surgem as primeiras revistas 
científicas, veículo essencial da comunicação entre pares. Mais tarde, durante 
o século XIX, dá-se a “reaproximação entre a Ciência e a Universidade que 
teve lugar com a reforma da Universidade Alemã (1808-1910).”1

Nas ciências, sobretudo nas ciências experimentais, trabalhar 
isoladamente foi-se tornando cada vez mais difícil. Neste caso, para além dos 
meios materiais requeridos serem cada vez mais dispendiosos, a formação de 
equipas com saberes diversificados revelou-se ser fundamental. Durante o 
século XX a importância científica de uma Universidade não pode mais ser 
medida pela existência de uma ou duas figuras de relevo, mas sim por 
albergar centros e grupos de investigação dirigidos por uma ou duas figuras de 

. Como 
resultado dessa transformação, as Universidades integram o ensino 
actualizado das ciências e também os investigadores.  

Nos finais do século XIX a investigação científica era uma actividade 
perfeitamente institucionalizada na Europa desenvolvida. As Universidades e 
os Centros de Investigação desempenhavam um papel fundamental na 
formação inicial e especializada de investigadores assim como na sua 
integração na carreira. A existência de estruturas de acolhimento de bolseiros 
e de novos investigadores permitia estabelecer uma corrente ininterrupta de 
trabalhadores científicos que alimentava uma produção continuada. 
Mecanismos automáticos destinados a assegurar a continuidade da produção 
científica funcionavam não só no interior de cada centro ou laboratório, mas 
num conjunto de laboratórios da Europa. Tal como actualmente, a difusão dos 
resultados fazia-se em revistas da especialidade e em congressos embora, no 
passado, eles existissem em menor número e fossem menos especializados.  

O ensino universitário incorporava conhecimentos sobre descobertas 
recentes e sobre novas áreas científicas, pois os professores eram por vezes os 
seus autores, ou conheciam essas descobertas atravésdos congressos e 
revistas já referidos. Havia uma importante comunidade científica 
internacional, que se tinha vindo a formar na Europa desde o Renascimento, e 
que foi adquirindo características próprias no modo de trabalhar, de difundir o 
conhecimento e de formar a geração seguinte. Pode considerar-se que, nos 
finais do século XIX, fazer ciência era, não já um trabalho individual, mas sim 
uma obra colectiva em que a formação dos cientistas era da responsabilidade 
das instituições, o estímulo vinha da sociedade e de outros cientistas e a 
comunicação entre pares desempenhava um papel essencial. O exemplo do 
estudo das estruturas atómica e nuclear, em que descobertas fundamentais se 
seguiram e estimularam umas às outras em diversos países, põe em evidência 
o papel da interacção entre cientistas.  

                                                                 
1 Ibid., p. 189 
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relevo. Esses centros de investigação formam novos investigadores, 
participam no ensino universitário, escolhem programas de investigação 
passíveis de impacto científico e, muitas vezes, de impacto económico.  

Do modo de existir dos centros de investigação faz também parte a 
interacção com o estrangeiro, que assume diferentes formas: programas de 
trabalho, intercâmbio de cientistas, workshops destinados a trocar 
conhecimentos, etc. Esse modelo de funcionamento do trabalho científico foi-
se afirmando ao longo de todo o século XX, e acabou por existir também em 
Portugal, embora bastante mais tarde do que noutros países da Europa.  

Actualmente, qualquer trabalhador científico português não 
conseguirá imaginar uma forma de fazer investigação que não tenha as 
características apontadas. Pode dizer-se que, no presente, existe um único 
modelo de institucionalização do trabalho científico. A ciência é internacional, 
não só porque, tal como no passado, o conhecimento não conhece fronteiras, 
mas também porque os trabalhadores científicos seguem, em todos os países 
do mundo, modos semelhantes de formação, de integração na actividade e de 
funcionamento dentro dela. Existe de facto uma comunidade científica 
internacional que se afirma tanto pelo conhecimento, como pela partilha dos 
instrumentos de trabalho, pelas instituições, pelos serviços de apoio 
económico e social, pelo acolhimento, e até por laços de natureza pessoal.  

Este quadro de funcionamento da ciência, que apesar de tudo não é 
incompatível com o privilegiar de certos temas científicos “nacionais”, estava 
perfeitamente implantado na Europa desde os meados do século XX. A II 
Guerra Mundial e o êxodo de cientistas que resultou das contingências 
políticas e sociais então existentes, acentuou a internacionalização, aliás com 
significativos resultados práticos. 

Em Portugal, a criação da Junta de Educação Nacional (1929), a 
antecedente do Instituto de Alta Cultura, parecia ser um sinal do 
reconhecimento institucional do valor da internacionalização1. Durante os 
anos quarenta, surgem outras iniciativas com o mesmo sentido, vindas de 
grupos de cientistas e professores universitários2. No entanto, o processo de 
modernização da ciência portuguesa levou ainda algumas décadas a tomar 
alento. É importante acentuar que durante o período do Estado Novo, a par 
das poucas iniciativas de internacionalização, institucionais ou individuais, 
subsistiu uma rejeiçãoda ciência “tal qual se fazia no estrangeiro”, expressa 
tanto em palavras como em actos. Entre outros factores, essa rejeição 
impossibilitou o estabelecimento de uma política científica virada para o 
futuro. Nas Universidades, só a partir da reforma Veiga Simão3

                                                                 
1Ramos, G. C., Objectivos da Criação da Junta de Educação Nacional (Actual Instituto 
para a Alta Cultura). Alguns aspectos do seu labor, Instituto para a Alta Cultura, Lisboa, 
1951. 
2Perez, I., Movimento Matemático 1937-1947, Câmara Municipal de Lisboa, 1997. 
3Lei nº 5/73, de 25 de Julho. 

,  apesar da sua 
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“ideologia nacionalista”1

Durante o Estado Novo, a imunização ao espírito da ciência da época 
manifestou-se em vários contextos, mas é talvez nas catas do Congresso do 
Mundo Português de 1940

, parece haver uma vontade expressa de criar em 
Portugal uma situação de paridade com outros países europeus.  

2 onde se reúnem, de forma explícita, o maior 
número de testemunhos sobre uma forma de pensar a ciência já ultrapassada 
e sem qualquer futuro. O Congresso teve lugar durante a Exposição do Mundo 
Português que,“realizada em 1940 no âmbito das comemorações centenárias 
(1140, fundação da nacionalidade, e 1640, a Restauração), é como que o 
símbolo emblemático do período áureo do regime e da sua propaganda”3

O Professor Lopes de Almeida (1900-1980)

. 
Nos textos do Congresso surgem frequentes referências, explícitas ou 

veladas, à “ciência estrangeira” e ao “pensamento estrangeiro”. Uns usam-nas 
para citar a quase ausência da investigação em Portugal, outros iludem a 
questão com referências ao passado glorioso, ou invocando a necessidade de 
um “modelo nacional” de ciência. Podemos ver nesses discursos de sentidos 
contrários uma controvérsia indirecta, semelhante a outras que se 
estabeleceram durante o mesmo período histórico sob o peso da ausência de 
liberdade de expressão e que, tal como elas, ultrapassava certamente o tema 
em disputa. 

4, Subsecretário de Estado 
da Educação Nacional, assumeposições bem claras no seu discurso5, 
referindo-se, numa crítica velada, à atitude de cópia do estrangeiro, que os 
portugueses não precisam de adoptar, até porque já “ensinaram todos os 
povos modernos a navegar cientificamente”6. Aqui, esta referência aos 
descobrimentos, pretende mostrar que houve liderança científica no passado, 
e também escamoteia as deficiências do presente. A afirmação de que o 
objectivo de alguns investigadores portugueses é apenas o de realizar 
“réplicas do trabalho que se realiza eficazmente na Universidades 
estrangeiras”7

                                                                 
1Stoer, S. R., A reforma de Veiga Simão no ensino:projecto de desenvolvimento social 
ou «disfarce humanista»?  Análise Social, vol. XIX (77-78-79), 3°, 4.° 5.°, 793-822, 1998. 
2Actas do Congresso do Mundo Português,  Lisboa, Vol. I-XIX, 1940. 
3Rosas, F., O Estado Novo, in História de Portugal, direção de Matoso, J., Ed. Estampa, 
1998, p. 262. 

 pode ter muitos significados. Mas serve, sem dúvida, para 
justificar as opções de um regime, na época em que o processo de 
internacionalização era uma condição essencial do desenvolvimento da 
ciência.  

4Professor da Universidade de Coimbra, historiador e  Subsecretário de Estado da 
Educação Nacional em 1940. 
5Lopes de Almeida, M., Actas do Congresso do Mundo Português XIX Volume, pp. 256-
259, 1940. 
6 Ibid., p. 257. 
7 Ibid., p. 258. 
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Nas palavras de Lopes de Almeida existe certamente também a 
intenção de responder àqueles que reclamavam laboratórios de investigação 
implicando investimento monetário: “Modernamente, quase todos os que 
têm falado ou escrito sobre a investigação científica no nosso país, parecem 
preocupar-se apenas com as técnicas exclusivamente aplicáveis às ciências 
experimentais ou naturais, esquecendo que há investigação científica também 
nos gabinetes das bibliotecas e especulação verdadeiramente científica na 
obra e nos trabalhos dos homens que cultivam as ciências puras do espírito.”1

O Subsecretário de Estado da Educação Nacional, depois de referir a 
cação “benemérita” do I.A.C. de enviar para o estrangeiro cientistas 
portugueses acrescenta: “O primeiro investigador português moderno que 
ganhar renome universal, não o há-de ter por se apresentar em qualquer 
capital estrangeira expondo, embora correctamente, numa língua que não é a 
sua, a versão transplantada de uma teoria ou dum pensamento estrangeiro”

 

2

Estas palavras teriam caído no esquecimento, se elas não se 
enquadrassem numa política científica de pesadas consequências para a 
Universidade portuguesa. De facto, a posição de Lopes de Almeida não só 
traduz o discurso oficial, como justifica a política de investigação adoptada 
pelo governo. Embora tivesse havido algumas iniciativas no sentido de 
internacionalizar a ciência portuguesa, referidas aliás pelo Subsecretário, 
pouco se fazia para incentivar a atividade científica. Até mesmo a “ação 
benemérita” do Instituto para a Alta Cultura de que fala Lopes de Almeida, 
vem do tempo da fundação da Junta de Educação Nacional em 1929

.  

3

Os responsáveis governamentais não foram, no Congresso do Mundo 
Português, os únicos a reagir às críticas da política científica do governo. 
Também Mira Fernandes (1884-1958) matemático e professor universitário

. 

4, 
com importante e avultada obra de investigação evita, no seu discurso5, 
comprometer-se com a avaliação da atividade científica: “Não pode acoimar-
se de vaidosa a comemoração que este Congresso pretende fazer da atividade 
científica portuguesa. Nem de inoportuna. Nem de supérflua”6

                                                                 
1 Ibid., p. 257. 
2 Ibid., p. 258. 

. Depois dá 
exemplos de feitos científicos de matemáticos e físicos estrangeiros. Mais 
adiante adianta que “até a pobreza tem servido com gloriosa proficuidade o 

3Serra, I., A Junta de Educação Nacional,  
http://ruyluisgomes.blogspot.com/2005/12/junta-de-educao-nacional-por-isabel.html, 
consulta em Setembro, 2011. 
4Ramos Costa,  J. F. , Elogio histórico de Aureliano Lopes de Mira Fernandes, Memórias 
da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências IX. 
5Mira Fernandes, A., Actas do Congresso do Mundo Português, Vol. XIX, pp. 244-255, 
1940. 
6Ibid., p. 245. 

http://ruyluisgomes.blogspot.com/2005/12/junta-de-educao-nacional-por-isabel.html�
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progresso científico”1

Entre os escolhidos para se pronunciarem publicamente no 
Congresso há, no entanto, quem aponte a falta de condições para realizar 
investigação científica, mesmo na área de Mira Fernandes onde, nessa época, 
se usava apenas papel e lápis. É o caso de Pedro José da Cunha (1867-1945), 
professor de matemática na Faculdade de Ciências de Lisboa

, que parece ser um argumento contra os que criticavam 
a falta de meios para investigar.  

2

Na sua conferência sobre o ensino do Cálculo Infinitesimal
. 

3, diz-
nosPedro José da Cunha: “Nas condições em que a Escola Politécnica foi criada 
cabia-lhe principalmente ministrar a instrução necessária aos indivíduos que 
se destinavam às escolas de aplicação; mas, sendo um estabelecimento de 
ensino superior, podia ter-se celebrizado também como centro de 
investigação científica. Embora dentro dela nunca se tivesse notado, nesse 
sentido, uma acção de conjunto, houve sempre, entre os membros do seu 
corpo docente, quem publicasse trabalhos interessantes, a dar conta dos 
resultados de investigações suas”4. Mais adiante, referindo-se à atividade dos 
professores universitários de então, afirma: “As circunstâncias acuais, em vez 
de facilitarem aos professores de ensino superior o entregarem-se a trabalhos 
de investigação, põem-nos na realidade em condições de lhes ser quase 
impossível orientarem nesse sentido parte da sua actividade. No ramo de que 
nos termos ocupado, o número dos professores está reduzidíssimo, muito 
abaixo até do que a lei preceitua; os cursos, que têm de reger, são 
excessivamente numerosos;” (...) “cumpridas as suas fatigantes e por vezes 
fastidiosas obrigações docentes, não ficam ao professor universitário, 
quaisquer que sejam as suas faculdades inventivas, nem disposição, nem 
tempo, nem tranquilidade de espírito para ainda fazer alguma coisa que valha 
no campo da investigação”5

A ciência portuguesa tem um posicionamento singular no quadro do 
desenvolvimento mundial da actividade científica e da sua institucionalização. 
Portugal nunca permaneceu de costas voltado para a ciência, apesar dessa ser 
uma ideia comum, para quem não conhece de perto a história da actividade 
científica no nosso país. De facto, houve sempre quem se interessasse pelas 

. 
A falta de condições para investigar foi referida muitas vezes, em 

Portugal, em diversos contextos, a propósito do “atraso científico português”, 
tão falado nos discursos sobre a ciência. 

O ATRASO CIENTÍFICO PORTUGUêS 

                                                                 
1Ibid., p. 251 
2http://memoria.ul.pt/index.php , consultado em Setembro, 2011. 
3Cunha, P. J., Actas do Congresso do Mundo Português, Vol. XII, pp. 59-78, 1940. 
4Ibid p. 74. 
5 Ibid., p. 78. 

http://memoria.ul.pt/index.php�


COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Cem anos das Faculdades de Ciências - 1378 - 

ciências, houve sempre personalidades que promoveram o seu estudo. No 
entanto, o desenvolvimento científico nunca ganhou o ritmo necessário para 
que ciência ocupasse, até quase ao fim do século XX, o mesmo lugar que 
noutros países europeus. Nesse sentido, o nosso trajecto aparece distanciado 
de qualquer percurso “típico”. Embora periférica1

A inexistência de investigação nas áreas das ciências fundamentais 
tornou-se um facto tão gritante que foi referido nas mais diversas situações, 
mesmo naquelas que pareciam querer enaltecer a actividade científica 
portuguesa, como é o caso do citado Congresso do Mundo Português. José 

, a ciência portuguesa é 
diferente da de outros países tipicamente periféricos.  

Durante a primeira metade do século XX, a atividade científica em 
Portugal nas áreas das chamadas “ciências exatas” foi bastante reduzida, 
embora não se possa dizer que tenha sido inexistente, como por vezes se 
afirma, ou como possa parecer a quem consulte as publicações internacionais. 
Evidentemente, se ao avaliar os resultados científicos portugueses durante 
esse período fossem utilizados os critérios atualmente em vigor, Portugal 
ficaria muito mal classificado. No entanto, quem pretenda de facto saber 
como é que aqui se viveu o nascer da investigação científica em moldes 
modernos, não se pode certamente limitar às publicações que fizeram a 
história da matemática, da física ou da química durante esse período.  

É habitual falar-se do “atraso” português quando se refere a 
investigação científica. Ele é reconhecido em diversas instâncias e em várias 
épocas sem que seja preciso citar dados. No entanto, existem nomes de 
destaque no estudo de diversos ramos do saber, alguns deles muito famosos, 
como Pedro Nunes e Garcia da Orta. Mas a obra original e de grande valor 
científico levada a cabo por alguns cientistas portugueses, não parece, no 
entanto, ter sido capaz de criar no nosso país uma tradição científica 
suficientemente forte. Sendo assim,poder-se-á dizer que um dos factores de 
atraso na construção de uma ciência portuguesa, foi o aspecto institucional? 

A institucionalização da atividade científica é uma consequência 
natural do seu desenvolvimento e é também, até certo ponto, uma condição 
indispensável da continuidade desse desenvolvimento. As instituições, sejam 
elas chamadas Academia, Casa da Sabedoria, ou Universidades, surgem com a 
formação de comunidades científicas e o reconhecimento da sua importância. 
No caso português houvecertamente, desde o Renascimento até aos nossos 
dias, graves falhas e rupturas na construção do tecido necessário ao exercício 
da atividade científica. O percurso intelectual português não permitiu, em 
particular, que determinadas áreas científicas, tornadas fundamentais a partir 
do século XIX, tivessem o seu lugar na Universidade ou se desenvolvessem 
noutras instituições. 

                                                                 
1Polanco, X, Naissance et développement de la science-monde, Ed. La Découverte, 
Paris, 1990 
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Gonçalo Santa Rita (1890-1967)1, ao fazer o balanço da investigação científica 
nos últimos cem anos2, confessa que ao “período de grande florescimento 
científico” da época dos descobrimentos sucedeu “um largo período de 
decadência”3. O autor encontra também a justificação para a dita decadência: 
“Como poderia, no triste estado a que Portugal ficara reduzido depois de 
Alcácer-Quibir, ainda que outras causas não existissem, manter-se a atividade 
científica?”4

A comunicação de Santa Rita faz parte do “Congresso Colonial” e 
pretende dar conta do trabalho científico relativo às Colónias, ou seja, diz 
respeito, essencialmente, à medicina, à antropologia e à actividade dos 
naturalistas. Estas são as áreas científicas consideradas mais produtivas e 
inovadoras, em Portugal. Apesar disso, José Santa Rita põe em evidência 
graves falhas nesse campo. Ao referir a actividade de exploração zoológica de 
José de Anchieta afirma “Da sua actividade resultaram as colecções que 
constituem o melhor recheio do Museu Bocage, hoje, por vergonha nossa, 
encerrado e reduzido a armazém de exemplares”

. 
Dado que a oposição ao regime do Estado Novo se afirmou também 

pela contestação da sua política educativa, cultural e científica, é de esperar 
que os detratores desse regime falem da decadência da ciência portuguesa. 
Mas é quase surpreendente que essa posição venha de Santa Rita, escolhido 
pelos responsáveis do regime para fazer o balanço da investigação científica 
realizada no país. Tendo em conta um dos objetivos bem claros do Congresso 
do Mundo Português, o de enaltecer as glórias nacionais, não é possível pôr 
em causa as palavras de Santa Rita – a ciência portuguesa chega ao século XX 
num estado de decadência. Essa conclusão não está certamente inquinada por 
qualquer má vontade política, não é uma crítica superficial e inconsistente 
feita com o objectivo de atacar e denegrir a acção do Estado Novo. Por outro 
lado, provém de alguém que conhece o que se fez de ciência em Portugal.  

5

Também António de Sousa da Câmara (1901-1971)
. 

6, alguns anos mais 
tarde, retrata de forma extremamente negativa a ciência portuguesa na sua 
comunicação à Academia das Ciências, “A investigação científica ao serviço da 
Nação”7

                                                                 
1Professor Universitário na Escola Superior Colonial, agregado pela Fac. Letras, 
especialista de Direito Internacional 

. Depois de descrever os esforços científicos de vários países no pós-

2Santa Rita, G., A Investigação Científica Portuguesa nos últimos 100 anos, Actas do 
Congresso do Mundo Português Vol. XIV, pp. 13-29, 1940. 
3Ibid.,  p. 14. 
4Ibid., p. 17 
5Ibid., p. 20. 
6Agrónomo, Professor Universitário,  fundador da Estação Agronómica Nacional e um 
dos pioneiros do estudo da genética, em Portugal. Foi presidente da Comissão Nacional 
da FAO. 
7Câmara,  A. S., A investigação científica ao serviço da Nação, Memórias da Academia 
das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, tomo V, pp. 7-20, 1950. 
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guerra, pergunta: “Enquanto se passa isto por todo o mundo, enquanto sobre 
ele parece correr uma brisa benéfica de absoluta confiança na ciência, que se 
vê em Portugal?” e responde logo a seguir “A nossa triste situação é bem 
conhecida! Inútil será descrevê-la! O que temos é tão pouco que nem vale a 
pena insistir. (...) Praticamente estamos desprovidos de qualquer sistema de 
organização científica”1

Muitos professores universitários sabiam que Portugal não 
acompanhava o desenvolvimento científico de outros países da Europa, 
mesmo em áreas consideradas prioritárias. António de Sousa da Câmara não 
se limitou a denunciá-lo, tentou mudar essa situação, fundando a Estação 
Agronómica Nacional, “a primeira instituição de investigação científica de 
moldes modernos criada em Portugal (1936) e que serviu de modelo aos 
diversos laboratório do Estado que seriam fundados nas décadas imediatas”

. 

2. 
Também Cirilo Soares (1883-1950), Professor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, embora ele próprio nunca tivesse feito investigação, 
fundou, em 1929, o primeiro laboratório de investigação em física onde são 
produzidos resultados com ressonância internacional3

No actor solene inaugural do Congresso da Actividade Científica

.  
A tese de que a investigação estava ausente das Universidades, 

embora não tenha sido frontalmente negada, foi no entanto combatida de 
forma indireta, sobretudo por responsáveis institucionais e políticos, mas 
também por alguns membros das Universidades.  

4,  
realizado “na noite de 20 de Novembro de 1940, na sumptuosa sala dos 
Capelos da Universidade, sob a presidência do Sub-secretário de Estado da 
Educação Nacional”5, o discurso do então Vice-Reitor da Universidade de 
Coimbra, Maximino Correia (1893-1963), parece ser uma resposta antecipada, 
às críticas de outros conferencistas. A sua grande referência é o passado, 
começando pelos descobrimentos, que foram “cientificamente planeados e 
executados”. O Vice-Reitor faz também notar que “ensinámos em quási todas 
as Universidades e escolas superiores europeias” (…) “ensinámos no Japão, na 
China e na Índia” e que “a nossa cultura difundiu-se através do Atlântico e do 
Índico, à América, à África e à Ásia.”6

A resposta aos que falavam de “decadência da ciência portuguesa” 
está subjacente ao discurso do Vice-Reitor, que enaltece a nossa cultura: “Mas 
somos nós próprios que persistimos na inércia e desinteresse de nos 

.  

                                                                 
1Ibid., p. 13. 
2http://pt.wikipedia.org/wiki/ consultada em Setembro, 2011. 
3Serra, I & Bragança Gil, F., The Relevance of Building Scientific Instruments, A case 
Study, Travaux de Laboratoire, L, II, pp. 2-11, Instituto Rocha Cabral, Lisboa, 2011. 
4O chamado Congresso da Actividade Científica foi um dos congressos integrados no 
Congresso do Mundo Português. 
5Actas do Congresso do Mundo Português, Vol XIX, p. 241 
6Correia, M., Actas do Congresso do Mundo Português, Vol XIX, p. 242 

http://pt.wikipedia.org/wiki/�
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descobrirmos e conhecermos. Se assim é, que admira que o estrangeiro ignore 
e nos negue que foram portugueses que descobriram o nónio e as válvulas das 
veias, que tiveram a genial intuição da lei da gravitação universal e da 
existência de microorganismos no ar e na água, antes de Vernier, de Fabrício, 
de Acquapendente, Newton e Pasteur?”1

O debate sobre valor da ciência durante o século XX teve alguma 
importância também noutros países, cristalizando-sefrequentemente à volta 
da polémica sobre as “duas culturas” (a humanística e a científica), 
desencadeada por C. P. Snow

. 
Enquanto uns iludiam assim a questão do atraso científico, outros 

tentavam implementar a ciência em moldes modernos e internacionais 
pronunciando-se, simultaneamente, sobre os valores associados à ciência. O 
valor, cultural, social e humanístico da ciência foi outro dos temas que 
polarizou o discurso sobre as ciências em Portugal, durante a primeira metade 
do século XX, a par do atraso científico português e da oposição entre ciência 
estrangeira e ciência nacional.  

O VALOR DA CIÊNCIA 

2. Mas, em Portugal, o confronto entre 
diferentes valores culturais assume  um carácter político. Uns argumentam 
opondo “cultura nacional” e “cultura estrangeira”, outros usam um tom 
claramente militante nos seus textos de divulgação da ciência. É o caso de 
alguns dos artigos da Gazeta de Física nos finais dos anos quarenta3

António Ferreira da Silva (1853-1923)
.  

4, ao falar na sessão de abertura 
solene da Universidade do Porto no ano lectivo 1911-19125, afirma que a 
ciência é “civilisadora”, ”educadora”,”emancipadora” e constitui um princípio 
de concordia” entre os homens “não só porque cria riquezas, porque fomenta 
os progressos materiais”  mas, por todas as virtudes apontadas, a ciência “é 
verdadeiramente a benfeitora da humanidade”6

Durante a mesma sessão Ferreira da Silva manifesta também o seu 
pesar pelo afastamento de Portugal dos caminhos da ciência, em particular da 
ciência experimental: “E porque a dignidade e importancia social da sciencia 
são tamanhas, causa estranhesa, e é motivo de pesar, consignar o facto real 
da quasi ausencia de nomes portugueses no livro de honra, onde se inscrevem 

.  

                                                                 
1Ibid., p. 243 
2Snow, C.P., As Duas Culturas, Editorial Presença, Lisboa, 1995. 
3Serra, I. & Pereira, A., A Gazeta de Física e a Física em Portugal,  Gazeta de Física, 21 
(1), pp. 7-11, 1998. 
4Ferreira da Silva é químico, lente de Química Orgânica e Analítica na Academia 
Politécnica e depois na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e fundador do 
Laboratório Municipal do Porto. 
5Ferreira da Silva, A. J., A Importância e Dignidade da Sciencia e as Exigencias da 
Cultura Scientifica,  Anais da Academia Politécnica do Porto, nº6, pp. 198-217, 1911. 
6Ibid., pp. 200-204. 
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os investigadores das leis naturaes. Não temos vivido a vida de laboratório; 
somos forasteiros na nova obra de exploração; por causa da nossa 
esterilidade, limitamo-nos a meros copistas da obra dos outros povos onde se 
tem aclimatado a alta cultura, – que é a que hoje serve para qualificar e 
valorizar as nações.”1

Celestino da Costa (1884-1956), investigador em ciências médicas e 
Professor da Universidade de Lisboa, foi uma das pessoas que lutou pela 
renovação da ciência em Portugal. O seu nome está indissoluvelmente ligado 
à Junta de Educação Nacional e à formação científica dos portugueses no 
estrangeiro. Em A Educação do Médico

 

2 ele acentua a necessidade do ensino 
científico, para os médicos:“Quanto ao ensino das sciências não é preciso 
encarecer-lhe o valor para a formação do médico. Mas devo exprimir com 
força que é preciso ensiná-las com métodos mais objectivos. Só é útil o ensino 
da física e da química que se faz no laboratório; aprendidas de cor pouco 
servem como meios educativos”3. Dez anos mais tarde, em O espírito 
científico da medicina4, Celestino da Costa insiste nesse objectivo, ao mesmo 
tempo que se interroga sobre a ciência: “No exercício da profissão o médico 
não deve perder de vista as bases científicas da sua arte. Deve comportar-se 
como homem de ciência”5 (...) “Que se tem feito entre nós para criar 
investigadores, para que os nossos médicos criem ciência?”6. E responde, 
referindo duas épocas de “grande esperança no estabelecimento definitivo 
entre nós do espírito científico”: (...) “A primeira foi a das reformas de ensino 
da República, e a criação dos lugares de assistente” (...) “e a segunda em 1929 
com a criação da Junta de Educação Nacional para o fomento da investigação 
científica”. Mas, acrescenta, “Ambas as tentativas, porém, se frustraram em 
grande parte”7

Outro professor universitário que sentiu dolorosamente a purga de 
47 foi Cirilo Soares, já aqui referido. Director do Laboratório de Física da 
Faculdade de Ciências de Lisboa e do Centro de Estudos de Física, por ele 
fundado, Cirilo Soares demitiu-se em 1947

. As posições críticas de Celestino da Costa favoreceram 
provavelmente o seu afastamento da Universidade em 1947, 
simultaneamente com o de outros cientistas.  

8

                                                                 
1Ibid., p. 205.  
2Celestino da Costa, A., A Educação do Médico, Discurso Inaugural da 7ª Secção 
(Ciências Médicas) , Atas do VI Congresso da Associação Portuguesa para o Progresso 
das Ciências, Lisboa, 1932, Tomo I, pp. 123-132 
3Ibid., p. 124. 

, depois de terem sido afastados 

4Celestino da Costa, A., O Espírito Científico da Medicina, Actas do X Congresso da 
Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, Tomo I, pp. 166-180, 1942. 
5Ibid., p. 173. 
6Ibid., p. 175. 
7 Ibid., Ibid. 
8 Serra, I &Bragança Gil, F., The Relevance of Building Scientific Instruments, A case 
Study, Travaux de Laboratoire, L, II, p.9, Instituto Rocha Cabral, Lisboa, 2011. 
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da Universidade os seus mais próximos colaboradores. Consciente do valor da 
ciência, Cirilo Soares escreveu várias vezes sobre essa questão nos poucos 
textos de carácter não especializado que publicou. Na sua comunicação à 
Academia das Ciências “No quadragésimo aniversário da descoberta do 
Rádio”, lida na sessão comemorativa daquele acontecimento, a 17 de 
Novembro de 19381, Cirilo Soaresrefere descobertas e teorias físicas 
acentuando que o século XIX “não terminou sem que, em rica oferenda de 
despedida e quadro apoteótico de sua própria grandeza, confiasse ao seu 
sucessor – o século XX que decorre – esplêndido feixe de outras maravilhosas 
descobertas, cometendo-lhe o encargo de as cultivar, para maior proveito e 
mais alta nobilitação da Humanidade”2

Esta forma utilizada para introduzir o tema da conferência é 
significativa de vários pontos de vista, em particular o da valorização da 
ciência, característica que permanece em todo o texto da comunicação: “A 
ciência, a mais nobilitante construção humana, é obra de verdadeira 
maravilha, quer a consideremos nos seus resultados, quer nos processos da 
sua formação, ou ainda nos caracteres da sua estrutura; e porque assim é, 
merece todo o culto e todo o esforço que se lhe dediquem e de que dará larga 
compensação por acréscimo de riqueza material e espiritual, em que, para a 
humanidade, se traduzem os seus resultados ou conquistas”

.  

3

Vinte anos mais tarde, encontramos um discurso semelhante em 
Fraga de Azevedo (1906-1977) nas Memórias da Academia

.  

4. A sua primeira 
intervenção como Académico, apesar de versar sobre um tema estritamente 
científico, a parasitologia, é claramente de tendência humanista, e contém 
diversas referências à ciência em Portugal e no mundo5

                                                                 
1Cirilo Soares, A., No quadragésimo aniversário da descoberta do Rádio, Memórias da 
Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, Tomo II, pp. 293-302 (1939) 
2Ibid., p. 293. 
3Ibid., p. 294. 
4Fraga de Azevedo,J.,  A Importância em Parasitologia da Classificação Biológica das 
Espécies, Memórias da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, Tomo VII, 
pp. 263-280 (1958) 
5Ibid., p. 266 

: “Que contributo tem 
dado o país para o progresso e marcha da Humanidade? Com que descobertas 
se tem creditado no conceito geral das nações?” Depois de referir as glórias 
passadas ligadas aos descobrimentos, e afirmar que “a raça provou a sua 
capacidade criadora”, interroga-se: Mas o que falta então para que Escolas 
como a de Sagres se repitam para elevação e engrandecimento da pátria?”, 
respondendo, logo a seguir: “Sobretudo, a meu ver, a protecção e auxílio aos 
valores nacionais, a criação dos meios que solicitam para que a ciência não se 
desenvolva ao acaso, ao sabor do entusiasmo e devoção de um e de outro e 
entregue simplesmente às contingências de esforços isolados e individuais”. 
Refere, mais à frente, a questão do “desenvolvimento científico que vem 
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sendo concedido ao Ultramar Português”1, e só então, ao fim de seis páginas 
de discurso, entra no tema da comunicação, a parasitologia. Também noutra 
conferência2

                                                                 
1Ibid., p. 268. 
2Fraga de Azevedo, J., A aplicação dos radioisótopos na investigação 
biológica,Memórias da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, Tomo VIII, 
pp. 383-407 (1959). 
 

, antes de tratar os aspectos científicos do seu tema, a aplicação 
de isótopos, Fraga de Azevedo pronuncia-se extensivamente sobre os 
benefícios do seuemprego nas diversas áreas de conhecimento, em particular 
na medicina, pondo em relevo o carácter humanista da ciência. 

Durante o século XX foram publicados muitos outros textos, para 
além dos já citados, onde professores e investigadores explicitaram as suas 
posições críticas, éticas ou morais relativamente à ciência. Aqui foram usados 
apenas os que figuram nas actas dos congressos, ou outras publicações de 
carácter institucional. Apesar do seu interesse documental, não se citaram 
artigosde divulgação da ciência publicados em revistas de maior difusão como 
por exemplo a Seara Nova ou a Gazeta de Física. 

NOTA FINAL 

Os discursos aqui citados sobre o “valor da ciência”são claramente 
datados, e sem dúvida bastante ingénuos, mas exprimem aspectos singulares 
da relação dos portugueses com a ciência, ainda hoje. Por outro lado, por 
detrás das palavras e das expressões que os adornam, tão fora de moda 
quanto o enaltecimento da ciência, é possível vislumbrar que essa ciência, 
assim tratada por professores e investigadores, é um bem de que eles se 
sentiam privados, como cientistas e como cidadãos. 

Pelo contrário “oposição entre ciência portuguesa e ciência 
estrangeira”, tal como foi vista durante o Estado Novo, é um tema tão fora de 
moda como as palavras usadas nos argumentos dos seus políticos para tratar 
o problema. Contudo, faz parte da história e da história das ciências 
portuguesa e, além do mais, não deixa de ser útil ter presente a mentalidade 
dos dirigentes da época. Já o “atraso científico português” é uma questão não 
só com relevância histórica, mas que pode ser também olhada em termos de 
futuro. 
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A reforma do Ensino Superior de 1911 instituiu a criação de três 

Faculdades de Ciências em Lisboa, Porto e Coimbra, com repercussões ao nível 
dos planos de estudo, da preparação dos estudantes e estímulo à investigação 
científica. Analisamos a reorganização das Faculdades de Filosofia e 
Matemática da Universidade de Coimbra, criadas pela reforma pombalina em 
1772, dando origem à Faculdade de Ciências, considerando as suas 
implicações em termos de ensino teórico, prático, saídas profissionais, e 
consequente investimento em equipamentos dos estabelecimentos anexos 
existentes. O projecto de Regulamento da Faculdade de Ciências de Coimbra 
de 1930 é analisado para perceber em que medida a autonomia dada às várias 
Faculdades permitiu uma evolução que assegurasse uma maior oferta 
educativa, promovendo a especialização nos últimos anos de preparação de 
alunos. São incentivados os trabalhos de investigação nas próprias instalações 
das novas Faculdades, sendo concedido o título de Instituto de Investigação 
Científica às que apresentassem acentuada actividade neste âmbito. 

A REFORMA POMBALINA E A FACULDADE DE PHILOSOPHIA 

A Faculdade de Philosophia da Universidade de Coimbra (FF) foi 
criada a 26 de Setembro de 1772, balizada pela reforma pombalina, com 
quatro cadeiras que se distribuíam por quatro anos para a obtenção do 
Bacharelato: Filosofia Racional e Moral (1º ano), História Natural (2º ano), 
Física Experimental (3º ano) e Química Teórica e Prática (4º ano). Os alunos do 
curso de Philosofia também tinham que frequentar na Faculdade de 
Matemática as cadeiras de Geometria (2º ano), Cálculo (3º ano) e Foronomia1

                                                                 
1 As matérias abordadas nesta disciplina eram variadas: Estática, Mecânica, Balística 
para tratar movimentos dos corpos sólidos. Para estudar o movimento dos fluidos, 
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ou ciência do movimento dos corpos (4º ano) [1]. Os alunos estavam divididos 
em duas categorias: os ordinários, que seguiam o Curso Filosófico completo; 
os obrigados, que frequentavam outras Faculdades mas cujos cursos 
obrigavam à frequência de algumas cadeiras desta Faculdade. 

O Lente da cadeira de Física Experimental devia iniciar as suas lições, 
com a duração de hora e meia cada, com frequência diária, mostrando o 
objecto da Física, as suas origens e progressos, evidenciando o conhecimento 
numa perspectiva evolutiva. Para a prática do ensino da Física baseado na 
experimentação, o Gabinete de Física foi equipado com mais de 600 
“machinas”. As lições eram dadas na Casa das Máquinas1

A grande marca desta reforma foi a importância dada à experiência 
como processo construtivo da Ciência e a valorização da Matemática como 
instrumento de investigação. Em termos materiais, a reforma pombalina 
conduziu à criação do Gabinete de Física Experimental acomodando os 
instrumentos e máquinas necessários ao ensino da Física Experimental. Os 
instrumentos foram transferidos do extinto Gabinete de Física do Colégio dos 
Nobres de Lisboa que só chegaram a Coimbra em 1773. Ficou encarregue da 
cadeira de Física Experimental o professor Giovanni Antoni dalla Bella e das de 
História Natural e de Química, Domingos Vandelli

. Aí, sempre que 
necessário, os alunos realizavam as experiências, sem serem meros 
espectadores. Terminado o curso filosófico, o aluno ficava com o grau de 
Bacharel, cuja saída profissional era, nesta altura, a docência. Mas, para ser 
efectivamente professor, o Bacharel teria que prestar novas provas sobre 
qualquer assunto abordado em qualquer ano do curso. Após a sua aprovação, 
o estudante obtinha o diploma de Bacharel que lhe permitia ensinar Filosofia 
em qualquer escola pública ou particularmente. Para leccionar na 
Universidade, teria ainda que se submeter a novos exames, designados Actos 
Grandes realizados após o ano de graduação (frequentando os 3º e 4º anos do 
curso filosófico). 

2

                                                                                                                                              
tratava-se a hidráulica, hidrodinâmica e hidrostática. Para o movimento da luz falava-se 
em Óptica, Dióptrica e Catóptrica e para o movimento dos astros recorria-se à 
Astronomia, cosmografia, hidrografia, assim como para o movimento do som, discute-
se acústica, melodia, harmonia. 
1 Designação que surge nos Estatutos da Universidade mas que, veio a dar lugar ao 
próprio Gabinete de Física Experimental. 
2 Vandelli, tal como dalla Bella, era italiano e foi o primeiro professor de química após a 
reforma pombalina. Também leccionava história natural, sendo um adepto mais 
fervoroso desta última disciplina. Era também conhecido como naturalista. Foi um dos 
sócios fundadores da Academia das Ciências. Em Junho de 1784 foram os seus alunos 
que construíram um aeorostato que encheram de ar quente e fizeram subir perante a 
assistência de toda a comunidade universitária e restantes residentes em Coimbra. 

. Na sua primeira aula 
experimental, dalla Bella realizou experiências relacionadas com a 
divisibilidade da matéria, tendo sido grande a afluência por parte dos 
estudantes que, nesta altura, só poderiam ser de Matemática ou de Medicina, 
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visto os alunos do novo Curso Filosófico ainda estarem no 1º ano do curso [3]. 
A partir desta data, o professor explicava a matéria teórica durante a semana 
e aos sábados, no Teatro de Física Experimental, procedia às experiências. 

Figura 1: Recriação do Gabinete de Física do século XVIII 

 
 Em 1801, com a aprovação de uma carta régia, iniciou-se a 

reorganização do curso da FF, que só entrou em vigor uma década mais tarde. 
Assim, no ano lectivo de 1811/1812, o Curso da Faculdade de Philosophia 
constava de 4 anos e incluía cinco cadeiras, nomeadamente, Zoologia e 
Mineralogia (1º ano), Física Experimental (2º ano), Botânica e Agricultura e 
também Química teórica (3º ano) e Metalurgia [4]. A Cadeira de Física Geral 
dividia-se em Física geral e Física particular. A geral estudava a Mecânica 
enquanto a particular examinava as propriedades dos corpos. Em 1836, o 
curso passou a ter a duração de 5 anos, sendo criados os cursos especiais de 
Agricultura, Economia Rural e Tecnologia. No entanto, esta reforma revelou-se 
pouco profunda, na medida em que eram necessárias mais providências para 
desenvolver o estudo prático das diferentes áreas científicas que se pretendia 
abranger, o que significava, na prática, a criação de novas cadeiras, 
nomeadamente o desdobramento da Física e da Química. 

Em 1844, foram apresentadas novas propostas de reorganização da 
FF, mas a criação de duas cadeiras anuais de Física não foi aceite. Em 1850, os 
exames teóricos passaram a ser acompanhados de exames práticos e, um ano 
depois, propôs-se uma reforma da FF que incidia, sobretudo, na criação de 
três novas cadeiras: physica dos imponderáveis, metallurgia, docimasia e 
analyse chimica e technologia. Este projecto foi aprovado e previa então para 
o curso da FF dez cadeiras distribuídas pelos cinco anos, sendo que no 1º ano 
a 1ª cadeira de Física tratava das propriedades gerais dos corpos, calórico, 
electricidade, estática, fenómenos electrodinâmicos e termoeléctricos e no 3º 
ano, a 3ª cadeira de Física tratava de mecânica, acústica, óptica e magnetismo. 
No entanto, eram reconhecidos os inconvenientes de se interromper o Curso 
de Química do 1º ano com o de Física no 2º ano, vindo a concluir-se o estudo 
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da Química só no 3º ano, com outro professor e as dificuldades manifestadas 
pelos alunos, devido à fraca preparação em Matemática. Defendia-se uma 
reorganização do Ensino Secundário e do Ensino Superior de forma a que a 
cadeira de Química, que era anteriormente leccionada nos 1º e 3º anos, 
passasse a ser lida nos 1º e 2º anos, passando a Física para o 3º ano do curso, 
altura em que os alunos já possuíam conhecimentos mais profundos a nível do 
cálculo matemático. No entanto, não houve qualquer alteração no 
organograma vigente nesta Faculdade que, no ano lectivo de 1853/1854, tinha 
o seguinte aspecto (tabela 1) [5]: 

Tabela 1 - organograma da Faculdade de Filosofia, no ano lectivo de 1853/1854. 
Ano Cadeira 
1º anno 1ª cadeira: Physica – 1ª parte (Noções gerais, forças, calórico, 

electricidade) 
1ª cadeira: Chimica Inorganica - 2ª parte 
Cadeira da Faculdade de Matemática 

2º anno 2ª cadeira: Physica e Meteorologia (Mecânica, mecânica dos sólidos e 
dos fluidos, acústica, óptica, magnetismo, meteorologia) 
Cadeira da Faculdade de Matemática 

3º anno 3ª cadeira: Chimica Organica e Analyse Chimica 
4ª cadeira: Anatomia e Physiologia Comparadas; Zoologia 

4º anno 5ª cadeira: Introducção á Botanica Philosophica e Botanica 
Philosophica 
6ª cadeira: Mineralogia, Geologia e Artes das Minas 

5º anno 7ª cadeira: Economia Rural, Veterinaria e Technologia 

Em 1858, o Conselho da FF submeteu à aprovação do governo um 
novo plano de distribuição de cadeiras e disciplinas [6]. Para tornar mais 
completo o estudo da Química e alargar os aspectos físicos a abordar, 
defende-se que os estudos de Física deveriam ser mais extensos e, por outro 
lado, considera-se que a Física só deveria ser leccionada quando os alunos 
completassem o curso de mathematicas do 1º e do 2º anos da respectiva 
Faculdade. Por outro lado, a Física não deveria ser intercalada com as cadeiras 
de Química Orgânica e Inorgânica. Esta reforma teve o parecer favorável da 
comissão nomeada pela Congregação das Sciencias Naturaes, como foi 
noticiado no Instituto [7]. Até 1861/1862, a orgânica do curso sofreu várias 
alterações devido, quer a problemas financeiros quer ao próprio progresso 
científico (nesta altura, os conteúdos das cadeiras de Física apresentavam 
influências das escolas francesas). Note-se que uma única cadeira de Física 
tornou o seu ensino limitado e elementar e a observação e a experiência 
tornavam-se impossíveis de praticar devido à falta de meios e de tempo. Em 
1861, foi criada a cadeira de Fluidos Imponderáveis já que uma só cadeira 
anual de Física no Curso Philosophico, era insuficiente para que o método 
experimental fosse prática corrente. Salienta-se que a 3ª cadeira do 3º ano era 
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de Física Experimental (mecânica física) e Estudo Elementar dos 
Imponderáveis e a 5ª cadeira do 4º ano era a de Física dos Imponderáveis. 
Como se pode depreender, a primeira vez que os alunos deste Curso tinham 
contacto com a disciplina de Física era já no 3º ano. Cedo se revelou que esta 
reforma era claramente insuficiente perante o ritmo do desenvolvimento 
científico da época e, como tal, impunha-se um aumento dos programas de 
ensino e a introdução de cadeiras mais específicas. Em 1867, o Conselho desta 
Faculdade propôs a fusão das duas Faculdades de Filosofia e de Matemática 
numa só, de Ciências e a divisão da Faculdade de Ciências em três secções: 
Ciências Físico – Químicas, Ciências Histórico – Naturais e Ciências Aplicadas, 
cada uma com onze cadeiras, sendo os respectivos cursos de duração de cinco 
anos. Embora esta proposta tenha sido rejeitada [8], há referências de que se 
tenham iniciado nesse ano trabalhos para uma nova reforma da FF. No 
entanto, a sua organização manteve-se inalterada até 1885.  

De modo a garantir condições para que os alunos desenvolvessem 
uma componente mais prática dos seus estudos, à FF foi cedida uma parte do 
Claustro da Sé e nesse espaço erigiu-se um laboratório contíguo ao Gabinete 
de Physica, para fornecer aos alunos a instrução prática. Há referências de que 
o ensino prático nesta Faculdade tinha decaído de forma notável, pelo que se 
tornava indispensável reorganizá-lo [9]. Para isso, em 1868-1869 contratou-se 
um chimico allemão, da Universidade de Gottingen, Bernhard Tollens, para 
dirigir os laboratórios e o aluno Joaquim Santos e Silva teve licença especial 
para trabalhar no seu laboratório e receber instrução deste químico. Tollens 
esteve em Coimbra apenas onze meses e, perante a sua saída, Santos e Silva 
foi convidado para dirigir os trabalhos práticos dos alunos e posteriormente 
foi enviado à Alemanha para completar a sua educação química e ocupar o 
lugar de chefe de serviços práticos. Note-se que desde 1873 existia o curso 
prático de química dirigido por Joaquim dos Santos Silva, com carácter não 
obrigatório, pelo que era pouco frequentado e em 1890 decidiu-se que o 
Curso de Analyse Chimica fosse separado da Química Orgânica, este já com 
carácter obrigatório. Só no ano lectivo de 1901/1902 é que a FF se divide 
efectivamente em duas secções, a de sciencias physico–chimicas e a de 
sciencias histórico – naturaes e, na sequência do Decreto de 19 de Agosto de 
1907, é concedida autonomia à Universidade, o que possibilitou a auto-gestão 
dos seus recursos, facilitando as visitas de estudo ao estrangeiro que foram 
determinantes para a reforma universitária de 1911 e o aumento da despesa 
em termos de aquisição de material e de contratação de praticantes e 
instrumentistas. 
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Figura 2:  Laboratório de aulas práticas de Química Mineral e Química Inorgânica em 
1902 

A REPÚBLICA E A CRIAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

Proclamada a República, o Governo Provisório propôs-se reformar o 
Ensino Superior com o intuito de fazer progredir a ciência, pelo trabalho dos 
professores e pelo uso da metodologia científica pelos alunos. O objectivo 
seria ministrar o ensino das ciências e das suas aplicações e promover a 
resolução metódica dos problemas nacionais. Para isso foram criadas mais 
duas Universidades, em Lisboa, no Porto, além da de Coimbra. A de Lisboa 
seria constituída pelas Faculdades de Ciências, de Letras, Ciências Económicas 
e Políticas, de Medicina e de Agronomia. Também incluía uma Escola de 
Farmácia, uma Escola Normal Superior e uma Escola de Medicina Veterinária. 
A Universidade de Coimbra integrava as Faculdades de Letras, de Direito, de 
Ciências, de Medicina e Escolas de Farmácia e Normal Superior anexa às 
Faculdades de Letras e de Ciências. Por último, da Universidade do Porto 
fariam parte as Faculdades de Ciências, de Medicina e de Comércio e uma 
Escola de Farmácia. Pressupunha-se que este aumento no número de 
estabelecimentos científicos seria compatível com as reais necessidades 
económicas e sociais do nosso país. 

As Bases da Nova Constituição Universitária, de 19 de Abril de 1911, 
promulgavam então a reforma do Ensino Superior. Assim, o ensino seria 
ministrado por professores ordinários, extraordinários, assistentes, livres e 
contratados. Os três primeiros eram escolhidos pelo Governo, sob proposta 
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das Faculdades e Escolas e mediante o concurso de provas públicas, por títulos 
científicos e serviços ao ensino ou por promoção e transferência, consoante os 
regulamentos dos estabelecimentos de ensino. Os docentes ordinários e 
extraordinários com cadeira tinham de reger as suas cadeiras e dirigir os 
respectivos trabalhos práticos. Os assistentes auxiliavam os professores do 
grupo na regência das cadeiras e cursos, na direcção de trabalhos práticos, 
podendo também ficar encarregues da regência de cursos. Os docentes 
deveriam expor os assuntos em lições demonstrativas, conferências familiares 
e interrogativas para os alunos, e também promovendo a realização de 
exercícios de aplicação prática. Todos os professores teriam que publicar o 
programa do curso que leccionavam e as Faculdades podiam, sempre que o 
julgassem pertinente, estabelecer outros cursos facultativos. Os 
estabelecimentos podiam contratar professores e assistentes portugueses e 
estrangeiros desde que os seus recursos financeiros o permitissem, sob 
autorização do Senado. Deveriam ainda incluir nos respectivos orçamentos as 
verbas necessárias às expedições científicas dos respectivos professores às 
colónias ou ao estrangeiro. Após seis anos de efectivo serviço, os professores 
ordinários e extraordinários podiam, por um semestre e sem prejuízo dos seus 
vencimentos, ausentar-se para qualquer missão científica de sua iniciativa, 
sobre a qual apresentariam relatório ao Conselho respectivo.  

 A ordem dos estudos não era prescrita, isto é, os estudantes 
podiam livremente inscrever-se nos vários cursos e cadeiras, excepto nas 
escolas estabelecidas com diplomas especiais. Também se criou o Fundo 
Universitário de Bolsas ou Pensões do Estado cujo objectivo seria o de 
subsidiar nas Faculdades e Escolas das Universidades alunos carenciados 
(Bolsas Universitárias) e enviar anualmente ao estrangeiro os recém-
diplomados que tivessem concluído o curso com distinção (Bolsas de 
Aperfeiçoamento no Estrangeiro). As Faculdades de Ciências dividiram-se em 
3 secções, de Ciências Matemáticas, Físico–Químicas e Histórico-Naturais, 
notando-se um aumento do número de cadeiras, sugerindo uma maior 
especialização dos estudantes e conferiam títulos de Bacharel, de Licenciado e 
de Doutor nas 3 secções. O Bacharelato obtinha-se no tempo mínimo de 8 
semestres e para que os alunos fossem admitidos ao último exame, era 
necessário provarem ter frequentado todas as disciplinas exigidas. A 
informação final deste grau tinha por base a média dos valores 
correspondentes aos 3 exames (provas práticas e teóricas em conjunto). Os 
bacharéis que pretendessem os graus de doutor eram obrigados, nas 2ª e 3ª 
secções, a um ano de tirocínio prático, provado num laboratório nacional ou 
estrangeiro e à apresentação de uma tese original, em todas as secções. A 
habilitação dos alunos era julgada por exames, práticos e teóricos, por esta 
ordem, em Março ou em Julho, independentemente dos trabalhos escolares.  

O organograma seguinte permite termos uma ideia de como se as 3 
secções da Nova Faculdade de Ciências se organizavam (Tabela 2): 
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Tabela 2 – Organograma da Faculdade de Ciências. 

1ª Secção: Sciencias Mathematicas 
1º Grupo: Analyse e Geometria 
Mathematicas gerais (noções de analyse, 
geometria analytica e trignometria especial) 
1ª Álgebra Superior, geometria analytica e 
trignometria esférica 
2ª Calculo diferencial, integral e das variações 

3ª Analyse superior 
4ª Calculo das probabilidades e 
suas applicações 
5ª Geometria projectiva 
6ª Geometria descriptiva e 
estereotomia 

2º Grupo: Mecanica e astronomia 
7ª Mecanica racional 
8ª Physica Mathematica 

9ª Astronomia e geodesia 
10ª Mecanica celeste 

2ª secção: Sciencias Physico - Chimicas 
1º Grupo: Physica 
Physica (Curso Geral) 
11ª Physica dos sólidos, e dos fluidos 

12ª Acustica, Optica e Calor 
13ª Electricidade 
14ª Physica Biológica 

2º Grupo: Chimica 
15ª Chimica (Curso Geral) 
16ª Chimica Inorganica 
17ª Chimica Organica 

18ª Chimica Physica 
19ª Chimica Biológica 
20ª Analyse chimica (qualitativa e 
quantitativa) 

3ª Secção: Sciencias Historico - naturaes 
1º Grupo: Sciencias Geologicas 
Mineralogia e Geologia (Curso Geral) 
21ª Cristallographia 
22ªMineralogia e Petrologia 

23ª Geographia Physica 
24ª Geologia 
25ª Palentologia 

2º Grupo Sciencias Biologicas  
Botanica (Curso Geral) 
26ª Morphologia e physiologia vegetaes 
Zoologia (Curso Geral) 
27ª Zoologia dos Invertebrados 

28ª Botanica especial e geographia 
botânica 
29ª Zoologia dos Invertebrados 
30ª Zoologia dos Vertebrados e 
Geographia Zoologica 
31ª Anthropologia 

 
O relatório da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, de 

Henrique Teixeira Bastos, referente aos anos de 1911/1913 [10] caracteriza os 
aspectos fundamentais na organização da nova Faculdade de Ciências. Na 
reforma de 1911 o ensino prático revestia-se de uma importância fulcral pois 
providenciaram-se, para além das demonstrações do anfiteatro que deviam 
acompanhar as lições magistrais, actividades de iniciação de alunos nas 
técnicas experimentais para mostrar como é que a ciência progride e instigar 
vocações para trabalhos de investigação científica, exequível, na prática, com 
a introdução de trabalhos práticos obrigatórios. Estes trabalhos práticos, 
avaliados sob a forma de um exame eliminatório, eram uma prática na antiga 
FF e realizados antes do exame teórico. A frequência destes trabalhos era 
facultativa, passando a ser obrigatória a partir de 1905.  

Devido à multiplicação dos cursos após a Reforma, foi necessário 
recorrer a assistentes interinos para preencher estas novas necessidades. 
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Estes eram recrutados entre os alunos distintos que dirigiam os restantes, sob 
supervisão dos professores. Os cursos foram divididos em turmas, para que 
cada aluno realizasse trabalhos práticos, pelo menos, uma vez por semana. 
Em química orgânica, por exemplo, procedeu-se a preparações de compostos 
orgânicos ou determinações quantitativas enquanto em química geral 
prepararam-se substâncias orgânicas e inorgânicas e fez-se a análise 
quantitativa de sais, cumprindo-se por aluno, uma média de duas horas 
semanais. A experiência do ensino prático na Faculdade, nesta altura, 
evidencia que os alunos iam mostrando um interesse crescente pelo trabalho 
laboratorial, consagrando-lhe todo o tempo livre. No entanto, o elevado 
número de cadeiras que frequentavam impediam-nos de lhes votar mais 
tempo. 

Os estabelecimentos científicos da Faculdade de Ciências incluíam o 
Observatório Astronómico da 1ª secção, que possuía instrumentos 
indispensáveis para a observação e ensino da astronomia de posição e 
astrofísica, com publicação das efemérides astronómicas e serviços de 
observação. Na 2ª secção existiam o Observatório Meteorológico com 
observações meteorológicas e magnéticas e o Laboratório de Física com um 
laboratório para os cursos de Física Geral e Biológica. O Laboratório Químico 
passaria a ter gabinetes para determinações ópticas e análises electrolíticas e 
uma instalação higiénica de gás sulfídrico. Na 3ª secção, existia o Laboratório 
Botânico com uma galeria para os trabalhos práticos e uma casa para 
fotografia. Os Laboratórios de Zoologia e Antropológico também foram 
equipados com microscópios e aparelhos para fotografia. Estabeleceram-se o 
Museu e Laboratório de Geologia e Paleontologia vocacionados para o ensino 
da Geologia e da Geografia. Nesta altura, a Universidade tinha direito à 
totalidade das propinas de inscrição nos diversos cursos e cadeiras e foi com 
este financiamento que se foram realizando os melhoramentos referidos e 
enviado vários professores ao estrangeiro, em missões científicas, como por 
exemplo Luciano da Silva, Costa Lobo, Álvaro Basto e Ferraz de Carvalho.  

Até 1911 houve um vasto número de modificações legislativas, 
deixando para trás muitos aspectos positivos que as sucessivas reformas 
estavam a delinear. Esta vertigem legislativa não permitiu às novas legislações 
darem frutos, corrigindo-se as directrizes educativas antes de serem testadas 
todas as suas possibilidades. Verifica-se também neste período, a tendência 
nacional de se criarem orientações legislativas teoricamente ideais mas não 
exequíveis, devido à falta de financiamento. Pode afirmar-se que a República 
criou um modelo educativo onde o ensino prático e a intervenção para a 
cidadania eram prioritários, promovendo uma maior interacção entre 
professores que passaram a ser mais conscientes do seu papel de 
investigadores e alunos que passaram a ser mais activos. Em 1923, João José 
da Conceição Camoesas redigiu um documento intitulado Estatuto da 
Educação Pública onde preconizava a criação da Junta Nacional de Fomento 
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das Actividades Sociais e Investigações Científicas, determinando-se que as 
Faculdades tivessem duas ordens de estudos: aquela que se destinava ao 
exercício da profissão; e a que se destinava ao doutoramento. Preconizava a 
promoção de intercâmbio de alunos e professores com universidades 
estrangeiras e a criação de bolsas de estudos. Este documento nunca chegou a 
passar disso mesmo, no entanto, nesse mesmo ano, António Sérgio criou a 
Junta de Orientação dos Estudos com o objectivo de criar bolsas de estudo e 
subsidiar investigações. 

A FACULDADE DE CIÊNCIAS DE COIMBRA DEPOIS DA REPÚBLICA 

Nos relatórios de Egas Pinto Basto relativos aos anos lectivos de 
1926/1927 até 1929/1930 [11], sobressai que as aulas práticas continuavam a 
revestir-se de grande importância. Contudo não eram devidamente 
aproveitadas devido ao elevado número de cadeiras em que os alunos se 
inscreviam, aos cursos numerosos e à falta de professores assistentes nos 
trabalhos práticos. 

Na Reorganização do ensino das Faculdades de Ciências promulgada 
pelo Decreto nº 18:477 de 17 de Junho de 1930, estabeleceu-se uma nova 
organização nas Faculdades de Ciências. As disciplinas gerais passaram a ser 
cursadas nos primeiros anos e a especialização era realizada nos últimos. Nas 
ciências físico-naturais, os alunos teriam que realizar um estágio assíduo num 
laboratório de especialidade, indispensável para a integração nos métodos e 
hábitos de investigação científica, por um mínimo de doze horas semanais, 
sendo indispensável para o grau de licenciado uma informação favorável da 
sua prestação. A licenciatura tinha a duração de 4 anos.  

 Manteve-se o regime de cursos livres mas com exames de frequência 
que obrigariam os alunos a acompanhar as lições antes do exame final. Os 
trabalhos laboratoriais mereciam todo o interesse mas foi deixado ao critério 
dos respectivos Conselhos das Faculdades a sua regulação. Os estudantes 
frequentavam um estágio laboratorial nos últimos anos da licenciatura em 
ciências físico-naturais, onde obtinham uma especialização e no qual 
procurava-se desenvolver o interesse por investigações futuras. Esta reforma 
pressupunha ainda a criação dos lugares de Chefes de trabalhos de 
laboratório, que auxiliassem os professores e assistentes e que estivessem 
presentes, para além dos horários estipulados. Mas, por motivos de falta de 
financiamento, essas funções continuaram a ser exercidas pelos catedráticos e 
auxiliares, em acumulação. Na selecção dos assistentes estabeleceram-se 
facilidades que permitiam a formação de um maior número de candidatos a 
professores mas, no recrutamento de professores, devia atender-se aos graus 
académicos e títulos e à prestação de provas desenvolvidas de concursos 
realizadas, não para acesso a professor catedráticos, mas para acesso a 
professor auxiliar, seu substituto natural. Os catedráticos seriam escolhidos 
mediante o seu currículo e a prestação de uma prova sem argumentação, 
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assim como pelas provas que já teriam prestado ao longo da docência. Devido 
às restrições financeiras, procurou-se não ultrapassar o número das cadeiras e 
de professores catedráticos já existentes. Mas, instituíram-se cursos especiais 
e complementares e decompôs-se algumas disciplinas. 

O ensino era essencialmente caracterizado por lições magistrais, 
conferências e realizações de trabalhos práticos, demonstrações e excursões 
científicas. O ensino prático era obrigatório e, para os alunos dos 3º e 4º anos 
não podia ser mais do que uma vez por semana, incluindo a resolução de 
problemas sobre as matérias, experiências e trabalhos de laboratório, 
trabalhos em museus e observatórios e visitas e excursões científicas. O 
aproveitamento dos alunos teria em conta a informação dos trabalhos 
práticos, os exames de frequência e os exames finais. A classificação dos 
trabalhos práticos era dada pelo professor da cadeira, ouvindo os auxiliares e 
assistentes e o aluno não podia ter faltado a mais de um terço das sessões. Só 
podia ser admitido a exame final, o estudante com uma classificação mínima 
de 10 valores nestes trabalhos. O exame final constava de 2 provas, uma 
escrita ou prática. Os estudantes que tivessem 14 ou mais valores nos 
trabalhos práticos e exames de frequência estariam dispensados da parte 
escrita ou prática do exame final. A prova oral constava de questionário entre 
15 e 45 minutos, feito pelo professor da disciplina ou substituto. 

Para obter o grau de doutor era necessário um trabalho original 
escrito para o doutoramento sobre um assunto relacionado com as disciplinas 
da licenciatura e uma nota escrita pelo candidato onde se evidenciasse os 
estudos ou trabalhos realizados que pudessem ser úteis para considerar o seu 
mérito científico. Teria que se sujeitar às seguintes provas: dois 
interrogatórios feitos por dois catedráticos sobre dois pontos tirados à sorte e 
a defesa de uma dissertação discutida com dois professores. Se fosse 
aprovado, a investidura do grau de doutor seria feita em acto solene, 
presidido pelo Reitor. 

 Os assistentes podiam reger cursos práticos, sob a regência dos 
professores respectivos. Para além dos trabalhos de investigação pessoal que 
deveriam realizar, ou auxiliar os professores nos seus trabalhos docentes e 
científicos, cumprindo 18 horas semanais. Os auxiliares colaboravam com os 
catedráticos na regência dos seus cursos e na execução dos seus trabalhos 
científicos, prestando serviço de 12 horas semanais. Os professores 
catedráticos receberiam gratificação suplementar pela regência de cursos 
trabalhos práticos de laboratório e pela superintendência de estágios 
laboratoriais. 

Nesta altura, as provas para professor catedrático constavam de duas 
provas públicas: apreciação e discussão dos trabalhos científicos dos 
candidatos e uma lição sobre matéria à escolha do candidato. Os professores 
atingidos pelo limite de idade podiam continuar a utilizar as instalações da 
Faculdade respectiva para trabalhos de investigação científica. Às instituições 
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que manifestassem actividade relevante em trabalhos de investigação devia 
ser atribuído o título de Instituto de Investigação Científica. As Faculdades de 
Ciências deviam inscrever nas suas propostas de orçamento as verbas relativas 
à publicação de trabalhos de investigação, aos cursos da sua iniciativa e a 
viagens científicas e missões científicas dos seus professores, assistentes e 
alunos que concluíssem os seus cursos com distinção. Seria da 
responsabilidade do Conselho Escolar da Faculdade promover conferências 
tendentes a interessar o grande público pelas questões científicas e pela 
história da ciência. Os estabelecimentos científicos podiam executar trabalhos 
para o público, cobrando por esses trabalhos. Este decreto também publica 
uma lista de disciplinas com precedência e estipula que não haveria registo de 
assistência às aulas teóricas, sendo o ensino prático obrigatório para todos os 
alunos.  

Nesta altura, a Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
possuía os seguintes estabelecimentos anexos: Biblioteca de Matemática, 
Gabinete de Geometria, Gabinete de História da Náutica na época dos 
Descobrimentos, Laboratório de Física, Laboratório Químico, Museu e 
Laboratório Mineralógico e Geológico, Museu, Laboratório e Jardim Botânico, 
Museu e Laboratório Zoológico, Museu e Laboratório Antropológico, 
Observatório Astronómico, Instituto Geofísico, cada um com um director, 
eleito pelo Conselho da Faculdade [12], em número claramente superior aos 
que existiam anteriormente, justificado por um maior financiamento por parte 
das Faculdades, resultante da sua autonomia e à maior especialização 
preconizada pela reforma dos estudos superiores. 

Outro dos efeitos da reforma pode ser deduzido a partir do número 
de publicações/dissertações inaugurais publicados antes de 1900 e 
posteriormente. Na área da Física foram nove os autores de vários trabalhos, 
destacando-se Álvaro José da Silva Basto com, Sobre a equação de Laplace a 3 
variáveis em 1895 e dois anos depois, Os raios cathodicos e os raios X de 
Röntgen, Bernardo Aires com A circulação atmosférica e a previsão do tempo 
em 1892 e A viscosidade de líquidos, também do mesmo ano António Vellado 
Pereira da Fonseca com as Oscilações eléctricas, em dois volumes em 1897. 
Depois da viragem do século é maior o número de autores e mais 
diversificadas as temáticas investigadas, destacando-se o trabalho de 
Francisco Martins de Souza Nazareth, o primeiro trabalho de cariz 
experimental sobre a radioactividade, intitulado Ionisação dos gases em vaso 
fechado de 1915 que consistiu na sua dissertação para concurso do lugar de 2º 
assistente da 2ª secção do 1º grupo da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Coimbra. Outra das razões apontadas para o elevado número de trabalhos 
nesta altura pode ser a competição que se gerou entre as várias instituições 
do Ensino Superior e o próprio processo de recrutamento de docentes 

João Pereira Dias no relatório relativo ao ano escolar de 1939/1940 
[13], destaca a atribuição de salas privativas para os trabalhos de Química e a 
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aquisição de equipamentos laboratoriais necessários a estudos originais nas 
ciências exactas e pesquisas nas ciências experimentais e de observação 
devidas a dotações orçamentais e a subsídios do Instituto para a Alta Cultura, 
IAC, sob a forma de bolsas a investigadores. Para completar a preparação de 
novos investigadores era usual a sua permanência no estrangeiro em estágio 
mais ou menos longo, em centros científicos de renome. O IAC criou também 
um Centro de Estudos de Física e Química que providenciou bolsas de estudo 
a professores e apetrechou os laboratórios, resultando daí trabalhos de cariz 
experimental. Promoveu conferências e o fomento da cultura nacional. Os 
laboratórios existentes também colaboraram com vários organismos 
científicos e económicos, tendo ficado encarregados de vários estudos 
solicitados como a determinação da radioactividade das águas minerais das 
Caldas de Moledo e da Fonte de Cruzeiro, por exemplo. 

Embora os docentes da FF tenham tido sempre a preocupação de se 
actualizar e investir no ensino experimental da Física, uma das prerrogativas 
que remonta à Reforma Pombalina, na prática, esse ensino experimental não 
era concretizado devido a constrangimentos financeiros e à falta de pessoal 
preparado nos laboratórios da altura. A partir da Reforma de 1911 foi possível 
apostar na dotação dos laboratórios e dos recursos bibliográficos e o envio de 
professores ao estrangeiro com mais frequência, fomentando a realização de 
um maior número de trabalhos de cariz experimental e a criação de um maior 
número de estabelecimentos científicos, úteis para a divulgação da ciência 
que se fazia no nosso país, permitindo a colaboração com outros organismos 
científicos e não só, nacionais e estrangeiros promotores da investigação 
científica e da cultura portuguesas. 
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A Junta de Educação Nacional/(Instituto para a Alta Cultura), 

enquanto instituição promotora da integração portuguesa nas redes de 
circulação científica transnacionais, constitui uma temática fundamental das 
actuais agendas de investigação historiográfica (1,2) 

Entre 1929 e 1938, por intermédio deste organismo, Portugal 
procurou um maior envolvimento nas redes comunicacionais da ciência 
proporcionadas por uma das principais manifestações do processo de 
profissionalização da investigação científica – os congressos e conferências. 
Subsidiando quer a representação portuguesa nos diversos congressos a 
ocorrer, nomeadamente de académicos formados e exercendo professorado 
na Universidade de Coimbra, quer a realização destes eventos em território 
nacional, a JEN/(IAC) encontrou, contudo, graves limitações financeiras, não 
conseguindo alcançar a tão desejada representação condigna da ciência 
produzida internamente (3,4). 

O nosso trabalho pretende analisar: importância da presença 
portuguesa nos congressos científicos; congressistas subsidiados; estratégias 
científicas para contornar escassez de recursos; verificar se o início de 
actividade do IAC significou uma ruptura ou continuidade das estratégias e 
resultados obtidos inicialmente pela JEN. 

JEN/(IAC): A PRETENSÃO DE RENOVAR A CIÊNCIA E PEDAGOGIA 
NACIONAL 
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Criada pelo decreto n.º 16:381 de 16 de Janeiro de 1929, por 
iniciativa do Ministro da Instrução Pública Gustavo Cordeiro Ramos, a Junta de 
Educação Nacional visa a modernização da cultura nacional e a renovação 
pedagógica, científica e económica do país1

11.º Promover ou subsidiar publicações de carácter scientífico; […]”

. 
Nessa lógica de renovação, o Regulamento da Junta contempla, entre 

outras, as seguintes atribuições:  

“I.º  Fundar, melhorar ou subsidiar instituições destinadas a trabalhos 
de investigação e propaganda scientífica…; 

2.º  Subsidiar investigações de carácter scientífico em Portugal ou 
suas colónias e em países estrangeiros; […] 

5.º  Organizar e fiscalizar um serviço de bôlsas de estudo em Portugal 
e fora dêle; […] 

8.º  Promover o intercâmbio intelectual, a expansão da cultura 
portuguesa e a representação em congressos e outras reuniões 
scientíficas no País e fora dêle; […] 

2

No ano de 1930/31 a legislação por que se rege a JEN sofre 
alterações, nomeadamente no sentido de ainda lhe ser atribuída a promoção 
do aperfeiçoamento artístico

. 

3. Na prática, estas atribuições significaram a 
criação de um sistema de subsídios que contemplava as seguintes rubricas: 
“Bolsas de Estudo em Portugal e no Estrangeiro”, “Centros de Estudo e 
Publicações Científicas”, “Serviço de Educação Artística” e “Serviço de 
Expansão Cultural e Intercâmbio Intelectual”4

Este último, entre outras actividades e propósitos, incorporava a 
subsidiação da representação nacional em congressos e conferências 
científicas internacionais, “…tão numerosa quanto possível e constituída por 
pessoas de provada competência científica e que apresentem trabalhos 
originais de valor”

. 

5

                                                                 
a Trabalho financiado por fundos FEDER (programa COMPETE) e pela FCT para o 
projecto HC/0077/2009, com o apoio do Instituto Camões.  
b Bolseiro do Projecto de investigação «A Investigação científica em Portugal no 
período entre as duas guerras mundiais e a Junta de Educação Nacional (JEN)» - 
HC/0077/2009. 
1 JEN, 1931: 9-16. 
2 JEN, 1931: 29-30. 
3 JEN, 1932: 25-26. 
4 Vd. “Contas da Gerência” apresentadas nos Relatórios dos Trabalhos Efectuados da 
JEN/IAC.  
5 Vd. Art. 72.º do Regulamento da Junta (JEN, 1931: 41-42). 

, a reunião de conferências e congressos científicos em 
Portugal, a vinda de conferentes estrangeiros ao nosso país e o envio ao 
estrangeiro de conferentes portugueses e, a partir do ano económico de 
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1930/31, a criação do ensino da língua portuguesa em universidades 
estrangeiras1

Após a extinção da JEN em Abril de 1936, e sua substituição pelo 
Instituto para a Alta Cultura

. 

2, junta-se a estas práticas históricas, já no ano 
económico de 1937, o “Serviço de Inventariação da Bibliografia Científica 
Existente em Portugal”, através do qual se pretende disponibilizar aos 
investigadores o registo geral dos periódicos científicos existentes nas 
bibliotecas nacionais3. De notar, contudo, que o IAC funciona num contexto 
diferente daquele com que a JEN se havia deparado. Por exemplo, a sua 
presidência passa a depender da nomeação do ministro da Educação Nacional, 
contrariamente à JEN que escolhia o presidente entre os seus vogais 
residentes em Lisboa, o que deixa antever uma maior dependência face ao 
poder político4

Nos diversos Relatórios dos Trabalhos Efectuados da JEN deparamo-
nos com queixas de impossibilidades em cumprir plenamente os objectivos 
que lhe são incumbidos, o que os seus autores, Luís Robertes Simões Raposo 
e, mais tarde, Francisco de Paula Leite Pinto atribuem às limitações 
orçamentais da instituição

. 

TENDÊNCIAS DE INVESTIMENTO DA JEN/(IAC): A SUBSIDIAÇÃO 
NACIONAL EM CONGRESSOS CIENTÍFICOS 

5

Uma análise mais imediata revela-nos uma notória primazia na 
atribuição de bolsas de estudo no estrangeiro. Os “Serviços de Expansão 

.  
Mesmo dispondo de receitas consideradas muito abaixo das reais 

necessidades do organismo, quer a JEN quer o IAC não deixaram de realizar 
um esforço na prossecução dos seus objectivos. As prioridades e tendências 
dessa acção são visíveis no gráfico 1:  

Todos os valores apresentados correspondem aos gastos efectivos da 
JEN/IAC, exceptuando os referentes aos anos económicos de 1934/35 e 1936, 
que se encontram assinalados a tracejado por terem sido retirados do 
orçamento da JEN inscrito em JEN, 1938: 69 e do projecto de orçamento da 
JEN para 1936 inscrito em JEN, 1938: 74-77, respectivamente. 

                                                                 
1 JEN, 1931: 41-43. Vd. também JEN, 1930: 18. 
2 Pela Lei n.º 1:941 de 11 de Abril de 1936, Base II, é criada a Junta Nacional de 
Educação, cuja 7.ª Secção constitui o Instituto para a Alta Cultura, o qual substitui a JEN 
(Diário do Governo, I Série – N.º 84, de 11 de Abril de 1936). 
3 IAC, 1941a: 2. 
4 Apesar desta nova realidade, os vogais da JEN eram nomeados pelo governo (JEN, 
1931: 18-19. Vd. também Diário do Governo, I Série – N.º 84, de 11 de Abril de 1936). 
5 Vd. a esse respeito JEN, 1930: 14-15; JEN, 1932: 22-23; JEN, 1933: 12-14; JEN, 1934: 
12-15; JEN, 1935: 10-12, 15; JEN, 1938: 13-16, 63-73; IAC, [s.d.]: IX-XV. Tendo falecido a 
10 de Maio de 1934, Simões Raposo foi substituído nas funções de secretário-geral da 
JEN por Leite Pinto (JEN, 1935: 9). 
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Cultural e Intercâmbio Intelectual” saldam-se por uma média de investimento 
face ao orçamento total, entre 1928/29 e 1933/34, de apenas 10%. 
Interessante verificar como é precisamente a partir desse momento de 
institucionalização do Estado Novo1 que estes serviços passam a usufruir de 
receitas progressivamente mais elevadas, chegando mesmo nos anos de 1937 
e 1938 a superar os gastos efectuados com as bolsas de estudo no 
estrangeiro.  

 

 
Gráfico 1 - Elaborado a partir da análise das “Contas da Gerência” apresentadas nos 
Relatórios dos Trabalhos Efectuados da JEN/IAC. 

 
Face à diversidade de actividades que estes serviços comportam, já 

atrás brevemente enunciada, uma análise conclusiva da representação 
portuguesa subsidiada pela JEN/IAC nos diversos congressos científicos 
nacionais e internacionais exige uma observação mais detalhada. 
Consideremos, deste modo, os gráficos 2 e 3: 

 

                                                                 
1 A Constituição que institucionalizou o Estado Novo foi promulgada em 11 de Abril de 
1933 (Rosas, 1996: 198-205). 
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Gráficos 2 e 3 – Elaborados com base em fontes e bibliografia diversa, destacando-se a 
consulta de publicações periódicas especializadas da época, nacionais e internacionais. 
Para a elaboração das colunas respeitantes aos apoios da JEN à representação 
portuguesa em congressos e conferências científicas recorremos aos dados dos 
“Subsídios a Missões de Estudo” apresentados em JEN, 1931: 115-116; “Expansão 
Cultural e Intercâmbio Intelectual” em JEN, 1930: 111-161; JEN, 1932: 185-245; 
“Serviço de Expansão Cultural e Intercâmbio Intelectual” em JEN, 1933: 263-339; JEN, 
1934: 189-202; JEN, 1935: 238-249; JEN, 1938: 156-169; IAC, [s.d.]: 73-95. Para a 
elaboração das colunas respeitantes aos apoios do IAC à representação portuguesa em 
congressos e conferências científicas recorremos aos dados do “Serviço de Expansão 
Cultural e Intercâmbio Intelectual” apresentados em IAC, [s.d.]: 73-95; “Serviço de 
Expansão Cultural e de Intercâmbio Intelectual” e “Representações em Congressos no 
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País e fora dele e outras Missões de Estudo no Estrangeiro” em IAC, 1941a: 35-69; IAC, 
1941b: 33-61. 
- No gráfico 2 (vd. Lopes, 2011), a listagem recolhida respeita a todos os congressos e 
conferências científicas, ocorridas entre Janeiro de 1929 e 10 de Abril de 1936, que se 
realizaram em Portugal e no estrangeiro. De notar que na representação portuguesa 
subsidiada pela JEN registámos somente as presenças até à entrada em vigor da Lei n.º 
1:941 de 11 de Abril de 1936. No gráfico 3, a listagem recolhida respeita a todos os 
congressos e conferências científicas, ocorridas entre 11 de Abril de 1936 e 1938, que 
se realizaram em Portugal e no estrangeiro. Relativamente a estes eventos no 
estrangeiro, apenas foram contabilizados aqueles sobre os quais os dados nos 
indicavam assumir um carácter internacional, pelo facto de contarem com a presença 
de cientistas de várias nacionalidades. 

 
Verificamos que, por um lado, no período compreendido se assiste à 

realização de 1001 congressos e conferências científicas nacionais e 
internacionais, o que resulta do processo de profissionalização da ciência que 
vinha ocorrendo desde o século XIX1

Vários factores explicam esta realidade. Primeiramente, a Junta de 
Educação Nacional investiu até 1933/34 parcos recursos nos “Serviços de 
Expansão Cultural e Intercâmbio Intelectual” e quando nos anos económicos 
de 1934/35 e 1936 os seus orçamentos registavam para esta prática 18% e 
25% dos gastos, respectivamente, a subsidiação da presença nacional nos 
congressos realizados continuou a ser extremamente reduzida pelo facto de 
os leitorados terem assumido a primazia das preocupações nesses serviços

. Por outro lado, a comunidade científica 
nacional conhece duas fases distintas na subsidiação estatal da sua 
representação. 

Se a JEN apenas assegura essa participação nos 5%, correspondente a 
28 congressos dos 584 realizados, o IAC consegue apoiar a presença nacional, 
entre 11 de Abril de 1936 e Dezembro de 1938, em 54 congressos dos 417 
ocorridos, o que corresponde a uma média de participação portuguesa 
enquadrada institucionalmente de uns mais respeitáveis 13%.  

2

Estas conclusões estão presentes no próprio discurso da instituição, 
nomeadamente no Relatório dos trabalhos efectuados em 1933/1934

. 

3. 
Reconhecendo que essa realidade representa um grave prejuízo na expansão 
da cultura portuguesa e, consequentemente, no prestígio e autoridade do 
país4

                                                                 
1 Vd. Guillermo Curbera Costello e a sua análise à profissionalização da investigação 
matemática pelo estudo dos Congressos Internacionais dos Matemáticos (Curbera 
Costello, 2007: 363-371). 
2 Esta constatação e as suas repercussões na acção da Junta foram por nós abordadas, 
de modo mais desenvolvido, em Lopes, 2011. 
3 JEN, 1935: 12. 
4 JEN, 1938: 13. 

, o novo secretário-geral, Leite Pinto, defende a aplicação de medidas 
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susceptíveis de promover uma representação internacional mais condigna da 
ciência produzida em Portugal. 

Logo em 1933/34 alerta para a necessidade de restituir às 
universidades as verbas que até 1931/32 lhes permitiam assegurar, dentro de 
certos limites, a representação portuguesa em congressos científicos1

No primeiro caso encontra-se Aurélio Quintanilha, que nas férias de 
Verão de 1930, desfrutando de uma bolsa de nove meses na Alemanha, 
participa no II Congresso Internacional de Investigações Sexuais e no 
Congresso Internacional de Botânica, em Inglaterra

. Além 
disso, como se verifica no gráfico 2, na própria orgânica da instituição 
encontram-se mecanismos que permitem melhorar os valores registados. 
Referimo-nos à capitalização dos subsídios de natureza distinta da 
“Representação em Congressos” no assegurar dessa representação. 

Pelos valores recolhidos, verificamos haver pelo menos cinco 
congressos e reuniões científicas internacionais frequentadas por cientistas 
portugueses beneficiando de apoios da JEN tão diversos como sejam “Bolsas 
de Estudo no Estrangeiro”, “Missões de Estudo de Curta Duração” e 
“Leitorados”. 

2. Augusto António da 
Rocha Machado e Costa, por seu lado, foi numa missão de estudo de três 
meses à Itália que assistiu a uma sessão da Societá Piemontèse de Chirurgia, 
em 28 de Janeiro de 1933, e à Reunião Médica, Cirúrgica, Radiológica 
Demonstrativa do Piemonte, realizada em 18 de Fevereiro de 19333. 
Finalmente, Joaquim Fernando de Abreu Figanier, enquanto leitor de 
português na Faculdade de Letras de Bordéus, apresentou a comunicação 
“Dernières Publications de la Philologie Portugaise”, em 1934, no IV Congresso 
Internacional de Linguística Românica, precisamente em Bordéus4

O facto de nos primeiros anos de funcionamento do IAC os “Serviços 
de Expansão Cultural e Intercâmbio Intelectual” desfrutarem, 
proporcionalmente, de verbas tão significativas, ajudará a explicar quer os 24 
congressos com cientistas nacionais subsidiados em 1937, quer os 23 em 
1938, quer ainda a inexistência de dados que nos apontem haver 
representação portuguesa em conferências internacionais beneficiando de um 
apoio deste organismo distinto da “Representação em Congressos”

. 

5

                                                                 
1 JEN, 1935: 12. 
2 JEN, 1930: 64-65, 134. 
3 JEN, 1934: 196-197. 
4 JEN, 1935: 243-245. 
5 Vd. gráficos 1 e 3. 

. 
Se as despesas efectuadas pela JEN e pelo IAC, no que concerne à 

prática histórica em análise, apresentam diferenças tão significativas, já no 
respeitante às áreas temáticas mais financiadas as diferenças são, 
aparentemente, menos visíveis. Consideremos os seguintes gráficos, que nos 
mostram esquematicamente essa situação: 
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Gráficos 4 e 5 – Na elaboração destes gráficos recorremos às fontes e bibliografia 
usadas nos gráficos 2 e 3 (vd. notas desses gráficos – todas as informações aí contidas 
se aplicam aos gráficos agora apresentados). 
- “Classificação” baseada na CDU – Classificação Decimal Universal: Tabela de 
Autoridade (Almeida; Santos, 2005). Na inexistência de uma tabela classificativa para 
congressos científicos, optámos por recorrer à Classificação Decimal Universal usada 
na biblioteconomia, permitindo-nos a sua compatibilidade e universalidade de critérios 
o tratamento rigoroso dos dados e a obtenção de resultados comparáveis. 
- De notar que frequentemente os eventos em causa compreendiam diversas áreas 
temáticas, daí que, efectuando um necessário desdobramento para evitar resultados 
falaciosos, os valores totais patenteados nestes gráficos 4 e 5 excedam o número 
exacto de congressos ocorridos (gráficos 2 e 3). 

 
Uma primeira análise revela-nos que a Junta e o IAC subsidiaram 

sobretudo a presença da comunidade científica nacional em congressos de 
Medicina. Se durante todo o período de funcionamento da JEN ocorreram 180 
congressos de Ciências Médicas e a representação portuguesa subsidiada por 
esse organismo ocorreu em 9, já nos primeiros anos de funcionamento do IAC 
essa presença atingiu valores ainda mais elevados, quer em termos absolutos 
quer proporcionais. Efectivamente, dos 139 congressos e conferências de 
Medicina realizados em Portugal e no estrangeiro, entre 11 de Abril de 1936 e 
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Dezembro de 1938, o IAC subsidia a participação nacional em 20, o que 
equivale a 14% de representação apoiada institucionalmente, 
comparativamente aos 5% conseguidos pela Junta. 

Esta continuidade, embora num registo mais expressivo graças às 
superiores despesas efectuadas pelo IAC, encontra-se ainda na importância 
conferida aos congressos de Ciências Geológicas, Biológicas, de Botânica e de 
Zoologia. Se a JEN tinha disponibilizado fundos para assegurar a participação 
nacional em 5 congressos de Ciências Geológicas, Biológicas e de Zoologia, ao 
que se juntou a já referida participação de Aurélio Quintanilha, em 1930, 
durante o desfrute de uma bolsa de estudo fora do país, no II Congresso 
Internacional de Investigações Sexuais e no Congresso Internacional de 
Botânica1

Conjugando os valores apresentados com a constatação de que as 
Ciências Agrárias passam de 0 representantes portugueses subsidiados pela 
Junta, apesar dos 28 congressos de Agricultura reunidos, para 5 
representantes noutros tantos congressos, o que num total de 20 realizados 
entre Abril de 1936 e 1938 equivale a uma significativa média de presenças 
nacionais enquadradas institucionalmente pelo IAC de 25%, concluímos que a 
partir do início de funções deste novo organismo há um substancial aumento 
da importância ou pelo menos uma maior capacidade de responder à 
importância conferida à agricultura nacional e ao próprio reconhecimento 
científico das colónias

, o IAC apoia a representação da comunidade científica nacional em 
8 conferências de Ciências Geológicas e 5 de Ciências Biológicas. 

2

Fundamental referir ainda que, independentemente das áreas 
temáticas, a JEN e o IAC privilegiaram sempre a disponibilização de fundos 
para assegurar a participação de cientistas portugueses em congressos e 
conferências de cariz internacional

. 

3

Tendo assegurado 38 presenças de cientistas nacionais em 28 
congressos, a JEN obteve uma média de um congressista por evento

. Esta opção revela claramente como a 
integração da comunidade científica nacional nas redes de comunicação 
internacionais, proporcionada pela participação naquelas importantes 
reuniões, assumia a primazia das preocupações dos organismos em análise.  

NOTAS FINAIS: PERFIL E DEVERES DOS CIENTISTAS SUBSIDIADOS 

4

                                                                 
1 JEN, 1930: 64-65, 134. 
2 Sobre as relações entre o Estado Novo e o reconhecimento científico das colónias vd. 
Lobato, 2008. 
3 Vd. JEN, 1931: 115-116; JEN, 1930: 111-161; JEN, 1932: 185-245; JEN, 1933 : 263-339; 
JEN, 1934: 189-202; JEN, 1935: 238-249; JEN, 1938: 156-169; IAC, [s.d.]: 73-95; IAC, 
1941a: 35-69; IAC, 1941b: 33-61. 
4 JEN, 1931: 115-116; JEN, 1930: 111-161; JEN, 1932: 185-245; JEN, 1933: 263-339; JEN, 
1934: 189-202; JEN, 1935: 238-249; JEN, 1938: 156-169; IAC, [s.d.]: 73-95.   

. Nos 
primeiros anos de funcionamento, o IAC, tendo subsidiado 66 presenças em 
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54 congressos, também manteve uma média de um cientista nacional por 
congresso1. Outra semelhança na actuação destas instituições consiste na 
subsidiação, embora a título excepcional, de participantes do sexo feminino. 
Se a Junta apoia financeiramente Judite Furtado Coelho para assistir ao VII 
Congresso Internacional de Educação Física, em Bruxelas, em 19352, e Maria 
Irene Leite Valente da Costa, que participa no XII Congresso Internacional de 
Zoologia, realizado em Lisboa, em Setembro do mesmo ano3, o IAC subsidia 
Maria Tereza Furtado Dias para participar no V Congresso Internacional de 
Citologia, realizado em Zurique, em 19384

Uma análise dos cientistas subsidiados pela JEN e pelo IAC, numa 
perspectiva temática comparada, revela-nos pouca renovação no seio destas 
elites intelectuais, pela continuidade das personalidades financeiramente 
apoiadas. A título exemplificativo consideremos todos os congressos de 
Anatomia cuja presença nacional contou com o enquadramento institucional: 
quer o III Congresso Federativo de Anatomia, em Amesterdão, em 1930, quer 
as reuniões da Association des Anatomistes, em Varsóvia, em 1931, em Nancy, 
em 1932, e em Marselha, em 1937, respectivamente, quer o Congresso dos 
Anatomistas de Bruxelas, no ano de 1938, contaram exclusivamente com a 
subsidiação de Augusto Pires Celestino da Costa

. 

5. Na realidade, somente a 
reunião da Association des Anatomistes em Basileia, em 1938, não contou 
com a presença de Celestino da Costa, sendo nesse caso apoiados pelo IAC 
Hernâni Monteiro, António de Sousa Pereira e Álvaro Rodrigues6

António Pereira Forjaz, por seu lado, destaca-se enquanto 
representante subsidiado nos congressos de Química Industrial. É nessa 
qualidade que toma parte nos trabalhos do XI, XII, XVII e XVIII Congresso de 
Química Industrial, em Paris, em 1931, Praga, em 1932, novamente em Paris, 
em 1937, e em Nancy, no ano de 1938, respectivamente

. 

7

A enumeração de outros cientistas dominando o apoio da JEN/IAC 
noutras áreas temáticas continuar-nos-ia a enfatizar a ideia apresentada. 
Contudo, neste momento os nomes de Celestino da Costa e de António 
Pereira Forjaz tornam-se particularmente interessantes por constatarmos 
estarmos perante o apoio financeiro concedido a professores catedráticos

. 

8

                                                                 
1 IAC, [s.d]: 73-95; IAC, 1941a: 35-69; IAC, 1941b: 33-61. 
2 JEN, 1938: 166-167. 
3 JEN, 1938: 167. 
4 IAC, 1941b: 52-53. 
5 JEN, 1930: 118-119; JEN, 1933: 280-283; IAC, 1941a: 62; IAC, 1941b: 52. 
6 IAC, 1941b: 55-56. 
7 JEN, 1933: 272-273; JEN, 1934: 199-200; IAC, 1941a: 64-65; IAC, 1941b: 53.   
8 Celestino da Costa era catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa (Arquivo da 
JEN. Cx. 1367, Proc. 15, Doc. 2) e António P. Forjaz era professor catedrático de 
Química na Faculdade de Ciências de Lisboa (JEN, 1933: 272). 

. A 
par desta elite encontram-se estudantes universitários. Registou-se essa 
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realidade com a Junta, quando subsidiou a participação no XII Congresso 
Internacional de Zoologia, em 1935, em Lisboa, de Amílcar de Magalhães 
Mateus, Arnaldo da Fonseca Roseira, Manuel Cabral de Resende Pinto, Jorge 
Alberto Martins de Alte, José Afonso Pires e a já referenciada Maria Irene Leite 
Valente da Costa, todos estudantes universitários, em Lisboa ou no Porto1

O facto de todos estes estudantes terem apresentado comunicações 
no congresso em causa revela como a Junta teve a preocupação de não 
apenas auxiliar os valores intelectuais já existentes, como ainda de auxiliar a 
criação de novos. Em qualquer dos casos, a sua exigência para que se 
apresentassem comunicações era significativa, tendo-se verificado entre as 38 
presenças portuguesas por si subsidiadas em congressos 27 que apresentaram 
comunicações

. 

2

Instituto para a Alta Cultura (IAC). [s.d]-1941. Relatório dos trabalhos 
efectuados [1936-1938]

. Encontrando-se a mesma contagem já por nós efectuada para 
os primeiros anos de funcionamento do IAC, mas tendo apenas analisado os 
Relatórios dos Trabalhos Efectuados, faltando, portanto, a análise dos 
processos individuais, optámos por ainda não retirar conclusões relativas ao 
novo organismo. Contudo, se aos valores apresentados pela Junta 
recordarmos que para esta instituição a apresentação de trabalhos originais 
em contexto internacional era prestigiante para o país, concluímos que o 
Estado português, enquanto seu financiador, procurava por seu intermédio 
mostrar nacional e internacionalmente não haver olvidado a senda do 
progresso. 

FONTES 

1936. Diário do Governo. 84: 11 de Abril. 
A Medicina Contemporânea. Hebdomadário Português de Sciências Médicas. 

1929-1938.   
Arquivo da JEN.  

3

Junta de Educação Nacional (JEN). 1930-1938. Relatório dos trabalhos 
efectuados [1928-1935]

. Coimbra.  

4

                                                                 
1 JEN, 1938: 167. 
2 Vd. JEN, 1931: 115-116; JEN, 1930: 111-161; JEN, 1932: 185-245; JEN, 1933 : 263-339; 
JEN, 1934: 189-202; JEN, 1935: 238-249; JEN, 1938: 156-169; IAC, [s.d.]: 73-95; IAC, 
1941a: 35-69; IAC, 1941b: 33-61. Vd. também Arquivo da JEN. Cx. 0497, Proc. 10; Cx. 
0493, Proc. 24; Cx. 0493, Proc. 27; Cx. 1221, Proc. 12. 
3 Os Relatórios dos trabalhos efectuados em 1937 e 1938 foram publicados em 1941. 
Deste modo, o relatório de 1937 corresponde à nossa referência 1941a e o relatório de 
1938 corresponde a 1941b.  
4 As datas de edição dos relatórios mencionados são as seguintes: Relatório dos 
trabalhos efectuados em 1928-29 ed. em 1931; 1929-30 ed. em 1930; 1930-31 ed. em 
1932; 1931-32 ed. em 1933; 1932-33 ed. em 1934; 1933-34 ed. em 1935; 1934-35 ed. 
em 1938. 

. 
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L’Anthropologie. 1931-1938. 
Le Mois. Synthèse de l’activité mondiale. 1931-1938.  
Nature. A Weekly Illustrated Journal of Science. 1929-1938. 
Revista de Chimica Pura e Applicada. 1929-1938. 
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O início do século XX foi marcado por profundas alterações políticas e 
sociais em Portugal, que tiveram como consequência a implantação da 
República em 1910. Em 1911 foram criadas as Faculdades de Ciências de 
Coimbra, Porto e Lisboa, o Instituto Superior Técnico e, em 1926, a Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto. 

A maioria dos cientistas que se evidenciaram no século XX nasceu 
ainda sob a monarquia. Descontentes com ela, acolheram os ideais 
republicanos e vieram a beneficiar da revolução. O médico Miguel Bombarda 
criou com Sousa Martins laboratórios no Instituto Bacteriológico Câmara 
Pestana e no Hospital Rilhafoles, o que originou uma escola de histologia com 
nomes como Marck Athias e Celestino da Costa. Outros grandes nomes foram: 
os médicos Abel Salazar e Egas Moniz, o biólogo Aurélio Quintanilha e o 
bioquímico Kurt Jacobsohn; os físicos Cyrilo Soares, Manuel Valadares, 
António da Silveira, Mário Silva e António Gião; os matemáticos  Ruy Luís 
Gomes, Bento Jesus Caraça, Aniceto Monteiro e Mira Fernandes; os 
astrónomos Campos Rodrigues, Melo e Simas e Manuel dos Reis, e o geógrafo 
Gago Coutinho. 

Mas, por razões políticas, perdemos nessa altura o “comboio da 
história”, uma vez que muitos cientistas deste tempo foram afastados, tendo 
alguns procurado lugares no exílio. No final da segunda metade do século XX 
havia condições para melhorar a situação de atraso em Portugal, mas tal 
infelizmente não aconteceu. O século XX podia ter sido um grande século da 
ciência entre nós mas a ciência tardou a afirmar-se... 

 
A maioria dos cientistas que se evidenciou no século XX nasceu ainda 

sob a monarquia. Porém, nas últimas duas décadas do regime monárquico, as 
crises na sociedade portuguesa eram muitas e a administração política do 
reino aparecia aos olhos dos portugueses como o capricho do rei, algumas 
vezes reflectindo as discórdias entre o monarca e a rainha.   

Descontentes com a situação desastrosa a que chegou a monarquia, 
muitos homens desta época acolheram favoravelmente os ideais republicanos 
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e, mais tarde, já implantada a República, beneficiaram do clima geral 
positivista criado pela revolução republicana.  

No contexto da primeira República, entre 1910 e 1926, o ano de 1911 
marcou o início de uma nova fase na ciência portuguesa. O dinamismo 
republicano, traçou, em três anos, as linhas mestras do desenvolvimento 
nacional. Etapas principais desse desenvolvimento foram a passagem das 
escolas médico-cirúrgicas a faculdades de medicina, a autonomia dos cursos 
de farmácia, a criação da Faculdade de Direito de Lisboa, a transformação da 
Academia Politécnica do Porto e da Escola Politécnica de Lisboa em faculdades 
de ciências, a criação da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, 
que resultou da fusão das Faculdades de Filosofia e Matemática, a criação das 
faculdades de letras, criadas por transformação da Faculdade de Teologia de 
Coimbra e do Curso Superior de Letras de Lisboa, a criação do Instituto 
Superior Técnico de Lisboa e, em 1926, a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, e outras. 

No âmbito das prerrogativas criadas pela república, o médico Miguel 
Bombarda criou, com o médico Sousa Martins, laboratórios no Instituto 
Bacteriológico Câmara Pestana e no Hospital Rilhafoles, o que originou uma 
escola de histologia com nomes como Marck Athias, Celestino da Costa e Kurt 
Jacobsohn, este último considerado o pioneiro da investigação bioquímica em 
Portugal. 

De salientar ainda o Instituto Rocha Cabral em Lisboa, que se 
evidenciou nas décadas de 20 a 40, onde se estudaram vários ramos das 
ciências biológicas. Nesse tempo o Instituto apetrechou-se com vários 
laboratórios especializados, dispostos por quatro secções: fisiologia, 
histologia, química biologia e bacteriologia. À frente de química biológica 
estava Kurt Jacobsohn, cientista recrutado em Berlim, pelo director do 
Instituto, Ferreira de Mira.  

Enquanto a secção de bacteriologia ficava a cargo de Alberto de 
Carvalho, assistente da Faculdade de Medicina de Lisboa. Celestino da Costa, 
catedrático de histologia, e Marck Athias, catedrático de fisiologia, ambos da 
Faculdade Medicina de Lisboa, apoiavam os alunos que precisavam de ajuda 
nas áreas científicas das suas especialidades. Foram anos profícuos do estudo 
da biologia. 

Seguiram-se outros grandes nomes da ciência portuguesa, como o 
histologista Abel Salazar que, na primeira metade da década de vinte, 
empreendeu uma série de pesquisas tendentes a definir e esclarecer a 
estrutura e evolução do ovário, criando o célebre método, que tem o seu 
nome, de coloração tano-férrico, de análise microscópica, que lhe abriu 
caminhos no meio científico, tornando-se internacionalmente conhecido e 
publicado em várias revistas internacionais. 

O médico neurologista Egas Moniz, Prémio Nobel em 1949, foi um 
árduo trabalhador que, depois de vários anos de investigação, conseguiu, a 28 
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de Junho de 1927, a 1ª arteriografia ao vivo, a que chamou angiografia 
cerebral. Dez anos mais tarde, descobriria a Leucotomia préfrontal. 

Seria maçador citar aqui os trabalhos científicos de realce dos muitos 
cientistas portugueses que viveram no século XX, assim citarei somente os 
nomes dalguns deles: os médicos Mário Corino de Andrade e Francisco Pulido 
Valente, o biólogo Aurélio Quintanilha, os físicos Cyrilo Soares, Manuel 
Valadares, António da Silveira, Mário Silva e António Gião, os matemáticos 
Francisco Gomes Teixeira, Ruy Luís Gomes, Bento Jesus Caraça, Aniceto 
Monteiro e Mira Fernandes, os astrónomos Campos Rodrigues, Melo e Simas 
e Manuel dos Reis, e o geógrafo Gago Coutinho, são alguns nomes dos muitos 
cientistas que viveram no século XX e nos deixaram importantes trabalhos 
científicos. 

A partir de 1929, contámos com a acção da Junta de Educação 
Nacional, destinada a promover e auxiliar por todos os modos a investigação 
científica em Portugal, organizando bolsas de estudo no país e no estrangeiro 
a fim de, graças aos estágios em centros onde a ciência estava mais avançada, 
trazerem para Portugal mais valias.  

À frente deste projecto estiveram homens imbuídos da vontade de 
contrariar o atraso português e com vontade de levar a bom porto a Junta de 
Educação Nacional, como o professor Simões Raposo (1875-1948), e os 
médicos, Marck Athias (1875-1946) e Celestino da Costa (1884-1956), 
primeiros presidentes da JEN. Este último era também professor catedrático 
da Faculdade de Medicina de Lisboa, bastante empenhado na valorização do 
sistema de promoção do ensino e da investigação, mormente na Universidade 
onde trabalhava.  

A Junta manteve um intenso intercâmbio cultural com o estrangeiro a 
fim de manter a expansão da língua portuguesa, estabelecendo escolas de 
ensino pedagógico, subsidiando publicações científicas, promovendo a 
melhoria progressiva da educação nacional, enfim, um projecto que atingiu 
elevado grau de sucesso.  

A Junta e o Instituto para a Alta Cultura, este último a partir de 1936, 
apoiaram igualmente a vinda a Portugal de professores estrangeiros de 
renome, assim como alguns centros de investigação, como, por exemplo, os 
centros de estudos de matemática de Lisboa e Porto. 

Graças a este desabrochar da ciência entre nós, tínhamos um 
promissor futuro, porém, nas décadas de 30 e 40, por razões políticas, 
perdemos o “comboio da história”, uma vez que muitos cientistas deste 
tempo foram afastados das suas cátedras e/ou dos seus trabalhos por razões 
políticas, tendo alguns deles procurado lugares no exílio.  

No final da segunda metade do século XX havia condições para 
melhorar a situação de atraso em Portugal, mas infelizmente não aconteceu.  
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A área do saber que investiga o passado da nossa ciência, a História 
da Ciência, tem entre nós um grande provir, pois existem muito poucos 
trabalhos de investigação sobre os cientistas do século XX. 

Cabe-nos agora a nós, que vivemos no limiar deste século XXI, 
pesquisar o que estes homens nos deixaram, e dar a conhecer às gerações 
vindouras o espólio científico e cultural depositado nas bibliotecas nacionais e 
estrangeiras. 

A investigação deve apoiar-se no acervo histórico existente nas 
bibliotecas por onde os cientistas portugueses passaram ao longo do século 
XX, assim como na posse dos familiares que vivem no presente. 

Oxalá este Congresso Luso-Brasileiro de História da Ciência constitua 
o arranque para a divulgação desse conhecimento científico. 
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A Junta de Educação Nacional (JEN) [16-Jan-1929] foi criada com o 

objectivo de desenvolver o trabalho científico nacional, não só o embrião que 
já existia nas Universidades, mas também em instituições científicas 
autónomas. Esperava-se ainda que a JEN criasse Centros de Investigação em 
diversas disciplinas e subsidiasse o seu funcionamento. Contudo, nos 
primeiros anos de funcionamento a JEN deparou-se com um panorama de 
“penúria” da actividade científica nacional e com os pedidos de financiamento 
de inúmeras instituições universitárias ou mesmo secções governamentais. A 
braços com orçamentos insuficientes, a JEN procurou representar o meio 
científico português perante o Governo, requisitando verbas e outros apoios. 

A actividade de apoio da JEN às instituições de investigação nacionais 
permite formar uma percepção acerca do campo institucional da ciência em 
Portugal. Ao longo da sua existência a JEN apoiou mais de 50 instituições 
científicas, no apetrechamento de material ou em publicações. Apoiou-as 
ainda, de forma indirecta, através da formação dos seus “cientistas 
profissionais” num âmbito internacional. No nosso trabalho analisamos os 
subsídios atribuídos pela JEN em termos geográficos, em relação à área 
científica e ao tipo de Instituições subsidiadas. 

Para a JEN, a reorganização das instituições de investigação a nível 
nacional e a criação de novos Centros de Investigação foram tarefas 
demoradas e quase impraticáveis. Foi o Instituto para a Alta Cultura (IAC), 
sucessor da JEN em 1936, que posteriormente começou a desenvolver 
aqueles desígnios… 
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I – Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos 
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Com freqüência, considerado como trabalho de filólogos ou 

estudiosos de culturas antigas, o estudo das fontes, nem sempre é levado em 
conta entre os historiadores da ciência moderna. Todavia a compreensão das 
fontes, que geraram uma determinada ciência, continua sendo uma das 
melhores formas de averiguar seus trânsitos ou descaminhos entre lugares e 
épocas, mesmo as mais recentes. Tal averiguação parece de particular 
interesse tanto no caso da ciência portuguesa quanto brasileira, cujas origens 
e processos modernos ainda envolvem muitas controvérsias. Pretende-se 
apresentar um estudo inicial, sobre o papel das fontes para a história da 
ciência, que deverá ser um preâmbulo aos demais trabalhos desta sessão. 

 
Uma prática bastante frequente entre os historiadores da ciência, até 

pelo menos a década de 60 do último século, teria sido a identificação e 
análise das fontes que compunham seus documentos. Basta lembrar o estudo 
interno a antigos originais de ciência, mantido como praxe ao longo desse 
período, que desde sempre exigira um trabalho apurado de filologia edótica, 
ou seja, de crítica textual. Ao que tudo indica, a transposição dessa velha 
máxima filológica para a história da ciência seria assumida de forma quase 
natural.  

Assim, não é difícil encontrar as marcas desse duro trabalho com as 
fontes, em obras como as de G. Sarton, J. R. Partington, L. Thorndike e muitos 
outros. Constantemente às voltas com famílias de manuscritos, buscas 
frenéticas por raízes de palavras e conceitos, assim como por materiais para 
‘calafetar’ os vazios e falhas dos documentos em análise, essas figuras bem 
conhecidas ajudariam a estabelecer a crítica textual como parâmetro básico 
para o desenvolvimento de estudos históricos sobre a ciência. Entre outras 
coisas, a busca das fontes indiciadas por um documento (por vezes recém 
descoberto ou mal conhecido) deu a esses autores um caminho bastante 
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seguro para devolvê-lo à sua linhagem histórica, bem como para verificar o 
encadeamento de formas de pensar que lhe foram anteriores1

Um exemplo dessa perspectiva de trabalho documental, quase 
sempre lembrado como clássico, foi o de M. Berthelot. Desde meados do 
século XIX e pelo resto de sua longa vida, Berthelot incluiu ao lado de seus 
‘que fazeres’ como cientista, educador e estadista bem sucedido, um forte 
levantamento, estudo e edição de antigos documentos relacionados, 
especialmente, às origens da química. Praticamente sozinho, encontrou e 
analisou centenas e centenas de fólios que diziam respeito tanto à ciência 
grega quanto ao medievo árabe e latino

.  
Desnecessário dizer que todo esse cuidado visava corrigir leviandades 

e, até mesmo, enormes equívocos cometidos por alguns estudiosos desde o 
século XIX. Lembremos que nesse século deu-se a recuperação de um colosso 
de documentos, essenciais para a história da ciência, mas esquecidos em 
arquivos e bibliotecas, inclusive tradicionais. Algo que, sobretudo, ocorreu a 
partir das pesquisas de grandes cientistas, preocupados em encontrar a 
origem de suas áreas de estudo e oferecer uma medida para o ‘progresso’ que 
estas tinham  alcançado. Movidas pela ânsia de exibir tal progresso – ou seja, 
feitas com olhos postos no presente e, portanto, anacrônicas – as análises 
dessa documentação poucas vezes se beneficiaram de um grande apuro 
filológico. Enfim, para que buscar as fontes de documentos que, em si, já eram 
considerados como fontes iniciais das obras presentes? 

2

Mas, apesar de ter em mãos esse tesouro documental, o interesse de 
Berthelot não iria além de demonstrar a existência de uma linha histórica, 
crescente e aprimorada, dos conceitos e praticas do laboratório. Com essa 
pré-concepção em mente e com a certeza, no mínimo dúbia, de que 
documentos originais já trazem em si os elementos para sua análise, o 
destacado químico cometeu erros de toda ordem. Não teve qualquer prurido, 
por exemplo, de entregar a tradução dos textos em grego e árabe (línguas 
que, aliás, não dominava) a grandes literatos, sem preparo algum em ciências. 
Assim, sobre essas traduções primorosas – mas sem o devido levantamento 
das fontes para compreensão dos conceitos e práticas ali presentes – 
Berthelot permitiu-se traçar paralelos diretos com a química de sua época. De 
maneira semelhante, permitiu-se tomar o lado dos helenistas na tórrida 
polêmica, então em voga, sobre a primazia e as derivações históricas dos 
estudos relativos à matéria.  Em outras palavras, sua leitura pré- concebida 
dos documentos (que em sua maioria, sequer havia traduzido), o induziu a 

.  

                                                                 
1 Alfonso-Goldfarb, Ferraz e Beltran, A historiografia contemporânea e as ciências da 
matéria; Alfonso-Goldfarb e Ferraz, Enredos, nós e outras calosidades em História da 
Ciência.  
2 Ver por exemplo, Berthelot, La chimie au Moyen Âge. 
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buscar na ciência grega um assento primeiro e absoluto da ciência em árabe e 
latim1

A pauta para essa crítica já fora ditada, ainda no século XIX, não só 
por filólogos que haviam trabalhado documentos específicos de ciência antiga 
e medieval, mas também por um cientista do porte de P. Duhem. Esse físico e 
filosofo francês, também interessado em encontrar as raízes de sua área, 
descobriu documentos medievais que haviam permanecido inéditos até 
aquele momento. Surpreso com a originalidade e precocidade das ideias 
contidas nesses manuscritos, Duhem dedicou-se a estudá-los. Estabelecidos 
por ele de forma preliminar, mas já com uma perspectiva de análise  e um 
cuidado filológico bem diferentes aos de Berthelot, os textos desses 
manuscritos serviriam como base para dar um novo impulso aos estudos de 
autores medievais como R. Bacon

.  
Berthelot perderia, portanto, uma oportunidade impar de trazer à luz 

as singularidades e aspectos inéditos do laboratório medieval, apesar de ter 
produzido a primeira história da química baseada em documentação ampla e 
original. Consequentemente, as críticas de futuros estudiosos, que por sinal 
não demoraram muito a acontecer, foram ferozes.  

2

No entanto, nunca é demais lembrar que Duhem permitiu-se manter 
uma segunda agenda em seus trabalhos. Aparentemente por motivos 
religiosos, esforçou-se por encontrar uma documentação que revertesse a 
imagem, bastante comum em sua época, de que o mundo cristão medieval 
esteve mergulhado em trevas, pois afastado do estudo da natureza e das 
técnicas. Mas, se por um lado, com seu trabalho ajudou no desmonte dessa 
imagem; por outro, deu elementos suficientes para que a tônica em história 
da ciência fosse, cada vez mais, a busca por ‘precursores’ ou ‘pais’ da ciência 
moderna. Uma máxima que não abandonaria as futuras gerações de 
estudiosos, apesar de seu cuidado com as fontes e, de maneira geral, com a 
documentação original

. 

3

Chega-se, assim, em meados do último século a uma história da 
ciência que não conseguia livrar-se de muitos de seus anacronismos, porque 
repleta de ‘precursores’, alguns deles até mesmo trazidos de épocas remotas. 
Devolvê-los a seu lugar e compreender, em sua própria época, a dimensão 
efetiva de suas teorias e práticas demandaria levar a sério o estudo do 
contexto a que pertenceram. Todavia, a centralidade tomada, desde então, 
pelas análises sobre o contexto parece ter afastado a maior parte dos 
estudiosos da velha e boa prática de compreender a documentação através de 
suas fontes.  Nem uma, nem outra, mas a conjunção de ambas as formas de 
estudo serão apresentadas nos dois exemplos a seguir. Um deles nos traz 
alguém que mesmo sendo estrangeiro foi fundamental para a reforma 

.   

                                                                 
1 Ver por exemplo, Holmyard, A critical examination of Berthelot’s Arabic chemistry.  
2 Ver por exemplo, Duhem, 'Opus tertium de Roger Bacon.  
3 Para comentários a esse respeito, ver Hackett, Roger Bacon and the Sciences.  
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pombalina da Universidade de Coimbra (Herman Boerhaave). Enquanto o 
outro refere-se, justamente, a um egresso desta universidade quando já 
reformada (Vicente Coelho Seabra).  

QUANDO AS FONTES NOS CONTAM UMA HISTÓRIA DIFERENTE 
ÀQUELA DO DOCUMENTO: VOZES DESTOANTES NA 
CORRESPONDÊNCIA DE HERMAN BOERHAAVE 

Luminar das ciências médicas no século XVIII, H. Boerhaave foi 
também conhecido por sua habilidade e precisão nos estudos e práticas do 
laboratório químico. Boa parte desses estudos e práticas visava estabelecer 
uma relação mais moderna e sólida entre a química e a medicina. Todavia, 
salta aos olhos o grande número de fontes sobre o antigo laboratório 
químico/alquímico assimiladas na constituição desse trabalho. Para tanto, 
Boerhaave teria se valido de sua formação anterior em estudos clássicos, aliás, 
respeitadíssima por seus contemporâneos e sempre levada em conta em 
análises futuras sobre a sua obra1

Trata-se do que teria sido um de seus últimos esforços por encontrar 
uma espécie de matéria prima dos metais, através da qual acreditava ser 
possível desenvolver medicamentos dos mais poderosos. Por anos a fio 
tentaria encontrar esse princípio metalífico no mercúrio, seguindo o que 
indicavam a maioria das fontes antigas. Mas, sem sucesso e já cansado e 
bastante doente, Boerhaave começaria a procurá-lo, como veremos, em 
materiais distintos ao mercúrio

. 
 Apesar de todos esses louvores, porém, nossas pesquisas vêm 

indicando que o uso feito por Boerhaave de suas fontes teria sido um tanto 
estranho, para não dizer forçado. Entre as várias instâncias, escolhemos trazer 
aqui uma que indica a permanência de tal procedimento até praticamente o 
final de sua vida e, inclusive, em documentação reservada. 

2

Essa busca está registrada em sua correspondência no período a J. B. 
Bassand, antigo estudante e amigo de Boerhaave. Bassand foi nomeado 
médico da corte imperial em Viena, tendo viajado para vários lugares onde 
existiam minas de importância reconhecida.

.  

3

                                                                 
1 Debus, Chemistry and Medical Debate: van Helmont to Boerhaave, em especial cap. 5 
e 6.  
2 Ver Alfonso-Goldfarb e Ferraz, A discussão sobre o princípio metalífico da matéria na 
Royal Society e a recepção das memórias de H. Boerhaave sobre o mercúrio; Alfonso-
Goldfarb, Ferraz e  Waisse, Chemical remedies in the 18th century: mercury and 
Alkahest . 
3 Lindeboom, Boerhaave’s Correspondence, part Two, pp. 107 et seq . 

 Talvez por isso, Boerhaave 
pergunta-lhe em carta de Agosto de 1732, se em suas andanças por essas 
minas não teria encontrado alguém que conhecesse a forma tomada pela 
matéria prima dos metais nos veios da terra. Pois, existiria um certo material 
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fluído chamado gur que, segundo havia afirmado G. Agrícola, teria uma 
consistência gordurosa e, através do calor subterrâneo, formaria os metais. 
Boerhaave admite nunca ter visto ou obtido esse material. Mas considera que 
estudá-lo poderia trazer esclarecimentos sobre a 
transformação/transmutação dos metais e talvez revelar suas propriedades 
medicamentosas.1

 “...a primeira coisa encontrada na matriz [das minas] 
é um óleo fluido, tão denso quanto a gordura, mas 
normalmente de cor amarelo -esverdeado, e isso é o 
que  os mineiros germânicos chamam em sua própria 
língua  de Guhr; e que a partir disso, após coagulação 
trazida pela concocção da natureza, toda sorte de 
metais são formados, como se fosse a partir de uma 
matéria original, a qual a maioria deles está 
relacionado de perto”. 

 
O tema volta à baila no final de sua próxima carta quando Boerhaave 

diz ter consultado a maioria dos autores sobre a história dos metais, 
encontrando a opinião unânime de que: 

2

Ao menos um par de vezes mais, essa insistente descrição, com 
alguns acréscimos, se repete na correspondência de Boerhaave a Bassand. Em 
carta de Dezembro de 1732, por exemplo, Boerhaave dirá que, segundo vários 
autores, o Gur se encontraria no interior das pedras mais duras, como um 
sabão líquido, um humor metálico solúvel em água, que se considera a 
matéria prima metalífera. 

  

3

Naturalmente, Boerhaave sempre lembra a Bassand as propriedades 
medicinais dessa possível matéria prima dos metais. Mas, vai ainda mais 
longe, em carta de Dezembro de 1733 onde conjectura que se o ouro tinha 
origem nessa matéria primeva, talvez esta fosse o próprio ‘ouro potável’

  

4

 Por enquanto, lembremos apenas que Boerhaave se interessa pelo 
gur, pois, acompanhando suas fontes,  ainda acredita na existência de um 
princípio metalífico. Em seus diálogos com Bassand, aliás, terá que lançar mão 
de um conjunto de autores dos mais tradicionais em alquimia, iatroquímica e 
estudos das minas. Nomeados explicitamente, em uma de suas cartas a seu 
antigo aluno, encontram-se autores tão dispares como o natável, mas 

, ou 
seja um dos medicamentos mais cobiçados e inencontráveis de todos os 
tempos. Guardemos, porém, essa conjectura específica para mais adiante. 

                                                                 
1 Lindeboom, op. cit., Boerhaave a Bassand, 3 Agosto 1732,  ent. 268, p. 302-305, 
citação à p. 305. 
2 Ibid., Boerhaave a Bassand, 3 Outubro 1732,  ent. 269, p. 304-311, citação à p. 311. 
3 Ibid., Boerhaave  a Bassand, 31 Dezembro 1732, ent. 270, pp. 310-315; citação à p. 
313; ênfase nossa.  
4 Ibid., Boerhaave a Bassand, 8 Dezembro 1733, ent. 274, pp. 324-329; citação à p. 327. 
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tradicionalmente aristotélico, estudioso quinhentista G. Agricola, cujo 
trabalho sobre minas marcou época. Ou, em contra-partida, o não menos 
famoso J. B. van Helmont, conhecido e reconhecido como o maior dos 
paracelsistas e iatroquimicos do século XVII. 1 Vejamos de perto o que dizem 
essas duas fontes citadas por Boerhaave. Mas, sem esquecer que para ele, 
todos os autores interessados na história dos metais teriam dito algo sobre o 
gur.2

Agrícola – o primeiro a ser indicado na série de cartas a Bassand em 
que o gur é mencionado – segundo Boerhaave, teria se referido a essa matéria 
prima como um tipo de “gordura ou adiposidade cerosa” que formaria metais 
maduros através do calor subterrâneo. De fato, Agrícola dedica, em seu De 
ortu & causis subterraneorum..., todo um livro à geração, à causa e à natureza 
dos minerais onde, acompanhando de perto e desenvolvendo argumentos 
aristotélicos, refere-se a um certo sucus que seria a matéria prima metalífica

  

3

Primeiramente argumenta contra a tradicional teoria do mercúrio e 
enxofre, dizendo que por muitos séculos esta se estendeu e contaminou “com 
suas razões astutas e loucas” mesmo quem trabalhava nas minas

. 
Todavia, boa parte desse livro seria usada por Agrícola para refutar as 
concepções alquímicas, não só a respeito da transmutação, mas sobretudo 
aquelas referentes à geração dos metais no seio da terra. 

4. Como 
tantos outros antes dele, considera que os processos alquímicos produzem 
meras imitações dos corpos naturais. Mas, vai ainda mais longe, quando diz 
que não importa quais maravilhas se atribua a manipulação com mercúrio e 
enxofre, pois sendo estas falsas, disto não se segue que a Natureza proceda 
igual. E, encerra dizendo que raramente veios de mercúrio e enxofre puros se 
encontram próximos aos veios dos metais.5

Mas será na sua segunda refutação às idéias alquímicas onde 
mencionará uma matéria gordurosa com as mesmas características de gur. 
Entretanto, ao contrário do que diz Boerhaave, Agrícola contesta qualquer 
possibilidade de que os metais se engendrem a partir dessa matéria 
gordurosa. Alega, por exemplo, que o humor gorduroso, inato de animais e 
plantas, seria a causa principal de sua fácil combustão. Enquanto que nos 
metais, cuja combustão é sempre difícil, esse tipo de matéria não seria 
congênita e intrínseca, mas externa e aderida, de maneira casual, por 
contingências. Além disso, alega que a fusão dos metais nunca gera nada que 

 

                                                                 
1 Ibid., Boerhaave a Bassand, 3 Outubro 1732, ent. 269, pp. 310-11. 
2 Ibid., Boerhaave a Bassand, 3 Outubro 1732, ent. 269, pp. 304 et seq.; 8 Dezembro 
1733 ent. 274, pp. 325 et seq. 
3 Agricola, De ortu & causis subterraneorum; para esta pesquisa utilizamos a tradução 
De la generatione. 
4 Ibid, f. 67v 
5 Ibid, ff. 67v-69. Embora não faça referência, Agrícola tem, certamente como fonte, 
para essa argumentação, o quadro oferecido por Avicena em seu De congelatione.  
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se pareça a um material gorduroso derretido. Por fim conclui que não há 
necessidade de postular qualquer humor gorduroso como origem dos metais. 
Aliás, ninguém teria podido explicar esse humor gorduroso, a não ser que 
fosse derivado “... da sarna de Alquimistas infectados”.1

Em todo caso, para Agrícola, essa concepção seria uma variante da 
teoria do enxofre e mercúrio que acredita já ter contestado.

 

2 E, nada muito 
diferente do que foi visto até aqui pode ser encontrado em outras partes da 
obra de Agrícola referentes aos metais.3

Diferente de Agrícola, van Helmont – outra das fontes citadas 
explicitamente por Boerhaave – indica, em vários de seus tratados, a 
existência nos veios da terra de uma matéria a que os mineiros chamariam de 
Bur. Essa matéria, em tudo semelhante ao gur, seria equivalente a um sabão 
líquido e se apresentaria em colorações que variavam de verde muito pálido 
ao verde intenso, passando pelo amarelado e branco leitoso. Encontrado nas 
fendas e fissuras das pedras, em lugares secos, o bur seria localizado com 
facilidade pelos mineiros em simples elevações e sem necessidade de partir as 
rochas. Essa forma de suco ou fluido, presente no canais subterrâneos 
segundo van Helmont, era “... a primeira semente da vida metálica”, 
desconhecida pelo homem, porque engendrada nas profundezas.

 Todavia, parece pouco provável que 
um exímio latinista como foi Boerhaave tenha lido algo inexistente na obra de 
Agrícola, ou no mínimo se equivocado em suas leituras. Fica, assim, um 
primeiro interrogante sobre as fontes usadas por Boerhaave em suas 
investigações a respeito do gur. 

4

Em outro momento, van Helmont explica que o bur seria um tipo de 
seiva mineral, assim como havia a dos vegetais. Ambas geradas a partir de 
uma espécie de princípio terroso que,  por sua vez, se originava da água 
primordial.

 

5 Em particular, a origem do bur, no seio da terra, se daria a partir 
da infiltração de água salina. Essa água perderia seus sais pela ação do archeus 
terrae (ou seja uma matriz impalpável que guardava e ajudava a difundir as 
qualidades terrosas). Por outro lado, essa água assumiria o semina dos 
diversos sais, minerais e metais nativos, gerando vitriois, salitre, alumen, sal 
gema e marinho e outros ‘primogênitos da água’. Segundo van Helmont, disso 
decorreria o bur que, em lugares secos, ou lugares onde a penetração da água 
fosse impedida, geraria os metais.6

                                                                 
1 Agricola, De generatione, ff. 73-74v. 
2 Ibid., ff. 74v-75; Agrícola considera que os adeptos dessa concepção vêm no humor 
gorduroso uma espécie de enxofre ou material sulfuroso. 
3 Ver em seu De la natura de cose fossili, in: De ortu & causis subterraneorum, ff. 182-
182v.  
4 Van Helmont, Magnum oportet. [entrada 39], in Ortus medicianae, p. 157. 
5 Van Helmont, Elementa [entradas 11-13], in Ortus medicianae, p. 53. 
6 Van Helmont, Aqua [entradas  5-7], in Ortus medicianae, p. 58. 
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Longe, portanto, das indicações de Boerhaave, van Helmont afirma 
com clareza que o bur seria uma etapa importante, mas apenas intermediária, 
entre o elemento primordial (água) e os metais. E, isso sem mencionar a 
discussão, já em autores do próprio século XVII –  por sinal bem conhecidos 
por Boerhaave –, sobre se a troca da palavra gur por bur teria representado 
um mero lapso ou erro de grafia cometido por van Helmont; ou se foi sua 
tentativa de expressar concepções diferentes.1

Sem dúvida, as buscas de Boerhaave por um princípio metalífero 
ocupam um lugar central na correspondência em tela. Todavia, a sua 
insistência sutil, porém constante, nas implicações médicas que isto traria, nos 
levam diretamente à única instância específica mencionada por ele que, como 
indicado acima, refere-se ao ‘ouro potável’. Assim, após sugerir a possível 
equivalência entre o inestimável medicamento e o gur, ele dirá a Bassand que, 
uma maneira simples de comprovar sua tese, seria conseguir uma amostra 
desse material, de fácil obtenção entre os mineiros, para ministrá-lo 
cuidadosamente aos pacientes. Dessa forma, considera que seria possível 
conhecer melhor os ‘processos’ com o ouro potável, já que seus estudiosos 
teriam se movido muito e avançado quase nada.

  
Novamente nesse caso, assim como no anterior, fica um interrogante 

sobre o uso feito por Boerhaave de suas fontes. Parece difícil considerar que 
alguém com seu preparo e destreza tenha, simplesmente, se enganado em 
algo que fundamentava seus estudos no período. Sem esquecer que se trata 
de uma correspondência, onde o grau de liberdade sempre é maior, valeria 
insistir, mais uma vez que, essa maneira engenhosa de fazer com que as 
fontes  contassem o que pretendia, encontra-se com frequência em sua obra. 
E, quase em geral, as análises têm indicado uma agenda ainda em formação, 
mas muito mais ampla do que a declarada, por detrás desse procedimento 
pouco recomendável. 

2

De fato, a única entrada para ‘ouro potável’ em toda sua obra 
publicada, encontra-se no índice dos Elementos de Química e tem relação com 
o que promete ser “A Preparação do Sulfur com um ácido e um álcool”. O 
ácido seria o ‘Óleo de Vitriol’, gotejado lentamente sobre álcool bem puro, 

  
Não é difícil perceber, que nos meandros dessa sugestão tentadora 

encontra-se, na verdade, uma forma elegante de pedir uma amostra de seu 
tão desejado gur, ao antigo discípulo e colaborador. Como também não é 
difícil perceber que o próprio Boerhaave devia constar na lista, criticada por 
ele, dos que quase nada tinham avançado na obtenção do ouro potável.  

                                                                 
1 Veja-se, por exemplo, os comentários sobre essa questão na obra de J. Webster, 
Metallographia: or, An history of metals, p. 52-3; embora não declarada, boa parte da 
trilha sobre o gur e suas fontes, seguida por Boerhaave, já se encontra nesta obra 
seiscentista que, desde então, tornou-se referência obrigatória nos estudos 
mineralógicos e metalúrgicos, não só históricos como até mesmo práticos. 
2 Sequência da carta de 8/12/1733, supracitada.  
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livre de álcalis. A mistura era aquecida suavemente durante 5 dias e depois 
levada à destilação, sempre em fogo suave. Os diferentes ‘licores’ obtidos – 
recolhidos em diferentes recipientes – apresentavam cheiros adocicados ou 
fétidos. As escórias, negras, diluídas em água, dão novamente “um Óleo de 
Vitriol ácido”. Nenhum Enxofre se forma nessa operação, diz Boerhaave, ainda 
que algumas de suas propriedades fossem manifestas. Também o Óleo de 
Vitriol seria diferente daquele empregado no início, observa Boerhaave: 
“Portanto, podes ver quantos e quão inesperados Phoenomema surgem dessa 
Combinação”. Boerhaave se pergunta se o material obtido seria o “Spiritus 
Vini Philosophorum” de que fala Lúlio, ou o “Spiritus Vitrioli Dulcis de 
Paracelsus”. E completa:  

“...seria com isso que se obtém a Tintura de Ouro de 
Paracelso, de maneira a fazer um Aurum Potabile, 
digerido, como ele diz, no Estomago de um Avestruz? 
Essa Operação certamente deve animar os curiosos a 
examiná-la. Com prudência, porém, caso algum 
desses grandes Arcana esteja aí encoberto. ”1

Considerado como o primeiro livro, em português, baseado na 
química moderna, o Elementos de Chimica de Vicente Seabra teria, ainda, 
outro grande mérito. Uma vez que essa, então, ‘nova’ ciência estaria 
fundamentada na publicação, em 1789, do Traité elémentaire de chimie, de 
A.-L. Lavoisier, o livro de  Seabra, cuja primeira parte veio à luz já em 1788, 
seria anterior ao do grande químico francês.

 

Sempre íntimo das suas fontes – e por isso autorizado a manejá-las 
quando assim lhe prouvesse – Boerhaave parece aqui escutá-las. E, mais 
ainda, faz coro com elas ao assumir a existência de grandes Arcana não 
revelados no ouro potável. A equivalência entre este e o gur – um corpo 
palpável, embora pouco conhecido – poderia ser a forma de evidenciar tais 
Arcana, diretamente relacionados aos princípios da matéria.  

QUANDO A ESCUTA DAS FONTES REMOVE ESTRANHEZAS DO 
DOCUMENTO: VOZES QUE FALAM EM VÁRIAS LÍNGUAS NA OBRA DE 
VICENTE SEABRA 

2

No entanto, a anterioridade dessa obra sempre causou certa 
estranheza. No mínimo, porque isso contrastaria com as persistentes menções 
sobre a necessária “influencia” francesa para o surgimento dos primeiros 
trabalhos portugueses em química moderna. Decidimos, assim, verificar mais 

 

                                                                 
1 Boerhaave, Elements of Chemistry, vol. II, Process CLXI, pp. 303-4. 
2 V. C. Seabra, Elementos da Chimica; para mais detalhes, ver de nossa autoria, As 
ciências em Portugal e no Brasil, pp. 154-159; ver, ainda Alfonso-Goldfarb e Ferraz, "A 
recepção da química moderna no Brasil".  
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de perto essa suposta estranheza, através de um estudo preliminar das fontes 
que compuseram o livro de Seabra.1

Esse brasileiro, nascido nas Minas Gerais, inicia seus estudos em 
Coimbra, em 1783, a partir do Curso Filosófico (então obrigatório para quem 
fosse estudar medicina) e, desde o começo, interessa-se por tudo que dissesse 
respeito à química. Talvez por isso, em seu  Elementos de Chimica, Seabra 
decide fazer uma espécie de revisão comentada desse campo de estudos, 
apresentando uma “Historia de la Química”,  dividida em seis épocas. A última 
dessas épocas seria, justamente, o presente, onde Seabra diz ser possível 
reconhecer três teorias principais sobre os fenômenos químicos.  Estas seriam 
a “Stahliana, Pneumática, e Media”, que Seabra descreve, brevemente, 
abordando em especial os trabalhos sobre os chamados “novos ares” e sua 
participação na composição da matéria. Naturalmente, a primeira teoria 
estava relacionada ao, bem conhecido, flogístico de Stahl. Já a segunda teoria 
(ou seja, a “Pneumatica”) estaria ligada a Lavoisier, a partir de suas 
demonstrações de que o ar “puro” se combinava com os corpos. Enquanto a 
terceira, chamada por ele de “Média”, remetia ao nome de J.-P. Macquer, que 
admitia a luz combinada com os corpos, no lugar do flogístico de Stahl. 

 

2

Todavia, Seabra lembra que essa “teoria media” foi também admitida 
por Lavoisier, com uma pequena, mas importante, diferença: "o phlogisto, ou 
materia do calor, não se separava dos corpos, como pensava Macquer, mas do 
ar, que se combinava com elles, que então se decompunha”. Fourcroy, a 
quem Seabra declara dever a maior parte de seus conhecimentos químicos, 
também teria abraçado essa “teoría media”. No entanto, Seabra prossegue  
dizendo: “exporemos huma pouco diferente desta, e mostraremos, que a de 
Macquer junta com a de Lavoisier parece a verdadeira que devemos seguir”.

  

3

“a combustão he a combinação dos corpos com o 
oxyginio, e o desenvolvimento do phlogisto, deste 
somente, ou tambem do corpo segundo a natureza 
do residuo. Esta nossa theoria he fundada sobre a 
mesma natureza dos corpos, e as novas experiencias 
de Kirwan sobre o calor especifico”.

 
De fato, aproximadamente três dezenas de páginas mais adiante, Seabra dirá 
que:  

4

Nesse ponto, nosso autor introduz um nome mais, o de R. Kirwan 
que, desde suas nativas Ilhas Britanicas, contestara as ideias químicas 

 

                                                                 
1 O estudo aqui referido é parte do supracitado, As ciências em Portugal e no Brasil. 
2 Seabra, Elementos da Chimica, op. cit., p. 8; os destaques são do próprio  autor; ver, 
ainda, de nossa autoria, O processo de transformação da teoria do flogístico no século 
XVIII, especialmente os capítulos II, III e IV.  
3 Seabra, Elementos da Chimica, op. cit., p. 9. 
4 Ibid., p. 35.  
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chegadas do Continente. Assim, teria proposto, em seu Essay on Phlogiston 
and the Constitution of Acids, publicado em 1787, as mesmas ideias, 
anteriormente, expostas por Seabra.1 Isso mostra que Seabra era um bom 
conhecedor das últimas publicações em química realizadas em outros centros. 
Por isso mesmo, teve a capacidade de discutir e incorporar – quando 
acreditava conveniente – as novas ideas.2

Já no prefacio de seu Traité élémentaire de chimie, Lavoiser nos 
informa que seu primeiro objetivo era tornar ainda mais claras as ideas 
expostas na Memória que abre o Méthode de Nomenclature Chimique, 
publicado dois anos antes, em co-autoria com Guyton de Morveau, C.-L. 
Berthollet y A.-F. de Fourcroy. Por sua vez, o objetivo desse trabalho havia 
sido criar para a química uma “língua” que pudesse ser considerada como um 
método analítico, permitindo, como a álgebra, desvendar o desconhecido 
através do conhecido. 

  
Outros aspectos do texto de Seabra merecem nossa atenção: aqueles 

relacionados com o que considera as partículas constitutivas dos corpos. Aqui, 
novamente, comprovamos um afastamento entre o autor luso-brasileiro e a 
grande “influência” francesa de Lavoisier. Comecemos expondo, ainda que 
brevemente, algumas das ideas do mestre francês. 

3

                                                                 
1 O texto de Kirwan foi traduzido ao francês por Madame Lavoisier, recebendo longas 
notas do próprio Lavoiser, além das de Guyton de Morveau, P. S. de la Place, G. Monge, 
C.-L. Berthollet y A.-F. de Fourcroy: Essai sur le phlogisitque et sur la constitution des 
acides. 
2 A Dissertação sobre o calor foi publicada em Coimbra, em 1788; ver o artigo de A. M. 
Amorim da Costa, Da natureza do fogo e do calor na obra de Vicente de Seabra (1764-
1804), pp. 137 e 151; ver , ainda,  nosso livro supracitado, As ciências em Portugal e no 
Brasil, pp. 154 et seq. 
3 Mais detalhes sobre estas questões podem ser encontrados em: Ferraz, La recepción 
y La difusión de la Química ‘francesa’ en Portugal en los siglos XVIII y XIX,  esp. pp. 198-
204. 

 
Lavoisier e seus colegas da Academia de Ciências, autores da série de 

memórias que compõem o Méthode de Nomenclature Chimique, tinham 
clareza de que denominar os materiais da forma por eles proposta, seria 
também aceitar as mais novas ideas sobre a composição da matéria. Algo que 
demandava assumir a definição dos “princípios constitutivos dos corpos”, ou 
“sustâncias simples” como sendo “tudo que obtemos ao final das análises 
químicas”, uma vez que os materiais conhecidos deveriam ser denominados 
segundo suas partes mais diminutas.           

Ou seja, qualquer material ao que se quisesse nomear, deveria passar 
por uma análise química, até que não fosse mais possível decompô-lo. Caso 
não se conhecesse as partículas assim obtidas, estas deveriam ser identificas e 
nomeadas, a fim de que seus nomes pudessem também fazer parte daquele 
atribuído ao material original.  
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Lavoisier define, ainda, em seu Traité élémentaire de chimie, o que 
seria o “elemento químico” e escreve um “capítulo sobre as partes 
constitutivas e elementares dos corpos”.1

Dessa maneira, o texto de Lavoisier trata, em sua primeira parte, “da 
formação dos fluidos elásticos aeriformes e sua decomposição; da combustão 
dos corpos simples e a formação de ácidos”. Isso significava pensar, desde o 
inicio, na combinação do calórico para formar, segundo as ideas do período, 
um dos fluidos aeriformes: o oxigênio. O passo seguinte envolvia a 
“decomposição” do oxigênio e sua combinação com os diversos corpos 
simples (como o fósforo, o enxofre, o carbono, o gás hidrogênio, etc.) durante 
o fenômeno da combustão. Após discutir a formação e decomposição dos 
diversos materiais, Lavoisier nos apresenta uma “tabela das sustâncias 
simples”, definidas da maneira que comentamos anteriormente.

  

2

"os únicos princípios dos corpos, e nem 
verdadeiramente elementos; nós os contemplaremos 
como huns dos principios geraes dos compostos, não 
só porque em todos estes sempre se acha alguns 
delles, ou todos juntamente, mas porque pretencem 
a todos os tres reinos”.

  
Seabra, por sua parte, apresenta um item denominado “Dos 

principios geraes dos Corpos”, quando trata do fogo, do ar e da água que não 
seriam, no entanto,  

3

De toda maneira, Seabra toma emprestado da Historia Natural – 
seguindo, provavelmente Fourcroy em uma de suas publicações – um modelo 

 

Logo após, Seabra fala de cada um desses “princípios”, antes de 
tratar “Das Operaçoens Geraes da Chimica”, finalizando assim a primeira parte 
do livro, dedicada a la “Chimica Theorica”. 

A segunda parte, denominada “Chimica Theorica e Practica”, começa 
pela discussão de como pretende organizar seu livro, pois, segundo ele, não se 
deve seguir a divisão da Historia Natural – portanto colocando os corpos nos 
três reinos -, uma vez que nos três reinos se encontram materiais com as 
mesmas propriedades. Assim,  Seabra divide:  

 “todos os corpos debaixo de duas Classes, 
Incombustiveis, e Combustiveis. A 1ª. dividimos em 3 
Ordens Terra, Substancias Salino-terreas, e Saes : a 
2ª. em duas, Combustiveis por si, e Combustiveis não 
por si, e cada huma destas Ordens em varios 
Generos, e Especies.”  

                                                                 
1 Lavoisier, Traité élémentaire de chimie, pp. xiv-xv. 
2 Ibid., p. 192.  
3 Seabra, Elementos de Chimica, op. cit., p. 19-20. 
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classificatório para apresentar os materiais conhecidos, que são descritos, um 
após o outro, notoriamente por suas propriedades.1

 

 É verdade que Seabra 
adota a nova nomenclatura proposta pelo grupo francês. Todavia, ao elaborar 
seu texto não parte dos “principios”– o que seria mais coerente com as novas 
ideias de Lavoisier – mas dos corpos compostos, tratando, eventualmente, de 
sua composição.  Mantém, assim, aspectos da “antiga” química.  

Por outro lado, a análise preliminar feita até aqui sobre a obra de 
Seabra Telles nos mostra –  antes mesmo de abordar à parte central de seu 
texto – que o estudioso luso-brasileiro busca envolver várias das teorias 
químicas de sua época, não optando pelas ideias puramente de Lavoisier. 
Bastaria lembrar que, uma das ideias fundamentais abraçadas por Lavoisier e 
condutora de sua obra – a definição de elemento químico – não será 
determinante no livro de Seabra. 

Agradecimentos:  FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São 
Paulo, CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
e University College London.   
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Com a expulsão dos judeus de Portugal em 1497, poderemos 

encontrar “judeus portugueses” atuando em diversos países da Europa e 
mesmo no Brasil. Neste trabalho vamos acompanhar diversas fontes que nos 
permitem traçar a saga destes pensadores e avaliar a ocorrência ou não de 
sua influência, ainda que de forma remota, na ciência de Portugal. No caso 
brasileiro analisaremos o curto período do Recife holandês, abordando 
manuscritos recentemente recuperados, que pertenceram a estudiosos 
ligados à Sinagoga do Recife, a primeira Sinagoga das Américas, fundada no 
século XVII. 

O PAPEL DOS JUDEUS NA CIÊNCIA PORTUGUESA E BRASILEIRA 

 O ano de 1492 marca a expulsão dos judeus da Espanha. A partir de 
então, segue-se um movimento que acabará por envolver também Portugal, 
ainda que um pouco mais tarde, visando eliminar os seguidores da fé mosaica 
de seu Reino. Isso se dá em 1497, como parte da negociação entre as duas 
coroas para o casamento de D. Manuel de Portugal com Dona Isabel da 
Espanha.  Assim, duas opções se apresentavam aos não cristãos: aceitar o 
batismo ou deixar o Reino.  

 Um dos efeitos da saída de um certo número de pessoas se faria 
sentir logo em seguida: entre os judeus que deixaram Portugal estava 
justamente um grupo importante de impressores. Aliás, há indicações de que 
os primeiros tipógrafos eram de origem judaica; estabelecendo-se em Faro, 
fizeram publicar, em 1487 um Pentateuco Hebraico. O trabalho desses 
primeiros tipógrafos judeus é seguido por outros de mesma origem e apenas 
alguns anos mais tarde se vê cristãos estabelecendo impressoras em Portugal. 
A expulsão dos judeus é acompanhada de outras medidas que visavam evitar 
o cripto-judaísmo; assim, foram proibidos quase todos os livros em hebraico, 
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sendo poupados somente os que tratavam de medicina e de cirurgia.1 Os 
homens comuns não devem ter sentido muito, pois, de qualquer forma, a 
pequena parcela fora do clero que era alfabetizada lia quase que apenas em 
português e a censura vai impor - ao ser criada poucas década mais tarde - um 
diminuto número de livros cuja posse e leitura eram permitidas. Entre os 
livros proibidos, encontrava-se mesmo a Bíblia traduzida do latim para o 
vernáculo, pois sua leitura poderia levar a uma interpretação dos 
ensinamentos religiosos em desacordo com a Igreja.2

Aceitar o batismo - sinceramente ou como uma forma de permanecer 
no Reino - não colocava, entretanto, um fim nos problemas que os herdeiros 
do judaísmo enfrentavam em Portugal: criou-se a distinção entre cristãos-
velhos e cristãos-novos. Esta separação facilitava a vista das autoridades 
(notadamente após o estabelecimento da Inquisição em terras portuguesas 
em 1536) sobre as atividades dos cristãos-novos, alvos frequentes de 
denúncias, por supostas práticas judaizantes. Não pretendemos entrar em 
detalhes sobre estas questões - que não são objeto deste estudo e, ademais, 
foram focalizadas em muitos trabalhos publicados

 

3 - mas, apenas lembrar que 
ao chamado cristão-novo, por ser-lhe praticamente impossível obter o 
atestado de "limpeza de sangue", era dificultado, de inúmeras maneiras 
exercer, em Portugal, uma das carreiras tradicionais, como às ligadas ao 
direito ou à medicina. Era vedada, ainda, quase sempre, a nomeação para 
cargos no governo. Apenas uma lei de 1768, renovada em 1773 - cuja 
promulgação teve a influência decisiva do Marquês de Pombal - proíbe aplicar 
a diferenciação entre cristão novos e velhos, instituindo pesadas sanções a 
todos que o fizessem.4

Frente a tantas dificuldades e temendo as perseguições frequentes, 
muitos cristãos-novos deixaram Portugal nos séculos seguintes. Entre os 
destinos principais estava a Inglaterra e justamente, o que viria a ser a 
Holanda, onde muitos deles passaram a observar abertamente as leis judaicas. 
Desta última região veremos partir, cerca da metade do século XVII, alguns 
milhares de judeus para as terras do nordeste brasileiro onde vão encontrar 
seus irmãos de sangue, uma boa parte ainda como cristãos-novos.  
Interessante notar que, mesmo tendo passado a maior parte de suas vida fora 
de Portugal, a história os registra como "judeus portugueses". De fato, sempre 
que se quer elaborar uma lista de pensadores que se destacaram por seus 
trabalhos em várias áreas do conhecimento, mas, em especial nas ciências, 

 

                                                                 
1 Hallawell, O livro no Brasil, pp. 1 et seq. 
2 Bastos, História da censura intelectual em Portugal, pp. 44-5. 
3 Ver, por exemplo, Bethencourt; sobre a ação da Inquisição no Brasil, ver os trabalhos 
de Anita W. Novinsky citados mais adiante; ver, ainda, os diferentes trabalhos 
publicados em A.W. Novinsky e Diane Kuperman, orgs., Ibéria-Judaica: Roteiros da 
Memória.  
4 Bethencourt, op. cit., p. 395. 
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não podem faltar nomes de cristãos-novos - quase todos vivendo fora do 
Reino - ou de "judeus portugueses". Em alguns períodos eles representam 
mesmo um grande parcela.1

Procurando mostrar que nem tudo era "trevas" em Portugal no 
século XVI, um importante historiador arrola os nomes de Pedro Nunes (1502-
1578), Garcia da Orta (1499-1568) e Amato Lusitano (1511-1568), por seus 
importantes trabalhos em ciência. Lamenta  tal estudioso que os três 
"pertenciam a uma geração que ia envelhecendo pelos meados do século XVI 
e que tinham poucos e medíocres continuadores".

 Vejamos alguns exemplos, começando pelo 
século XVI. 

2

Pedro Nunes, nomeado cosmógrafo do Rei, desenvolveu importante 
trabalho em Matemática - foi professor na universidade portuguesa, na época 
sediada em Lisboa - e Astronomia, tendo traduzido para o português, o 
Tratado da Esfera, de J. Sacrobosco. Pedro Nunes havia estudado em 
Salamanca e, mesmo sendo cristão-novo, não parece ter temido a perseguição 
da Igreja.

  Ele deixa, entretanto, de 
fazer referência ao fato de serem os três cristãos-novos e que apenas o 
primeiro se estabeleceu em Portugal; os outros dois passaram a parte mais 
produtiva de suas vidas fora do Reino.  Vejamos um pouco mais de detalhes 
sobre esses três pensadores dos quinhentos. 

3

Os outros dois homens de ciência "portugueses", não se sentiram da 
mesma forma confiantes e ambos acabam por deixar Portugal para sempre. 
Amato Lusitano - nome de João Rodrigues de Castelo Branco -, chegou à 
mesma Universidade de Salamanca no ano que Pedro Nunes a deixou (1525), 
formando-se em Medicina em 1529. Depois de um período em Portugal, se 
estabeleceu em Antuérpia (1534-1541) onde publica um Index Dioscorides. 
Deixou esta cidade por Ferrara e por outras localidades das regiões que viriam 
a ser a Itália, a Iugoslávia, a Grécia; algumas vezes fugindo de perseguições. 
Foi médico da Corte e professor na Universidade em Ferrara e chegou a tratar 
o Papa Júlio III, em Roma. Suas andanças o puseram em contato com os 
debates mais importantes na época, em termos da medicina e o fizeram 
conhecer plantas originárias de diferentes regiões, como o Oriente, a África e 
o Brasil. Esses conhecimentos enriqueceram os comentários que fez à obra de 
Dioscórides - corrigindo-a e adicionando novas espécies, da mesma forma que 
o fizeram outros pensadores do período em que viveu - publicados em seu In 
Dioscoridis ennarrationes, em mais de uma dezena de edições entre 1553 e 
1577. Seus trabalhos, entretanto, não se restringiram à matéria médica. Suas 

  

                                                                 
1 Lemos, Maximiano em seu História da Medicina em Portugal, p. 218 et seq., chega a 
afirmar que a expulsão dos judeus de Portugal teria levado a uma decadência nesse 
estudos  e dá uma longa lista de médicos de origem judaica que deixaram o país, entre 
eles, está Amato Lusitano de quem falaremos mais adiante. 
2 Marques, História de Portugal, vol. II, pp. 131-2. 
3 Caminietzk, "Introdução", J. de Sacrobosco, Tratado da Esfera, pp. 17-18. 
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Centúrias registram mais de setecentos casos de tratamentos médicos que 
realizou. Baseado, por um lado nas "antigas" idéias sobre enfermidade e cura 
e, por outro, em suas próprias observações e conclusões, discorda, ao mesmo 
tempo dos antigos e de pensadores de seu tempo, alcançando fama e 
credibilidade.1

Garcia da Orta escolhe outra rota para fugir das perseguições 
praticadas contra os cristãos-novos em Portugal: parte para a Índia 
estabelecendo-se em Goa. Da mesma forma que Amato Lusitano, Orta passara 
pela Universidade de Salamanca mas, termina o curso de Medicina em Alcalá 
de Henares. Em Lisboa, durante poucos anos (1531-1534), foi professor na 
Universidade, partindo, em seguida para o exílio. Em Goa dá a público seu 
Colóquio dos simples, e drogas he cousas medicinais da India, em 1563, em 
que faz comparecer os novos materiais medicinais com que tomara contato 
no Oriente.

 

2 Esse trabalho é traduzido ao latim e publicado em Antuérpia, pela 
primeira vez, pouco tempo depois. A quarta edição teve a companhia dos 
textos de Cristóval Acosta e Nicolás Monardes, outros importantes autores de 
trabalhos sobre as drogas medicinais no século XVI.3

O século XVII nos apresenta outros nomes de cristãos-novos que 
deixaram Portugal. Isaac Cardoso (1615-1680) é um dos caso que merecem 
ser comentados. Ele foi mais um estudante em Salamanca, graduando-se em 
Medicina. Terminado o curso, ele optou por permanecer na Espanha até que a 
Inquisição passou a persegui-lo, acusando-o de judaizante. Passou, então à 
onde publicou, em 1673, o Philosophia Libera in septem liberos distributa. A 
repercussão desse trabalho foi suficiente para que ele figure tanto entre os 
pensadores portugueses, como entre os espanhóis.

  

4

Um interessante levantamento foi realizado entre os sócios da Royal 
Society no século XVIII. O autor deste trabalho estava interessado em saber 
quantas pessoas nascidas em solo português haviam sido admitidas nesta 
importante instituição e compartilhado da honra de conviver com "os Newton 
e os Cavendish". Após revisar cuidadosamente os registros da Royal Society - 
incluindo uma minuciosa verificação nas Philosophical Transactions, 
publicação dessa academia -, chega a vinte e dois nomes. Desses desconta 
cerca da metade, por serem representantes da diplomacia portuguesa em 

 

                                                                 
1 Para mais detalhes sobre as idéias e publicações de Amato Lusitano, ver Andrade de 
Gouveia, Garcia d'Orta e Amato Lusitano na ciência de seu tempo, notadamente os 
cap. II e VI.  
2 Garcia da Orta, Colóquios dos simples e drogas da Índia. 
3 De Monardes, ver, Herbolaria de Indias; sobre o autor, ver a apresentação e os 
comentários a essa edição feitos por Xavier Lozoya; de Acosta ver Tratado de la drogas 
y medicinas de las Indias Orientales.  
4 Sobre I. Cardoso, ver: P. Calafate, Filosofia Portuguesa, "Renasciemnto e contra-
reforma", http://www.instituto-camões.pt/bases/filosofia/isaaccardoso.htm ; M. 
Méndez Bejarano, Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX [1927], Cap. XV, 
parte VI, "Sensualismo y Naturalismo", http://filosofia.org/aut/mmb/hfe1506.htm . 

http://www.instituto-camões.pt/bases/filosofia/isaaccardoso.htm�
http://filosofia.org/aut/mmb/hfe1506.htm�
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Londres; dos restantes o próprio autor dá três como sendo judeus 
portugueses: Isaac Sequeira Samuda (1696-1730), Jacob de Castro Sarmento 
(1692-1762) e Jacob Rodrigues Pereira (1715-1780).1

Jacob de Castro Sarmento merece ser destacado pelo 
reconhecimento que seu trabalho teve entre os pensadores do século XVIII, 
dentro e fora de Portugal. Castro Sarmento terminou o curso de Medicina em 
Coimbra em 1717, exercendo a profissão por quatro anos antes de partir para 
Londres onde assumiu abertamente a fé judaica. Certamente, as lembranças 
da condenação de seu pai e um de seus irmãos pela Inquisição no início do 
século não o deixavam à vontade em Portugal. Na Inglaterra, foi membro do 
Royal College of Physicians, além da Royal Society, como indicamos acima. 
Esteve todo o tempo atuando junto à comunidade judaica de Londres, sem, 
entretanto, abandonar seus contatos com sua terra natal, escrevendo livros 
em português e exportando a Água de Inglaterra e outros remédios cuja 
formulação mantinha em segredo.

  
De Jacob Rodrigues Pereira podemos dizer que passou à França, onde 

se tornou conhecido por seus trabalhos com surdos-mudos. Seus 
descendentes, nascidos em Bordeaux, foram importantes financistas e 
banqueiros, sendo eleitos para cargos políticos. No século XIX, Portugal, 
reconhecendo o valor de seu trabalho pedagógico, dá a uma instituição 
destinada justamente a pessoas com problemas auditivos o nome de Jacob 
Rodrigues Pereira.  

2

Na Inglaterra ele toma contato com as idéias de Isaac Newton, 
chegando a publicar em português um texto intitulado: Theorica verdadeira 
das marés, conforme à philosophia do incpomparável Isaac Newton.

  

3

                                                                 
1 R. Carvalho, "Portugal na Philosophical Transactions ", apud Marques, op.cit., p. 334-
5.  
2 Sobre Sarmento, ver Sousa Dias, "Inovação técnica e sociedade na farmácia de Lisboa 
Setecentista", pp. 82-90, onde apresenta uma discussão sobre as idéias do médico 
setecentista. A Água de Inglaterra levava quina, um conhecido febrífugo, em sua 
composição e foi vendida durante muito tempo no Reino português; para se ter da 
importância desse medicamento, através da controvérsia quanto à sua utilização, ver 
José Joaquim de Castro (que detinha o direito de fabricar o medicamento, no início do 
século XIX), Memória sobre a excellencia, virtudes, e uso medicinal da verdadeira Agua 
de Inglaterra, publicado pela primeira vez na Bahia, em 1815, sendo republicado ainda 
em 1845, numa 4ª edição, pela Imprensa Nacional, em Lisboa.   
3 Esse texto foi publicado em Londres, em 1737. 

 De fato, 
a ligação de Castro Sarmento com Portugal parece ter sido bastante intensa, 
pois ainda na primeira metade do século XVIII ele foi consultado pelo governo 
sobre as reformas que deveriam ser feitas no ensino da medicina. Ao 
participar ativamente dos debates que se realizavam na Inglaterra, 
notadamente na Royal Society e sendo profundo conhecedor do estado da 
universidade portuguesa, ele pôde afirmar que qualquer mudança deveria 
começar pela tradução e publicação do Novum Organum de Francis Bacon. 
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Esse trabalho, no entanto, não foi finalizado, ficando a impressão nas 
primeiras páginas.1

A pretendida reforma educacional em Portugal só terá seu início, 
entretanto, nos primeiros anos da década de 1760. Pouco tempo antes, o 
Marquês de Pombal, havia expulsado os jesuítas de todo o Reino Português, o 
que significou um desmantelamento do sistema de ensino, praticamente 
dominado pelos inacianos. Entra, então, em cena, Antonio Nunes Ribeiro 
Sanches, cristão-novo que havia deixado Portugal temendo os rigores da 
Inquisição, depois de ter alguns de seus parentes presos. Fora do país, ele 
teria voltado abertamente às tradições judaicas e depois se arrependido, 
como se pode ler em uma longa carta escrita em 1735, desde São 
Petersburgo, a um amigo português.

 

2 Ao saber que os jesuítas já não estavam 
em Portugal, Ribeiro Sanches escreve suas Cartas para a educação da 
mocidade, que parecem ter inspirado a criação do Colégio dos Nobres, em 
Lisboa.3 Entretanto, seu mais importante trabalho, elaborado por encomenda 
do governo português, é o Método de como aprender a estudar a medicina,4 
que viria a contribuir de forma expressiva para a reforma que o Marquês de 
Pombal empreendeu na Universidade de Coimbra em 1772.5

Ribeiro Sanches havia estudado medicina em Coimbra e Salamanca 
quando se dirige a Leiden para assistir aos cursos de Hermann Boerhaave, 
famoso médico e professor que recebia estudantes de toda parte. Conta-se 
que Boerhaave não queria receber de Ribeiro Sanches as taxas devidas por 
sua graduação ao considerar que o estudante português já estava, na verdade, 
formado quando se dirigiu à universidade dos Países Baixos. O 
reconhecimento, por parte de Boerhaave, da competência Ribeiro Sanches 
veio na forma de uma indicação para servir como médico no Império Russo, 
cargo que, de fato, exerceu por dezesseis anos.

 

6

Os casos apresentados acima mostram que diversos estudiosos de 
origem judaica "contribuíram" para a ciência portuguesa. Alguns foram, de 
fato, chamados a colaborar, mesmo quando fora do país; outros, entretanto, 
passaram a integrar as listas dos pensadores portugueses que realizaram 

 

                                                                 
1 Ver Ferraz, As ciências em Portugal e no Brasil, p.  34. 
2 Willemse, em seu António Nunes Ribeiro Sanches - éléve de Boerhaave et son 
importance pour la Russie, p. 4-9, dá a tradução ao francês de uma parte da carta, cujo 
original se conserva na Biblioteca Pública de Évora. 
3 Ribeiro Sanches, Cartas para a educação da mocidade; sobre Ribeiro Sanches, ver a 
"Introdução", de  Joaquim Ferreira, para essa publicação; ver ainda, História da 
Universidade de Coimbra, vol. 3, pp. 348 et seq. e pp. 371 et seq.. 
4 O texto foi reimpresso pela Universidade de Coimbra nas Obras de Ribeiro Sanches, 
1955-66. 
5 Sobre Ribeiro Sanches e a reforma da Universidade de Coimbra, ver Ferraz, op. cit., 
especialmente p. 38 e p. 42 et seq. 
6 Ver Braga, op. cit., p. 377-8. 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1438 - 

trabalhos importantes em ciência, simplesmente pelo fato de terem nascido 
em Portugal. 

Um último caso que queremos discutir nos leva diretamente ao 
contexto dos trabalhos que compõem esta publicação: o Brasil no tempo dos 
holandeses e a presença dos judeus. Trata-se Zacuto Lusitano (1575-1642) que 
estudou na Espanha e exerceu a medicina em Portugal até 1625 quando partiu 
para Amsterdã. Nesta cidade publicou mais de uma dezena de livros, expondo 
um trabalho médico elogiado por muitos de seus contemporâneos. O que 
mais interessa comentar aqui é um material que ele escreveu especialmente a 
seu filho, de nome Jacob, que viria a se estabelecer justamente no Brasil. 
Trata-se de um texto médico, de que são conhecidas duas cópias, com títulos 
ligeiramente diferentes. Ao ser preparado para alguém que estaria no Brasil, o 
texto apresenta indicações sobre o seu clima quente e daí a importância de se 
receitar, segundo ideias médicas da época, remédios "frios".1

De fato, a medicina era uma das profissões importantes exercidas por 
judeus em Recife e de forma geral, por cristãos-novos no Brasil.

 

2 Os 
documentos do período destacam alguns nomes que teriam, mesmo, vendido 
medicamentos ao governo holandês no Brasil, numa situação em que os 
suprimentos enviados, desde a Europa, tardaram a chegar, atestando, mais 
uma vez, não só a competência dos médicos judeus como também a 
integração da comunidade judaica com a holandesa. De sua parte, a 
comunidade judaica, ao ver um dos médicos que a atendia regressar à Europa, 
quis contratar os serviços de Guilherme Piso, médico que veio ao Brasil a 
convite de Maurício de Nassau3

                                                                 
1 Ver F. M. de Carvalho, "Zacuto Lusitano e um tratado de medicina dirigido ao Brasil", 
in N. Falbel, A. Milgrame A. Dines, orgs., Em nome da Fé; Estudos in memoriam de Elias 
Lipiner, pp. 57-74. O manuscrito depositado na Bilbioteca Ets Haim, em Amsterdã traz 
o título de Tratado sobre a Medecina que fez o Doutor Zacuto, para seu filho levar 
consigo quando se foy para o Brazil; segundo anotações na folha de rosto, esta cópia 
foi realizada por B. Godiner, a pedido de Ishack de Matatia Aboab, no ano de 5450. 
Conforme já observou Carvalho em seu trabalho, esta cópia teria sido realizada muitos 
anos depois, a partir do original de Z. Lusitano; ver p. 67 et seq. do artigo citado. 
2 B. Herson fez um levantamento de pessoas de origem judaica que exerceram a 
medicina em nosso país; ver seu Cristãos-novos e seus descendentes na medicina 
brasileira (1500/1850).  

. Outras atividades que requeriam, de alguma 

3 Mauríco de Nassau tinha um grande interesse pela ciência, atraindo diversos 
estudiosos para  Brasil durante o período em que esteve no nordeste. Com G. Piso, 
chegou ao Brasil, George Marcgraf que morreu em 1644; quatro anos mais tarde faz 
publicar uma obra com textos dos dois autores: Historia Naturalis Brasiliae, em duas 
partes. A primeira, da mão de Piso, intitula-se De medicina brasiliensis (traduzida ao 
português e publicada apenas em 1948 pela Cia. Ed. Nacional com o título História 
Natural do Brasil); já a segunda, leva o título Historia rerum naturalium brasiliae (que 
também saiu em português três séculos depois como História natural e médica da 
Índia Ocidental, Rio de Janeiro, 1957). De Piso, temos ainda De indis etriusque re 
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forma conhecimentos de ciência ou da técnica, foram exercidas pelos judeus 
em Recife, destacando-se o trabalho junto aos engenhos de açúcar,  na 
construção de pontes e na fabricação de potassa (importante para a 
fabricação de sabões) ou, ainda na  ourivesaria.1 Estão também presentes 
entre as preocupações dessa comunidade, discutir qual seria a época correta 
de pedir, nas orações, chuva ou estio; por estar Recife localizada abaixo do 
Equador, as estações do ano aí não coincidem com os do hemisfério norte e, 
portanto, se pedia chuva quando se deveria pedir que não chovesse. Esta 
questão, que mereceria um estudo de fôlego, se torna ainda mais interessante 
por associar diretamente ciência e religião.2

É hoje quase um consenso que a história do Brasil precisa ser 
reescrita. Os marcos de um novo paradigma começaram a se esboçar ao longo 
do século XX com trabalhos que introduziram novos documentos, novos 
olhares, redescobrindo as raízes brasileiras. Segundo este novo prisma a 
própria identidade nacional é redesenhada segundo uma emergente tessitura 
em que o papel dos brasileiros de origem africana, árabe, judaica e asiática é 
amplamente redimensionado. 

  
Uma pesquisa aprofundada sobre a forma como se desenvolviam 

estas atividades é de interesse fundamental para a História da Ciência no 
Brasil. Assim, a obra que agora se apresenta - por um lado uma coletânea de 
originais elaborados por pessoas de origem judaica à época do domínio 
holandês no nordeste brasileiro, disponibiliza um material precioso para um 
novo olhar sobre o Brasil, como será discutido a seguir.  

LIVRO DAS ATAS 

3

                                                                                                                                              
naturali et medica, publicado em 1658, que seria traduzido ao português e publicado 
em 1957, pelo Instituto Nacional do Livro. 
1 Sobre as atividades exercidas pelos judeus em Recife, ver Mello, Gente da Nação, pp. 
224 et seq.  
2 A consulta que teria sido encaminhada pela comunidade de Recife, através de  
Amsterdã, a um rabino vivendo em Salônica, é referida por E.  Lipiner numa obra ainda 
inédita. 

 

3  Um estudo exemplar nesta direção,  dentro dos marcos da história da ciência 
contemporânea, é encontrado em Ana Maria Alfonso-Goldfarb, "La Ruta Salvador-
Calicut. Un encontro entre dos mundos", in A. Lafuente, A. Elena e M.L. Ortega, orgs., 
Mundialización de la ciencia y cultura nacional, pp. 123-131. Neste artigo a autora nos 
remete, através de ampla documentação, às influências árabes nos princípios da 
colonização brasileira, seja através dos conhecimentos náuticos e astronômicos 
envolvidos na própria navegação, seja nas técnicas agrícolas do trabalho com a cana de 
açúcar para a obtenção do chamado ouro branco, nos primórdios da colonização, seja, 
ainda, num período posterior, a partir de finais do século XVII, nas técnicas de  extração 
de metais nas Minas Gerais.  A influência árabe é marcante em todos estes momentos, 
sendo exercida próprios árabes que para cá vieram ou através dos escravos africanos 
que conheciam técnicas derivadas dos métodos árabes. O trabalho de Alfonso-
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Até a metade do século XX prevaleceu uma visão eurocêntrica na 
história do Brasil; várias formas desta visão, bastante elaboradas e refinadas, 
estabeleceram-se em finais do século XIX e princípios do século XX. Imbuída 
de fundamentos positivistas travestidos de saber científico desenhou-se a 
identidade brasileira tendo como um de seus pilares a idéia da eugenia, do 
melhoramento deliberado da raça humana.1

É neste esforço arqueológico

 Negros, judeus, árabes e 
asiáticos não fariam parte do ideal brasileiro de constituição racial. E, 
consequentemente, a história destes povos e de suas culturas milenares não 
seria contada nem escrita nos marcos da história do Brasil. Temos de buscar 
manuscritos e documentos originais para reescrever a história do Brasil, para 
reavivar a memória nacional.  

2 que devemos entender a publicação da 
coletânea de textos do século XVII organizados pelo Rabino Dave Weitman3

                                                                                                                                              
Goldfarb refere-se a diversas fontes para concluir com Gilberto Freire: "No Brasil (...) 
sempre houve (...) algo de oriental que sobrepassa suas características ocidentais, algo 
de morisco (...) que contrasta com seus aspectos latinos; algo em fim o faz distinto das 
Américas Republicanas ..."; ver a citação à p. 123. 
1 Nos trabalhos de Maria Luiza Tucci Carneiro encontramos uma abrangente análise 
sociológica e política das raízes antissemitas e da mentalidade racista modelada pelas 
teorias europeias que persistem no Brasil até o final da segunda guerra, nos anos 40's. 
Em recente trabalho dessa autora, apresentado com livre-docência na Universidade de 
São Paulo, em 2001, e intitulado “Cidadão do Mundo. O Brasil diante da questão dos 
refugiados judeus (1933-48)", aprendemos que o apogeu do racismo político, 
especialmente o antissemitismo, ocorreu no governo de Vargas e de Dutra, 1937-48. 
Segundo a pesquisadora, vivemos atualmente num processo de transição de uma 
democracia de Elite, que excluiu as culturas africana, judaica, árabe e asiática,  para 
uma democracia da sociedade civil, aonde cada cultura anteriormente excluída 
recupera sua voz e seu espaço. Alguns de seus principais trabalhos - em que demonstra 
a a persistência de uma mentalidade racista no Brasil desde os tempos coloniais, sendo 
o governo Vargas e Dutra considerado como o auge da manifestação do 
antissemitismo político -são: Antissemitismo na Era Vargas; Preconceito racial em 
Portugal e Brasil colônia; Brasil refúgio nos trópicos. A autora considera que hoje 
ocorre a  reconstituição da história e recuperação da memoria nacional.  
2 Utilizamos aqui a expressão “arqueológico” na acepção de Michel Foucault em seu 
trabalho A Arqueologia do Saber. 
3  O Rabino D. Weitman além ser um membro atuante manifestações religiosas e 
comunitárias da grupo judaico brasileiro, participou de diversos eventos acadêmicos 
dos quais podemos destacar o Congresso Internacional América 92: Raízes e 
Trajetórias, São Paulo e Rio de Janeiro em 1992, e o Congresso Internacional Sefarad 
92, Buenos Aires no mesmo ano, que tiveram a participação dos autores deste estudo 
na organização científica. A coletânea por ele organizada a que faremos referencia, foi 
publicada em 2003 com o título Bandeirantes Espirituais do Brasil, contando também 
com o apoio dos autores deste estudo. 

 e 
sua equipe, Bandeirantes Espirituais do Brasil.  Durante quatro décadas 
incompletas uma pequena comunidade judaica oriunda dos Países Baixos, 
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manteve no nordeste brasileiro uma ativa vida social organizada em torno à 
Sinagoga do Recife. Os manuscritos e textos impressos em sua época e que 
agora compõem esta publicação, revelam a riqueza do grupo que se 
beneficiou da tolerância durante o domínio holandês para estabelecer no 
Brasil uma complexa ordem comunitária.  

Conhecedores da língua portuguesa - por terem vivido anteriormente 
em Portugal, de onde passaram à Holanda, como observamos  acima - teriam 
facilitado, em Recife, o contato com a população local - entre a qual se 
encontravam, mesmo, parentes seus - e muitos acolheram tal oportunidade. 
Além disso, muitos judeus que já se encontravam no Brasil como cristãos-
novos puderam voltar à vida comunitária plena.  

A conversão não significava, como vimos, o fim da perseguição  a 
muitos dos cristãos-novos. O Brasil foi, assim, uma saída para muitos cristãos-
novos e marranos. A comunidade da Sinagoga de Recife visava e preparava-se 
para o reencontro com estes judeus. Tais preocupações estão expressas nas 
Atas que formam o primeiro conjunto de manuscritos reproduzidos e 
transcritos nesta publicação. Vejamos o que nos dizem sobre esta questão: 

“... que todos os moradores de nossa nação que no 
presente residem neste Recife e em todo estado do 
Brasil [bem como os] novos que vierem a ele, sejam 
Yachidim [judeus] deste K.K. [Comunidade 
Santificada] e sujeitos a guardarem suas hascamot e 
ordens. Para o qual haverá um livro para que firmem 
tanto os presentes como os vindouros. Serão 
obrigados a débitos e fintas gerais que se fizerem 
para benefício de nossa nação, como os demais 
Yachidim deste K.K., ainda que sua residência seja na 
Paraíba ou em qualquer lugar...” 1

É interessante apontarmos a ênfase expressada com relação à 
Paraíba ao final desta citação do documento do Livro de Atas. Anita Novinsky 
em suas investigações tem nos demonstrado a existência de uma 
concentração de marranos nessa região exatamente nos séculos XVII e XVIII. 
Se num primeiro momento, na época imediatamente posterior à descoberta, 
a concentração de cristãos-novos aconteceu na Bahia, a partir do século XVII 
seria a Paraíba a província a abrigar uma considerável população com  raízes 
judaicas envolvida no trabalho agrícola, observadora, ainda que de forma 
secreta, das tradições mosaicas. A marcante presença marrana na Paraíba fica 

   

                                                                 
1 Weitman, D. , Bandeirantes Espirituais do Brasil, Atas, Estatutos, parágrafo no. 10, 
grifo nosso, p.29. 
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demonstrada graças ao trabalho de Anita Novinsky realizou extensas 
pesquisas nos arquivos do Santo Ofício.1

“... não poderá nenhuma pessoa circuncidar a um 
estrangeiro e nem admitir para a Tevilá mulher 
estrangeira... salvo se for com o consentimento dos 
Senhores do Maamad. E, se for escravo, não poderá 
circuncidar sem seu senhor o dar por livre para não 
poder vendê-lo, do que firmará termo...”  

  
Nesse período de quatro décadas a comunidade judaica do Recife 

lançou a base para o florescimento cultural que sem dúvida mostraria todo o 
seu potencial em outras terras da América, mais ao norte, no Caribe e em 
Nova Amsterdã (Nova York). Muitos também se espalharam pelo interior do 
sertão juntando-se aos cristãos novos que lá se encontravam. Vemos assim 
que O Livro das Atas da Sinagoga do Recife reafirma as importantes teses de 
Anita Novinsky apontando a marcante presença judaica na Paraíba do século 
XVII. Por outro lado, o Livro das Atas  tem papel fundamental na sustentação 
de outra importante tese defendida pela conhecida historiadora. Trata-se da 
problemática da participação judaica no trafico de escravos. Dentro dos 
marcos da história do antissemitismo em nosso país podemos destacar a 
imagem  do judeu ou do cristão-novo maldoso e sempre presente nos 
mercados escravistas. Encontramos sim nas Atas referências ao comércio de 
escravos mas isto não implica numa concepção fundamentalmente 
discriminatória por parte dos judeus e isto fica bastante estabelecido ao 
analisarmos resoluções no Livro das Atas concernentes à conversão ao 
judaísmo: 

2

A libertação da condição de escravo era requisito para a entrada na 
comunidade, preceito coerente com a tradição judaica antiescravagista. 

  

3

Se observarmos com atenção o Tratado da Imortalidade da Alma do 
rabino Mosseh Raphael d’Aguilar incluído nesta coletânea, encontraremos os 

 

TRATADO DA IMORTALIDADE DA ALMA E SIGNIFICADO DAS LETRAS 
HEBRAICAS 

                                                                 
1  Ver contribuições de  Anita Novinsky, Na Paraíba Colonial: os Marranos ou 
Judaizantes, publicados no estudo de Evandro Nóbrega, Capítulos de História da 
Paraíba. 
2  Weitman , Bandeirantes Espirituais do Brasil, Atas, Estatutos, parágrafo no. 32, p.35. 
3 As raízes do antissemitismo e outras formas de racismo no Brasil colonial são objeto 
de estudos minuciosos no trabalho: O Olhar Europeu: o negro na iconografia brasiliera 
do século XIX  de Boris Kossoy  e Maria Luiza Tucci Carneiro (São Paulo, Edusp, 1994),  
onde podemos ver representações maldosas do  cristão-novo ou do cigano no mercado 
de escravos. 
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reflexos na filosofia judaica dos grandes debates travados então no 
pensamento europeu do século XVII.  

Sabemos hoje que se deu, nesse século, uma complexa transição 
entre o pensamento religioso medieval e o pensamento moderno científico.  
Muitos pensadores considerados modernos e, portanto, tendo realizado um 
rompimento epistemológico e ontológico com o medievo, como Descartes, 
Galileu, Kepler e Isaac Newton - para citar apenas os mais conhecidos - são 
"redescobertos" pela nova historiografia da ciência como pensadores 
envolvidos com saberes que a Modernidade havia desprezado, como a 
Alquimia, a Cabala, a Astrologia, enfim a hermética, a magia e a própria 
religião. Por outro lado, a imagem de  superação do aristotelismo medieval 
como desenhada pela Modernidade não corresponde aos achados da nova 
historiografia. Também a influência dos jesuítas tem sido motivo de muitas 
investigações que apontam para um neo-aristotelismo presente nos pioneiros 
da ciência moderna.1

Já o livro Significado das Letras Hebraicas, também  de autoria do 
Rabino Mosseh Raphael d'Aguilar, pode ser incluído no marco de curiosa 
literatura do século XVII que tem ganho relevância no estudo das origens da 
ciência moderna. O tratado fundamenta-se em pressupostos característicos da 
Cabala judaica. O mundo é estudado como dotado de uma infraestrutura 
moral; as letras e os números permitem conhecer esta infraestrutura 
subjacente ao mundo em sua dimensão moral, enquanto que os significados 
desvendados indicam caminhos para a investigação das forças determinantes 
dos acontecimentos. Para avaliarmos o alcance desses estudos, em sua época, 
devemos fazer referência, mais uma vez, à nova historiografia da ciência que 
desde os anos sessenta tem demonstrado que práticas mágicas ou práticas 
herméticas tiveram papel decisivo nas origens da ciência moderna, ao 
contrário do que se aceitava até então. Tomando um exemplo emblemático, 
sabemos hoje que Isaac Newton não tinha na Alquimia e na Cabala apenas um 
interesse paralelo a suas atividades como filósofo natural. Valiosas 
investigações a partir de originais manuscritos puderam demonstrar a 
importância destas tradições semitas na formulação do pensamento científico 
de Newton e de muitos de seus contemporâneos. O próprio Newton deixou 
uma pista para os estudiosos posteriores ao afirmar, no famoso Escólio Geral 
dos Principia (sua grande obra considerada como tendo aberto em definitivo 
os caminhos da ciência moderna), como divina a natureza do Espaço onde 
ocorrem os fenômenos. Até há poucas décadas este pequeno trecho era 
considerado como algo sem importância, um deslize do grande cientista. Hoje 

 

                                                                 
1  A importância dos jesuítas nas origens da ciência moderna é abordado, em sua 
complexidade,  por M. Baldwin, "Alchemy and The Society of Jesus in the Seventeenth 
Century”; ou ainda, mais recentemente, temos os trabalhos de Alfonso-Goldfarb, entre 
os quais destacamos "O Enciclopedismo e a Ciência Moderna", in Goldfarb e Ferraz, 
Anais do VII Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, pp.55-59. 
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já temos estabelecido, com farta análise documental, devidamente analisada 
e contextualizada, a importância da hermética em concepções básicas de 
Newton na própria formulação de sua nova Física.1 Através da análise 
detalhada de sua correspondência podemos acompanhar décadas de debates, 
reflexões e formulações e vislumbrar os caminhos que pretendia Newton 
seguir. Sabemos que o filósofo natural inglês criticava a noção de espaço 
conceituada por Descartes ao contrapor a visão cabalística constituída em 
torno à noção de O Lugar (HaMakom em hebraico, antiga denominação 
alternativa para a própria divindade).2

A coletânea de manuscritos e documentos impressos relativa à 
atividade de cunho mais religioso da comunidade de Recife são também de 

  A noção de forças entre os corpos do 
mundo, como a decisiva força da gravitação - a primeira força da natureza a 
receber um sofisticado e moderno tratamento matemático - é uma noção que 
Newton encontrou na tradição hermética acessível no século XVII europeu. 
Uma compreensão mais aprofundada do pensamento newtoniano pressupõe, 
assim, que estudemos manuscritos originais do século XVII como  o Significado 
das Letras Hebraicas. Apenas dessa forma poderemos conhecer as tradições 
que tanto contribuíram para as origens da ciência moderna.  Para Isaac 
Newton a força da gravidade não era de natureza distinta das noções que 
encontramos nesse tratado. O mundo como um todo - incluídos os fenômenos 
naturais - fundamenta-se no mundo moral e os Principia são, para seu autor, 
uma demonstração de como o estudo do simbolismo matemático permite 
conhecer e atuar no mundo dos fenômenos.  

DOCUMENTOS RELIGIOSOS 

                                                                 
1 P.M. Rattansi, foi talvez uns dos primeiros a dar corpo aos estudos contemporâneos 
sobre as influências herméticas e religiosas no pensamento de Newton; ver em 
especial, seu artigo inaugural, com E. McGuire, Newton and The ‘Pipes of Pan’. Já a 
influência da Alquimia no pensamento de Newton é tratada em profundidade no 
monumental trabalho de Dobbs, The Foundations of Newton's Alchemy. Uma análise 
bastante aprodundada  sobre o complexo papel da hermética nas origens da ciência 
moderna é encontrado no livro de Alfonso-Goldfarb, Livro do tesouro de Alexandre. 
2 Uma detalhada análise do conceito de HaMakom ao longo de quase toda a história 
do pensamento judaico e  sua influência no pensamento de Newton é encontrada em 
Brian P. Copenhaver, "Jewish Theologies of Space in the Scientific Revolution: Henry 
Moe, Joseph Raphson, Isaac Newton and their Predecessors": ”... A História da exegesis 
destas passagens da tradição judaica sobre especulações sobre a espacialidade de D´us 
nos ajuda a entender porque Newton as selecionou para sua nota nos Principia. Mas 
genericamente, toda a história desta tradição como ela passou dos rabis aos filósofos, 
Cabalistas e seus admiradores cristãos lança luz sobre aspectos relativamente pouco 
conhecidos do contexto teológico, filosófico e mítico-histórico no qual Newton 
trabalhou. Ninguém precisa fazer de Newton um Cabalista para acreditar que as 
teologias cabalísticas do espaço foram significantes itens na mobília mental de sua 
época...”  
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grande interesse para uma compreensão contextual do período. Ao lado das 
atividades organizativas, filosóficas, científicas, os judeus do Recife 
empreendiam um complexo sistema de cultos e festividades religiosas. Assim, 
enquanto as Atas expõem a organização social, financeira, política e também 
religiosa da comunidade, os Tratados mostram os grandes debates do 
pensamento filosófico e científico da época que dizem respeito, mais de perto, 
à história da ciência. Se a esses textos acrescentarmos os  Sermões e outros 
escritos de teor mais profundamente religioso - recorte poético das escrituras 
– poderemos atender a um modelo historiográfico mais abrangente que 
permite a uma nova esfera de saber agregar-se a um conjunto concêntrico. A 
complexidade da história é encarada em sua multiplicidade de distintas 
esferas de ação e atuação. Os interesses e influências da tradição religiosa no 
contexto dos pensadores do século XVII torna-se claramente relevante. Ao 
articularmos todas essa esferas permitimos que nossa análise  estabeleça 
assim uma via de mão dupla entre a crônica e o saber.1

CALAFATE, P. 20/09/2001. Filosofia Portuguesa, "Renasciemnto e contra-
reforma", 

 

BIBLIOGRAFIA 

ACOSTA, 1995. Tratado de la drogas y medicinas de las Indias Orientales, ed. 
facsimliar, Léon, Universidade. 

GOUVEIA, Andrade de, A.J. 1985. Garcia d'Orta e Amato Lusitano na ciência de 
seu tempo, Amadora, Liv. Bertrand. 

ALFONSO-GOLDFARB, A. M.  Livro do tesouro de Alexandre: um estudo de 
hermética árabe na oficina da história da ciência 1999. Petrópolis, 
Editora Vozes. 

BALDWIN, M. "Alchemy and The Society of Jesus in the Seventeenth Century: 
Strange Bedfellows?", in Ambix, 40 (2, julho 1993). 

BASTOS, J.T.S. 1983. História da censura intelectual em Portugal, Lisboa, 
Moraes. 

BETHENCOURT, F. 2000. História das Inquisições : Portugal, Espanha e Itália; 
séculos XV-XIX, São Paulo, Companhia das Letras. 

BRAGA, Theophilo 1898. História da Universidade de Coimbra nas suas 
relações com a instrucção pública portugeza, vol. 3, Lisboa, 
Acadameia Real das Ciências. 

http://www.instituto-
camões.pt/bases/filosofia/isaaccardoso.htm . 

CAMINIETZK, C.Z. "Introdução", Sacrobosco, J.  1991. Tratado da Esfera, trad. 
portuguesa de Pedro Nunes, edição atualizada e facsimilar, São 
Paulo/Rio de Janeiro, EDUNESP, Nova Stella/ Museu de Astronomia. 

                                                                 
1 Esta idéias são discutidas em Alfonso-Goldfarb, "La Ruta Salvador-Calicut", op. cit., 
nota 26. 

http://www.instituto-camões.pt/bases/filosofia/isaaccardoso.htm�
http://www.instituto-camões.pt/bases/filosofia/isaaccardoso.htm�


COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1446 - 

CARVALHO, R. 1956. "Portugal na Philosophical Transactions nos séculos XVII e 
XVIII", Coimbra, Separata da Revista Filosófica. 

CASTRO, José Joaquim de, 1815. Memória sobre a excellencia, virtudes, e uso 
medicinal da verdadeira Agua de Inglaterra.Lisboa, Imprensa 
Nacional.  

COPENHAVER, Brian P. "Jewish Theologies of Space in the Scientific 
Revolution: Henry Moe, Joseph Raphson, Isaac Newton and their 
Predecessors", in Annals of Science, 37(1980), pp. 489-548. 

DOBBS, B.Y.T. The Foundations of Newton's Alchemy, or, The Hunting of the 
Greene Lyon, 1975. Cambridge University Press, Cambridge. 

FALBEL, N., A. Milgrame A. Dines, orgs., 1999. Em nome da Fé; Estudos in 
memoriam de Elias Lipiner, São Paulo, Perspectiva. 

FERRAZ, M.H.M. 1997. As ciências em Portugal e no Brasil (1772-1822): o texto 
conflituoso da química, São Paulo, EDUC/FAPESP. 

FERRAZ, M.H.M. e Goldfarb, J.L. 2001. Anais do VII Semário Nacinoal de 
História da Ciência e da Tecnologia, São Paulo, EDUSP/EDUNESP/ 
IMESP. 

FOUCAULT, M. 1969. A Arqueologia do Saber, Rio de Janeiro, Forense 
Universitária. 

GONSALVES DE MELLO, A. 1996. Gente da Nação; Cristãos-novos e judeus em 
Pernambuco, 1542-1654, Recife, Fundação Joaquim Nabuco/ Ed. 
Massangana. 

HALLAWELL, L. 1985. O livro no Brasil (sua história), São Paulo, EDUSP/T. 
Queiroz. 

HERSON, B. 1996. Cristãos-novos e seus descendentes na medicina brasileira 
(1500/1850), São Paulo, EDUSP. 

KOSSOY, Boris e Tucci, M. L. Carneiro 1994. O Olhar Europeu: o negro na 
iconografia brasiliera do século XIX. São Paulo, Edusp. 

LAFUENTE, A. , A. Elena e M.L. Ortega, orgs., 1993. Mundialización de la 
ciencia y cultura nacional, Madrid, Ed. Doce Calles e Universidade 
Autonoma de Madrid. 

LEMOS, Maximiano em seu História da Medicina em Portugal, 1899. Lisboa, 
Manuel Gomes. 

MARQUES, A.H. de Oliveira. 1984. História de Portugal, vol. II, Lisboa, Palas 
Editores. 

MÉNDEZ BEJARANO, M. 20/09/2001. Historia de la filosofía en España hasta el 
siglo XX [1927], Cap. XV, parte VI, "Sensualismo y Naturalismo", 
http://filosofia.org/aut/mmb/hfe1506.htm . 

MONARDES, 1990. Herbolaria de Indias, México, D.F., Turner. 
NÓBREGA, Evandro Capítulos de História da Paraíba, 1996. João Pessoa, 

Editora Onoa. 
NOVSINSKY, A.W. e Kuperman, Diane, orgs., 1996. Ibéria-Judaica: Roteiros da 

Memória, Rio de Janeiro/São Paulo, Expressão e Cultura/EDUSP. 

http://filosofia.org/aut/mmb/hfe1506.htm�


CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1447 - 

ORTA, Garcia da, 1987. Colóquios dos simples e drogas da Índia, ed. facsimilar, 
2 vols., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

RATTANSI, P.M. e E. McGuire, Newton and The ‘Pipes of Pan’ in Notes and 
Records of the Royal Society of London, 2 (1966), pp. 108-143. 

SANCHES, Ribeiro, A.N. s.d. Cartas para a educação da mocidade, Porto, 
Domingos Barreira. 

SOUSA DIAS, J.P.F. 1991. "Inovação técnica e sociedade na farmácia de Lisboa 
Setecentista", Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa. 

TUCCI CARNEIRO, M.L. 2001. Anti-semitismo na Era Vargas, 3ª ed., São Paulo, 
Ed. Perspectiva. 

________. 1994. Preconceito racial em Portugal e Brasil colônia São Paulo, 
Brasiliense. 

________. 1997. Brasil refúgio nos trópicos, São Paulo,  Ed. Estação Liberdade. 
WILLEMSE, D. 1966. António Nunes Ribeiro Sanches - éléve de Boerhaave et 

son importance pour la Russie, Leiden, E.J. Brill. 
WEITMAN, D. 2003. Bandeirantes Espirituais do Brasil, São Paulo, Imprensa 

Oficial/Maayanot. 
 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1448 - 

 
I – Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos 

 
O USO DO ALMANAK LAEMMERT COMO FONTE HISTÓRICA 

 
1ARNALDO LYRIO BARRETO; 2CARLOS FILGUEIRAS 

 
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro 

2Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte 
arnaldo.barreto@ibge.gov.br 

 
Palavras-chave: Laemmert; História; Brasil 

 
Publicado desde 1844 até 1889, no período do Império brasileiro, o 

Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Império do Brasil, fundado 
por Eduardo Laemmert, oferecia a seus leitores grande quantidade de 
informações atualizadas do país, das empresas e, surpreendentemente, das 
pessoas que eram consideradas como chefes de domicílios.  Tal documento, 
publicado anualmente, assemelha-se a um catálogo telefônico, oferecendo 
bem mais que um mero número de telefone, mas sim um histórico e 
informações relevantes com muitos pormenores sobre a sociedade da época. 

O Almanak Laemmert é, pois, uma fonte histórica de consulta 
riquíssima para pesquisadores pois remete a informações públicas detalhadas 
sobre empreendimentos e pessoas, além de frequentemente indicar outros 
documentos que poderão ser fundamentais para o conhecimento de uma 
pessoa ou atividade. 

Apesar de toda essa quantidade e qualidade de informações, já que 
tratamos de um documento anual de 2.000 páginas aproximadamente,  
muitas vezes o investigador depara-se com dificuldades na pesquisa por não 
entender sua metodologia de busca. Talvez seja este o motivo maior de o 
Almanak Laemmert não ser uma fonte de pesquisa habitualmente 
referenciada em trabalhos acadêmicos, mesmo estando disponível em sua 
totalidade na Internet. A presente comunicação se propõe a desmistificar o 
método de busca de informações no Almanak Laemmert e apresentar, 
inclusive com alguns exemplos, a riqueza das informações ali contidas, 
facilitando o trabalho investigativo dos historiadores. 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
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Somente por objetividade do artigo, apesar da vontade de escrever 
sobre a riqueza da história da editora e do trabalho dos irmãos Laemmert, 
iniciamos esse trabalho afirmando os atuais benefícios das tecnologias de 
informação e comunicação.    Podemos encontrar ainda à venda, sob preços 
consideráveis, em livrarias especializadas em livros antigos e em leilões, alguns 
exemplares do Almanak Laemmert, nem sempre completos ou em bom 
estado.   A Fundação Biblioteca Nacional, ligada ao Ministério da Cultura, no 
Rio de Janeiro, detém todos os volumes e, num convênio administrado pelo 
Center for Reserach Libraries americano, financiado pela The Andrew W. 
Mellon Foundation e executado pela Universidade de Chicago,  todas as suas 
páginas foram digitalizadas e disponibilizadas gratuitamente nos dois 
endereços eletrônicos a seguir: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/lmanaque/lmanaque.htm 
e http://www.crl.edu/brazil/lmanaque. Os benefícios, para todos que têm 
acesso à Internet, de tamanha quantidade de informações para pesquisas 
históricas são inumeráveis, principalmente quanto à democratização da 
informação, da agilidade e da gratuidade de pesquisa.   O sistema de buscas 
de informação no Almanak Laemmert é inteligentíssimo mas um pouco 
complexo para os não iniciados.   O objetivo aqui é justamente desvendar 
didaticamente o que a grande maioria dos atuais consulentes conseguiram 
com um debruçar mais atento aos documentos, o que os faz entender a lógica 
ali existente. 

Quando impressos no século XIX, os almanaques tinham, para o 1844, 
na sua primeira versão, 288 páginas, e na última, em 1889, 2.272 páginas.  
Num resumo rápido, somente ilustrativo, temos a Tabela 1 indicando do 
número de páginas nos anos terminados em 0 e mais nos anos inicial e final: 

Ano de Referência Número de Páginas  

1844 288 

1850 804 

1860 1.629 

1870 1.531 

1880 1.987 

1889 2.272 

Tabela 1:  Quantitativo de Páginas do Almanak em relação ao Ano de Referência de 
publicação 

Sobre sua organização e conteúdo, trazendo como exemplo o 
Almanak do ano de 1889, o mesmo apresenta inicialmente um “Plano ou 
Índice Summario do Almanak” que dá indicações mínimas às 5 (cinco) partes 
principais do Laemmert, a saber, com seus conteúdos: 
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1ª Parte – Calendário, com dias notáveis, eclipses, tabelas de 
conversão e nome de dirigentes de alguns países. 

2ª Parte – Grandes do Império, trazendo nomes e títulos da nobreza 
brasileira, nomes e cargos da Côrte e Repartições da Casa Imperial e ainda 
uma explicação sobre as condecorações da época. 

3ª Parte – Administração do Império, com a representação nacional e 
todas as repartições administrativas e informações sobre o Município neutro 
(a capital do Império), trazendo informações principais sobre o funcionamento 
das mesmas, estrutura interna dos órgãos e os nomes e cargos dos 
trabalhadores da época. 

4ª Parte – Divide-se em duas seções: 
      1ª Seção – Traz a lista alfabética dos negociantes, industriais e 

profissionais classificados por tipo de negócio, podendo ser do Comércio, 
Indústria e Lavoura. 

      2ª Seção – Traz igual lista alfabética mas ordenada por grupos 
relativos às sociedades, companhias, corporações e instituições particulares, 
eclesiásticas e do governo.   Os grupos são:  a)  bancos e instituições 
comerciais; b)  Correio; c) Estradas de Ferro; d)  Bondes;  e) Higiene;  f) 
Indústria;  g)  Lavoura e Agricultura;  h)  Navegação;  i)  Filantropia;  j)  
Recreação, Sociedades, Clubes, Teatros, etc.  k)  Religião;  l)  Ciência, Instrução 
e Literatura;  m)  Seguro;  n)  Telegrafia e Telefonia;  e o) Viação Urbana. 

5ª Parte – Notabilidades, que basicamente se traduzem em anúncios 
comerciais do Brasil e da França, principalmente, e outros países. 

Além desses existe ainda uma grande lista de pessoas físicas e 
jurídicas, ordenada por nome e sobrenome, chamada Indicador.  Nessa lista, 
após o nome e sobrenome da pessoa buscada, existem referências numéricas 
que indicam classes de agrupamento que o Almanak chama de artigos.  Tais 
artigos indicam cada instituição, repartição, grupo ou sociedade que existiam 
no Império e onde se encontra a grande parte das informações relevantes.  Os 
artigos são numerados em ordem sequencial de aparecimento nas páginas e 
seus números se encontram no cabeçalho das páginas do Laemmert e ao lado 
do nome de cada instituição que aquele artigo foi indexado. 

É importante lembrar que a relação de nomes próprios de pessoas 
físicas traduz a sociedade patriarcal da época, onde a grande maioria dos 
nomes é masculina, com algumas poucas exceções, habitualmente de viúvas, 
nobres ou latifundiárias. 

O volume Indicador é, sem dúvida, o maior facilitador para 
encontrarmos pessoas físicas e jurídicas, apesar de nunca ter sido plenamente 
entendido pela população da época, julgando-o uma simples lista de 
moradores e empresas e seus endereços, como o próprio Almanak afirmava 
em suas páginas de Advertência das versões anuais mais próximas ao ano final 
de 1889.  No Indicador se encontram, após e além dessas informações básicas, 
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a lista dos artigos onde aquela pessoa é referenciada no volume principal do 
Laemmert.   

Provavelmente a segunda melhor forma de busca é através do Índice 
Geral Alfabético, que traz todos os artigos em ordem alfabética, com sua 
numeração do lado esquerdo e o número da página onde o artigo começa do 
lado direito.   Se, por exemplo, busca-se uma pessoa ou empresa especializada 
em Direito, no índice Geral Alfabético deve-se buscar o artigo “Advogados”, 
chegando facilmente ao número do artigo (462, no caso) e à página onde os 
advogados serão listados. 

A busca de uma pessoa jurídica também poderá se dar pelo 
Indicador, pelo Índice Geral Alfabético ou pela análise do “Plano ou Índice 
Summário do Almanak”, devendo, neste último, o pesquisador saber ou 
deduzir onde essa Instituição buscada possa estar incluída nas partes 2ª, 3ª ou 
4ª do Laemmert, tal como dissemos acima.   Buscando uma instituição de 
pesquisa da época, certamente deveríamos procurar prioritariamente na 
parte 4ª do documento, especificamente no grupo de “Sciencia, Instrucção e 
Litteratura”. 

Também através do “Plano ou Índice Summário do Almanak” se pode 
pesquisar a presença de uma pessoal física, caso se saiba que ela trabalhava 
ou devesse constar de um órgão, instituição ou grupo (incluídos aí a nobreza, 
empresa, grupo religioso ou outro). 

A busca fora do Indicador (de nomes), do Índice Geral Alfabético (de 
artigos) ou do “Plano ou Índice Summário do Almanak” (de temas) só se dará 
por exploração aleatória (dependendo de sorte) ou o de exploração exaustiva 
(leitura sequencial das páginas do Almanak), ambas desprovidas de uso da 
inteligência de indexação do documento. 

Para a busca de anúncios de empresas, existe a possibilidade de 
pesquisa na Parte 5ª, Notabilidades, sem qualquer indexação. 

Na Internet, utilizando os endereços eletrônicos já citados, cada 
página do Almanak Laemmert foi digitalizada e identificada.  As páginas 
iniciais, o Sumário, o Índice Geral Alfabético, as 5 partes principais do Almanak 
e o Indicador estão todos listados, com seus nomes e as respectivas páginas, 
compondo o nome de cada página, como se pode notar na Figura 1.  Tais 
páginas são as páginas reais e impressas no Almanak, o que facilita em muito a 
busca.  Cada página digitalizada pode ser impressa, com qualidade de 300 dpi, 
ou copiada para o seu computador, para pesquisas futuras ou para 
tratamento e impressão posterior. 
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Figura 1 – Amostra da página do Almanak de 1889 disponível na Internet 

Tal como qualquer nova ferramenta, o pesquisador deve ter contato 
com o Almanak mesmo na forma digital e manipulá-lo, experimentando-o.   
Em pouco tempo, estará habituado em suas buscas mas, mesmo com a ajuda 
deste artigo, lembramos-lhe que o trabalho de pesquisador não se dá de 
forma tão automática.    Deve-se, pois, experimentar o Almanak. 

PESQUISANDO PESSOAS NO LAEMMERT 

Imaginemos que desejamos buscar informações sobre uma pessoa física no 
ano de 1889, para iniciar uma pesquisa sobre ele.    O exemplo será o de 
Ignácio da Cunha Galvão.   Como a princípio não temos outras informações, o 
correto é buscar o nome no Indicador, lembrando que busca-se por nome e 
sobrenome e não como nos atuais catálogos onde buscamos as pessoas por 
sobrenome e nome.   O resultado obtido vem abaixo, como apresenta a Figura 
2: 

Figura 2 – Amostra da página do Indicador do Almanak de 1889  
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Lendo o conteúdo achado podemos observar o nome da pessoa, 
seguida das informações “conselheiro, Olinda 1 (13a, 1270, 1813, 1503a, 
1831)”.    Sabemos, já, que o Sr. Ignácio da Cunha Galvão é um conselheiro do 
Império e que, em 1889, morava na Rua de Olinda, nº 1 (atual Rua Marquês 
de Olinda, nº 1, em Botafogo, no Rio de Janeiro).   Os outros números são 
relativos aos números dos artigos [o que hoje chamaríamos verbetes] em que 
o Sr. Ignácio figura no Almanak.   Buscando o artigo 13 no cabeçalho das 
páginas do Laemmert, como mostra a Figura 3, o mesmo  apresenta as 
seguintes informações: 

Figura 3 – Amostra da busca por número de Artigo do Almanak de 1889  

Sabe-se, portanto, que Ignácio da Cunha Galvão é um Doutor, o que 
pode significar que realizou um doutoramento acadêmico, ou se graduou em 
medicina ou em direito.   Há um símbolo seguido do número 5, ou seja, ele 
recebeu uma comenda, que pode ser pesquisada, no grau 5, algo ainda 
indefinido.  É Diretor da Escola Politécnica e é um professor aposentado (lente 
jubilado).  Ainda que tenhamos outros artigos a pesquisar, este nos remete à 
parte do Almanak que indica as comendas do Brasil e do Exterior, que fica no 
final da segunda parte do documento (“Grandes do Império”), conforme 
apresenta a Figura 4.  Lá visitando pode-se perceber claramente o seguinte 
trecho: 

Figura 4 – Amostra da 2ª Parte (Grandes do Império) do Almanak de 1889. 
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Ora, o símbolo nos indica que Ignácio da Cunha Galvão recebeu o 
grau de Oficial da Ordem da Rosa, o que enseja o pesquisador de sua biografia 
a visitar o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, pois lá estão os documentos 
imperiais de cessão de títulos e condecorações do II Império brasileiro, onde a 
motivação do Governo em oferecer tal vantagem está descrita em cada carta 
de cessão.  Uma pesquisa igualmente interessante, exploratória naturalmente, 
é nos arquivos imperiais. 

Continuando nossa busca, a partir das informações encontradas no 
Indicador (“conselheiro, Olinda 1 (13a, 1270, 1813, 1503a, 1831)”, deve-se 
procurar o artigo 1270 no Almanak, que indica: 

Figura 5 – Amostra da busca por número de Artigo do Almanak de 1889. 

Como se pode verificar, quase no final da Figura 5 (penúltima linha), 
Ignácio da Cunha Galvão era membro do Conselho Fiscal do Imperial Instituto 
Fluminense de Agricultura, que, conforme descritivo logo abaixo do título do 
Instituto, traz as informações de que tal órgão era ligado ao Ministério da 
Agricultura e que tinha o Jardim Botânico sob sua responsabilidade.  Consta ali 
que reuniões de diretoria eram realizadas mensalmente numa sala da 
Sociedade Auxiliadora, o que pode ser um novo indício de pesquisa fora do 
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Almanak para conhecer as eventuais motivações que levaram Ignácio da 
Cunha Galvão a compor o Conselho Fiscal e verificar sua participação nesse 
fórum.  A pesquisa externa ao Laemmert deveria buscar as atas de reuniões 
que poderão estar sob guarda do Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, 
Ministério da Agricultura, Jardim Botânico ou mesmo no Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, uma vez que poderia tal acervo estar 
junto ao da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. 

O próximo Artigo a ser buscado no Almanak é o de número 1813 
(Figura 6), que indica: 
  

Figura 6 – Amostra da busca por número de Artigo do Almanak de 1889 

O artigo 1813 aponta para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que 
descendia do embrião de 1792 da atual UFRJ – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, com cursos variados (todos listados no mesmo Almanak, com suas 
respectivas disciplinas e professores, por todos os anos do curso), como de 
ciências físicas e matemáticas, engenharia civil, curso de minas e artes e 
manufaturas.  Percebe-se que pela descrição da Escola, Ignácio da Cunha 
Galvão, como lente, teria as honras de desembargador e deveria ser tratado 
por Senhoria.  Além da ampla documentação certamente existente na história 
dessa Escola, uma vez que, como diretor, certamente havia de se posicionar 
sob os mais diversos temas, o estudo do Decreto nº 5600 indicado também 
mereceria ser objeto de estudo exploratório.  

Passemos agora para o artigo 1503a listado no Indicador para o nome 
de Ignácio, na Figura 7. 
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Figura 7 – Amostra da busca por número de Artigo do Almanak de 1889. 

Ignácio da Cunha Galvão era também presidente da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, um grupo notadamente ligado à religião, pois se lê 
claramente que tratava-se de instituição preocupada com “aperfeiçoamento 
moral de seus membros por meio do exercício da caridade”, ofertando aos 
pobres socorro e visitando-os em seus domicílios.  Como as sessões ocorriam 
no Seminário de São José, os arquivos da Sociedade de São Vicente de Paulo 
podem estar sob a guarda desta, se ainda hoje existente, ou no próprio 
Seminário ou mesmo na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro.  O 
pesquisador deverá buscar, portanto, os registros históricos dessa Instituição 
para uma busca minuciosa sobre o personagem que foi tomado como 
exemplo. 

Por fim, o último artigo a ser buscado é o de número 1831 (Figura 8), 
onde após a busca nos cabeçalhos das páginas do Almanak, encontramos: 

Figura 8 – Amostra da busca por número de Artigo do Almanak de 1889. 

Ignácio da Cunha Galvão era também o 1º Vice-Presidente do 
Instituto Politécnico Brasileiro, sob a presidência do Conde d´Eu, marido da 
Princesa Isabel, herdeira do trono do imperador Pedro II.   As atas desse 
Instituto podem estar em arquivos da UFRJ, da Biblioteca Nacional, ou do 
Arquivo Nacional. No caso da UFRJ, sua Escola Politécnica mantém um museu 
e alguns arquivos que poderiam ter relevância na busca de maiores 
informações sobre Ignácio. 

Portanto, a partir somente do nome de Ignácio da Cunha Galvão, 
pudemos chegar a uma gama bem relevante de informações sobre a 
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profissão, o local de residência, seus títulos, suas ligações com várias 
instituições da época e mesmo seu relacionamento com outros ilustres da 
época, inclusive com o próprio Imperador, uma vez que Ignácio era seu 
Conselheiro.  Supõe-se que este Professor do século XIX tinha vida social e 
intelectual bastante ativa, visto seu envolvimento em tais institutos.   A partir 
do Laemmert, abrem-se várias possibilidades de pesquisa, que devidamente 
indicadas pelo documento, facilitariam a busca de maiores informações. 

Aos que duvidam do exemplo trazido, que mostra um doutor 
bastante reconhecido no Império mas de nome pouco conhecido na atual área 
acadêmica brasileira, apresentamos ao leitor, abaixo, os nomes de homens 
bem mais simples, que também foram devidamente listados, categorizados e 
apresentados pelo Almanak Laemmert.   O novo exemplo, apresentado na 
Figura 9, é o da lista de açougueiros, que além do nome completo dos 
mesmos, traz também o seu endereço em 1889.  De um nome, ainda que 
simples, chega-se à sua profissão e moradia, no mínimo, o que sem dúvida é 
significativo para a época, dada a abrangência e completo mapeamento de 
atividades e profissionais da época. 

Figura 9 – Amostra da busca por número de Artigo do Almanak de 1889  

PESQUISANDO EMPRESAS OU INSTITUIÇÕES NO LAEMMERT 

Pode-se iniciar uma busca de uma empresa ou instituição através do 
já conhecido Indicador do Almanak Laemmert.   Novamente fazemos uso de 
um exemplo, para facilitar os novos pesquisadores desse documento.  
Buscaremos agora o Observatório Nacional do II Império, ainda usando o 
mesmo ano de 1889, o último da série.   No Indicador, conforme a Figura 10, 
temos as seguintes informações: 
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Figura 10 – Amostra da busca de empresa pelo Indicador do Almanak de 1889. 
  

Percebe-se que o Observatório tinha o nome de Observatório 
Astronômico, que ficava no então Morro do Castelo (destruído no início do 
século XX para aterramento de áreas pantanosas e aumento de área da cidade 
sobre o mar) no Rio de Janeiro.   Há descrição do número do telefone do 
Observatório (número 290) e o indicativo do artigo onde existe uma descrição 
da Instituição (de número 1844). 

Outra forma de se buscar tal informação sobre o Observatório 
Astronômico seria verificar no Índice Geral Alfabético, logo nas primeiras 
páginas do Almanak Laemmert.  Na Figura 11 pode-se ver que o nome 
Observatório Astronômico ainda era iniciado como Imperial Observatório 
Astronômico, que estava no artigo 1844, na página 1620 do Almanak.  Na 
versão da Internet, clicando-se sobre o número da página, já se vai 
automaticamente para aquela posição no Almanak, o que acelera muito a 
busca. 

Figura 11 – Amostra da busca pelo Índice Geral Alfabético do Almanak de 1889  
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Fazendo a busca pelo artigo ou pela própria página informada, 
teremos o seguinte resultado, apresentado nas Figuras 12 e 13: 

 
Figura 12 – Amostra da busca por número de Artigo do Almanak de 1889. 

Figura 13 – Amostra da busca por número de Artigo do Almanak de 1889 (continuação 
da anterior)  
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Uma última forma indexada de chegarmos ao Imperial Observatório 
seria a de buscarmos no Índice Sumário o grupo Ciência, Instrução e Literatura 
e, após verificar a página onde tal grupo está, ir até a página inicial desse 
grupo e, por ordem alfabética, ir folheando o Almanak até chegar ao Imperial 
Observatório Astronômico, com atenção que a informação pode estar na letra 
“O” de Observatório ou na letra “I” de Imperial (no caso aqui estará na letra 
“O”, como se vê na Figura 12). 

A quantidade de informações aqui é bastante expressiva, indicando 
nomes do diretor, dos astrônomos, dos outros profissionais, chegando até ao 
nome do porteiro do prédio, tal como em praticamente todas as outras 
instituições medianamente relevantes  para os critérios do Laemmert.  Mais 
do que isso, ainda indica as Leis e Decretos que instituem o Observatório, sua 
finalidade e seu funcionamento, o que possibilita facilmente a ampliação da 
pesquisa histórica a partir desses outros documentos indicados. 

CONCLUSÕES 

O Almanak Laemmert pode e deve ser considerado como fonte 
histórica primária para pesquisadores brasileiros e estrangeiros.   Seu 
conteúdo sobre pessoas físicas, ainda que eventualmente breve, possibilita ao 
consulente uma rápida referência dessa pessoa, com minimamente seu nome 
completo, sua atuação profissional na época e endereço, como no caso de um 
simples açougueiro do final do século XIX.   Com um tanto mais de sorte, 
pode-se verificar comendas e títulos ou participação em instituições da época, 
o que potencializa em muito as possibilidades de pesquisas conseguintes, 
como ocorreu com o exemplo escolhido, na pessoa da Ignácio da Cunha 
Galvão.  Para as pessoas jurídicas o mesmo ocorre quanto a uma talvez breve 
descrição (ou, felizmente, uma gama de informações como Leis e Decretos, 
quantidades de livros de bibliotecas, horários de atendimento, características 
específicas e relevantes para a época), seus participantes, normalmente 
descritos à exaustão, do principal atuante até o mais simples empregado, e 
seu endereço de funcionamento.  No exemplo dado, o Imperial Observatório 
Astronômico é descrito com suas informações mais necessárias ao 
conhecimento de suas funções, seus funcionários e suas fundamentações 
jurídicas para funcionamento. 

Segundo o próprio Almanak, na página IX de sua versão de 1889, 
“chamamos ainda a atenção sobre uma particularidade de nosso annuario, 
que em Almanak algum nem dos Estados-Unidos, nem da Europa existe:  
Damos informação exacta sobre a formação de todas as firmas, sociedades e 
companhias commerciaes, citando em seguida de qualquer firma social os 
sócios componentes da mesma e até os interessados” (AL, 1889, p.IX). 

Enfim, o Almanak Laemmert pode ser também encarado como um 
potencializador de pesquisas, um apontador para uma série de outras 
informações, um estopim de uma pesquisa que se inicia, com significativa 
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contribuição. Por sua abrangência de informações, por se encontrar 
digitalizado e disponibilizado na Internet sem qualquer custo e por agora estar 
um tanto mais desvendado para seu uso, apresentamos, finalmente, nossa 
admiração por tão complexa e intrincada publicação. 

Dada a Proclamação da República, no final do ano de 1889, 
justamente o escolhido para apresentarmos esses mecanismos de busca no 
Almanak, toda a estrutura do periódico, que se baseava amplamente no Brasil 
Império, toda sua Corte e fiéis funcionários, foi desmontada e essa foi, muito 
provavelmente, a causa mortis de tão precioso e minucioso trabalho.  Todo 
um rearranjo de pessoas, ministérios, titulares, protocolos de governo e 
outros mais que foram radicalmente mudados necessitariam de um 
retrabalho gigantesco.  A migração radical na forma de governo foi impactante 
e lenta para a Administração Pública e muito mais seria para um trabalho de 
listagens e indexações feitas manualmente.   Aproveitemos, pois, o que nos 
resta dessa fonte histórica. 
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Este trabalho resulta de pesquisa acadêmica no âmbito da história da 

ciência. Tendo como mote os textos da literatura de cordel brasileira 
(expressão do imaginário social adotada como fonte da investigação), 
desenvolve - à guisa de glosa - um estudo qualitativo das representações 
sociais neles contidas. Em sentido amplo, o objeto e os objetivos referem-se a 
alguns fatos históricos da ciência situados entre a antiguidade e o século XVII. 
Indaga-se: as representações sociais dos fatos científicos, expressas na 
literatura de cordel brasileira, são resultantes da acriticidade? Ou o senso 
comum constitui-se de certa ideologia da fabulação e da apologia que, 
conscientemente, é usada como estratégia nas relações entre as classes 
sociais? Em sentido estrito, o recorte do problema restringe o espectro do 
estudo aos sentidos atribuídos aos referidos feitos científicos na narrativa 
poética do cordelista. Objetiva-se: identificar as representações sociais acerca 
dos fatos científicos, além de estabelecer algumas possíveis relações e 
contraposições ideológicas entre o discurso do senso comum e o discurso da 
historiografia da ciência. Assumindo a abordagem qualitativa, faz-se um 
estudo vertical do objeto, adotando-se os seguintes procedimentos 
metodológicos: adoção da teoria das representações sociais como referencial 
teórico; seleção e leitura do material empírico; extração das categorias e 
subcategorias de análise; agrupamento dos recortes discursivos nas suas 
respectivas categorias e subcategorias; aplicação da análise do discurso como 
técnica de pesquisa; discussão teórica, contrapondo as representações sociais 
identificadas no material empírico às versões predominantes na historiografia 
da ciência.  
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1 – INTRODUÇÃO 

A ideia de que a ciência avança em grande parte devido aos seus ritos 
metodológicos, em especial àqueles que se referem às práticas de 
refutabilidade, é notória e tacitamente aceita. Porém, quando o confronto de 
saberes se dá envolvendo conhecimentos oriundos de outros campos ditos 
não científicos, a priori, não há dialogismo nem refutabilidade e, muito menos, 
validação ou confirmação. Do alto de uma ilusória onisciência, a ciência parece 
não se interessar pelo que pensa o conjunto da sociedade à qual 
supostamente serve; raras iniciativas existem no sentido de estabelecer 
discussões efetivas entre a ciência e as demais áreas do conhecimento 
humano, tais como a filosofia, a arte, a religião e o senso comum.  

O presente estudo toma como “mote”1 os textos da literatura de 
cordel, aqui entendidos como representativos do imaginário social acerca dos 
fatos históricos da ciência; e, à guisa de “glosa”2

                                                                 
1 Em poética, o mote tem a função de desafiar à resposta improvisada; é o motivo em 
torno do qual se elabora a glosa. 
2 A glosa é uma espécie de enredo que se desenvolve a partir do mote.   

, desenvolve um estudo 
qualitativo acerca das representações sociais neles contidas. 

2 - OBJETO E OBJETIVOS 

Em sentido amplo, tanto o objeto de estudo - delimitado como 
escopo problemático deste trabalho - quanto os objetivos por meio dele 
perseguidos, referem-se a alguns fatos históricos da ciência ocorridos entre a 
antiguidade e o século XVII e contemplados na literatura de cordel. 
Entretanto, em sentido estrito, tal qual a sua hipótese, o recorte do problema 
origina-se de uma pergunta específica e problematizadora e restringe o 
espectro deste estudo aos sentidos atribuídos a determinados feitos 
científicos historicamente relevantes, recontados na perspectiva do senso 
comum por meio da narrativa poética do cordelista.  

2.1 - Do objeto e da hipótese deste estudo 

A abrangência da investigação pretendida definiu o objeto estudado e 
delineou-se por meio da seguinte pergunta: as representações sociais dos 
fatos científicos concebidas na literatura de cordel – legítima manifestação 
cultural de uma camada social popular - são resultantes da acriticidade? Ou o 
senso comum constitui-se de certa ideologia da fabulação e da apologia, 
conscientemente utilizando-a como estratégia social nas relações entre as 
classes? Em outras palavras, os sentidos atribuídos aos fatos científicos por 
meio dos versos da literatura de cordel são significações sociais ingênuas ou 
são construções deliberadamente apologéticas e mitificadoras adotadas como 
meio de convivência e aceitação social? 
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A inferência hipotética assumida é a de que todo o discurso contido 
na literatura de cordel fora concebido a partir de uma clara visão de mundo, 
portanto, sempre estruturado sob a influência de uma ideologia inerente aos 
seus atores. Neste sentido, o pressuposto é que, embora permeado pelo teor 
fantasioso e de exacerbação da realidade, características típicas da origem e 
da história próprias do gênero literário em epígrafe, há no referido discurso 
intencionalidades ideológicas nas dimensões explícitas e implícitas de seu 
corpus1

Embora os estudiosos remontem os primórdios do gênero entre nós - 
com a denominação literatura de cordel - ao século XVI, portanto, cinco 
séculos atrás, ainda hoje, na aurora do século XXI, não raro encontram-se os 

.  

2.2 - Dos objetivos e seus possíveis desdobramentos 

Os objetivos primeiros aqui intentados são: identificar as 
representações sociais acerca dos fatos científicos históricos, reescritos pela 
literatura de cordel e selecionadas como material de estudo; além de 
estabelecer possíveis relações ideológicas entre o discurso do senso comum e 
o discurso da história da ciência. Uma vez alcançados tais objetivos, outros 
desdobramentos poderão deles advir; outras inferências hipotéticas poderão 
ser criadas e motivar outras inserções investigativas. Entretanto, considerando 
a finalidade, o limite e a singeleza deste trabalho, não há a pretensão de um 
esgotamento teórico e, muito menos, empírico de seu objeto de estudo.  

3 - METODOLOGIA: HISTÓRICO, CONTEXTO E PROCEDIMENTOS  

No esforço de elucidar ao máximo a metodologia usada para a 
obtenção dos dados, optamos por descrever alguns dos elementos que a 
constituem e dissertar um pouco sobre outros. Tratando-se de um estudo 
qualitativo, é justificável um pequeno histórico acerca da literatura de cordel 
enquanto fonte de dados, situando-a em seu contexto regional e descrevendo 
os procedimentos de pesquisa adotados, detalhando e justificando a técnica 
eleita para obtenção dos dados e o referencial teórico que iluminará a análise 
dos mesmos.  

3.1 - Da literatura de cordel como história social  

A literatura de cordel é uma das mais densas manifestações da 
cultura popular brasileira; trata-se de uma arte carregada de significados 
regionais e universais, prenhe da experiência humana em sua mais intensa 
versão.  

                                                                 
1 No âmbito da ciência em geral significa uma coletânea de dados. Neste ensaio, o 

termo é utilizado em seu sentido estrito às ciências humanas e sociais, designando 
“(...) o conjunto de dados que servem de base para a descrição e análise de um 
fenômeno” (CHARAUDEAU & MAINGUENEU, 2008: 137). 
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populares folhetos em exposição e venda em feiras, livrarias, bibliotecas e até 
mesmo em academias literárias, sem mencionar a numerosa literatura 
ensaística sobre o tema. Há fortes indícios de que a gênese da literatura de 
cordel anteceda em muito à sua aparição nos trópicos. Manoel Diégues Júnior 
(1975) argumenta que as similaridades encontradas em países diversos 
indicam um nascedouro comum e bastante remoto. Há na Espanha e, por 
extensão, na Argentina, no México, na Nicarágua e no Peru, as variações hojas 
ou pliegos sueltos; na França, a littèratue de colportage; na Inglaterra os cocks, 
catchpennies ou broadsiddes; na Holanda, o pamflet; e, em Portugal, as folhas 
soltas ou folhas volantes. Ivan Cavalcanti Proença reforça a tese de Diégues 
Júnior ao acrescentar que  

“A influência ibérica na formação desse tipo de poesia 
popular, que, em grande parte, se origina do velho 
romanceiro peninsular, evidentemente teria de 
manifestar-se em outros países latino-americanos, e 
não só no Brasil. Claro que com diferenciações; com 
aquelas marcas que surgiram nos próprios países por 
influências próprias que adaptaram a idéia original 
vinda da península” (PROENÇA, 1977: 29).  

É unívoco que o cordel chegou ao país pelas mãos dos portugueses, 
ainda quando da nossa condição de colônia. Neste caso, a despeito do que 
propagam alguns, inclusive o uso do termo cordel é lusitano, pois vem de lá a 
prática de expor os folhetos para a venda pendurado-os por meio de 
barbantes, como ilustrado no registro de Nicolau Tolentino de Almeida em sua 
Satyra do Bilhar: "Todos os versos leu da Estátua equestre / e todos os 
famosos Entremezes / Que no arsenal ao vago caminhante / Se vendem a 
cavalo n'um barbante" (ALMEIDA apud BRAGA, 1885: 450). Ademais, também 
o termo folheto, muito usado entre os brasileiros, vem das folhas volantes 
lusitanas, assim chamadas devido ao costume português da venda itinerante 
dos cordéis. “Eram as ‘folhas volantes’ também chamadas de ‘folhas soltas’. O 
povo português antes que se difundisse a imprensa, usava o registro da poesia 
popular em cadernos manuscritos” (PROENÇA, 1977: 30). No Brasil, 
predomina o comércio dos folhetos, expondo-os sobre bancas de feira, no 
chão ou vendendo-os de mão em mão. 

Há várias tentativas de se classificar sistematicamente a produção 
literária do cordel; algumas segundo a temática, outras segundo a forma. 
Importa dizer que, em geral, tais classificações consideram as dimensões do 
maravilhoso, do heróico, do religioso ou da moral, do satírico e do histórico.  
Todavia, tendo em vista o cerne deste estudo, não é pertinente 
empreendermos maiores aprofundamentos neste sentido. Entretanto, por 
parecer perdurar até os dias atuais, cabe-nos ressaltar uma das características 
originais deste universo cultural: trata-se da palavra escrita para ser falada, ou 
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seja, da palavra para ser contada em forma de histórias, de narrativas 
materializadas muito mais quando do encontro entre pessoas do que quando 
da interação do leitor com o texto.  

“Este costume proveio de uma longa tradição ibérica, 
dos romanceros1

As comunidades de cordelistas, sobretudo as do norte e do nordeste 
brasileiros, vinculam-se a uma história social relegada à marginalidade e à não 
inclusão

, das histórias de Carlos Magno e dos 
Doze Pares de França e outros grandes livros 
populares. Originou-se também de contos 
maravilhosos de ‘varinha de condão’, de bichos 
falantes, de bois – sobretudo na região nordestina, 
onde se desenvolveu o ‘ciclo do gado’; e ainda de 
histórias do folclore universal e africano – essas 
trazidas pelos escravos, acostumados à narrativa oral 
em suas terras de origem” (MEYER, 1980: 7).  

O imagístico e o fantástico que perpassam toda a história evolutiva 
do cordel expõe toda a sua força para recontar, recriar e reinterpretar os 
fatos. O cordel, além de seu teor artístico, sempre serviu como meio de 
comunicação, de cunho noticioso, pitoresco e picaresco, principalmente para 
os indivíduos iletrados que, pela oralidade, podiam ter acesso às informações. 
Dentre os muitos temas contemplados pelos cordelistas em seus trabalhos, os 
fatos relativos à história da ciência são deveras valorizados, em especial 
aqueles que inexoravelmente mudaram a perspectiva humana quanto ao 
futuro.  

3.2 - Dos cordelistas como comunidade sociocultural  

A trajetória da literatura de cordel, embora rica culturalmente, é 
repleta de dramas sociais. Um olhar retrospectivo, e um pouco mais atento 
sobre a história de vida dos autores de cordel, há que deslindar verdadeiras 
odisséias individuais, marcadas pela renitência social e pela resiliência 
econômica.  

2

                                                                 
1 Nota da autora: “Denominação (em língua espanhola) dada à pessoa que canta 

romances. Ou, ainda, denominação para ‘coleção de romances’”. 
 
2 Opto pela expressão não inclusão em lugar de exclusão, por entender que alguém só 

pode ser excluído se, em algum momento esteve incluso. Neste caso, todos os que 
historicamente foram relegados à margem da sociedade não são excluídos e sim não 
incluídos ou não inclusos. 

 

, tendo assumido algum destaque após os movimentos de cultura 
popular na década de 1960 e do interesse da academia pelo gênero. Porém, 
em geral, cordel e cordelistas, não contaram e não contam com um 
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reconhecimento mais significativo por parte da sociedade e nem por parte do 
estado, salvo raras exceções localizadas. 

Ao longo do tempo, a arte do cordel esteve fortemente ligada à idéia 
de atividade laboral informal, tal qual as práticas comerciais dos camelôs1 e 
dos ambulantes. Como aconteceu com outras atividades artísticas populares, 
há também uma associação entre o universo do cordel e a condição do 
deficiente físico, forjando o imaginário de que o autor ou o artista popular 
dedica-se a sua respectiva arte por estar submetido a limitações que o 
impedem de exercer alguma outra atividade. Caso emblemático é o dos 
repentistas2

Antes de discorrer acerca da noção de representação social, é 
recomendável um retrospecto à definição de representação coletiva, com 
vistas a identificar os pontos de aproximação e de distanciamento entre estas 

, dentre os quais é muito comum encontrarem-se indivíduos 
portadores de deficiência visual. É no mínimo curioso constatar com Teófilo 
Braga (1885: 450) que, já no século XVIII, em Portugal, tal associação já 
ocorria, visto que, na maioria dos casos, as folhas volantes eram 
comercializadas por cegos, tendo estes recebido por provisão régia de D. João 
V a concessão de exclusividade na venda de literatura popular.  

Não obstante a vida sofrida e a condição social que, em muitos casos, 
incrustam-se na miserabilidade, os cordelistas exercem uma inegável 
relevância na popularização dos fatos e na releitura da realidade.   

“Mesmo assim, quase todos eles vivem, em condições 
modestas, da exclusiva venda de folhetos, seus ou de 
outros autores. E, curiosamente, todos eles têm alta 
consciência de seu papel de porta-voz de uma 
comunidade – quer no descrever quer no interpretar 
um evento - e também do seu papel de poeta, graças 
à sua capacidade de fabulação e inspiração” (MEYER, 
1980: 7).  

 

3.3 - Da teoria das representações sociais como referencial 
teórico  

                                                                 
1 Termo popular usado para designar vendedores de rua que fixam os seus pontos de 

venda em espaços públicos de grande fluxo de transeuntes. 
  
2 Há que se distinguir entre cordelista e repentista: cordelista é o autor que cria e 
escreve versos da literatura de cordel inseridos no universo da cultura popular; 
repentista é o cantador que cria e improvisa versos em uma cantoria, acompanhando-
se da viola caipira. Embora as estruturas poéticas do repente sejam em muito 
semelhantes às estruturas utilizadas pela literatura de cordel, cordel e repente são 
manifestações culturais distintas. 
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duas chaves teóricas, de modo a elucidar potenciais confusões conceituais e 
justificar a opção metodológica por uma delas.  

O que está no centro tanto da representação coletiva quanto da 
representação social é a questão da construção compartilhada de um 
determinado conhecimento. Isto é o que pode ser apontado como o seu 
principal elemento em comum; sendo a forma como o conhecimento 
compartilhado é construído o seu mais notório ponto de distinção. Portanto, é 
providencial explicitar a evolução da teoria no âmbito das ciências humanas e 
sociais, como uma estratégia para se chegar a um entendimento mais tangível 
acerca da pertinência de seus pressupostos.  

Foi sob o gênio de Durkheim, em 1895, com a publicação de As regras 
do método sociológico, que surgiu o termo representação coletiva (1983: 373-
463), deflagrando toda uma produção crítica que se convencionou chamar de 
teoria das representações sociais. Para este sociólogo, as categorias 
fundamentais que constituem o pensamento se originariam da sociedade, de 
modo que o conhecimento se produziria a partir da vivência social e as 
representações coletivas seriam conjuntos de saberes e crenças, embora estes 
não devam ser entendidos como a adição das representações individuais 
contidas em um determinado grupo social, mas como uma resultante que 
transcende ao simples somatório das individualidades e possibilita a 
consolidação do coletivo que, por sua vez, seria transferido e incorporado 
pelas individualidades de geração em geração como uma herança cumulativa 
do conhecimento. Por meio da idéia de representação coletiva, Dukheim 
caracterizou o pensamento individual e o pensamento social, distinguindo-os.  

Dentre as contribuições teóricas que ampliaram o espectro de 
abrangência conceitual da representação, estendendo o foco do coletivo para 
o social, duas se destacam: as reflexões de Serge Moscovici e de Denise 
Jodelet. 

Para Moscovici (1981: 81), no campo da psicologia social, as 
individualidades em convívio social não são meras acumuladoras de 
informações, submetidos aos condicionamentos externos, contestando assim 
a assertiva de que indivíduos e grupos existam todo o tempo sob o jugo 
ideológico das instituições sociais, tais como escola, religião, estado ou classe 
social, sendo a representação social o “conjunto de frases e explicações 
originadas na vida diária durante o curso das comunicações interpessoais”. 

Segundo Denise Jodelet (1984: 31-61), as quais as representações 
sociais são socialmente elaboradas e compartilhadas, promovendo a 
comunicação entre os indivíduos por meio do estabelecimento de uma 
realidade comum, ou seja, são constituídas de saberes práticos aplicados à 
interpretação do contexto em suas dimensões ideológica, material e social.  

Em ambos os casos, as representações sociais não se dissociam do 
contexto em que foram produzidas. Assumem funções que utilizam o 
simbólico e o ideológico quando estabelecem formas de comunicação 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1469 - 

inseridas em um marco histórico e em um contexto social que, 
cronologicamente, nem sempre são simultâneos. Neste sentido, tais 
pressupostos vêm ao encontro do objeto e dos objetivos deste estudo, ou 
seja, a forma de comunicação estabelecida é a linguagem da literatura de 
cordel, os marcos históricos são os feitos da ciência e o contexto é a condição 
sociocultural e econômica dos cordelistas. Afora os argumentos que justificam 
a opção pela teoria das representações sociais como referencial, cabe 
enfatizar a exigência epistemológica de atribuir fidedignidade à historicidade e 
à investigação quando se trata de pesquisa social. Não se pode negligenciar  

“(...) o cuidado de investigar as origens e a quantidade 
de informações veiculadas num grupo ou 
comunidade, sobre um dado objeto social, bem como 
o conjunto de idéias dominantes, utilizado pelos 
integrantes, para se referir ao objeto. Estes estudos 
fornecem subsídios para que o cientista social possa 
desenvolver pesquisas com a finalidade de desvelar o 
pensar e o agir de grupos sociais, tendo como 
referencial a teoria das representações sociais” 
(ALEXANDRE, 2004: 135).  

3.4 - Da análise do discurso como técnica da abordagem 
qualitativa  

Enquanto a teoria das representações sociais ocupa-se dos 
engendramentos sociológicos da complexa relação entre a significação, a 
realidade e a imagem de determinado objeto social (CHARAUDEAU & 
MAINGUENEAU, 2008: 431), a análise do discurso1

Se, tomando as formulações de Marin (1993), às representações 
atribuem-se as três funções sociais de: a) “representação coletiva” 
(organizadora e classificatória); b) “exibição do ser social” (estilos, ritos, signos 
e símbolos visibilizadores); e c) “presentificação” (identidade coletiva 
encarnada em um indivíduo), pode-se dizer que a análise do discurso 
pretende compreender - e não apenas apreender o inteligível e interpretar - 
como se dão os sentidos de tais funções sociais. A inteligibilidade restringe-se 

, com o aporte de suas 
bases teóricas e por meio da aplicação de suas técnicas, debruça-se sobre os 
sentidos atribuídos a um evento social e como este é transformado em objeto 
simbólico e ideológico pelos sujeitos sociais por meio do discurso, visto que 
sujeito e discurso estão de tal forma imbricados que, de acordo com Pêcheux 
(1975), um não existe sem o outro e tal relação é perpassada pela ideologia.  

                                                                 
1 Em consulta à literatura sobre a disciplina, identifiquei as expressões análise de 
discurso e análise do discurso, com predominância da última, o que me levou a adotá-
la como padrão, exceto quando das citações textuais em que aparece a primeira 
expressão em lugar da segunda.  
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ao sentido lingüístico, a interpretação ao sentido proporcionado pelo conjunto 
do texto e pelo contexto imediatamente presente, porém, compreender é 
descobrir como um objeto simbolicamente discursivo gera os seus sentidos. A 
análise do discurso pressupõe que a compreensão busca a “(...) explicitação 
dos processos de significação presentes no texto e permite que se possam 
‘escutar’ outros sentidos que ali estão, compreendendo como eles se 
constituem” (ORLANDI, 2007: 26).  

Deve-se cuidar para não cair na dedução facilmente enganosa de que 
a análise do discurso procura desentranhar sentidos ocultos por trás do 
discurso aparente, pois o seu foco está mais no como do que no o que. Não se 
persegue um sentido de verdade, de tal forma que não se pretende ser um 
mecanismo de deslindamento de um suposto hermetismo do texto. Não se 
propõe a atuar como chave de interpretação. Pressupõe-se que a linguagem é 
uma prática que, ao produzir sentidos, intervém na realidade, ou seja, é um 
elemento simbólico que infere e interfere no real, pois é produzido por 
sujeitos históricos, o que faz com que os sentidos sejam, também, história. “O 
sujeito do discurso se faz (se significa) na/pela história. Assim, podemos 
compreender também que as palavras não estão ligadas às coisas 
diretamente, nem são o reflexo de uma evidência. É a ideologia que torna 
possível a relação palavra coisa” (ORLANDI, 2007: 95).  

Em nossa interpretação, não são as palavras que determinam a 
significação das coisas; as coisas são significativamente determinadas por um 
simbolismo ideológico, por meio das palavras em ação discursiva. 

Tendo em vista as considerações anteriores, o procedimento 
metodológico adotado constituiu-se de: a) delimitação do objeto a ser 
estudado e definição dos objetivos a serem perseguidos; b) seleção e leitura 
do material de análise; c) identificação dos recortes de fala, indicadores de 
sentidos discursivos; d) extração das categorias empíricas contidas nos 
recortes selecionados e determinação das subcategorias de análise; e) 
agrupamento dos recortes de ocorrências discursivas por categoria e 
subcategoria; f) análise crítica dos sentidos emergidos do material empírico. 

4 – CATEGORIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS DADOS:  

Curiosamente, após levantamento bibliográfico com vistas a 
identificar os folhetos de cordel que tratam dos fatos científicos históricos, 
concluímos que diversos autores de cordel dedicaram sua verve criativa ao 
relato dos mais variados feitos da ciência. Porém, isolando os textos que 
tratam de temas inseridos no espectro temporal entre a antiguidade e o 
século XVII, período histórico definido como recorte temporal neste trabalho, 
restou apenas o autor Gonçalo Ferreira da Silva, com a produção de 5 (cinco) 
folhetos, a saber: “Hipócrates: vida e obra” (2003); “Arquimedes: o maior dos 
sábios da antiguidade” (2005); “Galileu Galilei: vida e obra” (2003); “Kepler: 
vida e obra” (2005); e “Copérnico: vida e obra” (2005).  
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Diante da inevitável concentração em um dos autores, pode-se 
indagar quanto à validade da representação de uma comunidade por apenas 
um de seus membros. Restando-nos apenas esta opção metodológica, é 
apropriado recorrer à formulação da “presentificação” de Marin como 
justificativa, atribuindo-lhe a função social da representação, por meio da qual 
se pode exercer o poder de apresentar e representar o ausente.  

Pela presentificação, um determinado indivíduo que integra a 
comunidade social, incorpora a legitimidade representativa da respectiva 
coletividade. Neste caso, Gonçalo Ferreira da Silva detém a legitimidade e a 
legalidade para tal, pois é um emblemático integrante da comunidade de 
cordelistas brasileiros, já que dedicou toda a sua vida a arte dos folhetos e, 
ainda hoje, mantém-se produtivamente ativo e é o atual presidente da 
Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede no bairro de Santa 
Teresa, no Rio de Janeiro.  

A categorização se deu por meio da leitura dos textos selecionados e 
a extração de 2 (duas) categorias: a ciência como mito e a ciência como 
panaceia1

                                                                 
1 Inicialmente, o termo designava aquilo que, em medicina, servia para curar todos os 
males; com o uso corrente passou a significar algo capaz de resolver todos os 
problemas. 

. Após agrupamento dos recortes discursivos nas referidas 
categorias, procedemos um refinamento, desdobrando as categorias em 4 
(quatro) subcategorias: a ciência como saber superior e o cientista com ser 
superior, subordinadas à categoria a ciência como mito; e a ciência como 
solução e o cientista como ser da razão, subordinadas à categoria a ciência 
como panaceia.  

4.1 – Das categorias de análise iniciais e sua abrangência  

A categoria a ciência como mito abarca o grupo dos sentidos 
referentes às fabulações que remetem à ideia de coisa transcendental, para 
além da condição humana. Remete a uma representação social que denota o 
sobre-humano, o semideus ou, mesmo, o divino. Em resumo, compreende a 
ciência mitificada e mistificada como algo que supera as limitações humanas e 
é vista como uma dádiva acessível por alguns escolhidos e privilegiados.  

A categoria a ciência como panaceia abrange os sentidos 
relacionados às concepções de ciência como saber resolutivo e detentor da 
verdade. Compreende os sentidos atribuídos à ciência como conhecimento 
superior aos outros saberes sociais. Implica a crença de que a ciência é uma 
entidade remissiva e solucionadora dos problemas e obstáculos da 
humanidade.  

No total, foram efetuados 29 (vinte e nove) recortes no material 
pesquisado, sendo 19 (dezenove) destas ocorrências discursivas agrupadas na 
categoria a ciência como mito; e as outras 10 (dez), na categoria a ciência 
como panaceia.  
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4.2 - Das subcategorias de análise e sua abrangência  

No primeiro bloco de subcategorias temos a ciência como saber 
superior, com 07 (sete) recortes; e o cientista como ser superior, com 12 
(doze) recortes.  

A primeira compreende as representações da ciência como um 
conhecimento hegemonicamente determinado por uma suposta origem 
sagrada, de cunho místico, de coisa concedida à humanidade por um ser 
supremo e onipotente; e a segunda envolve a figura do cientista em uma aura 
divina e messiânica, como se o mesmo fosse uma espécie de entidade 
missionária e detentora de potencialidades que excedem às limitações 
humanas.  

O segundo bloco compõe-se das subcategorias a ciência como 
solução, com 07 (sete) recortes; e o cientista como ser da razão, com 03 (três) 
recortes.  

A subcategoria a ciência como solução denota a fé exacerbada na 
ciência como um saber capaz de explicar a realidade, solucionador de todos os 
problemas materiais e impulsionador do desenvolvimento humano. A 
subcategoria o cientista como ser da razão projeta a imagem do cientista 
como um ser dotado de uma razão privilegiada, uma objetividade imparcial e 
uma genialidade provida de neutralidade e desinteresse pessoal ou político. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIAS RECORTES FOLHETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
ciência 
como 
mito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A  

ciência  
como  
saber  

superior 

“Tendo o deus da medicina  
como seu inspirador, 
tido também como mágico 
pelo poder curador 
Hipócrates foi, realmente, 
em tudo superior”. 

 
 

Hipócrates: 
vida e obra. 

“O mais lhe foi acrescido  
Pela força criativa, 
Pela luminosidade 
Duma inteligência viva 
E grande capacidade 
De sua alma intuitiva” 

 
 

Hipócrates: 
vida e obra. 

“Quanto à moral hipocrática  
Tornou-se quase divina”. 

Hipócrates: 
vida e obra. 

“(...) e se Arquimedes  
por uma legião valia 
não foi pelo que aprendeu 
na escola de Alexandria.” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 

antiguidade 

“Parecendo até três gêmeos  
Do mesmo ventre nascidos.” 

Galileu Galilei: 
Vida e obra 

(...) vejo nele um livro aberto  
com letras de luz escrito. 
Lendo-o, meu conhecimento 
estende-se ao infinito.” 

Galileu Galilei: 
Vida e obra 

“O fato é que Nicolau   
trabalhou até o ano 
da partida triunfal 
para celestial plano 
deixando um rastro de luz 
ao conhecimento humano”. 

Copérnico: 
Vida e obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
cientista 

como 
ser 

superior 
 

“(...) nos mostra a figura 
humana 
E ao mesmo tempo divina 
De Hipócrates, o mestre 
Que foi pai da medicina”. 

 
Hipócrates: 
vida e obra. 

“(...) sobre vidas imortais  
situa-se Arquimedes 
entre figuras centrais(...)” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 

antiguidade 

(...) pois dele tudo nasceu,  
tudo nele começou (...)” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 

antiguidade 
“Arquimedes dedicava  
ao trabalho grande apego 
como o maior cientista 
do final do mundo grego.” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 

antiguidade 

“Arquimedes foi além  
da inteligência humana.” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 

antiguidade 
“(...) lembramos que 
Arquimedes 
foi o princípio de tudo” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 
antiguidade 
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“(...) o gênio mais avançado  
que deu no gênero humano 
(...)” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 
antiguidade 

“Arquimedes enviado  
por luminosos arcanos 
quando pobres eram os 
conhecimentos humanos(...)” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 

antiguidade 

“ O povo o chamava bruxo, 
 feiticeiro, genial... 
mas adjetivo algum  
de fonte material 
daria dimensão àquela 
enviado especial.” 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 

antiguidade 

“Galileu Galilei foi   
cientista genial (...)” 

Galileu Galilei: 
Vida e obra 

“Mil e quinhentos e sessenta 
e quatro. Deus promoveu 
reunião com os anjos 
para enviar Galileu.” 

Galileu Galilei: 
Vida e obra 

“Kepler mostrou prontamente 
inteligência e valor 
mostrando ser realmente 
em tudo superior (...)” 

Kepler: 
Vida e obra 

Quadro 1: Demonstrativo da categoria a ciência como mito, suas respectivas 
subcategorias, recortes discursivos e folhetos de cordel. 
Fonte: Os folhetos de cordel selecionados como material de pesquisa. 

 

CATEGORIA 
SUBCATEGORIA

S 
RECORTES FOLHETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
ciência 
como 

panaceia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A  
ciência  
como  

solução 

“Ou a religião tem   
como aliada a ciência 
ou se expõe ao perigo 
de cair em decadência (...)”. 

Galileu Galilei: 
Vida e obra 

 

“Hoje, a ciência vibrando 
num plano mais vertical 
usa o lado esquerdo do 
hemisfério cerebral, 
do pensamento analítico, 
lógico e racional”. 

 
Galileu Galilei: 
Vida e obra 

 
 

“(...) que a igreja católica 
tão pobre de competência 
não tinha elementos para 
intrometer-se em ciência.” 

Galileu Galilei: 
Vida e obra 

“Kepler era protestante 
e ao longo da existência 
não tendo a astrologia 
de fato como ciência 
pareceu arrepender-se  
de lhe fazer reverência”. 

Kepler: 
Vida e obra 
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“A segunda lei isenta   
de qualquer contestação: 
quanto mais um corpo tende 
do sol aproximação 
com maior velocidade 
fará sua rotação”. 

Kepler: 
Vida e obra 

“O esquema Kepleriano 
 pode se consolidar 
sem alteração alguma 
sendo justo acrescentar 
que o universo de Kepler 
era o sistema solar”. 

Kepler: 
Vida e obra 

“De repente o de Copérnico 
chega e esclarece tudo 
dissipando toda dúvida, 
iluminando o estudo, 
botando luzes celeste 
em todo o seu conteúdo.” 

Copérnico: 
Vida e obra 

 
O 

cientista 
como 

ser 
da razão 

“(...) percepção conclusiva  
realmente um cientista 
de visão objetiva”. 

Arquimedes: 
o maior dos sábios da 

antiguidade 
“Copérnico tirou o mundo  
científico do engano”. 

Copérnico: 
Vida e obra 

“A precisão matemática  
Do sistema apresentado 
Por Copérnico deixou  
O mundo maravilhado (...)”. 

Copérnico: 
Vida e obra 

Quadro 2: Demonstrativo da categoria a ciência como panacéia, suas respectivas 
subcategorias, recortes discursivos e folhetos de cordel. 
Fonte: Os folhetos de cordel selecionados como material de pesquisa.  

5 - ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO:  

Inevitavelmente, a análise dos dados resultantes de um estudo 
qualitativo que lança mão das técnicas de análise do discurso, requer a 
inferência do analista quando da interpretação. Sendo assim, optamos por, à 
iluminação das categorias e subcategorias identificadas, problematizar tais 
dados; evocando, quando necessário, a historiografia oficial da ciência, com 
vistas a uma analogia comparativa e em parte elucidativa.  

5.1 - Dos sentidos das representações sociais  

Ao menos dois sentidos sociais emergem do material empírico e 
ganham relevância; ambos vinculados às duas categorias e às suas 
conseqüentes subcategorias de análise: o sentido de sacralidade e o sentido 
de racionalidade.  

Por meio do sentido de sacralidade pode-se vislumbrar um imaginário 
social que, fabulosamente, atribui tanto à ciência quanto ao cientista as 
respectivas dimensões de conhecimento e de conhecedor excepcionais.  
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A sacralidade concebe a ciência como um saber de cunho 
transcendental, quase como uma revelação ao mundo material: “(...) e se 
Arquimedes / por uma legião valia / não foi pelo que aprendeu / na escola de 
Alexandria” (SILVA, 2003: 4), sugerindo que os saberes adquiridos por 
Arquimedes estavam além dos conhecimentos dos livros, ao aludir à 
Biblioteca de Alexandria, estimada como a maior da antiguidade. Esta 
sublimação da ciência também pode ser verificada no recorte “(...) vejo nele 
um livro aberto / com letras de luz escrito. / Lendo-o, meu conhecimento / 
estende-se ao infinito” (SILVA, 2003: 1), ou seja, uma que vez que se tenha 
acesso a tão elevado saber, pode-se alcançar a sua fonte original.  

A sacralidade enaltece o cientista como um mediador messiânico, 
enviado para decodificar o conhecimento científico e materializá-lo no mundo: 
“(...) nos mostra a figura humana / E ao mesmo tempo divina / De Hipócrates, 
o mestre / Que foi pai da medicina” (SILVA, 2003: 1), ressaltando em 
Hipócrates o suposto poder de transitar entre os mundos do divino e do 
humano, emblema de mitificação e mistificação que resulta na figura do 
semideus. A figura do cientista como o intermediador em missão especial é 
ainda mais realçada na descrição do nascimento de Galileu: “Mil e quinhentos 
e sessenta / e quatro. Deus promoveu / reunião com os anjos / para enviar 
Galileu” (SILVA, 2003: 3).  

O sentido de racionalidade projeta na ciência e no cientista outra 
dimensão, que é a de conhecimento e de conhecedor objetivos, racionais e 
neutrais. A ciência é vista como um conhecimento desprovido de 
contaminações emocionais, sociais, econômicas e políticas, primando sempre 
pela racionalidade e pela neutralidade: “Hoje, a ciência vibrando / num plano 
mais vertical / usa o lado esquerdo do / hemisfério cerebral, / do pensamento 
analítico, / lógico e racional” (SILVA, 2003: 2), criticando a postura da igreja 
católica em relação a Galileu por meio de argumentos atuais da própria 
ciência.  

O cientista é entendido como o aplicador da ciência, o “fiel da 
balança”, aquele que, não só conhece objetivamente, mas é também o 
guardião que zela por uma imponente verdade objetiva: “(...) percepção 
conclusiva / realmente um cientista / de visão objetiva” (SILVA, 2005: 2), 
observando a razão como uma grande virtude em Arquimedes. O que 
encontramos também em “A precisão matemática / Do sistema apresentado / 
Por Copérnico deixou / O mundo maravilhado (...)” (SILVA, 2005: 5), versos 
nos quais está implícita a idéia de explicação matemática do universo, um dos 
mais densos pressupostos positivistas.  

Se criticados analogicamente e de forma descontextualizada, os 
sentidos de sacralidade e de racionalidade, podem se mostrar dicotômicos e 
ilusoriamente implicarem em contradição.  Porém, tomando-se em conta o 
universo sociocultural do sujeito do discurso e dos representados neste 
mesmo discurso, sobretudo os aspectos de sua religiosidade, nos quais 
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espiritualidade e materialidade são experiências indissociáveis, tais sentidos 
não se rechaçam. Não obstante, são sentidos que se necessitam e se atraem. 
São construídos e compartilhados pelo imaginário social, para o qual o saber 
real e perfeito constitui-se de um todo, em que as partes do divino e do 
humano, da fé e da razão, do sagrado e do profano devem coexistir por meio 
de uma relação de oposição dialógica e complementaridade sintética, o que, 
mutatis mutandis, não dista em muito das proposições teóricas que 
argumentam em defesa da religação dos saberes (MORIN, 2004; SANTOS, 
2004).  

5.2 - Da ideologia subjacente como função de prática social  

Ao re-significar o feito científico histórico, o sujeito do discurso 
exercita e exerce a sua ideologia, pois, atuando discursivamente, também re-
significa a si mesmo e ao contexto no qual está inserido. Por atribuir sentidos, 
faz história, uma vez que, desta forma, intervém na realidade. Não há prática 
social desprovida de ideologia, sendo que, no caso do objeto ora estudado, a 
ideologia emerge funcionando como a própria prática social, que estabelece a 
conexão pensamento-linguagem-mundo, ou seja, “(...) reúne sujeito e sentido. 
Desse modo o sujeito se constitui e o mundo se significa. Pela ideologia” 
(ORLANDI, 2007: 96).  

Segundo Ivan Cavalcanti Proença, tanto na ciência como na ideologia, 
não há uma verdade inquestionável, pois ambas são apropriações do real. Em 
outras palavras, pode-se dizer que são apreensões reinterpretativas do real. 
Portanto, não há que se falar em não-ideologia ou acriticidade nas 
construções discursivas da literatura de cordel. De fato, em “(...) todo esse 
fazer literário da literatura de cordel, em seu nascedouro, já há uma ideologia 
subjacente, resultante exatamente da tensão meio ambiente, arte, criador 
popular” (PROENÇA, 1977: 105).  

Tendo em vista o amálgama prática social-ideologia, deduz-se que, ao 
projetar representações sociais, o cordelista - imerso no senso comum - o faz 
com intencionalidades determinadas, estabelecendo estratégias de 
convivência social. Mesmo quando tal ideologia é manifesta de maneira sutil 
ou subjacente no discurso, assume um papel imbuído de objetivos práticos da 
comunidade nela representada:  

“A ideologia é um sistema de representações que 
possui sua lógica, e que se apresenta através de 
imagens, mitos, idéias ou noções, cumprindo funções 
na sociedade. Na ideologia a função prático-social se 
sobrepõe à função teórica ou função de 
conhecimento. A ideologia tem então uma dupla 
relação: com o conhecimento, por um lado, e com a 
sociedade, por outro lado” (ESCOBAR, 1979: 67-68).  
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5.3 - Das representações sociais como manifestações da 
ideologia  

Permeando as interseções delineadas pelas interpenetrações entre 
pensamento, linguagem e mundo estão a história, os discursos e os sentidos. E 
todos estes elementos, constituintes das representações sociais em maior ou 
menor densidade, são manifestações ideológicas. É um equívoco pressupor 
que o senso comum, ao configurar suas representações sociais, o faz 
desprovido de ideologia; pois, se assim o fosse, não existiriam as já 
constatadas e inevitáveis relações de causa e efeito entre ciência e senso 
comum. Boaventura de Sousa Santos (2003: 88-92) defende que “todo o 
conhecimento científico visa constituir-se em senso comum”. Parafraseando-
o, ousamos conjecturar que tudo o que ainda é senso comum virá a ser 
conhecimento científico, ou seja, o que está posto como saber prático, saído 
da repetição empírica do cotidiano, será um dia cientificamente confirmado 
ou negado.  

“É certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um 
conhecimento mistificado e mistificador mas, apesar disso e apesar de 
conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada 
através do diálogo com o conhecimento científico” (SANTOS, 2003. p. 89).  

 Ao convergir, por meio do mesmo discurso, os sentidos de 
sacralidade e de racionalidade acerca da ciência e do cientista, o cordelista 
representa eloquentemente aquilo que para a maioria dos filósofos e 
historiadores da ciência seria inconcebível: uma fusão criativa entre 
cientificidade e religiosidade. O que, em uma perspectiva simbólica, se nos 
apresenta como uma reinterpretação ideológica dos fatos científicos 
históricos por meio do senso comum, em uma perspectiva sociológica realça a 
dialética entre o individual e o coletivo, entre a autonomia e a heteronomia, 
uma vez que o cordelista, sendo o porta-voz de uma coletividade, também é o 
sujeito do discurso é incomodado por sua dupla condição de agente que atua 
ao produzir sentidos e que, inevitavelmente, é perpassado por sua história 
sociocultural. “Ele é materialmente dividido desde sua constituição: ele é 
sujeito de e é sujeito à” (ORLANDI, 2007: 49).  

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluir um estudo de limitadas pretensões como este, significa dizer 
que se respondeu a poucas das muitas perguntas iniciais, que se provocou 
muitas outras indagações com várias possibilidades de respostas assertivas. 
Resta-nos sempre a sensação de alguma incompletude quanto ao que, 
preliminarmente, se pretendeu. Porém, proliferam-se as questões e as 
hipóteses; o que, por si, é alentador, pois estabelece outras empreitadas e 
outros caminhos.  
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Findo o trabalho, a sua relevância reafirma-se ao apontar a existência 
de uma rica fonte para os estudos sociológicos sobre a ciência e o senso 
comum e seus imbricamentos e desdobramentos, em especial para a própria 
história da ciência, além de estabelecer uma provocação ao debate acerca da 
produção de saberes, de modo que tal debate  não se restrinja ao discurso 
acadêmico, mas abarque também as falas representativas de outras estâncias 
do conhecimento humano.  
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Este trabalho analisa a trajetória científica de Carlos Chagas Filho 

(1910-2000) e a criação do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, em 1945. A partir deste estudo de caso, pretende contribuir 
para as pesquisas sobre a institucionalização da ciência no Brasil na primeira 
metade do século XX. 

Carlos Chagas Filho iniciou sua carreira científica Instituto Oswaldo 
Cruz, mas teve como ponto de inflexão um pequeno laboratório da Faculdade 
de Medicina dedicado à pesquisa básica e ao ensino da biofísica, que 
introduziu novos padrões profissionais baseados na figura do pesquisador-
docente. Aliado à idéia, de que “aqui se pesquisa porque se ensina”, 
promoveu a legitimação cognitiva e equiparou o estatuto epistemológico da 
biofísica ao da pesquisa aplicada em Microbiologia e Medicina Tropical.  

Contando com recursos financeiros da Fundação Rockfeller, do 
mecenato científico de Guilherme Guinle e do Conselho Nacional de 
Pesquisas, implantou um programa de intercâmbio científico, que na década 
de 1960, se estendeu às universidades portuguesas através de convênio com a 
Fundação Calouste Gulbenkian.   Entre os títulos científicos que conquistou 
está o de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra, concedido em 
21 de janeiro de 1960. 

                                                                 
1 Este trabalho é parte do projeto de pesquisa “Construindo tradições de pesquisa: 
Carlos Chagas Filho e o Instituto de Biofísica”, coordenado pela Profa Dra Nara Azevedo, 
e que contou com financiamento da Fiocruz, através do Programa de Pesquisa 
Estratégica em Saúde. Este projeto teve como eixo central a organização do Arquivo 
Pessoal Carlos Chagas Filho, de parte do arquivo histórico do Instituto de Biofísica 
Carlos Chagas Filho, a realização de uma exposição e uma fotobiografia, além da edição 
do dossiê Universidades, na revista História, Ciências, Saúde, Manguinhos. Dele fez 
parte também a elaboração de minha tese de doutorado, intitulada “Ciência e Política 
no Brasil: Carlos Chagas Filho e o Instituto de Biofísica”, sob a orientação daquela 
pesquisadora. 
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O Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, é hoje uma das principais instituições científicas brasileiras. 
De renome internacional, consolidou-se como um centro de referência para 
estudos em diversas áreas deste complexo campo que se tornou a biofísica. 

 
 
O Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, é hoje uma das principais instituições científicas brasileiras. 
De renome internacional, consolidou-se como um centro de referência para 
estudos em diversas áreas deste complexo campo que se tornou a biofísica. Se 
considerarmos como marco inicial o ano de 1938, em que seu criador 
transformou a Cátedra de Física Biológica, que acabara de conquistar, em 
Laboratório de Física Biológica, setenta e três anos de história institucional 
terão transcorrido até hoje.  

Carlos Chagas Filho (1910-2000) construiu uma importante carreira 
científica iniciada nos laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz, mas que teve 
como ponto de inflexão o pequeno laboratório da Praia Vermelha, onde ficava 
a Faculdade Nacional de Medicina, dedicado a uma incipiente pesquisa básica 
e ao ensino da biofísica para estudantes dos cursos de Medicina e de 
Farmácia. Esta disciplina era ainda pouco conhecida no Brasil, mas vinha se 
desenvolvendo, formidavelmente, em algumas instituições de pesquisa da 
França, Inglaterra e Estados Unidos.  

No início da década de 30, a biologia, já profundamente 
revolucionada pelo darwinismo no século XIX e pela genética nos primórdios 
do XX, encaminhava-se a passos largos para o experimentalismo e começava a 
incorporar os métodos e técnicas da física e da química. Os cientistas que se 
dedicaram à disciplina neste período, tanto aqueles formados em medicina, 
quanto os físicos e químicos que se voltaram para esta nova área do 
conhecimento humano, são unânimes em afirmar que não se trata 
simplesmente de aplicar os métodos físico-químicos à biologia. A 
transformação operada foi de ordem epistemológica. Mudou a escala em que 
os chamados fenômenos fundamentais da vida eram observados: o teatro 
agora seria uma célula e não mais um organismo completo. E seu objeto, os 
fenômenos vitais propriamente ditos, passavam a ser, por exemplo, a 
respiração e a nutrição celular. Esse foi o momento em que a biologia, ao 
deixar de ser uma ciência auxiliar da medicina e assumir um lugar central nas 
pesquisas biomédicas, tornou-se celular, até o advento da biologia molecular, 
com o avanço dos estudos do DNA. Este último aspecto foi característico de 
sua evolução depois na II Guerra Mundial. É o que Carlos Chagas Filho chamou 
de análise biofísica:  

“Define-se a biofísica como a ciência que estuda os 
fenômenos biológicos em seus aspectos físicos e 
físico-químicos. (...) De fato, na maioria das vezes 
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quando se estuda um fenômeno vital, torna-se 
impossível a separação do aspecto puramente físico, 
do aspecto físico-químico que o acompanha. Esta 
duplicidade levou-me a chamar de análise biofísica 
dos fenômenos vitais que atende simultaneamente 
àqueles dois aspectos. (...) É necessário assinalar que 
a biofísica não se afaste nunca da realidade biológica. 
Em seu estudo atual, a Biofísica e a Bioquímica são 
essencialmente celulares,  e levam em consideração a 
existência desta “estrutura vital” que condiciona a 
própria vida. O conceito fundamental que domina a 
experimentação biofísica é o de que a dinâmica 
celular é regulada pela configuração geométrica 
espacial dos sistema físico-químicos que constituem a 
célula.”1

O processo, que teve como um de seus resultados a emergência e o 
desenvolvimento da biologia molecular, a partir dos anos 30, é um claro 
exemplo de atividade científica cujo desenvolvimento esteve inserido em um 
projeto político e social em que se articularam instituições científicas públicas 
e privadas aos governos de vários países como França, Estados Unidos e 
Inglaterra.  O período que se seguiu ao final da Segunda Guerra Mundial viu 
surgir um novo modelo de organização das instituições científicas, que 
privilegiava a criação de condições propícias ao desenvolvimento de novos 
equipamentos para os laboratórios, tais como microscópios eletrônicos, 
ultracentrifugadoras, eletroforese, espectroscópio, difração dos raios-X, 
isótopos e cintilômetros. Era necessário, portanto, promover a reorganização 
espacial dos laboratórios para abrigar equipes e novos equipamentos, além de 
implantar definitivamente práticas e equipes interdisciplinares (física, 
matemática, química, embriologia, fisiologia, imunologia e microbiologia). 
Embora este último aspecto não fosse uma novidade para os cientistas, não se 
observou precedente na intensidade em que as fronteiras disciplinares foram 
ultrapassadas. Finalmente, foi preciso ainda redimensionar as previsões 
orçamentárias para a pesquisa e a planejar novas alianças entre cientistas 
para fomentar a cooperação institucional, rompendo-se aqui, não apenas 
fronteiras disciplinares, mas geográficas. Do ponto de vista do 
desenvolvimento tecnológico a realização de inúmeros testes nucleares, a 
identificação do DNA, a descoberta de novas fontes de energia a partir do 
átomo, a descoberta da penicilina e da vacina antipólio, demonstram a grande 
proximidade que o conhecimento humano chegou de tentar 

 

                                                                 
1 CHAGAS FILHO, Carlos. Comentários sobre a biofísica. In: Medicina, Cirurgia e 
Farmácia. Rio de Janeiro, n.º93, vol. 4, 1943. Arquivo Carlos Chagas Filho. Acervo 
DAD/COC/Fiocruz. 
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desvendar/controlar os segredos da vida, qualquer que seja o uso que se 
tenha feito disso. 

A NOVA CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOFÍSICA. 

Em 1946, Chagas Filho foi à França a fim de apresentar tese de 
doutoramento à Universidade de Paris1, e de participar de uma reunião 
internacional no Collège de France, onde foram apresentados os trabalhos 
realizados durante a Guerra. Nesta ocasião teve oportunidade de acompanhar 
o esforço de reconstrução da ciência francesa, e o embate em torno da 
questão da “desmedicalização” da ciência biomédica naquele país. A partir 
desse ponto de vista, Chagas Filho pode observar as mudanças ocorridas nos 
institutos de pesquisa franceses, particularmente no Instituto Pasteur. Um dos 
fenômenos que mais lhe chamou a atenção foi que o pós-guerra trouxe 
também um novo engajamento dos cientistas nas grandes questões 
internacionais, e viu crescer o debate sobre o papel da ciência no 
desenvolvimento nacional, que se dava principalmente em torno da utilização 
dos novos conhecimentos sobre a estrutura do átomo como fonte alternativa 
de energia ou como modelo de armamento para Guerra Fria. A pesquisa sobre 
o uso terapêutico das radiações, por outro lado, recebeu neste momento um 
grande impulso e significou uma nova esperança no tratamento do câncer.  

 

 
Fig. 1: Carlos Chagas Filho em seu laboratório no Instituto de Biofísica (circa 1950) 
Acervo DAD/COC/Fiocruz. 

A partir desta experiência, Chagas Filho implantou algumas 
modificações na pesquisa biológica fundamental no Instituto de Biofísica. É 
característico deste período a projeção da Física com um campo onde 

                                                                 
1 CHAGAS FILHO, Carlos. Quelques aspects de l’électrogénèse chez l’Electrophorus 
electricus. Thèse présentée á la Faculté des Sciences de l’Université de Paris. Paris, 
1946, mimeo. 
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predominava a discussão sobre a questão nuclear, norteadora da redefinição 
dos papéis sociais dos cientistas.  No Brasil,os membros dessa comunidade 
ligaram-se, como afirma Schwartzman, “à intelligentsia do País e vieram a se 
tornar figuras reconhecidas publicamente, envolvidas em discussões gerais 
sobre o papel da ciência, da tecnologia e da educação no processo de 
desenvolvimento do Brasil”. (Schwartzman, 2000: p. 231). Cabe observar aqui 
uma mudança operada ao longo desses anos na identidade socioprofissional 
desse grupo, forjada no contato mais profundo com professores e 
orientadores estrangeiros, e pelos estágios feitos no exterior. Entre os 
cientistas mais experientes, como Chagas Filho, tais modificações apontam 
ainda para uma atuação política mais direta que a se orientava em dois 
sentidos: além de buscar legitimação perante a sociedade, pleiteavam uma 
participação política mais ampla nas esferas decisivas do Estado. Segundo 
Botelho:  

“The main interest of scientific actors in 
professionalization lies in the establishment of 
political legitimacy, rather than in the establishment 
of a common principle of identity. This political 
legitimacy gives the actors political visibility and, most 
important, establishes their right to political activity in 
the furtherance of their interests.” (Botelho: 1990, p. 
477) 

Isso se traduziu de diversas formas no Instituto de Biofísica, que no 
período recebeu vários cientistas estrangeiros, e pode também enviar alguns 
de seus melhores alunos e pesquisadores para se capacitarem em áreas 
específicas fora do país, tais como Manuel da Frota Moreira, que esteve na 
Universidade de Harvard entre 1941 e 1942, com patrocínio no Escritório 
Sanitário Pan-Americano; José Moura Gonçalves, no National Cancer Institut, 
em Chicago, com patrocínio da Fundação Rockfeller; Hiss Martins Ferreira, no 
Instituto de Radiobiologia e Biofísica, a convite da Universidade de Chicago; 
Cesar A. Elias, que esteve no Institut de Radium da Universidade de Paris, sob 
a supervisão dos Profs. Latarjet e Antoine Lacassagne, a convite do governo 
francês, e finalmente Hertha Meyer, que esteve em viagem de estudos aos 
Estados Unidos e Canadá, sob o patrocínio da Fundação Rockfeller1

                                                                 
1 ALMEIDA, Darcy. Instituto de Biofísica (1946-1972). [Rio de Janeiro] UFRJ/Academia 
Brasileira de Ciências, 1972. Cópia do documento gentilmente cedido pelo Prof. Darcy 
Fontoura de Almeida. 
 

.  
Como resultado das ações de intercâmbio científico, temos a 

publicação de diversos resultados de pesquisa em periódicos brasileiros e 
estrangeiros.  
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Na década de 1950, a preocupação com os efeitos das radiações 
emitidas pelas bombas de hidrogênio que o governo norte-americano lançava 
na estratosfera, trouxe inúmeros questionamentos em relação ao seu 
potencial destruidor e às possibilidades do uso desta energia para fins 
pacíficos,e  principalmente terapêuticos, impulsionando os estudos sobre 
radiobiologia. Neste contexto, a Organização das Nações Unidas aprovou uma 
importante resolução em sua Assembléia Geral de 1955: a criação do Comitê 
para o Estudo dos Efeitos das Radiações Atômicas, que seria presidido por 
Carlos Chagas Filho no biênio de 1956 e 1957.  Deste comitê faziam parte 
quinze países (França, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica representado a 
Benelux, Suécia representando os demais países Escandinavos, Argentina, 
Brasil e México, representando a América Latina, a Índia, a Austrália e, 
excepcionalmente, o Japão, que não fazia parte ainda da ONU) e reuniu 
cientistas de nacionalidades diferentes em torno de pesquisas que 
mostrassem o perigo daquelas explosões, que disseminavam poeira radioativa 
na estratosfera, e ao mesmo tempo congregou esforços no desenvolvimento 
de projetos de pesquisa sobre a Radiobiologia. Em 1959 publicou-se um 
relatório, contendo informações fornecidas pela Comissão de Energia Atômica 
Norte Americana, mas que também chamava a atenção para a radiobiologia e 
a radiogenética, estimulando diversos países a realizarem pesquisas nesta 
área.  

 
Fig. 2: Relatório da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos sobre a chuva 
radioativa, uma das consequências das explosões nucleares. 

De forma pioneira na América Latina, o Instituto de Biofísica 
começou, a partir de 1946, a utilizar compostos radioativos nas pesquisas 
biológicas, com a investigação do metabolismo do iodo na tireóide por meio 
de emprego de I131 (iodo radioativo). Em 1948, Chagas Filho convidava o 
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pesquisador Antoine Lacassagne, do Instituto de Radium do Instituto Pasteur, 
e professor de Radiobiologia do College de France a visitar o Instituto. Na 
década seguinte o professor Raymond Latarjet, do instituo de Radium da 
Universidade de Paris, que vem ao Brasil sucessivamente oferecer os cursos: 
Ação Biológica das Radiações e Cancerologia (1951); Aspectos Modernos da 
Radiobiologia (1954) e Leucemias Experimentais (1960). Em 1956 o Prof. John 
A. D. Cooper, da Northwestern University de Chicago ofereceu, no Instituto de 
Biofísica, o curso Aplicação médica de radioisótopos.  No mesmo ano o 
Instituto de Biofísica, em cooperação com este pesquisador,  realizou o 1º 
Curso Latino-americano de Metodologia de Radioisótopos, abrindo uma nova 
fase em que acumulava expertise neste campo, a ponto de passar a oferecer, 
nos anos seguintes, estas formação para seus novos pesquisadores, além de 
estender para estudantes de outras partes do Brasil, dos países latino 
americanos, além de estudantes portugueses.  

 

 
Fig. 3: 1ª fila, da esq. p. dir.: Carlos Chagas Filho, Eduardo Penna Franca, Ainda Hasson-
Voloch, Hebe Martelli, John Cooper (segurando um cachimbo). Na 2ª fila: Bartyra 
Arezzo, Feiga Rosenthal, Charity Crocker e Keika Nishie. Na 3ª fila: Eloy Julius 
Garcia, Aristides Pinto Coelho, Rui Borborema e Maury Miranda. Acervo 
Pessoal de Ainda Hasson-Voloch. 

A implantação e o fomento ao amplo programa de intercâmbio 
científico baseavam-se na idéia defendida por Chagas Filho, de que “nenhuma 
ciência deve ter caráter nacional, pois o método e o interesse científicos são 
essencialmente supranacionais” (Notas para a Imprensa, 1962). Assim, o 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1488 - 

Instituto de Biofísica consolidou-se como um local de circulação de idéias e 
saberes que, além de receber cientistas estrangeiros que traziam novos 
conhecimentos, também formava novos pesquisadores nas técnicas recém 
adquiridas. No entanto, completava, “os biologistas de cada país devem 
utilizar ao máximo a fauna, a flora, a ecologia de suas próprias nações, pois a 
biologia é cada vez mais a ciência da ecologia comparada em seu amplo 
sentido integrativo” (idem).  

 

 
Fig. 4: Pesquisador realizando medida de radioatividade de amostras sólidas 
no Laboratório de Radioisótopos do Instituto de Biofísica. Acervo 
DAD/COC/Fiocruz. 

Foi seguindo este pensamento que, ao ser designado pelo Comitê de 
Radiações das Nações Unidas para determinar o grau de poluição radioativa 
no Hemisfério Sul, o Instituto de Biofísica passou a estudar as reservas de 
radioatividade natural encontradas ao norte do Estado do Rio de Janeiro e no 
Espírito Santo Chagas Filhos e os demais pesquisadores do IB afirmavam que o 
Brasil e a Índia são os dois países do mundo onde este estudo pode melhor se 
desenvolver. E esta foi uma das linhas de pesquisa implantadas ao longo dos 
anos de 1950 e 1960 que atraíram um grande número de estudiosos. Esta era 
uma época em que se começava a discutir, na então Universidade do Brasil, a 
montagem dos cursos de Pós-Graduação, que, embora tenham sido 
implantados de forma definitiva pela reforma universitária em 1968, já 
aconteciam em alguns institutos de pesquisa, sendo  o IB um deles. 
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Entre os pesquisadores portugueses que fizeram sua formação nos 
cursos de Metodologia de Radioisótopos e a complementaram em outros 
laboratórios do Instituto de Biofísica, encontram-se Joaquim Rodrigues 
Branco, José Gabriel Rocha Alves, Fernando S. Magalhães e J. J. Pedroso Lima, 
todos da Universidade de Coimbra que, ao voltar, colaboraram com a 
instalação de um Laboratório de Radioisótopos naquela Universidade.  

Logo no início de 1960 o Prof. Carlos Chagas Filhos foi distinguido 
com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra, cuja 
cerimônia aconteceu no dia 13 de março, como mostra a correspondência 
contida no acervo do Instituto de Biofísica e as fotografias do Arquivo Carlos 
Chagas Filho, apresentadas a seguir: 

 

 
 

Fig. 5: Carta de Augusto Vaz Serra, diretor da Faculdade de Medicina a Carlos Chagas 
Filho sobre a solenidade concessão do título de Doutor Honoris Causa em Coimbra. 
Acervo IBCCF. 

Ao chegar a Portugal, Carlos Chagas Filho foi primeiro a Lisboa, onde 
proferiu, no Instituto de Medicina Tropical, o discurso: “Problemas e projetos 
de trabalhos relativos à contaminação radioativa da biosfera”, onde reiterou a 
necessidade de se empreender estudos em todo o mundo sobre os efeitos das 
radiações liberadas nas explosões atômicas experimentais sobre os seres 
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humanos. O teor de seu discurso estendeu-se também ás pesquisas sobre a 
radioatividade natural feitas no Brasil por comissões internacionais de 
estudos.  

 

 
Fig. 6: Carlos Chagas Filho na cerimônia em que recebeu de Augusto Vaz Serra, Diretor 
da Faculdade de Medicina, o título de Doutro Honoris Causa na Universidade de 
Coimbra. Acervo DAD/COC/Fiocruz 

A cooperação científica entre o Instituto de Biofísica e as 
universidades portuguesas se estenderia também à área de Medicina Tropical, 
como demonstra a correspondência com o diretor do Serviço de Ciência da 
Fundação Calouste Gulbenkian conforme comprovam pesquisas (ainda) 
iniciais feitas para elucidar este aspecto. 
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Fig. 7:” O cortejo foi organizado na Biblioteca Joanina e abria, como é tradicional, pela 
charamela, seguindo-se a guarda dos archeiros, de farda de gala e os doutores de 
capelo e borla, pela Ordem das Faculdades, desde a Escola de Farmácia, Faculdades de 
Ciências, Medicina, Direito e Faculdade de Letras, que é a mais antiga. Vinha depois o 
Embaixador Afrânio de Melo Franco, “padrinho” do novo Doutor, que era ladeado 
pelos profs. Providência e Costa (...) e Vaz Serra, diretor da Faculdade de Medicina. A 
terminar, seguiam os bedéis, guarda-mor e contínuos, todos de fardas de gala.” 
(Semana Médica, Ano I – no 47, edição de 20 de março de 1960, p. 16. Lisboa, Editorial 
Semana Médica Ltda.) Acervo DAD/COC/Fiocruz 

 

 
Fig. 8: O patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian foi fundamental para o 
intercambio científico entre Brasil e Portugal. Acervo IBCCF.  
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O interesse pela medicina tropical no Brasil foi simbolizado também 
pelos discursos dos Profs. João Fraga de Azevedo, Diretor do Instituto de 
Medicina Tropical de Lisboa, e Jorge da Silva Horta, na Academia de Ciências 
de Lisboa, em homenagem a Carlos Chagas e ao Cinquentenário da 
Descoberta da Doença de Chagas (que se completara no ano anterior). Esta 
homenagem também se fez presente no discurso do Prof. Tavares de Souza, 
na cerimônia realizada da Universidade de Coimbra.  

Assim, considero que as relações científicas luso brasileiras, vistas 
aqui sob o enfoque do que se sucedeu entre o Instituto de Biofísica e a 
Universidade de Coimbra e o Instituto de Medicina Tropical, bem como a 
atuação da Fundação Calouste Gulbenkian, num momento em que Carlos 
Chagas Filho buscava consolidar o instituto de pesquisa por ele criado como 
um centro internacional de referência nas pesquisas sobre radiobiologia e em 
medicina tropical através de seu Laboratório de Cultura de Tecidos, são um 
importante capítulo da história da ciência e das instituições científicas que une 
os dois países.  
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O objetivo deste trabalho é destacar as relações entre ciência e 

gastronomia, no século XIX, por meio de livros de cozinha produzidos no 
período em Portugal e no Brasil. Para tanto, elegemos como estudo de caso 
duas obras, uma de cada país e relacionadas entre si: o livro português Arte de 
Cosinha, do chef João da Matta, publicado em 1876 em Lisboa, e o compêndio 
Cozinheiro Imperial, o principal receituário brasileiro oitocentista, cuja 7ª 
edição foi lançada em 1877 no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, é 
identificada a relação entre os dois volumes, a partir de um corpo de receitas 
da edição brasileira derivado do referido compêndio português. Em seguida, 
serão analisadas na edição portuguesa as ideias químicas nele expressas e que 
passam a lhe dar sentido. 

 
Nas últimas décadas, a historiografia da história da alimentação tem 

fornecido poucos trabalhos que relacionam o tema a aspectos científicos que 
envolvem conhecimentos sobre nutrição, química e medicina. Do mesmo 
modo, a historiografia da história da ciência traz, ainda, poucas pesquisas que 
elegem como objeto de estudo o universo culinário e suas estreitas relações 
com a ciência.1

                                                                 
* Trabalho resultante de tese de doutorado, realizada com o apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp). Os autores agradecem à Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio recebido 
para a participação neste evento.  
1 Entre os poucos trabalhos que buscam compreender conceitos, teorias e ideias 
médicas ou químicas por trás de receitas de cozinha estão os da historiadora da ciência 
britânica Rachel Laudan, que refletem sobre as tradições culinárias no mundo — 
particularmente durante os séculos XVI e XVII em países como a Inglaterra, a França e o 
México —, e suas relações com a dietética e com a química. Cf., particularmente, os 
artigos A Kind of Chemistry (1999) e, em versão para uma audiência menos 
especializada, Birth of the Modern Diet (2000). 
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Mais emblemática, porém, é a ausência de trabalhos dedicados à 
relação entre alimentação e ciência que tenham como objeto o Brasil e sua ex-
metrópole. Assim, o objetivo deste trabalho é destacar as relações entre 
ciência e alimentação no século XIX por meio de livros de cozinha produzidos 
em Portugal e no Brasil.  

  Para tanto, elegemos como estudo de caso uma obra de cada país, 
relacionadas entre si. São elas o livro português Arte de cosinha (publicado 
pela primeira vez em 1876) e o receituário brasileiro Cozinheiro imperial (2ª 
edição, 1843). A escolha destes receituários relaciona-se ao fato de que o livro 
brasileiro tem como uma de suas fontes a referida obra portuguesa. Esta, por 
sua vez, imprime um discurso químico à matéria culinária, nos moldes do que 
vinha ocorrendo em outros países da Europa e, mesmo, nos Estados Unidos. 
Antes de detalharmos de que maneira a química comparece na obra 
portuguesa, migrando posteriormente para o livro brasileiro, vamos conhecer 
como nasceu Cozinheiro imperial, o primeiro e principal livro de cozinha do 
Brasil no século XIX. 

O COZINHEIRO IMPERIAL BRASILEIRO  

São escassas as notícias sobre livros de cozinha publicados no Brasil 
do século XIX.1 Esses receituários começariam a ser publicados após a chegada 
da família real portuguesa ao país e da instalação da Imprensa Régia, em 1808. 
O primeiro receituário impresso brasileiro demoraria, ainda, três décadas para 
surgir: Cozinheiro imperial foi publicado em 1840 e teve sucesso ao longo dos 
Oitocentos: escrito por um certo R. C. M.2, identificado como “chefe de 
cozinha”, teve dez edições até 1887.3

                                                                 
1 Um dos poucos registros aparece em catálogos de livrarias, como os Catalogos dos 
livros de fundo e em maior numero á venda na Livraria Universal de E. & H. Laemmert. 
2 A informação sobre o autor consta na capa da publicação de 1843 (a 2ª edição), a 
primeira a que tivemos acesso. Poucas são as notícias deste tratado culinário. Na 
bibliografia consultada, não há informação sobre seu autor (ou seu nome completo), 
nem mesmo referência a nenhuma obra anterior a ela. Cf. Rêgo, Livros portugueses de 
cozinha, 47; Freyre, Açúcar: uma sociologia do doce, 184-7; M., O Cozinheiro imperial 
(adaptação de Vera Sandroni; prefácio de Antônio Houaiss); Campos, A Descoberta do 
Sabor Selvagem; Lima, Tachos e panelas. Historiografia da alimentação brasileira. Pinto 
e Silva, “Papagaio com arroz”, 115. Couto, “Alimentação no Brasil e em Portugal no 
século XIX”, 103.  

 Constança Oliva de Lima compilou as 

3 Para a dissertação de mestrado (“Alimentação no Brasil e em Portugal no século XIX e 
o que os livros de cozinha revelam sobre as relações entre colônia e metrópole”) e a 
tese de doutorado (“Alimentação no Brasil Imperial: elementos para um estudo de 
questões dietéticas, químico-médicas e da fisiologia do gosto”), da qual esse trabalho é 
fruto (cf. também, o livro Arte de Cozinha, derivado da dissertação acima referida), 
foram feitos levantamentos (a partir das primeiras referências obtidas pelo Projeto 
Lusodat, realizado pelo grupo de História e Teoria da Ciência da Unicamp), das edições 
desta obra nos catálogos eletrônicos ou in loco nas seguintes bibliotecas: Biblioteca 
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edições a partir de 18521 e foi responsável pelos novos acréscimos da obra 
desde então.2

Cozinheiro imperial é uma obra de grande complexidade, já que 
diversas fontes a abastecem. Nosso estudo já identificou, até o momento, 
cinco receituários de onde suas receitas se originaram. Além disso, estas 
fontes pertencem a épocas e países diferentes e, consequentemente, têm 
propostas de cozinhas também diferenciadas.

  

3

De maneira geral, boa parte das receitas de Cozinheiro imperial 
originam-se de dois receituários portugueses: Arte de cozinha, de Domingos 
Rodrigues, publicado pela primeira vez em 1680 e ainda conectado a uma 

   

                                                                                                                                              
Nacional (Lisboa); Fundação Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro); Real Gabinete 
Português de Leitura (Rio de Janeiro); Biblioteca Nadir Kfouri, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo; Biblioteca do Instituto da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo; Biblioteca do Instituto de 
Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo; Biblioteca da Casa de Portugal (São 
Paulo); Biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco (Recife). Posteriormente, localizamos, 
a partir do trabalho de Pinto e Silva, duas edições que constam de acervos particulares. 
Assim, chegamos a um mapeamento da cronologia de publicação da obra, embora nem 
todos os exemplares tenham sido localizados: 1843 (2ª edição – Biblioteca Nadir 
Kfouri); 1852 (3ª edição, sem localização); 1859 (4ª edição, sem localização); data da 5ª 
edição, ignorada; 1874 (6ª edição – acervo particular de Sérgio Paula Santos - SP); 1877 
(7ª edição – Biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco – Recife); data da 8ª edição, 
ignorada; 1884 (9ª edição. A obra foi consultada em 2003, à época da dissertação, no 
Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Em visita feita à biblioteca em 
fevereiro de 2011, porém, o exemplar já não mais se encontrava no acervo, e tinha 
destino ignorado); 1887 (10ª edição – Biblioteca José Mindlin).  
1 O projeto Lusodat informa que a terceira edição de Cozinheiro imperial dá como 
“autora” Constância Oliva de Lima, e informa que a mesma contém 422 novas receitas. 
Já a edição de 1843 menciona apenas R. C. M. A advertência que abre esta última 
publicação diz: “Bem longe estava o autor de pensar que em tão breve tempo se 
esgotaria o Cosinheiro imperial, cuja primeira edição se deu à luz no ano de 1840, e 
pensa que não pode retribuir melhor o generoso acolhimento com que o favoreceu o 
ilustre Público, do que oferecendo na presente Nova Edição o fruto das suas vigílias e 
descobertas na arte que professa, depois que se animou dar à luz pela primeira vez o 
seu livro.” M., R. C., Cozinheiro Imperial [1843], viii.  
2 É ela, aparentemente, “autora” de outra obra, Doceira brasileira, publicada em 1851 
e resultado da compilação de receitas de diversos autores. O projeto Lusodat também 
faz referência a outra obra de “autoria” de Lima, intitulada Doceira Brasileira, ou Novo 
Guia Manual para se Fazerem todas as Qualidades de Doces, com referências às 
edições de 1851, 1875 e 1896. Em um dos Catalogos dos livros de fundo e em maior 
numero á venda na Livraria Universal de E. & H. Laemmert, de 1864, tem-se notícia, 
também, da comercialização de uma segunda edição de Doceira brasileira.  
3 Para detalhes das obras, suas edições e as propostas que elas encerram, cf. Couto, 
“Alimentação no Brasil e em Portugal”, 17-35.  Essa constatação foi feita a partir do 
cotejamento de dois capítulos: um que trata das receitas de “sopas, potagens, panadas 
e caldos” e outro que relaciona pratos de “aves e caça”. 
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cozinha de traços medievais; e Cozinheiro moderno, de Lucas Rigaud, 
publicado em 1780 e que já reflete a influência de uma cozinha mais moderna, 
de origem francesa.   

Essa permanência de receitas antigas e com propostas diferentes 
num receituário do século XIX — cujo intuito era oferecer ao Brasil um manual 
da “ciência culinária” que equiparasse o país às nações européias1 —, já 
mostra quão complexa é a constituição do livro de receitas brasileiro. Essa 
complexidade aumenta quando surgem novas fontes que deságuam no livro a 
partir da edição de 1852.2

As transformações por que passa Cozinheiro imperial, se dão, de 
maneira geral, em termos de acréscimos de receitas ao longo do tempo, sem 
alterações significativas

  

3 em seu conteúdo — como inclusão, exclusão ou 
substituição de ingredientes ou, ainda, alterações nas medidas ou nas técnicas 
de preparo.4

                                                                 
1 Couto, “Alimentação no Brasil e em Portugal”, 104 e 108. 
2 Para o estudo da obra foram selecionadas quatro edições de Cozinheiro imperial, que 
tivessem exemplares acessíveis e cobrissem o período de publicação do livro. Assim, 
foram escolhidas as edições de 1843 (2ª), 1874 (6ª), 1877 (7ª) e 1887 (10ª). Dado o 
volume de receitas em cada edição (a de 1877 contém cerca de 1,2 mil), foi feita uma 
seleção de sessões que tratem de preparações ou ingredientes que despertaram 
discussões, no século XIX, em torno de sua capacidade ou não de nutrir. A partir daí, 
realizamos um cotejo entre as quatro edições da obra brasileira, com o intuito de 
verificar as modificações pelas quais ela passou. Essas alterações podem se dar a partir, 
por exemplo, de supressões ou acréscimos de receitas, bem como de substituições de 
ingredientes ou alteração de suas quantidades ou de tempos de preparo do prato) ao 
longo do tempo. A partir daí, apontamos novas fontes portuguesas e/ou francesas que 
contribuíram para a formação do receituário brasileiro. 
3 Com exceção dos doces a base de frutas, as alterações no corpo das receitas, até 
onde cotejado, relacionam-se a alterações na grafia brasileira e substituição de termos 
que parecem mais próprios dos portugueses do que dos brasileiros. É o caso, por 
exemplo, de beterravas (1843) e beterrabas (1877); frangãos (1843) e frangos (1877). 
Além dos doces de frutas, foram cotejadas integralmente as receitas de sopas, vaca, 
vitela e carneiro, além de seções e pratos diversos, conforme as necessidades de nosso 
estudo.  
4 Vale, aqui, lembrar que a edição de 1843 de Cozinheiro imperial já carrega indicações 
de ingredientes “brasileiros”. Essas receitas – que são de xaropes, compotas e sonhos, 
ou seja, de doces que levam frutas – são originalmente do livro Cozinheiro moderno, e 
parecem ter sido as únicas que, sem modificar seu formato original, receberam a 
inclusão de produtos brasileiros (como o caju e a grumixama) ou aclimatados no país 
(como o ananás). Essas inclusões, sem constar do corpo da receita, aparecem como 
uma espécie de “nota” ao final dela. Para detalhes sobre essas substituições, cf. Couto, 
“Alimentação no Brasil e em Portugal”, 99-101. A grumixama (Eugenia brasiliensis) é 
um fruto da árvore americana grumixameira, da família das mirtáceas e natural da 
Mata Atlântica; é roxo-escuro, pequeno, de casca lisa, polpa aquosa e sabor levemente 
ácido. Couto, Arte de cozinha, 154. 
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A partir dessas modificações, podemos vislumbrar, em boa parte dos 
Oitocentos, as transformações dos hábitos alimentares no Rio de Janeiro, a 
capital do Império. Fixadas em textos como livros de cozinha, essas 
modificações devem, por sua vez, ser compreendidas à luz tanto de suas 
relações com a prática culinária (ou seja, com a elaboração efetiva das receitas 
e seu consumo) quanto com seu aspecto dietético (aquilo que se deve ou não 
comer). No caso específico de Cozinheiro imperial, as modificações no comer 
brasileiro que se processaram no século XIX devem ser analisadas a partir das 
novas receitas fixadas.1

Esses acréscimos ocorrem de duas formas: as primeiras adições 
foram incorporadas aos respectivos capítulos ao longo do livro,

 

2 enquanto as 
últimas edições de Cozinheiro imperial ganharam novas receitas, reunidas 
desta vez em “suplementos” ou “apêndices” ao final da obra.3

A partir desses acréscimos, identificamos as novas fontes do 
receituário brasileiro. Entre elas, a que nos interessa neste trabalho é o livro 
Arte de cosinha, escrito pelo chef português João da Matta e publicado em 
Lisboa em 1876.

 O custo 
editorial para se elaborar novas matrizes, de modo a reformular inteiramente 
uma nova edição — a esta altura já bem volumosa —, pode ser uma 
explicação para esse último padrão. 

4

Cozinheiro imperial dedica 34 de suas páginas
  

5 às receitas de Matta, 
proprietário do Grand Hotel du Matta e do hotel João da Matta, ambos 
estabelecidos na capital portuguesa.6

                                                                 
1 Do mesmo modo, deve-se tentar buscar explicações que possam dar conta da 
permanência de antigas receitas. Acreditamos que as relações com a medicina e com a 
química podem contribuir para dar sentido a essas questões presentes em qualquer 
obra culinária, cuja construção não é, em absoluto, orientada de modo aleatório. 
2 O capítulo de sopas (paginas 11-39) serve como exemplo: na edição de 1874, este 
capítulo já está ampliado para “sopas, potagens, panadas e caldos”, incluindo as novas 
receitas. Outras adições à 5ª edição (provavelmente editada na década de 1860), 
anunciadas no prefácio e que se referem a quitutes brasileiros, também já se 
encontram incorporadas nos respectivos capítulos quando da edição de 1874. 
3 Para uma ideia da organização dos capítulos de Cozinheiro Imperial, organização esta 
semelhante à dos dois receituários portugueses de onde se originaram boa parte de 
suas receitas, cf. anexos 9, 10 e 11 de Couto, “Alimentação no Brasil imperial”.  
4 As duas outras fontes identificadas são Arte do cozinheiro e do copeiro (1822) e O 
cozinheiro completo (1849). 
5 Lima, Cozinheiro Imperial [1877], “Appendice”, 1-34. 
6 As informações sobre os hotéis de João da Matta estão na capa da obra. 

 Entre elas, estão receitas como a de 
massa folhada, molho bechamel, molho Robert e vol-au-vent. Mais do que as 
receitas em si — de herança claramente francesa —, o que mais chama a 
atenção na obra de Matta é o discurso de abertura feito pelo prefaciador, 
Alberto Pimentel. Nesse discurso, Pimentel elogia a “ação reformadora” de 
Matta, originada graças à contribuição das ciências: 
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 “Desde que a civilização moderna estabeleceu 
correntes internacionais que fluem e refluem (...), 
desde que soou a hora da grande fermentação 
intelectual, uma ideia lançada do topo da torre 
inclinada de Pisa, de onde Galileu proclamou três leis 
sobre a gravidade, (...) atravessa o mundo como um 
pássaro migrante. Ora, essa ideia pode ser o germe de 
futuros progressos na química (...), na medicina (...) e 
na culinária também. Na culinária, sim senhores. Essa 
ideia pode ser um novo remédio (...) ou um novo 
prato.”1

 “Vai decorrido um século desde que as questões 
científicas hão tomado um caráter verdadeiramente 
novo (...) há cem anos que a cozinha portuguesa 
começou a transformar-se pela civilizadora influência 
da cozinha estrangeira.”

 

Pimentel continua: 

2

Essa cozinha estrangeira é a francesa, e o reformador é João da 
Matta, que “tem feito de Lisboa a miniatura de Paris”.

 

3 Embora se possa 
buscar traços das artes culinárias no ocidente desde a Antiguidade, a 
gastronomia, considerada um fenômeno social moderno, foi instituída no 
início do século XIX na França.4

                                                                 
1 Pimentel, prefácio em Matta, Arte de cosinha, xvii-xviii. 
2 Ibid., xix. 
3 Ibid., xiii e xxii, respectivamente. 
4 É nesse período, diz a pesquisadora Priscilla P. Ferguson, que “as artes culinárias 
moveram-se para a esfera pública e adquiriram a consciência pública que justifica sua 
identificação como ‘campo gastronômico’”. O campo culinário, segundo a autora, será 
então estruturado a partir da distinção entre seu produto material — a comida, os 
pratos e as refeições — e seus subprodutos críticos, intelectuais ou estéticos, que 
discutem, avaliam e debatem o produto original. Assim, a gastronomia construiu sua 
modernidade a partir desses discursos em torno da cozinha e do comer — ou, mais 
especificamente, por meio de textos que, fixando o produto culinário (cuja natureza é 
transitória) e dando-lhe existência além da esfera imediata de sua produção, 
funcionaram como “agentes-chave na socialização do desejo individual e na 
redefinição do apetite em termos coletivos”. Também de acordo com Ferguson, “a 
construção cultural que conhecemos hoje como cozinha francesa é, em grande parte, a 
consumação deste discurso, e foi este discurso, assegurado em textos, que consolidou 
a gastronomia como um campo”. Ferguson, “A Cultural Field in the Making,” 599-601 e 
610. 

 Assim, Pimentel lembra as palavras do 
magistrado francês Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), um de seus 
principais artífices: “o destino das nações depende da maneira porque se 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1501 - 

alimentam”1

 “A cozinha variada — e nenhuma como a francesa — 
é a mais salutar, a mais benéfica, e está provado que é 
também a mais civilizada, porque ela pressupõe 
conhecimentos sobre a composição química dos 
alimentos, sobre as mais graves funções fisiológicas, 
tais como a digestão, a respiração e circulação, 
finalmente sobre a higiene, esta ciência que os antigos 
tanto discursaram e os modernos tanto 
aperfeiçoam.”

. Pois as considerações de Pimentel quanto à “superioridade” da 
cozinha francesa sobre a cozinha portuguesa têm suas razões na ciência e, 
particularmente, na química:  

2

No final do século XVIII surgem várias propostas para explicar os 
processos nutricionais do ponto de vista químico. Em geral, procurava-se 
explicar como os quatro principais elementos da matéria orgânica – oxigênio, 
carbono, nitrogênio e hidrogênio – eram fornecidos ao organismo animal e 
como eram retidos ou eliminados.

   

E, para Pimentel, a química chega à cozinha francesa pela via da 
ciência alemã, ou seja, pelas ideias do químico Justus Liebig (1803-1873). 
Vejamos, resumidamente, quais eram essas ideias.  

JUSTUS VON LIEBIG E A CENTRALIDADE DA MATÉRIA ANIMAL 

3 Isto implicava entender os processos da 
digestão, da transformação dos alimentos em substâncias corporais, da 
quebra dos constituintes no corpo e da geração de calor. Uma das ideias que 
ganhou destaque a partir do início do século XIX foi a de que as substâncias 
alimentares ricas em nitrogênio — ou azotadas — passaram a ser 
consideradas um fator nutritivo fundamental. Quanto maior a presença de 
azote (como o nitrogênio era, então, chamado), mais nutritivo seria o 
alimento.4

A noção do nitrogênio como elemento nutritivo fundamental seria 
reforçada por Justus von Liebig

  

5

                                                                 
1 Matta, Arte de cosinha, x. 
2 Ibid., xiii. 
3 Santos, O desenvolvimento histórico da ciência da nutrição, 17. 
4 Em 1836, depois de determinar o conteúdo desse elemento nos vegetais, Jean-
Baptiste Boussingault (1802-1887) propôs que se considerasse o nitrogênio a medida 
do valor nutritivo de um alimento. Santos, 54. 

 em 1842, com a publicação de seu Animal 

5 Liebig estudou química em Erlangen. Aperfeiçoou seus estudos em Paris, onde 
trabalhou no laboratório de J. Gay-Lussac. Em 1824, retornou à Alemanha e tornou-se 
professor de Química na Universidade de Giessen. Em 1852, mudou-se para Munique 
para ocupar a cadeira de Química e lá permaneceu pelo resto da vida. Guggenheim, 
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Chemistry (Due thierchemie, oder die organische chemie in ihrer anwendung 
auf physiologie und pathologie). 

Nesta obra, a partir dos três princípios alimentares essenciais 
propostos por William Prout (1785-1850) — o sacárico, o albuminoso e o 
oleaginoso —, o químico alemão distingue os alimentos em dois grupos: 
plásticos (ou azotados, posteriormente identificados como proteínas) e 
respiratórios (não-azotados), a partir da consideração de que a única fonte de 
“força” para um animal era a “força química” obtida a partir dos alimentos. 
Segundo esta concepção, os alimentos plásticos eram representados pelas 
substâncias nitrogenadas animais ou vegetais, que seriam, então, convertidas 
em tecidos e fluidos animais.1 Já os respiratórios — que eram o amido, os 
açúcares e as gorduras —, seriam oxidados diretamente no sangue, 
produzindo calor.2

Em Animal Chemistry, Liebig sugere que as reações orgânicas internas 
de um animal, sua troca respiratória, sua ingestão de comida e a produção de 
calor eram fenômenos intimamente interdependentes.

  

3

Desafios às ideias de Liebig operaram nos 50 anos seguintes. Alguns 
estudiosos da época questionavam a necessidade de dietas ricas em alimentos 
nitrogenados. No final do século XIX, porém, a maioria concordava que os dois 
pilares de uma dieta saudável eram as comidas nitrogenadas e as 
carbonáceas. Os produtos eleitos nessa perspectiva foram a carne bovina — 
como a de maior concentração de nitrogênio entre as comidas nitrogenadas 
— e o trigo (como o melhor entre os carbonáceos), também rico em 
nitrogênio e contendo glúten, similar às proteínas animais.

  

4

A ênfase na carne como a principal fonte de nitrogênio também 
figurou nos guias franceses de nutrição do final do século XIX. Os britânicos 
eram considerados os maiores consumidores de carne, a despeito das 
pesquisas que questionavam a supremacia deste alimento, e os vegetais 
continuaram como um acompanhamento de valor secundário na dieta 
inglesa.

 

5

A partir de 1844, Liebig publicou artigos e livros relacionados à 
alimentação, sendo o mais importante deles Researches on the Chemistry of 
Food, publicado na Inglaterra em 1847. Neste trabalho, Liebig declara que as 

 

                                                                                                                                              
Basic Issues of the History of Nutrition, 68. Smith, “JUSTUS LIEBIG,” in Arndt, Culinary 
Biographies, 240-2. 
1 Carpenter, Protein and Energy, xi. 
2 Guggenheim, 18, e Santos, 65 (para detalhes sobre as teorias metabólicas de Liebig, 
cf. páginas 59-68). Entre os séculos XVII e XVIII, vários estudiosos perseguiam a ideia de 
que, enquanto parte do alimento ingerido era utilizada para repor o desgaste dos 
tecidos ou fornecer matéria para o crescimento, outra parte forneceria “combustível 
para a chama da vida” e seria a fonte de calor animal. Carpenter, xi.  
3 Guggenheim, 16. 
4 Laudan, “Power Cuisines”, 3.  
5 Neill, “Finding the ‘Ideal Diet’,” 4. 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1503 - 

substâncias mais importantes para a nutrição estavam nos líquidos da carne, e 
eram perdidas durante a fervura ou quando assados. Assim, recomendava o 
beef tea, um caldo frio composto pelos sucos da carne, originando um valioso 
restaurativo. Se fosse fervido, formaria um extrato concentrado que poderia 
ser reconstituído numa sopa com a adição de água fervente. O beef tea era 
particularmente indicado para doentes e trabalhadores.1

Muitos hospitais adotaram as recomendações dietéticas de Liebig 
para pacientes convalescentes. Em 1865, apareceu no mercado um extrato de 
carne comercializado pelo próprio químico alemão, e que teve enorme 
impacto na Europa. Com o consentimento de Liebig,

 

2

O extrato de carne da Liebig Extract of Meat Company era um fluido 
espesso, marrom-escuro, com aroma potente e que poderia ser facilmente 
reconstituído em bebidas, sopas e outras receitas. Sua garantia de qualidade, 
portabilidade, conveniência e nutrição pareciam oferecer uma solução para os 
milhares de europeus que não podiam consumir carne.

 Georg Christian Giebert 
(?-1874), engenheiro alemão que construíra ferrovias no Brasil e no Uruguai, 
montou naquele ano em Londres, após uma experiência de venda do produto 
em pequena escala, a empresa Liebig Extract of Meat Company. A companhia 
rapidamente montou subsidiárias em cidades européias, nos EUA, na Austrália 
e na América Latina. No final do século XIX, havia se tornado uma das maiores 
empresas de criação de gado do mundo.  

3

Alguns pesquisadores destacam a presença das ideias de Liebig em 
livros de cozinha da segunda metade do século XIX.

 

4 De acordo com o 
historiador Mark Finlay, Manual of Domestic Economy, de John Henry Walsh, 
Chemishe koch, de Hermann Klencke, e Mrs. Hale’s New Cook Book, de Sarah 
Hale, abraçam as teorias químicas de Liebig ou relacionam a cozinha à 
química.5

                                                                 
1 Smith, “JUSTUS LIEBIG,” in Arndt, 241; Brock, Justus von Liebig: The Chemical 
Gatekeeper, 222.   

  

2 Ao permitir à companhia usar seu nome, Liebig recebeu uma larga quantia em 
dinheiro e a diretoria, bem como um salário. Smith, “JUSTUS LIEBIG,” in Arndt, 241. 
3 Finlay, “Early Marketing of the Theory of Nutrition,” 49 e 58. Para a história da Liebig 
Extract of Meat Company, do processo de elaboração do extrato de carne e do 
contexto da época, cf. Brock, 224-33. A norteamericana Sarah Hale (1788-1879), uma 
das mais influentes mulheres dos Estados Unidos no século XIX, comenta em seu 
popular The Good Housekeeper (1839) que a comida animal “fortalece a razão ou o 
cérebro, o órgão da mente, melhor do que vegetais podem fazer.” Laudan, “Power 
Cuisines,” 4, e Longone, “SARAH JOSEPHA HALE,” in Arndt, 198.  
4 Finlay, 54-5, e Brock, 233-8. 
5 Finlay, 55. Outras informações dão conta de que a Liebig Extract of Meat Company 
também promoveu seu produto a partir de receituários, como Improved and Economic 
Cookery, publicado em 1870 e da autoria da escritora de culinária Henriette Davidis 
(1801-1876), e o Modern Cookery: Liebig Company’s Extract of Meat: A Collection of 
Recipes for Rich and Poor, de 1876. Smith, “JUSTUS LIEBIG,” in Arndt, 240-2.  
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Não causa estranheza, portanto, que a apresentação da cozinha de 
João da Matta por Alberto Pimentel tenha um discurso eminentemente 
químico. O prefaciador, inclusive, demora-se nessas explicações, já despojado 
da retórica com que abre o livro:  

 
“É geralmente sabido que as substâncias 

alimentares se podem dividir em duas classes: Alimentos 
azotados, chamados também plásticos ou albuminóides, 
que fornecem os princípios próprios a transformarem-se 
em sangue, e a repararem as perdas da economia pela 
renovação dos tecidos (...)”1

(1) Tabuleiro de forno, com dois dedos de borda” 

 
 
Depois de explicar a função dos alimentos respiratórios — e para, 

também, comprovar seus argumentos —, Pimentel pinça uma das receitas 
propostas pelo cozinheiro português, um “gateau de plomb á la Parisienne”, e 
a decupa em alimentos plásticos e respiratórios:  

“Gateau de plomb á la Parisienne  

Amassam-se muito bem 750 gramas de farinha, 2 
pitadas de sal fino, 120 gramas de açúcar fino em pó, 
4 gemas de ovos, 625 gramas de manteiga fresca, 2 
colheres de creme feito de leite, ovos, e açúcar e 2 
pitadas de baunilha em pó; depois de bem amassada, 
tende-se e coloca-se num palafrão (1), tendo-o 
rodeado com uma tira de papel untado em manteiga 
e seguro com um cordão, para que o papel não saia 
fora do seu lugar; doura-se este bolo por cima com 
ovo batido e no centro faz-se-lhe uma marca redonda 
com um corta-massa; mete-se depois em um forno 
forte por espaço de 2 horas. Este bolo deve-se comer 
frio; em estando frio cobre-se com o seguinte 
preparo, a que se chama glaçar: batem-se umas claras 
d’ovos com açúcar e 1 pitada de baunilha, até ficarem 
bem grossas; cobre-se este bolo com o auxilio de um 
pincel de penas. 

2

                                                                 
1 Matta, xiii. 
2 Ibid., xv-xvi. A receita transcrita por Pimentel está, também, na página 88 do livro de 
Matta.  

 

 “Ora”, diz Pimentel, “analisando a receita acima transcrita, acho que 
o gateau de plomb à la parisienne contém: 
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Farinha – alimento respiratório 
Açúcar – alimento respiratório 
Ovos (albumina) – alimento plástico 
Leite (caseína) – alimento plástico 
Manteiga – alimento respiratório (...)”1

ARNDT, Alice, ed. 2006. Culinary Biographies. A Dictionary of the World's 
Great Historic Chefs, Cookbook Authors and Collectors, Farmers, 
Gourmets, Home Economists, Nutritionists, Restaurateurs, 
Philosophers, Physicians, Scientists, Writers, and Others Who 
Influenced the Way We Eat Today. Texas: Yes Press.  

BROCK, William H. 1997. Justus von Liebig. The Chemical Gatekeeper. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 
 

Várias das receitas do livro de Matta foram rapidamente 
incorporadas ao Cozinheiro imperial um ano depois — na edição de 1877, a 
última do livro a sofrer alterações. Entretanto, todo o discurso ancorado na 
química e que apresenta a cozinha de Matta, dando-lhe sentido, não é 
reproduzido ou, mesmo, mencionado em Cozinheiro imperial. Para o livro 
brasileiro, migram apenas as receitas — 79 no total —, além de um glossário 
de termos culinários e uma lista de pratos de banquetes. Ainda assim, sua 
presença está justificada pelo caráter de modernidade e civilidade conferido 
pela “superioridade” da cozinha francesa e, principalmente, pela via da 
química.  
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É bem conhecida, já desde o século XVI, a variedade das plantas 

medicinais nativas das Américas de uma forma geral e do Brasil em particular. 
Algumas das espécies com propriedades medicinais – como a quina, por 
exemplo – acabaram por trazer grandes fortunas aos comerciantes ibéricos, 
notadamente do Reino Espanhol. Aliás, o  conhecimento nativo das plantas 
medicinais atraiu os súditos espanhóis desde o primeiro século da 
colonização, ensejando ações do governo, que visavam, não apenas a coleta  e  
a comercialização, como também a ampliação do conhecimento de novas 
espécies e seus usos. Por isso mesmo, as farmacopeias e matérias médicas 
espanholas acabaram por incluir uma série de plantas que mais tarde se 
tornariam conhecidas em outras partes da Europa.1

Em Portugal, no entanto, pouco se divulgava sobre esse 
conhecimento. Por um lado, quer nos parecer que não fazia parte dos 
interesses do governo um extenso levantamento dos saberes nativos sobre as 
plantas, ou mesmo outros produtos naturais, que não fosse relacionado aos 
metais preciosos, como o ouro e a prata. E, por outro, quando, finalmente, no 
terceiro quartel do século XVIII foram incentivadas as “viagens filosóficas”,  os 
relatórios dos naturalistas a serviço da coroa deveriam ser encaminhados 
diretamente à Metrópole – nem mesmo os representantes do governo 
português no Brasil podiam ter acesso a tais documentos –, pois eram 
considerados segredos de estado.

     

2

Dessa forma, as farmacopeias portuguesas e brasileiras acabaram por 
abrigar bem poucas plantas nativas do Brasil e da América. E, especialmente 
quanto ao Brasil, ainda no século XIX, os boticários que aí atuavam tinham 

  

                                                                 
1 González Bueno & Rodríguez Nozal , Scientific Knowledge and power in the Illustrated 
Spain. 
2 Ferraz, Relatos de viagens: a trajetória dos textos sobre o Brasil; Alfonso-Goldfarb, 
Viajeros y estudiosos. 
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como guia as farmacopeias portuguesas e francesas, uma vez que a primeira 
farmacopeia nacional seria publicada apenas no início do século XX, como 
veremos mais adiante.  

Nesse contexto, duas perguntas podem ser colocadas: 1- Por que em 
Portugal durante um longo período, e no Brasil até o início do século XX, se 
aceitou com facilidade a famacopeia estrangeira, apesar da existência de uma 
rica flora com especial destaque para as plantas medicinais? 2- Como, quando, 
quanto e através de que trabalhos as plantas medicinais brasileiras se 
tornaram conhecidas?  

Dar respostas, ainda que tentativas, a tais perguntas pode ajudar a 
compreender a escassez das plantas brasileiras nos receituários, farmacopeias 
e matérias médicas usadas em Portugal e no Brasil. 

Vamos realizar esse exercício abordando uma planta que até hoje é 
conhecida e apreciada por suas propriedades medicinais, além de outras, 
cosméticas, a copaíba (Copaifera L.) que, em suas diferentes espécies, é 
encontrada em várias partes do território americano, incluindo-se o Brasil. Um 
dos primeiros textos a tornar esta planta conhecida é elaborado por Pietro  
Martyr  d’Angleria, que havia recebido, de Carlos V da Espanha, a incumbência 
de relatar as descobertas dos espanhóis no “Novo Mundo”. Em um dos tomos 
de sua extensa obra, o bálsamo de copaíba é descrito a partir do relato do 
piloto de um dos navios enviados à América, como:  

 “[… um ] o piche que transpira das rochas, muito 
mais  duro  e  azedo  que  o  piche  da  árvore  [...] 
Essa terra também  produz piche  em  dois  tipos  de  
árvores,  como  no  Pinheiro, e outra chamada de 
Copeia. Não preciso falar do Pinheiro [...] Falemos, 
portanto, alguma coisa sobre  a  outra,  chamada  de  
Copeia,  também  se  colhe  piche  dela,  como  do 
pinheiro,  embora  alguns  falam  que  é  colhida  
destilando  ou  gotejando  a madeira  quando  
queima.  É  algo  estranho  ouvir  isto  último,  e  
como  uma provisão necessária da natureza é 
mostrada nela.” 1

                                                                 
1 Para este trabalho consultamos a obra de P.M. Anghiera, em sua tradução inglesa: 
The  Decades 134r; sobre o bálsamo de copaíba ver também; Alfonso-Goldfarb, Ferraz 
e Beltran, Substitutos do ‘novo’ mundo para as antigas plantas raras. 

 

Certamente, esta é uma entre muitas descrições do bálsamo de 
copaíba. Mas, cabe mencionar especialmente uma feita por José de Anchieta, 
numa carta, escrita em 1560, ao Prior da Companhia de Jesus, que estava 
desejoso de receber informações sobre as terras até então desconhecidas. Ao 
referir-se à província de São Paulo, Anchieta descreve algumas plantas de uso 
medicinal, entre elas a copaíba, dizendo:   
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“De entre as árvores, uma parece digna de menção 
(posto que haja outras que destillam um liquido, 
similhante a resina, e que serve para remédio) a qual 
distilla um succo delicadíssimo, que alguns querem 
que seja bálsamo; o qual,  a  principio  pelos  furinhos,  
feitos  pelo  caruncho,  ou  também  pelas incisões  
abertas  com  facas,  ou  machadinhos,  corre  como  
azeite,  depois, coagulando-se,  parece  apresentar  a  
apparencia  de  bálsamo:  o  cheiro  que desprende 
não é muito forte, mas agradabilíssimo; e é excellente 
para curar feridas, porque nem mesmo restam 
vestígios de cicatrizes, como dizem que se provou 
pela experiência.”1

A existência dessa descrição é muito importante para a pesquisa que 
estamos realizando, pois os jesuítas eram exímios conhecedores das riquezas 
da América Portuguesa, notadamente das plantas de uso medicinal. Como 
parte de suas atividades de evangelização, os jesuítas mantinham em seus 
colégios uma botica onde distribuíam remédios preparados localmente, a 
partir de drogas nativas. E por isso mesmo, procuravam conhecer a rica 
natureza brasileira e sua utilização pelos indígenas.

 

2

Esse texto de Anchieta poderia ter servido de fonte aos médicos, ou 
mesmo boticários, que tivessem interesse em introduzir em suas 
farmacopeias uma planta tão cobiçada como a copaíba, mas, ao permanecer 
inédito até 1898, para o público em geral, pouco contribuiu para a divulgação 
do conhecimento sobre esta planta.

 

3

Se lembrarmos que, em grande parte, os textos sobre o Brasil foram 
elaborados por estrangeiros e publicados em suas línguas maternas (quando 
em português, estes datam, quase sempre, do século XIX) poucas seriam as 
fontes disponíveis para a elaboração de uma farmacopeia que desse lugar de 
destaque às plantas brasileiras.

  

4

Assim, em 1716, Jean Vigier (1662-1723), boticário e comerciante de 
drogas de origem francesa, residente em Lisboa, publicou nesta cidade, a 

 O que, de certa forma, justificaria a 
dificuldade em se elaborar um texto com essas características e sua 
inexistência até meados do século XVIII no Reino Português. 

                                                                 
1 Anchieta, Cartas Inéditas, 43. 
2 Leite, Artes e Ofícios dos Jesuítas no Brasl, 86. 
3 No entanto, ao conhecermos a prática dos jesuítas de trocar entre eles mesmos as 
informações obtidas nas diferentes regiões onde se estabeleceram até o século XVIII, 
podemos dizer que, ao menos entre os padres da Companhia tais descrições ajudaram 
a tornar mais conhecidas substâncias como o bálsamo de copaíba. 
4 Ferraz, Relatos de viagens: a trajetória dos textos sobre o Brasil.  
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Pharmacopea Ulyssiponense, galenica e chymica,1 considerada a “primeira 
obra em português que tratava em profundidade as operações que intervêm 
nas preparações de medicamentos químicos”.2 As primeiras cinco partes desta 
obra já foram descritas e analisadas pelos estudiosos portugueses J.P.S. Dias e 
J.R. Pita que reconheceram dois textos de N. Lémery como “inspiração” para 
sua elaboração: o Cours de Chimie e a Pharmacopée universelle. 3

Na sequência dessas cinco partes, encontramos, na Pharmacopea de 
Vigier, entre outros textos, um “Tratado das virtudes, e descripcoens de 
diversas plantas, & partes de animaes do Brasil, & das mais partes da América, 
ou Índia Occidental, de algumas do Oriente descubertas no ultimo século”. 

 

4

Essa parte da farmacopeia de Vigier é, sem dúvida, a que mais 
interessa a esta pesquisa.  Ela traz cerca de uma centena de plantas 
denominadas “próprias” do Brasil, ou seja, que podiam ser encontradas nesse 
país, mas nem todas nativas. Entre as consideradas nativas encontram-se: 
ananás, andira ou angelim, caju, guiti (saboneteira), ibirapitanga (nosso pau-
brasil, mencionado pois existiria uma espécie brasileira ao lado das orientais), 
jabotapita, bálsamo de copaíba, jacoacanga ou fedegosa, genipapo, 
iparandiba, mamanga, manacá, mangaba e manobi, por exemplo. 

  

5

Como a informar quais teriam sido as fontes para composição deste 
“Tratado”, lê-se, em seu subtítulo, que os conhecimentos foram “tirados de 
Guilherme Pison, Monardo, Clusius, Acosta, & de outros”

 

6

                                                                 
1 A partir deste ponto, sempre que citarmos uma obra no corpo do texto, a referência 
completa será dada Bibliografia final.  

. Entre esses outros, 
após uma análise do texto, encontramos J. de Lery e A. Thevet, que, assim 
como W. Piso, haviam estado no Brasil, em períodos diferentes. Ou seja, são 
mesmo, notadamente, textos estrangeiros, que oferecem as informações 
sobre as plantas do Brasil, pois, como vimos, raros eram os textos portugueses 
sobre o assunto.  

Assim, tendo como base o título e a consulta à parte onde 
encontramos as plantas brasileiras, poderíamos dizer que os relatos dos 
viajantes e estudiosos como Piso e outros, teriam sido as fontes de Vigier. No 
entanto, nossa pesquisa aponta outra direção, e, mais uma vez, é a voz de N. 
Lémery que se manifesta se apurarmos nossa escuta, como veremos a seguir. 

2 Dias & Pita, L’influence de la pharmacie et de la chimie francaise au Portugal au XVIIIe 
siècle, p. 87. 
3 Ver Dias & Pita, op. cit.; Dias, A Farmácia em Portugal nos séculos XVII e XVIII;  a 
mesma farmacopeia de Vigier, seria, ainda uma reelaboração de outra obra sua, 
anterior, intitulada Tesouro Apolíneo, Galênico , Químico, Cirúrgico, Farmacêutico, ou 
Compêndio de Remédios para ricos e pobres, ver: Filgueiras, A influência da Química 
nos saberes médicos acadêmicos e práticos do século XVIII em Portugal e no Brasil. 
4 Vigier, Pharmacopea; o Tratado inicia-se à p. 391. 
5 Vigier. Pharmacopea, passim.; as plantas aparecem em ordem alfabética. 
6 Vigier. Pharmacopea Ulyssiponense, p. 391. 
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Abordemos, brevemente, a extensa produção desse boticário e 
professor francês, iniciando por sua Pharmacopée universelle, contenant 
toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la médécine, tant 
en France que par toute l’Europe farmacopéia. Já nas páginas iniciais, 
encontramos a informação de que sua farmacopeia se compõe de cinco 
partes. As quatro primeiras fazem parte desta publicação e a quinta: “que será 
a sequência dependente desta Obra, abarcarei todas as Drogas simples, 
tratarei de cada uma em particular, e as arranjarei em ordem alfabética, para 
servir de Dicionário onde se encontrarão seus nomes,  etimologia, origem, 
seleção, qualidades, & os princípios Químicos que contêm.”1

De fato, um ano depois de ver esse texto sair dos prelos, mais 
exatamente em 1698, Lémery dá a público o: Traité universel des drogues 
simples mises en ordre alphabétique... ouvrage dépendant de la Pharmacopée 
universelle, obra em que as plantas americanas – e, entre elas as do Brasil – 
aparecem em grande quantidade. Uma análise e o cotejamento das plantas 
“brasileiras” constantes no Traité  de Lémery com as presentes do “Tratado” 
de Vigier (mencionadas acima como exemplos) nos apontou um quadro 
interessante. A saber: o texto de boticário e droguista estabelecido em Lisboa 
tem uma ligação profunda como o livro de seu provável mestre francês. É fato 
que Vigier fez uma seleção entre os verbetes da obra francesa, pois seu 
“Tratado” fazia parte de uma Farmacopeia Ulissiponense, e não “universal” 
como a de Lémery, mas o texto em português é praticamente uma tradução 
de trechos do francês, da mesma forma que, já se verificou, nas demais partes 
da obra de Vigier.

  

2

Anos depois de Vigier, vamos encontrar a que é considerada como a 
primeira farmacopeia, escrita por um súdito português, a dar certa ênfase a 
plantas do Brasil. Trata-se do texto de Manoel Rodrigues Coelho, a 
Pharmacopea Tubalense, publicada em 1740, em que encontramos citadas 
praticamente as mesmas plantas encontradas no texto de Vigier. A diferença, 
entretanto, é que Coelho não indica suas fontes, a não ser relativamente a um 
número ínfimo de casos, dificultando, assim, seu reconhecimento.

 
 Assim, se quisermos colocar nossas conclusões mencionando fontes, 

podemos dizer que os textos de Piso, entre outros, foram antes fontes de 
Lémery do que Vigier .  

3

Como se vê, o fato de termos aqui um texto elaborado por alguém de 
origem portuguesa não foi suficiente para que as plantas brasileiras tivessem 
lugar de destaque entre as europeias em Portugal. Por um lado, a distância a 
ser transposta para fazer chegar as drogas brasileiras aos portos da Península 
Ibérica, que as fazia deteriorar, certamente desencorajava os comerciantes. 

  

                                                                 
1 Lémery, Pharmacopée, op. cit., Preface, não numerado.  
2 Ver Dias & Pita, op. cit.  
3 Ver, os diversos verbete, colocados em ordem alfabética da Pharmacopea de  Coelho.   
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Por outro, novamente nos defrontamos com a falta de informações fidedignas 
sobre tais plantas, dificultando sua inclusão num texto de farmácia. 

Finalmente, em 1794, foi publicada a primeira farmacopeia oficial 
obrigatória em Portugal. Trata-se da Pharmacopea Geral para o Reino, e 
Domínios de Portugal. O autor desse texto estaria cumprindo algo ordenado 
cerca de 20 anos antes, quando da reforma pombalina da Universidade de 
Coimbra. Ou seja, desde essa época se esperava a publicação de um texto que 
servisse para a instrução e exame dos boticários, a ser elaborado pelo 
professor de matéria médica.  

A primeira edição foi publicada sem o nome do autor, Francisco 
Tavares, professor de Matéria Médica e Arte Farmacêutica da Faculdade de 
Medicina, da Universidade de Coimbra.1 Nessa época, seria esperado que o 
número das plantas brasileiras numa farmacopeia composta em Portugal 
aumentasse, pois, vários naturalistas já haviam viajado pela colônia fazendo 
seus levantamentos. No entanto, entre os 168 símplices do reino vegetal, 
encontram-se 30 de origem africana e 24 de origem americana, sendo que, 
dentre esses últimos, poucos são brasileiros. Como observa um estudioso da 
história da farmácia em Portugal, Tavares teria se baseado, em grande parte, 
para compor seu trabalho, na Pharmacopoea Edimburgensis e também na 
Pharmacopoea Suecica.2 Dessa forma, a incorporação das drogas americanas 
nessa farmacopeia deve ter-se dado principalmente pelo fato de elas já 
fazerem então parte de diferentes farmacopeias europeias.3

Na verdade, referir-se à elaboração de uma farmacopeia para o Reino 
Português leva a pensar também no Brasil, uma vez que até 1808, tudo que 
dissesse respeito à farmácia no Brasil, vinha como ordem de Portugal. Pois a 
política adotada para a colônia trouxera dificuldade, e havia mesmo tornado 
impossível, o estabelecimento de escolas que fossem muito além das 
primeiras letras. As várias tentativas de criação de cursos superiores foram 
sistematicamente proibidas. Da mesma forma, não se podiam estabelecer 
prelos, e as importações de livros eram severamente controladas.

 Ou seja, não 
teriam sido, à primeira vista, as descrições e os trabalhos de estudiosos 
nativos, as fontes de trabalhos como o de Tavares. Uma análise mais 
aprofundada poderia indicar suas fontes não explícitas, mas isso deixaremos 
para outra ocasião.  

4

                                                                 
1 Dias,  De Pombal ao Estado Novo: A Farmacopeia Portuguesa e a História (1772-
1935).  
2 Pita, Farmácia, Medicina e Saúde Pública em Portugal (1772-1836), pp. 204, 224-5.  
3 Ibid., pp. 222.   
4 Ferraz, As ciências em Portugal e no Brasil, passim. 

  
A mudança da sede da Corte Portuguesa para a Brasil viria a trazer 

novidades para a tão pacata vida nos trópicos. As medidas tomadas em 
seguida ao desembarque visavam  dotar a colônia americana da infraestrutura 
mínima para o funcionamento da sede do governo.  
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Ocorre assim, no mesmo ano da chegada da Família Real ao Brasil, a 
criação dos primeiros “cursos” em medicina, e consequente nomeação de 
professores, com a ordem de que estes professores elaborassem os 
compêndios a serem seguidos suas aulas.1

Dentre as poucas cadeiras dos “cursos” médicos em funcionamento 
encontramos, no Rio de Janeiro, a de “medicina clinica teorica e pratica” cujo 
professor deveria ensinar, ainda, “os principios elementares de materia 
medica e famaceutica” aos estudantes de cirurgia, ao cirurgiões do Exército e 
da Armada e aos aspirantes a boticário.

 

2

Com vistas a cumprir o determinado no decreto de sua nomeação, 
Bomtempo escreve os Compendios de Materia Medica, que sairiam a público 
em 1814. Para sua elaboração, Bomtempo procurou ter como fonte um texto 
que trouxesse “uma fisiologia sensata e análoga à razão”, reconhecendo-a no 
trabalho de Erasmo Darwin, conforme está apresentada em sua Zoonomia.

  
Como professor para essa cadeira, foi nomeado José Maria 

Bomtempo (1774-1843), ex-aluno da Universidade de Coimbra, onde cursara 
Filosofia Natural e Medicina. Antes de seguir para o Brasil, Bomtempo 
estivera, por dez anos, a serviço do governo português, atuando como médico 
na África, onde as condições adversas com que se defrontou deram-lhe 
experiência para seu trabalho na América.  

3

Seguindo as ideias de Darwin, aqui expostas de forma extremamente 
resumida, Bomtempo considera o corpo vivo como dotado de propriedades 
que podem ser excitadas através de diversos estímulos, a saber, a 
irritabilidade, a contractibilidade e a sensibilidade. Disso resultaria um 
movimento responsável pela vida animal.

  

4

Quando as propriedades vitais se encontram alteradas, é necessário 
lançar mão de remédios que atuam estimulando ou debilitando os fluidos do 
corpo. A doença se manifesta, assim, como desordens de irritação, sensação, 
volição e associação, devendo os diversos remédios agirem sobre os estímulos 
irritativos, sensitivos, volitivos e associativos.

 

5

                                                                 
1 Para alguns outros detalhes sobre as cadeiras da Medicina, Ferraz, As ciências em 
Portugal e no Brasil, op. cit., pp. 191 et seq. 
2 Ibid., pp. 192 et seq., onde são discutidos os diversos instrumentos publicados no 
sentido de legislar essas questões. 
3 Bomtempo, Compendios de Materia Medica, p. ix; o texto de Darwin é Zoonomia, or 
the Laws of Organic Life, aqui referido através da 4a. edição americana. É interessante 
notar que Henrique Xavier Baeta fez publicar, em 1806, o Rezumo do Systema de 
Medicina e tradução da Mattéria Médica do Dr. Erasmo Darwin. Breves comparações 
entre os textos de Bomtempo e de Baeta, mostram-nos semelhanças consideráveis.  
4 Bomtempo, Compendios de Materia Medica, pp. 1-2.  
5 Idem, p. 3. 

 Obedecendo esta ordem e suas 
subdivisões, os remédios são classificados, por Bomtempo, em: nutrientes, 
incitantes, secernentes, sorbentes ou absorbentes, invertentes, revertentes e 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1516 - 

torpentes ou sedativos. Mais uma vez, e como não poderia deixar de ser, tem-
se o mesmo quadro apresentado por E. Darwin.1

A segunda parte do texto de Bomtempo traz a "Matieria medica dos 
simples, ou descripção das substancias estrahidas dos três reinos da 
natureza"

  
Remédios pertencentes a um mesmo grupo serviam para curar 

doenças do mesmo tipo, o que facilitava o trabalho do médico que nem 
sempre dispunha em terras tão longínquas como o Brasil, da variedade dos 
simples utilizados em terras europeias.  

De toda forma, uma teoria que limitava as causas das doenças – e, 
em consequência, o número de remédios necessários para curar um grande 
número de enfermidades – casava-se perfeitamente com a Farmacopeia 
Geral, de Francisco Tavares, que não estendia o número de simples. Uma 
abordagem, sem dúvida, adequada aos estudantes de medicina no Rio de 
Janeiro, que não se encontravam em condições para um aprofundamento nas 
teorias médicas.  

2

A lista de plantas apresentadas por Bomtempo traz como “próprias 
do Brasil” muitos vegetais introduzidos na América, como o gengibre, a 
pimenta, a noz moscada, o absinto e a laranja. O mesmo adjetivo é usado para 
as plantas que são de fato nativas do Brasil e de outras regiões americanas, 
como a quina e certas espécies de salsaparrilha. Apenas a copaíba é designada 
“nativa do Brasil”. Esse vegetal, como se sabe, apresenta diversas espécies 
provenientes de diferentes partes das Américas e não apenas das terras 
brasileiras.

, em que as plantas aparecem em ordem alfabética, com seus 
nomes comuns e botânicos, com uma descrição e designação do local de 
origem. Além disso, o autor discute suas propriedades medicinais de acordo 
com a classificação de Darwin, descrita acima.  

3

As restrições são certamente – e mais uma vez – impostas pela 
farmacopeia oficial que, até 1837, é a do Dr. Tavares. Nesta data, uma nova 
legislação determina que também o Codex Medicamentarius, francês, fizesse 

  
Esvai-se, dessa forma, a esperança de ter, oficialmente, junto a uma 

cadeira específica da medicina no Brasil, a abordagem das plantas brasileiras. 
É fato que nos casos anteriores, em que o espaço analisado é Portugal, 
poderia se constituir em dificuldade ter à mão as espécies medicamentosas de 
origem americana em estado de conservação adequado para o uso. No 
entanto, agora estamos tratando do Brasil, onde seria mais fácil obter as 
plantas nativas e não as europeias. Mas o quadro permanece o mesmo.  

                                                                 
1 Idem, pp. 4 et seq. Darwin, Zoonomia, vol. 1, parte III. Para mais detalhes sobre as 
idéias de Darwin, ver: Ferraz, Medicina en Brasil-Reino: El trabajo de José Maria 
Bomtempo e Idem, Matière Médicale luso-brasilienne au début du XIXe. Siècle.  
2 Bomtempo, Compêndios de matéria Medica, a partir da p. 26.  
3 Ibid., passim.; ver ainda uma discussão sobre o bálsamo de copaíba em Alfonso-
Goldfarb, Ferraz e Beltran, Substitutos do ‘novo’ mundo.  
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parte das obras obrigatórias de consulta. Uma “farmacopeia brasiliense” só 
passaria a ser mencionada pela legislação anos mais tarde.1

A reforma dos estudos de medicina no Brasil (Rio de Janeiro e Bahia), 
promulgada em 1832, cria um curso farmacêutico, obrigatório a todos os que 
pretendessem se estabelecer no ramo. A legislação concernente diz que, no 
terceiro ano, os alunos deveriam seguir uma cátedra em que se discutiria a 
“Materia médica, especialmente a brasileira, farmácia e arte de formular”. 
Essas indicações, que poderiam estar criando as possibilidades do estudo das 
plantas brasileiras, parecem, no entanto, nunca terem saído do papel. Tanto 
que, alguns anos mais tarde, em 1836, Ezequiel Correa dos Santos, ao 
defender, na Academia Imperial de Medicina, a criação de escolas de farmácia 
em várias províncias do Brasil, lamenta não se possuir um código farmacêutico 
brasileiro, acrescentando: “Não é mais vergonhoso que para conhecermos a 
energia medicamentosa dos produtos naturais da terra em que nascemos 
estejamos na dependência de alheios escritores?”.

 

2

Curiosamente, o único lugar onde aparecerá uma lista de plantas 
brasileiras é o Código Pharmaceutico Lusitano, da autoria de Agostinho Albano 
da Silveira Pinto, que traz, em sua quarta edição de 1846, um “segundo 
catálogo”: “D’algunas plantas Brasiliensis em uso médico no Brasil, que devem 
ter lugar em qualquer materia médica”. O autor diz ter incluído tal catálogo, 
após saber que a Academia Imperial de Medicina havia declarado sua obra 
como o Código Farmacêutico provisório no Brasil. Silveira Pinto teria utilizado 
como fonte para compor o catálogo as obras de Jacquin, Martius e Geoffroy 
de Saint Hillaire, os trabalhos de José Mariano da Conceição Veloso e Leandro 
do Sacramento,  além de memórias de médicos estabelecidos no Brasil. 

  

3

Os esforços para se ter uma farmacopeia nacional onde figurasse, 
finalmente, as plantas medicinais brasileiras se estendem pelo restante do 
século XIX e alcançam o seguinte. Apenas em 1917, um dos estados 
brasileiros, São Paulo, passou a ter uma farmacopeia obrigatória, finalmente 
elaborada com base em estudos atuais das plantas medicinais.

  

4

                                                                 
1 ,  pp.  xxiv et seq.  

 Por um lado, 

2 - -
(1851)”, 

(http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br); Discurso lido na sessão de 30 de junho, e 
publicado na Revista Médica Fluminense, de 1836, apud Santos, Passando da doutrina 
à prática: Ezequiel Corrêa dos Santos e a farmácia nacional, p. 1040. A primeira escola 
de Farmácia só viria a ser criada em 1839, em Ouro Preto. 
3 Silveira Pinto, Código Pharmaceutico Lusitano, pp.  xvi e xxxxiii. 
4 Trata-se da Pharmacopea Paulista; a correspondente brasileira esperaria ainda alguns 
anos: Pharmacopeia dos Estados Unidos do Brasil.    

 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/�
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já não mais serviam como fontes os relatos de viajantes e naturalistas. Por 
outro, as plantas nativas foram progressivamente eliminadas, dando lugar aos 
compostos sintéticos de fabricação controlada. Perdera o sentido, para a 
farmácia oficial, buscar documentos antigos – estrangeiros ou 
portugueses/brasileiros – para servirem de fonte para uma farmacopeia. De 
qualquer forma, atualmente, movimentos envolvendo grupos 
interdisciplinares procuram, de muitas maneiras, resgatar um conhecimento 
que deixou de ser registrado em períodos passados e que faz parte apenas de 
um saber transmitido oralmente.  
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O pintor brasileiro Pedro Américo de Figueiredo e Mello, autor da 

popular tela Independência ou Morte (1888), celebrando a independência 
política da nação, teve um percurso intelectual fora do comum. Em Bruxelas, 
terminou seus estudos universitários com a defesa em 1868 da tese intitulada 
La Science et les systèmes, questions d’histoire et philosophie naturelle. Além 
de inusitada para quem construiu, com o apoio de Pedro II, uma carreira de 
pintor semi-oficial do império brasileiro, essa tese trata de um campo em que 
poucos brasileiros se atreveram a pisar naquela época. A definição de ciência 
e do método científico, conhecimento, empirismo e uso de hipóteses são 
noções hoje muito discutidas, mas aparentemente o filósofo-pintor não 
encontrou ressonância desses temas em sua terra natal. Essa discussão 
transcorria num círculo formado por pensadores cujas obras permaneceram 
longo tempo com restrita circulação no Brasil. Outro ponto a se refletir é o 
quanto dessas preocupações acerca de história e filosofia da ciência 
influenciou o trabalho pictórico do artista Pedro Américo. 

VIDA E OBRA ARTÍSTICA DE PEDRO AMÉRICO 

Há pouco esforço biográfico em torno de Pedro Américo de 
Figueiredo e Melo (1843 – 1905), quase sempre as informações vêm de um 
genro seu, sistematizadas também por Mello Jr. (1983, a matriz em que se 
apóiam diversos autores). Paraibano natural de Areias, foi aprendiz de 
desenho aos 10 anos na missão artística e científica de Louis Jacques Brunet, 
médico e naturalista francês contratado em 1850 pelo Museu Nacional para 
pesquisar as potencialidades da região nordeste do Brasil, sem entretanto 
chegar a organizar um relatório de suas pesquisas. Na Paraíba, onde conheceu 
Pedro Américo, Brunet recolheu diversas ocorrências de fósseis, deu as 
primeiras informações sobre os sedimentos triássicos do Rio do Peixe, 
pesquisou minérios, flora, fauna e inscrições rupestres.  

http://www.brejo.com/colunistas/wmview.php?ArtID=502�
http://www.brejo.com/colunistas/wmview.php?ArtID=502�
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Após viajar com a missão de Brunet, em que certamente adquiriu um 
gosto pela ciência e pela pesquisa, e incentivado pelo viajante francês, em 
1854, Pedro Américo mudou-se para a capital do Rio de Janeiro, onde estudou 
na Academia Imperial de Belas Artes. Em 1859 recebeu bolsa de D. Pedro II 
para se aperfeiçoar em Paris. Durante cinco anos estudou na Escola Superior 
de Belas Artes desta cidade, com mestres como Ingres, Vernet e outros. Nesse 
período freqüentou também aulas de Adolphe Ganot, diretor do Laboratório 
de Física da Sorbonne, bem como do fisiologista Claude Bernard. Produziu na 
capital francesa quadros, tais como Sócrates afastando Alcibíades do vício e a 
primeira versão de A carioca, ambos de 1864. Neste ano, Pedro Américo 
terminou o bacharelado em ciências naturais pela Sorbonne, com o trabalho 
Considerações filosóficas sobre as belas artes entre os antigos. 

Retornando ao Brasil, tornou-se professor de desenho da Academia 
Imperial de Belas Artes (1864). Em 1866 licenciou-se do cargo e voltou à 
Europa, desta vez para tirar o título de doutor em ciências na Universidade de 
Bruxelas em 1868, com a tese A ciência e os sistemas, questões de história e 
de filosofia natural, que será objeto do presente trabalho. A tese teria servido 
também para Pedro Américo conquistar um posto de professor assistente na 
Faculdade de Ciências daquela universidade, que não exerceu. Além disso, 
aventurou-se nesses anos a escrever trabalhos de cunho científico, dentre os 
quais se conta publicou um, discutindo hipóteses para explicar a luz zodiacal, 
fenômeno cuja origem continuaria matéria de debate por muito tempo, ainda 
no século XX. 

Em 1869 casou-se em Lisboa com Carlota, filha do conhecido pintor, 
escritor e diplomata Manuel de Araújo Porto Alegre, seu antigo professor na 
Academia do Rio de Janeiro. Voltando ao Brasil, tornou-se professor na 
Academia Imperial de Belas Artes, lecionando história da arte, estética e 
arqueologia (a partir de 1870). Entre 1870 e 1871, foi responsável pela revista 
de caricatura e crítica A Comédia Social. Licenciou-se novamente do cargo de 

Figura 1 – A batalha do Avaí (1877 - Museu Nacional de Belas Artes, 6 x 11 m) 
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professor para voltar à Europa e viveu em Florença entre 1883 e 1885.  
Realizou em 1877 um painel monumental de pintura histórica, A 

batalha do Avaí (Figura 1), referente à guerra da Tríplice Aliança (Argentina, 
Brasil e Uruguai) contra o Paraguai (1864-70). Essa foi uma pintura 
amplamente aclamada no Brasil e no exterior, onde já fora exibida antes de vir 
para o Brasil. Como enfatiza Cardoso (2008), o Brasil queria demonstrar que já 
se via como nação civilizada. Não dispondo de nada relevante para exibir em 
termos científicos ou técnicos, para o reconhecimento da nação era 
emblemático o sucesso internacional em artes, como a ópera (o que sucedeu 
com Carlos Gomes) e a pintura, justamente com Pedro Américo. Em A Batalha 
do Avaí, a descrição é de um esforço do conjunto, como deveria ser o da 
pátria celebrada na tela: oficiais superiores, oficiais menos graduados, 
soldados comuns, brancos e pretos - lembrando que nessa época uma parte 
da intelectualidade considerava justamente a nódoa do escravismo 
representar o que ainda impedia o Brasil de ser visto no exterior como país 
civilizado. Seria, porém, talvez um exagero enxergar por esse motivo nesse 
quadro um discurso de fundo republicano, e além do mais tanto o apoio como 
o ataque recebidos por Pedro Américo tiveram muito a ver com a política 
interna na Academia Imperial de Belas Artes e sua repercussões públicas do 
que com suas posições políticas pessoais. 

Figura 2 - Independência ou morte (1883 – Museu Paulista; 5,50 x 2,92 m) 
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Seu quadro mais conhecido, 
pelo menos dos brasileiros, é o famoso 
Independência ou Morte (1888 – 
também conhecido como O grito do 
Ipiranga) e que se encontra no Museu 
Paulista, da Universidade de São Paulo, 
pintado para celebrar a mítica 
proclamação por D. Pedro I, ou D. Pedro 
IV em Portugal, da independência 
política do Brasil da metrópole 
portuguesa, ocorrida em 1822. O 
quadro (Figura 2) foi inaugurado 
primeiramente em Florença, na 
presença do imperador brasileiro D. 
Pedro II, da rainha da Inglaterra, da 
rainha da Sérvia e outras autoridades. 
Para esse evento, escreveu seu autor 
uma longa exposição de motivos, em 
que explica e justifica a composição da 
obra, dando sua opinião sobre a feitura 
de quadros históricos, tendo em vista 
não só a história registrada dos fatos, 
mas também a fantasia do pintor e as 
finalidades sociais da pintura – texto 

reproduzido em Oliveira e Mattos (1999). Sua idealização do processo de 
independência, concentrado num momento singular e executado por um 
único homem, significativamente deixa à margem os que poderiam ser 
representantes do povo brasileiro, como o pequeno grupo no canto inferior 
esquerdo da tela. O quadro demonstrou ter grande apelo popular e veio a 
substituir no imaginário coletivo da maior parte da população brasileira 
qualquer outra descrição desse processo da independência. 

Pedro Américo fez ainda incursões como escritor de ficção, mas são 
consideradas obras menores e sem repercussão. Em 1890, devido à sua 
ligação com o imperador Pedro II, recém deposto pela República proclamada 
no ano anterior, desligou-se da antiga Academia Imperial de Belas Artes e 
elegeu-se deputado republicano por seu estado natal, a Paraíba. Uma 
acusação que o acompanhou desde essa época foi a de oportunismo, por sua 
tentativa de passar de pintor oficial do Império para o da República, 
especialmente quando pintou o impressionante quadro  (Figura 3) Tiradentes 
Esquartejado (1893), da figura histórica do conspirador da Inconfidência 
Mineira, que por essa época vinha sendo proposto e festejado como um herói 
republicano.  

Figura 3 – Tiradentes esquartejado 
(1893, Museu Mariano Procópio; 
165 x 270 cm). 
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Em penetrante artigo de 
Cláudia Valladão de Mattos (in 
Palhares, 2009), a tela Visão de 
Hamlet (também de 1893, Figura 4) é 
por ela analisada como uma possível 
figuração do arrependimento de que 
foram tomados muitos brasileiros em 
relação ao golpe de estado que 
redundou na República: o fantasma do 
pai seria o do monarca Pedro II, figura 
que afinal gozava de grande 
popularidade, aparecendo para o 
pintor, que seria o próprio Hamlet, 
indeciso de um lado entre a fidelidade 
que devia ao regime anterior e a seu 
antigo protetor na arte e, do outro 
lado, a adesão aos novos ventos 
republicanos, com que, aliás, já 
flertara ainda nos tempos do Império. 
Durante seu mandato como deputado 
da República, Pedro Américo 
destacou-se pela proposição de 
projetos de lei visando o 
estabelecimento de direitos autorais, 
bem como fez campanha em prol do ensino de artes nas escolas públicas. 
Insatisfeito com sua situação no Brasil, em 1894 passou a residir 
definitivamente em Florença, aonde veio a morrer em decorrência de doença 
antiga que o acompanhava, o beribéri.  

A TESE DE DOUTORAMENTO 

A tese de Pedro Américo sofreu uma crítica severa do intelectual 
brasileiro Sílvio Romero (1851-1914) em sua obra A filosofia no Brasil, de 1878 
(cf. Apresentação de José Flávio da Silva, in Américo, 1999). Para esse autor, 
assim como aparentemente para outros brasileiros que trataram dessa tese, 
ou a mencionaram, esta era um trabalho tão somente de filosofia. Os 
requisitos para um doutorado na época em que Pedro Américo fez sua defesa 
não eram em geral tão exigentes quanto se tornaram depois, em termos de 
originalidade, como, aliás, acontecia com mais força ainda em países como o 
Brasil. Propomos aqui, porém, uma leitura diferente: trata-se nada menos do 
que uma tese de epistemologia e isto passou inteiramente desapercebido, 
porque no país este não era um tema de conhecimento dos intelectuais da 
época e se hoje continua sendo ignorado como tal, é porque Pedro Américo 
não tem sido um tema de interesse para a história e a filosofia da ciência. 

Figura 4 – Visão de Hamlet (1893 – 
Pinacoteca do Estado de São Paulo; 95 
x 170 cm) 
 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1526 - 

A ciência e os sistemas é dividido em uma introdução, quatro 
capítulos e uma conclusão, que examinaremos sucintamente a seguir.  

Na introdução, o autor usa algumas definições de ciência então 
correntes, como a de D’Alembert na Encyclopédie, mas parece ter predileção 
por aquela dada pelo físico e epistemólogo André-Marie Ampère (1775-1836): 
“um grupo de verdades demonstradas pela razão, reconhecidas pela 
observação ou percebidas pela consciência”. A seguir passa a examinar os 
conceitos de “certeza” e “indução” dados por Francis Bacon, em seu Novum 
Organum. 

O capítulo I trata do método científico antes do Renascimento. 
Apoiando-se no naturalista Alexander von Humboldt (1769-1859), o autor 
afirma que a natureza está sempre em transformação, mas as suas leis não se 
alteram. Fala das concepções sobre a matéria de alguns dos pré-socráticos, 
para isso se valendo das observações do astrônomo e também filósofo da 
ciência teuto-inglês William Herschel (1738-1822). Expõe alguns princípios de 
Aristóteles e o critica como um cientista excessivamente dogmático. Seria 
superior à dele a ciência de Sócrates e Platão, superioridade que se deveria à 
observação da natureza, demonstrada também pelos artistas como Fídias e 
outros, mas observa que “a arte grega edificou seu ideal sobre a natureza, 
enquanto a filosofia edificou a natureza sobre o seu ideal”. Defende que 
quando a educação liberal houver substituído a história das glórias militares 
pela história do estabelecimento da verdade, “a arte e a ciência deixarão de 
ser consideradas funções hostis à atividade social”. Nessa defesa (e que é ao 
mesmo tempo uma aproximação interdisciplinar) da arte e da ciência, faz uma 
apologia de que o trabalho material dos artistas gregos foi depois desprezado, 
no modelo romano. Finalmente, considera que a ciência dos gregos teve seu 
ápice em Arquimedes. Roma, tirando poucas exceções como Lucrécio e Plínio, 
apenas se apoderou das criações gregas, suas únicas criações originais foram o 
arco e a abóboda. Analisando a Idade Média, Pedro Américo faz uma avaliação 
bastante equilibrada (e, mesmo hoje, ainda subestimada) da importância das 
obras científicas de Roger Bacon. Aproveita en passant para dizer que há 
países “(...) em que subsistem costumes medievais e bárbaros, como a 
escravidão”. Voltando ao desenvolvimento científico na Idade Média, dá 
grande ênfase à nova ordem que surge da contestação aos dogmas da 
arquitetura medieval, com Brunelleschi, que vai construir a grandiosa abóboda 
da catedral de Florença, sem madeiramento de formas e sem arcobotantes. 

No capítulo II, Pedro Américo aborda a criação da liberdade 
intelectual. Faz apresentação sucinta, mas razoavelmente abrangente, de 
Leonardo da Vinci, como mestre da observação e do experimentalismo. Suas 
referências para isso são as obras dos historiadores Jules Michelet (1798-
1874) e Edgar Quinet (1803-75). Ressalta com bastante propriedade a 
relevância de Michelangelo para a atividade cognitiva, e que é nisto 
comparado a Galileu. Mais um paralelo é levantado ao comentar a obra de 
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Rafael, quando diz Pedro Américo que suas madonas têm algo em comum 
com a ciência: “o espírito de liberdade, sem o qual o progresso da ciência seria 
impossível”, e que foi capaz de realizar uma revolução “sem nenhuma gota de 
sangue nem sombra de violência”. 

O capítulo III é dedicado à criação do método científico moderno. 
Pedro Américo adota a formulação de que a Renascença nega a Idade Média, 
vivendo em contradição permanente. Copérnico, por exemplo, contradiz o 
espírito de observação ao negar o testemunho dos sentidos (cita em profusão 
também o Galileu dos Diálogos). Observa que a teoria do sistema 
heliocêntrico já havia sido desenvolvida pelos pitagóricos e por Aristarco na 
Antigüidade, sendo conhecida em universidades italianas na Idade Média e foi 
novamente reafirmada antes de Copérnico por Nicolau de Cusa. O livre pensar 
que caracteriza a atividade estética do artista na Renascença se transfere 
então para o cientista. Faz a seguir uma boa retrospectiva de Galileu, 
ressalvando que a controvérsia que o envolveu não era de religião, pois os 
astrônomos do colégio de Roma reconheciam o valor de suas descobertas, 
mas foi politicamente distorcida e transformada em defesa da Igreja Católica e 
da fé. A seguir, trata de Francis Bacon, e é interessante que apesar da grande 
propaganda que cerca este pensador como teorizador do método científico, 
Pedro Américo está a par de uma controvérsia importante: Bacon não teria 
produzido nada de significativo na ciência. O matemático e filósofo da ciência 
Antoine Cournot (1801-77), por exemplo, considerava que a enumeração 
baconiana prolixa de exemplos e formas de indução não tinha nenhuma 
serventia científica, sendo danosa e até mesmo uma forma nova de 
escolástica. Continuando a crítica, diz Pedro Américo que assim pensam 
também sobre o método baconiano o filósofo da ciência inglês William 
Whewell (1794-1866), o químico alemão Justus von Liebig (1803-73), o físico 
francês Jean-Baptiste Biot (1774-1862) e outros, sendo verdadeiramente 
científico o método devido a Galileu e não a Bacon. Pedro Américo tenta até 
fazer uma contemporização, mas acaba condenando Bacon pelo seu 
favorecimento do conhecimento exclusivamente pelos sentidos, ao invés de 
pela razão e pelo uso da matemática. A Descartes reserva ressalvas 
comparáveis a Bacon, só que ao invés do procedimento indutivo deste, critica 
a primazia do dedutivo naquele. Sua apresentação de Newton é a 
convencional, apesar de citar corretamente (o que muitos esquecem hoje em 
dia) que se poderia deduzir a fórmula da atração universal enunciada por 
Newton já a partir das leis de Kepler e dos trabalhos de Huygens. Entretanto, 
se Pedro Américo se indigna com a refutação de Newton feita por Huygens, 
Leibniz e pelos Bernoullis, é porque não acessou os escritos originais deles, 
fiando-se nas interpretações de terceiros e sem entender que se tratava de 
uma discussão que teve início com a postulação por Newton de “forças 
ocultas”, associadas à gravidade. Nota-se que em todos capítulos, inclusive 
neste, Pedro Américo, sempre que pode, faz analogias proveitosas entre 
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artistas e cientistas, principalmente pintores, entre a criação e a cognição 
científica e a artística.                        

O capítulo IV tem por título Os sistemas exclusivos e a hipótese diante 
do método e causa uma certa perplexidade. Até então o autor se limitara a 
fazer uma recomposição histórica, emitindo opiniões relativamente bem 
encadeadas. Neste capítulo, porém, ele envereda por uma abordagem de 
assuntos diversificados, que de início aparentam serem desconexos. Pedro 
Américo volta à questão da necessidade de um cientista não ser dogmático, 
mas que possa admitir as controvérsias e diferenças de pontos de vista, 
usando como mote o ataque aos que defendem a inexorabilidade do 
materialismo. Não dá exemplos concretos, mas interessantemente faz um 
recenseamento dos temas das teses defendidas entre 1810 a 1867 nas 
faculdades de letras e ciências (presumivelmente francesas), notando as 
influências sucessivas de Condillac, Maine de Biran, Claude Bernard e outros, a 
quem vai classificando ou de materialistas ou espiritualistas. Revela enfim seu 
objeto último de crítica, que é o empirismo, porque este conflita com o 
raciocínio dedutivo; coloca-se contra o “sensualismo” do conhecimento, 
quando este é baseado só nos sentidos e quando aceita acriticamente a 
supremacia da experiência, que muitas vezes é enganosa, justamente por se 
fiar nos sentidos. Continuando nessa linha, passa a defender o uso de 
hipóteses na ciência, citando principalmente Alexander von Humboldt. Os 
fatos de per si são necessariamente usados na ciência, mas de nada adiantam 
se não se ousar fazer hipóteses explicativas, que por sua vez têm de ser 
razoáveis. Nessa parte, seus exemplos preferidos são tirados da astronomia, 
como para explicar o fenômeno da luz zodiacal. É ainda nesta perspectiva que 
vai tratar extensamente da dicotomia entre cérebro e pensamento, separando 
a base fisiológica (“materialista”) da parte não redutível aos órgãos 
(“espiritualista” ou “metafísica”). Invoca para isso o médico francês Pierre-
Jean Cabanis (1757-1808), o médico alemão Johannes Peter Müller (1801-58), 
o geólogo inglês Charles Lyell (1797-1875) e o filósofo Paul Janet (1823-99). 
Nessa empreitada, o autor se coloca contra os craniometristas – e é 
interessante que sua defesa da não redutibilidade do pensamento humano à 
base fisiológica será logo em seguida encetada com grande força pelo médico 
austríaco Josef Breuer (1842-1925), co-fundador da psicanálise junto com 
Freud, como destaca Tennenbaum (2007). O que Pedro Américo mais enfatiza 
é que quando uma doutrina se torna dogmática, constitui “uma muralha 
contra o desenvolvimento da ciência”. Distingue o ceticismo, que na forma de 
hipótese provisória pode ser útil à ciência, mas quando transformado num 
sistema é também daninho, pois foge da procura da verdade. Para ele vale 
ainda a pena seguir as diretrizes de Pascal para o uso correto das hipóteses. 
De toda forma, para ele é inconcebível que a ciência não faça uso de 
hipóteses, ainda que errôneas. 
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Concluindo, o autor reafirma que “para permanecer fiel ao método 
científico, é necessário e suficiente que a pesquisa da verdade seja livre de 
toda idéia preconcebida e de toda pressão exterior. Tal é a condição do 
progresso da ciência” (Américo, 1999, p. 131). 

 
 

AS CIÊNCIAS NATURAIS E A DISCUSSÃO EPISTEMOLÓGICA NA DÉCADA 
DE 1860 

Na França da década de 1860, Pedro Américo podia acompanhar com 
relativa facilidade os avanços rápidos da ciência e suas aplicações na vida 
cotidiana. Havia um estudo intenso do eletromagnetismo, levando ao 
aperfeiçoamento de geradores e motores elétricos (em que, em particular, 
houve muitas inovações decisivas na Bélgica), ao telégrafo e telefone. Na 
biologia e medicina eram surpreendentes os avanços trazidos pelas 
descobertas associadas à pasteurização, às pesquisas da fisiologia celular, da 
neurologia, pelos novos analgésicos e antissépticos. A paleontologia e 
geologia traziam novos dados para as teorias da evolução das espécies e um 
renovado debate filosófico sobre as origens do universo e do homem. O 
desenvolvimento da química orgânica e a importância econômica da química 
industrial eram possibilitados pelo estabelecimento gradual da tabela 
periódica dos elementos. Enfim, toda essa agitação cultural podia ser seguida 
praticamente em primeira-mão, diferentemente do que ocorria no Brasil. País 
largamente analfabeto, sem universidades e sem tradição de pesquisa, o 
conhecimento científico era bastante restrito a três unidades de ensino da 
medicina e engenharia e a algumas demonstrações públicas em locais como 
museus. As razões para esse atraso científico e tecnológico foram já estudadas 
por diversos autores (vide, por exemplo, Magalhães, 2003) e vinham da época 
colonial, reforçadas ainda pelas atitudes da oligarquia latifundiária e escravista 
e do próprio poder imperial, que nada fazia para mudar esse quadro, a menos 
de iniciativas individuais restritas do imperador. 

Mais ainda distante das possibilidades locais estaria uma discussão 
sobre a filosofia, os métodos e o fazer científicos. Os trabalhos nesse sentido 
encetados por pioneiros como D’Alembert, Ampère, Arago, Herschel, Comte 
e, mais tarde, Whewell, Mill e Spencer, eram praticamente ou totalmente 
desconhecidos no Brasil. Mesmo brasileiros que estudaram engenharia na 
Europa não parece que tenham trazido de volta para o país de origem essas 
preocupações. Mill e Comte podiam até ser conhecidos por intelectuais como 
Sílvio Romero que, no entanto, não tinham formação ou vivência científica 
para acompanhar a problemática da epistemologia. O Spencer que habitava as 
bibliotecas brasileiras era muito mais o do Estado contra o indivíduo ou da 
pregação a favor do darwinismo social que de seus ensaios sobre ciência e 
filosofia, em que tratava de assuntos como a classificação das ciências, a 
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constituição do Sol, ou o que é a 
eletricidade. Pedro Américo, do outro 
lado do oceano, costumava 
acompanhar demonstrações de 
experimentos de física e de fisiologia e 
estava também mais perto de 
discussões sobre a origem e métodos 
da ciência, sobre a preponderância ou 
não do empirismo, podendo citar com 
mais propriedade autores e teorias 
que eram de épocas relativamente 
recentes, ou até contemporâneos 
como, aliás, freqüentemente o faz em 
sua tese. 

O problema era o que fazer 
com esse conhecimento. Sua tese de 
doutorado e o concurso para 
professor na Bélgica não tinham 
nenhuma valia prática para Pedro 

Américo no Brasil. Por outro lado, seu renome internacional como pintor veio 
a crescer após o período do doutorado, o que parece ter sepultado de vez seu 
interesse pela reflexão epistemológica. Não prosseguiu os trabalhos científicos 
e sua ênfase numa interdisciplinaridade da arte da pintura com a ciência foi-se 
esfumando cada vez mais. Nas telas que pintou, seguiu as grandes tendências 
da época, não tendo, porém, se aproximado das vanguardas modernistas da 
época, como os impressionistas – pelo contrário, permaneceu dentro do que 
era convencional (com a possível exceção do realismo exacerbado do 
Tiradentes esquartejado) e foi associado com a designação, tanta vez 
injustamente pejorativa, de “acadêmico”, que acabou por alimentar as 
dissensões que levaram com o advento da República à crise e ao fechamento 
da Academia de Belas-Artes. Mesmo quando poderia ter usado os resultados 
de seus estudos epistemológicos na temática pictórica, não parece que isto 
tenha sido aproveitado. Certamente, esse ângulo carece ainda de maiores 
estudos, na falta ainda de um catálogo completo de seus desenhos e pinturas. 
O quadro A noite com os gênios do estudo e do amor (Figura 5 – 1883) pode 
ser um caso isolado que reflita algo de suas convicções da importância do 
amor pelas ciências e artes, dois aspectos da cognição e da sabedoria – 
enfatizadas pela simbologia da coruja, voltados para a procura não dogmática 
da verdade. Isso ainda parece ser pouco, considerando-se o esforço 
despendido pelo autor para entender e discutir a epistemologia, considerável 
para alguém que venceu tantas barreiras para chegar a uma tese como a sua. 

BIBLIOGRAFIA 

Figura 5 - A Noite com os gênios do 
estudo e do amor (1883 – Museu 
Nacional de Belas Artes; 165 x 290 cm) 
 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1531 - 

AMÉRICO, Pedro. 1999. A ciência e os sistemas. Questões de história e filosofia natural. 
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.  

CARDOSO, Rafael. 2008. Arte brasileira em 25 quadros. Rio de Janeiro. Record.  
MAGALHÃES, Gildo. 2003. “Ciência e técnica no Brasil durante a monarquia”. Revista 

de História. Nº 148: 125-156. 
MELLO JR., Donato. 1983. Pedro Américo. Algumas singularidades de sua vida e obra. 

Rio de Janeiro. Pinakotheke.  
OLIVEIRA, Cecília Helena S. e MATTOS, Cláudia V. (orgs.). 1999. O brado do Ipiranga. 

São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo.  
PALHARES, Taísa (org.). 2009. Arte brasileira na Pinacoteca. São Paulo. Cosac & Naify.  
TENNENBAUM, Jonathan. 2007. “Mehr Geist in die Hirnforschung! Das Vermächtnis von 

Josef Breuer” (www.spree-athen-
ev.de/bibliothek/mehrgeistindiehirnforschung.php, acessado em 21/07/2011) 

 

 

 

http://www.spree-athen-ev.de/bibliothek/mehrgeistindiehirnforschung.php�
http://www.spree-athen-ev.de/bibliothek/mehrgeistindiehirnforschung.php�


COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1532 - 

  
I – Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos 

 
A HISTORIA DAS CIÊNCIAS SEGUNDO JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO 

 
GIANRICCARDO PASTORE 

 
Universidade de Lisboa 

gianriccardograssia@hotmail.com 
 

Palavras-chave: José Agostinho de Macedo; Newton; Poema cientifico 
 

Um ídolo, uma tradição, são sempre invenções e precisam ser 
constantemente realimentados para sobreviverem às novas gerações e 
popularizarem-se. Dentre os que assumem esta função estão os poetas, 
escritores, de um modo geral, os organizadores da cultura. 

A forma como as ciências se popularizam passa por jornais, livros, até 
se “naturalizarem” dentre os que não tem nenhuma ligação direta com estas. 
Muitas vezes, neste processo de vulgarização científica, é comum atribuir à 
obra ou ao autor coisas que não lhes dizem respeito. 

Talvez o mais famoso poema dedicado a Isaac Newton tenha sido o 
de Alexander Pope. Além dele, muitos outros poetas e poetas-pintores (como 
William Blake) e até mesmo Emanuel Kant contribuíram ao longo dos séculos 
com a idéia até hoje comum de que Newton teria desvendado a ordem do 
mundo.  

Em Portugal, em 1813, também houve quem dedicasse a Newton 
uma obra que o endeusasse: José Agostinho de Macedo. O autor faz uma 
breve história da ciência que culmina com Newton. Chama-nos atenção o fato 
que, apesar de ser um poema, nas mais de 100 paginas dedicadas ao 
“progresso humano”, o autor faz notas explicativas, como em um livro 
cientifico; faz uma ode às obras que se dedicam ao “entendimento humano”, 
pois “há mais poesia nos poemas científicos que nos poemas épicos” e, por 
fim, demonstra todo o seu conhecimento de historia das ciências desde os 
gregos até os seus dias e, segundo suas palavras, da “a Portugal, pela primeira 
vez, um poema filosófico, juntando erudição, poesia e linguagem”. 
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Este trabalho se caracteriza como um estudo dos conteúdos da obra 

de Charles Sanders Peirce (1839-1914), na ótica da História da Ciência. Sua 
relevância pode ser justificada pela compreensão que proporciona a respeito 
da emergência da obra de Peirce na História da Ciência como ramo de 
investigação e também pelo tipo de abordagem que ele utiliza. Poucos 
filósofos trouxeram em sua bagagem a experiência de trabalho como 
cientistas e historiador. Charles Peirce estava entre estes poucos. Vale 
observar que Peirce foi um cientista, tanto por ocupação como por 
treinamento, o que justifica uma de suas alegações favoritas de que teria 
morado num laboratório desde a idade de seis anos. Seus trabalhos científicos 
contêm contribuições importantes em lógica matemática, astronomia 
fotométrica, geodésica, psicofísica, filologia (FISCH, 1984). No entanto, seus 
escritos sobre História da Ciência, que datam de 1863 a 1908, um período de 
quarenta e cinco anos e compreendem provavelmente mais de mil páginas, 
ainda permanecem sem publicação e conseqüentemente ainda por estudar. 
Foi somente a partir da década de 1950, que Eisele (1985) começou uma longa 
serie de artigos sobre Peirce como historiador da ciência, como cientista e 
matemático. Portanto, neste artigo busca-se mostrar parte da contribuição de 
Peirce como historiador da Matemática e Astronomia. 

INTRODUÇÃO.  

O objetivo central deste é analisar e compreender a construção 
História da Ciência a partir de alguns conteúdos da produção intelectual do 
lógico e filósofo americano Charles Sanders Peirce (1839-1914), como também 
de alguns elementos de sua biografia e de seu contexto histórico. Pode-se 
considerar apropriado tomar em consideração a biografia intelectual de 
Charles Sanders Peirce para entender a evolução de sua produção, bem como 
os seus objetivos, compromissos e peculiaridades de sua personalidade.  
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Esse objetivo é complementado pela análise dos critérios e 
pressupostos filosóficos, científicos empregados por Alfonso-Goldfarb (1983, 
1996, 2001; 2004; 2004a; 1996); Beltran (2000; 2006; 2008); Waisse (2009); 
Debus (2004), Sarton (1952); Canguilhem (1994). Entre comentadores da obra 
de Peirce podem ser enfatizados Fisch (1975, 1982, 1984), Eisele (1970 1976); 
Miller (1971, 1972, 1978); Pencak (1991); Dauben (1995). 

A importância deste trabalho é justificada não somente pela 
compreensão que proporciona a respeito da emergência da obra de Peirce na 
História da Ciência como ramo de investigação, mas também pelo tipo de 
abordagem que utiliza. Aqui vale lembrar Alfonso-Goldarb (2004), segundo 
quem é necessário olhar a ciência de forma histórica e filosófica e também 
para a história de forma filosófica e científica para também saber enxergar a 
filosofia de maneira histórica e científica e afinar os instrumentos de que se 
vale a História da Ciência em seu trabalho.  

Segundo Miller (1971) poucos filósofos trouxeram em sua bagagem a 
experiência de trabalho como cientistas e historiador. Charles Peirce estava 
entre estes poucos e seu trabalho virtualmente não estaria recebendo a 
atenção merecida (MILLER, 1971). Para Alfonso-Goldfarb (2004, p.90), os 
historiadores da ciência não podem ser especialistas em generalidades, 
juntando um pedaço deste com um retalho daquele conhecimento, mas, sim, 
uma espécie de polímata renascentista, com sólidos e bem articulados 
conhecimentos em várias áreas, uma espécie de mago moderno dos labirintos 
do conhecimento.  

Na opinião de Dauben (1995), para se apreciar Peirce como filósofo e 
principalmente sua originalidade como filósofo da ciência, pragmaticista, 
semiótico e um dos proponentes da lógica matemática (inovador da lógica dos 
relativos), deve-se dar a ênfase que ele merece em História da Ciência. Mas 
como analisar a contribuição de um filósofo para a História da Ciência? A esse 
respeito Canguilhem (1994) afirma que quanto aos filósofos, estes podem ser 
conduzidos para a história das ciências seja tradicional e indiretamente, 
através da história da filosofia ou seja mais diretamente, através da 
epistemologia  (CANGUILHEM, 1994, p.9-23). O autor enfatiza que a história 
das ciências não é o progresso das ciências invertido, vale dizer a colocação 
em perspectiva de etapas ultrapassadas das quais a verdade de hoje é o ponto 
de fuga. É um esforço para pesquisar e fazer compreender em qual medida 
noções, atitudes ou métodos ultrapassados foram, em sua época, uma 
ultrapassagem e, portanto, no que o passado ultrapassado permanece o 
passado de uma atividade para a qual se deve conservar o nome de científica. 
Compreender qual foi a instrução do momento é tão importante quanto expor 
os motivos da destruição seguinte. (CANGUILHEM, 1994, p.9-23) O autor 
considera que admitir o mesmo critério usado para definir o que é ciência e 
para definir o que é História da Ciência, “trata-se, na verdade, de um 
problema epistemológico respeitante ao modo permanente da constituição 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1535 - 

dos conhecimentos científicos na história” (CANGUILHEM 1977, p. 32). A 
História das Ciências com a Epistemologia poderia ter a função de 
compreender a ciência como processo histórico, levando em conta que 
constituições de conceitos científicos pertencem ao tempo da história geral do 
homem. 

Vale observar que Peirce foi um cientista, tanto por ocupação como 
por treinamento, o que justifica uma de suas alegações favoritas de que 
“morou num laboratório desde a idade de seis anos” (CP 5.411 de 1905). 
Peirce se relacionou com experimentalistas a quem “sempre teve a sensação 
de compreendê-los e ser por eles compreendido...” Também merece destaque 
o treinamento recebido na “Lawrence Scientific School” e finalmente seus 
trabalhos científicos, que contêm contribuições importantes não só em lógica 
matemática, mas também em astronomia fotométrica, geodésica, psicofísica, 
filologia (FISCH, 1984).  

Fisch (1975) considera dupla a participação de Peirce no que se refere 
à historia da Science Society: de um lado como cientista, matemático, e 
filósofo da ciência; de outro como historiador da ciência. Seus escritos 
publicados sobre este tema datam de 1863 a 1908, um período de quarenta e 
cinco anos; mas muito de seu trabalho está ainda não-publicado e por 
estudar.  

Embora exista consenso de que Peirce pode ser visto como um dos 
maiores filósofos contemporâneos, isso não elimina o grande perigo que se 
corre geralmente, quando se tenta aproximações entre diferentes eras ou 
enfoques. Apesar dessas considerações Peirce pode ser analisado como 
representante da forma de pensar de sua época, ou nas palavras de Alfonso-
Goldfarb (2001), segundo a forma de interpretar o conhecimento humano, 
que praticamente domina a historiografia moderna, é inútil tentar buscar 
“precursores" e "descendentes", pois, partindo-se da tese de que o saber é 
construído e não dado naturalmente, seria inútil buscar uma linha regular 
dentro deste. Cada época teria trabalhado com o saber de acordo com suas 
particularidades históricas sendo, portanto, um desrespeito para com a 
temporal idade inerente a cada época tentarmos construir uma espécie de 
história "a-histórica". (ALFONSO-GOLDFARB, 2001, p.205). 

Os principais textos de Peirce considerados neste artigo são: Lessons 
from the History of Science (CP 1.43 a CP 1.125 de 1896), The Logic Of Drawing 
History From Ancient Documents (CP 7.164 a 7.255 de 1901) e History of 
Science (CP 7.267 a CP 7.279 de 1892). As obras de Peirce são citadas 
obedecendo às abreviações comumente aceitas entre os estudiosos: CP 
Collected Papers; HP Historical Perspectives on Peirce’s Logic of Science; MS 
Manuscritos da Houghton Library Harvard University; NEM The New Elements 
of Mathematics; EP Essencial Peirce.  

Para os objetivos deste artigo, serão enfatizados dois tópicos na obra 
de Peirce: História da Matemática e História da Astronomia. A partir de alguns 
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exemplos da História da Ciência (Copérnico, Ticho Brahe, Kepler, Galileu...), 
Peirce argumenta que “todo avanço importante no campo da ciência tem 
correspondido a uma lição de lógica” (CP 5.363 de 1877). Peirce estudou 
detalhadamente a vida dos cientistas do século dezenove concluindo que a 
glória deste século se deve ao caráter distintivo de seus “grandes Homens”. 
Por que? Pela característica distintiva destes homens, na devoção à busca pela 
verdade pela própria verdade. Considerava as descobertas de Kepler e a 
tabela periódica de Mendeleev como os dois maiores exemplos de raciocínio 
abdutivo na história. (PENCAK, 1991)  

CHARLES SANDERS PEIRCE: CIENTISTA, HISTORIADOR E FILÓSOFO. 

Charles S. Peirce nasceu em 1839. Era filho de Benjamin Peirce, um 
dos maiores matemáticos americanos de seu tempo. No entanto, Peirce que 
foi filósofo, lógico, cientista e pragmaticista, morreu em 1914, em Arisbe aos 
75 anos, de câncer, isolado e pobre, trabalhando em seus manuscritos e 
praticamente desconhecido. Merecem destaque dois Benjamin Peirce, avô e 
pai de Charles. Benjamin avô (1778-1831), graduado em Harvard, 
transformou-se em Senador do Estado e quando o negócio de transporte 
declinou, tornou-se bibliotecário em Harvard. Benjamin pai (1809-1880), foi 
professor de astronomia e de matemática em Harvard, tornou-se um dos 
principais matemáticos americanos de sua época, com trabalhos sobre 
mecânica analítica (1855-57) e álgebra associativa linear (1870). Foi presidente 
da Associação Americana para o Avanço da Ciência em 1853-54, foi um dos 
fundadores da Academia Nacional das Ciências em 1863 e foi superintendente 
da Coast Survey de 1867 a 1874.  

Charles Peirce conviveu, em função do ambiente sócio-familiar, com 
os grandes nomes da intelectualidade de seu tempo. Seu pai era um dos 
expoentes da Universidade de Harvard e desempenhou na educação do filho 
Charles um papel semelhante àquele que James Mill teve em relação a seu 
filho James Stuart Mill, levando-o ao estudo da matemática e dos grandes 
autores, desde pequeno. Profissões ligadas à instrução superior como: 
advocacia, da medicina, engenharia, política e diplomacia estavam 
representadas na família Peirce. Literatura, teatro, e outras artes também 
eram privilegiadas. Benjamin Peirce era membro do clube de sábado, junto 
com Emerson, Longfellow, Lowell, Oliver Wendell Holmes, e outras figuras 
literárias.  

Também merece destaque o fato de que o biólogo e geólogo Louis 
Agassiz morava perto da família Peirce, sendo um visitante freqüente de sua 
residência. Benjamin Peirce, Agassiz, e Davis eram os membros principais do 
clube científico de Cambridge. Em 1860, durante um semestre Peirce foi aluno 
especial de Agassiz, com a finalidade de aprender seu método de classificação. 
Uma das tarefas para a qual foi designado por Agassiz foi classificar 
braquiopodes fósseis.  
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Charles Peirce se tornou Bacharel em Química, formando-se com 
“summa cum laude”, na Lawrence Scientific School, Harvard University. Peirce 
se denominava químico embora a vida o tenha levado para outros campos. 
Em 1861, com 22 anos, definiu a lógica como seu objetivo de vida. Suas 
investigações em outras ciências tinham sempre foco em lógica, incluindo a 
lógica da matemática e a lógica da ciência, e a teoria geral dos signos. Em 
1866, Peirce não era tão somente químico, mas também membro da pequena 
comunidade internacional de lógicos profissionais (EP, 1).  

Desde o início de sua carreira, Peirce considerava o estudo histórico 
valioso primeiramente porque "disciplina a mente para considerar a filosofia 
com um olho frio e científico e não como uma paixão...” (CP 1.28). Em 1855, 
Charles herdou de um de seus tios uma  biblioteca química e médica. Foi 
assim, segundo Dauben (1995), que Peirce se conscientizou de seu interesse 
em ciência e se deu conta igualmente da importância da História da Ciência 
(isso em 1860, quando ele não tinha mais que vinte anos). Nesta época 
começou a colecionar livros antigos e raros, em particular medievais. Peirce 
foi atraído para a História da Ciência pela História da Lógica, e seu interesse foi 
estimulado pelo convite recebido para ministrar nove palestras em Harvard 
sobre este tema, o que aconteceu em Novembro e Dezembro de 1869. 
Concentrando-se nos lógicos britânicos, Peirce claramente valorizou as lições 
que a História da Ciência poderia trazer, conforme declarou em sua primeira 
palestra: “[...] sua história é a história da mente humana na sua mais essencial 
relação, isto é, com referencia ao poder de investigar a verdade”. (MS 158, W 
2:310).  

Braga, Guerra e Reis (2008) consideram que no século XVII, a ciência 
ainda dava passos iniciais com os debates físicos e astronômicos, no seculo 
XVII ampliaria sua extensão para a matéria mas no século XIX, a ciência 
aumenta sua abrangencia, com a consolidação da biologia e outra áreas, dessa 
forma intesificando-se os debates em todos os ramos. Na passagem CP 6.297, 
Peirce comenta que a época compreendida entre entre 1846 e o final de 1859, 
quando foi publicada Origem das Espécies, foi uma das temporadas mais 
produtivas na História da Ciência. Nesta fase, Peirce parecia bastante 
entusiasmado pela teoria darwiniana da evolução, mas posteriormente vai 
reconhecer que o progresso da ciência requer outros fatores, além da ação da 
seleção natural. “A ciência avança por saltos e o impulso para cada novo salto 
é o resultado de alguma nova observação ou algum novo modo de raciocinar a 
respeito das observações” (CP 1.109 de 1896) e também requer ética, “na 
presumível escolha das hipóteses, até as mais altas virtudes são necessárias - 
uma elevação verdadeira da alma” CP 1.576 de 1902. 

Em Julho de 1861, começou a nomeação de Charles Peirce, como 
assistente do Coast Survey, cargo no qual permaneceu durante mais 30 anos, 
tendo se ocupado de trabalhos de química, astronomia, geodésica, 
metrologia, espectroscopia. De 1868 a 1870, foi designado para as 
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observações no Harvard University Observatory. Os trabalhos de Peirce com 
pêndulos foram reconhecidos internacionalmente, e foram especialmente 
estes trabalhos científicos em medições em conjunto com as investigações 
sobre a teoria do erro provável, que tiveram grande influência no 
desenvolvimento de alguns pontos da filosofia de Peirce, principalmente sua 
doutrina do acaso e da continuidade.  

Sua primeira publicação profissional ocorreu em 1863, com vinte e 
três anos "The Chemical Theory of Interpenetration". Em 1869, quando não 
tinha ainda trinta anos, publicou uma tabela dos elementos mais avançada 
que a de Mendeleev, tornando-se conhecido na Europa Ocidental e na 
América como autor da representação em diagrama dos elementos em 
posições determinadas pelas ordenadas dos números atômicos (EP1; EP2). 

Após ter deixado Coast Survey em 1891, Peirce esperava produzir um 
estudo “monumental” sobre a lógica da ciência. Com isto em mente, voltou 
sua atenção para a História da Ciência. Imaginava escrever uma história 
detalhada da ciência, cujos detalhes foram discutidos durante tempo 
considerável em almoços em New York e em cartas com James Cattell (editor 
G.P Putnam' s and Sons). Cattell convidou Peirce a escrever um volume de 
História da Ciência para Science Series da Putnam's Sons. Peirce assinou o 
contrato em 1896, mas não terminou o trabalho. Na passagem CP 1.44 de 
1896, Peirce faz menção ao livro intitulado “História da Ciência”, em cuja 
primeira página explica que a vida da ciência é essencialmente um modo de 
investigação, um impulso de penetrar na razão das coisas. Logo na Introdução, 
Peirce enfatiza a diferença entre ciência como um corpo de resultados e 
ciência como um método de descoberta.   

Peirce viveu grande parte de sua vida adulta na idade no período de 
reconstrução e na expansão económica que seguiu à Guerra Civil, um 
momento da grandiosidade, de riqueza conspícua. Mas em 1893, a economia 
dos Estados Unidos estava enfrentando problemas sérios, com depressão e 
desemprego (EP 1). Na primavera de 1890 Peirce, nessa época com 50 anos, 
ajudou a organizar um debate no The New York Times sobre a filosofia 
evolucionária de Herbert Spencer usando o pseudônimo Outsider, que de 
certa forma refletia seu distanciamento da sociedade. Nesta época, em sua 
busca para um método, o conteúdo e a metodologia  do corpus matemático 
da época e a história da matemática e da ciência  se tornaram indispensáveis 
ao seu trabalho.  

Em 1892, Peirce ofereceu palestras sobre a História da Ciência ao 
Lowell Institute, que aceitas foram apresentadas entre 28 de Novembro de 
1892 e 5 de Janeiro de 1893. O rascunho da proposta enviada, cobrindo de 
Copérnico até Newton, pressupunha duas palestras introdutórias para esboçar 
a História da Ciência e para mostrar que o período em questão é o coração de 
tudo, outra para dar um panorama desse período e mostrar de maneira geral 
quais trabalhos chamam atenção. Seria dada ênfase aos métodos de 
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raciocínio. Kepler, que Peirce considerava um dos maiores raciocinadores que 
viveu, exigiria três horas;  Newton duas; Leibniz uma; Galileo uma; Copernicus, 
Harvey, Gilbert, Bacon juntos duas, Descartes, Pascal, Fermat, uma, somando 
no total  12. Para o autor, esse período que vai de 1534 a 1686 é interessante 
porque nele foram descobertos vários fenômenos em diversos ramos da 
ciência, mas o que mais interessa é o desenvolvimento da idéia da 
regularidade absoluta da causação e como seria possíel para uma mente 
calculara o estado preciso das coisas no tempo? 

Os ensaios de Peirce em História da Ciência compreendem 
provavelmente mais de mil páginas, somando-se os editados por Eisele (1970 -
1976) e outros ainda não-publicados. Os volumes 8 e 9 do Cronological 
Writings a serem lançados a partir de 2012 trarão uma amostra do que possa 
ter sido produzido. Foi somente a partir da década de 1950 que Carolyn Eisele 
começou sua longa serie de artigos sobre Peirce como historiador da ciência, 
como cientista e matemático.  

Em 1952, com apoio da American Philosophical Society, iniciou-se a 
tarefa de localizar os textos que Peirce havia destinado ao volume História da 
Ciência. Os esboços deste projeto fazem parte do material histórico publicado 
por EiseIe em 1985. Esses textos tornam claro que Peirce buscava exempios e 
hipóteses na História da Ciência para testar sua teoria básica sobre a lógica da 
ciência, principalmente o significado do relação e interação entre abdução, 
dedução e indução (DAUBEN, 1995, EISELE, 1985, EP1, EP2).  

PEIRCE E A HISTORIA DA MATEMÁTICA 

Inicialmente vale ressaltar que na própria História da Matemática do 
século XIX, especificamente com respeito ao seu trabalho em lógica, 
continuidade e nos infinitesimais, Peirce foi claramente um dos pioneiros, em 
especial um dos primeiros a aplicar a matemática lógica para conseguir 
resultados matemáticos positivos, mais do que simplesmente aplicar a lógica 
como forma de examinar questões fundamentais (PENCAK, 1998). Peirce se 
correspondeu com Cantor e Schröder. Seus trabalhos continham discussões 
detalhadas sobre Cayley, Klein, Sylvester, Möbius, Cantor, Clifford, Boltzmann, 
Lobachevsky, Riemann entre outros, a logica dos relativos de DeMorgan , os 
procedimentos algébricos de Boole. Sylvester considerou-o melhor 
matemático do que seu pai, embora  a Matemática fosse apenas mais um dos 
seus numeroso campos de interesse. 

Parecia ser um problema crucial para Peirce: como ligar a ciência e a 
matemática. Segundo Peirce, nas disputas entre a matemática e a lógica à luz 
da História da Ciência, a lógica é uma ciência do fato, da verdade e a 
matemática somente uma ciência das conseqüências das hipóteses, e como 
tal, nunca considera se qualquer coisa é existencialmente verdadeira ou não 
(CP 1.247). Se, epistemologicamente o status da matemática é tão diferente 
das ciências físicas, por que deve seu uso seria tão eficaz? Estas são perguntas 
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filosóficas fundamentais na obra de Peirce. A introdução da conexão entre a 
matemática e a física é relevante no discurso de Peirce e na História da 
Ciência.  

Segundo Bromberg e Saito (2010), as referências tradicionais da 
História da Matemática normalmente incluem biografias de matemáticos 
importantes, cronologia de eventos e desenvolvimentos relevantes. Mas à 
medida que a American Philosophical Socieity decidiu financiar as pesquisas 
sobre Peirce como historiador da ciência, ficou evidente que não era seu 
desejo narrrar no modo usual os detalhes das descobertas matemtaticas e 
cientifica. Ele era motivado pela metodologia lógica, a História da Ciência não 
era um “Wonder Book”. Pitágoras, Euclides, Arquimedes, Copernico, 
Cronologia da Aritmética, “Arithmetic of Aahmes”, “The Liber Abaci” foram 
alguns dos tópicos abordados por Peirce em seus escritos sobre a História da 
Matemática. Mas como é que a matemática encontra aplicações férteis para 
prever fenômenos no mundo físico? Como matemático, lógico, cientista e 
historiador da ciência, Peirce deu atenção especial a este problema: a partir da 
fisica experimental, pode-se encontrar a mais íntima conexão da matemática 
com a ciência. “Ora, a matematica que assim ocupa o proprio centro da 
ciência não é uma ciência indutiva” Para Peirce, por exemplo, Faraday, 
embora puro experimentalista e ignorante de matemática, inconscientemente 
levou a investigação para um dos mais difíceis ramos da matemática, como 
Maxwell claramente demonstrou.” (MS 1332, NEM 1:395). 

De acordo com Bromberg e Saito (2010), Histórias da Mamática 
sempre foram escritas mas é a partir do século XVIII que surgem os grandes 
compêndios, sempre caracterizados pela forma linear e cronológica. Nessa 
vertente, deveriam evidenciar as grandes descobertas e seu progresso. Na 
resenha de “The History of Mathematics” de Florian Cajori feita em 1894 para 
the Nation (NEM 1:443), Peirce se mostra especialmente crítico quanto à visão 
de que a história da matemática fosse contínua. Peirce estava convencido de 
que revoluções certamente ocorrem na matemática, mas ele tinha 
preocupação com uma pergunta importante do ponto de vista 
epistemológico: por que a matemática funciona em toda a ciência?  

Alógica da investigação em qualquer contexto histórico poderia ser 
visto como um ciclo: quando fatos surpreendentes são observados, ou 
diferenças entre as previsões e os resultados obrigam a reformulação da 
hipótese original ou ao seu abandono ou a conseqüente formulação de 
hipóteses inteiramente novas, então se reinicia o ciclo como nova hipóiese... 
Para Peirce há três modos pelos quais os pensamentos crescem: pela 
formação de hábitos, pela quebra violenta acima dos hábitos, e pela ação de 
variações fortuitas inumeráveis das idéias. (CP 7.268). Analogamente ao que 
Kühn (1962) propôs algumas décadas depois em seu trabalho, Peirce insistia 
que ciência se desenvolve by 'leaps' (CP 1.109), 'by new observations and 
reflections' (CP 1.101-109), através dos esforços de indivíduos capazes de 
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identificar e corrigir problemas nos habituais modos de pensar, assim 
explicando o fenômeno de maneira mais elegante e satisfatória. A teoria 
evolucionária em  general ajuda a iluminar a história e em especial a História 
da Ciência, tanto sua história pública como no desenvolvimento individual de 
um intelecto. (CP1.103). 

Por que Peirce teria suposto que ao fazer contribuições positivas para 
a matemática e para uma grande variedade de ciências, estaria se tornando 
um colaborador da lógica? A principal razão seria porque a lógica científica 
deve avaliar os raciocínios da matemática e das ciências, o que não é 
alcançado pela lógica tradicional. 

No contexto histórico, de acordo com Braga, Guerra, Reis (2008), no 
final do século XVIII, na primeira Revolução Industrial, a construção das 
máquinas a vapor iniciou um processo de ligação tênue entre um saber 
empírico (engenheiros) e o conhecimento teórico, os homens de ciência 
começaram a construir modelos teóricos que explicassem o funcionamento 
das máquinas. Já no século XIX, na segunda Revolução Industrial, o processo 
foi diferente, a vida dos europeus e suas colônias foi transformada 
radicalmente pelo fenômeno de industrialização. O advento da indústria como 
forma de organização do trabalho teve seus alicerces na união entre ciência e 
técnica. O tempo que separava teoria e prática foi reduzido, ciência e técnica 
já estavam se fundindo, essa aproximação foi fundamental para o processo de 
industrialização, que começou na Inglaterra, mas se espalhou por outras 
regiões do continente europeu, a reviravolta tecnológica fez com que jovens 
nações, até então periféricas, entre as quais os Estados Unidos se tornassem 
potências industriais emergentes. A euforia tecnológica marcou o século XIX 
como um período de ascensão de diversas áreas do conhecimento. Os 
assuntos de ordem científica passaram a despertar o interesse de um grande 
público. Várias nações criaram instituições que buscavam o desenvolvimento 
de estudos em prol do progresso da ciência.  

A chamada Revolução Cientifica não consistiu apenas em 
transformações radicais na matemática, na física e na cosmologia. Consistiu 
também na gestação e na laboriosa construção de ciências novas particulares; 
na emergência de novos territórios e âmbitos ou famílias de problemas que se 
tomam objetos novos de ciência (ROSSI, 2001). Nesse período, o termo 
“cientista” foi cunhado e a obra “A origem das espécies”, de Charles Darwin, 
ganhou popularidade. As ciências exatas ganharam grande impulso na medida 
em que o desenvolvimento tecnológico vinculava-se com o desenvolvimento 
industrial (BRAGA, GUERRA, REIS, 2008).  

A experiência como cientista e também o contexto histórico em que 
viveu tornaram Peirce descontinuista já que de acordo do Alfonso-Goldfarb, 
Ferraz e Beltran (2004), o modelo continuista obrigava a ciência a olhar para a 
história, “era um modelo intrinsecamente anacrônico”, e pressupunha todo o 
conhecimento passado objetivando o presente e, portanto, criava uma 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1542 - 

interminável linhagem de "precursores” ou "pais" da ciência. A aceitação de 
que a ciência não se desenvolvera necessariamente de forma homogênea e 
acumulativa, e de que fatores externos pudessem  interferir no processo, 
afastou cada vez mais, nas décadas seguintes, a produção em História da 
Ciência das diretrizes estabelecidas por Sarton. (ALFONSO-GOLDFARB, 
FERRAZ; BELTRAN, 2004). 

PEIRCE E A HISTÓRIA DA ASTRONOMIA. 

Foi na época em que estava trabalhando como assistente de Joseph 
Winlock no observatório de Harvard (1868 a 1870) que Peirce entrou em 
contato com a História da Ciência, de maneira prática e direta. Foi-lhe 
designado um projeto envolvendo a preparação de um catálogo sobre a 
latitude das estrelas. Assim, Peirce foi conduzido aos estudos fotométricos e 
mais tarde à verificação do brilho comparativo (ou valores) das principais 
estrelas. Esses estudos ele continuou mesmo após sua nomeação ao Coast 
Survey e que deram origem à publicação de seu primeiro livro (EP1; EP2).  

Seu primeiro livro, Photometric Researches (1878), foi o resultado de 
diversos anos de observações astronômicas no observatório de Harvard. 
Incluiu o catálogo das estrelas de Prolomeu, em uma tradução Peirce feita de 
um manuscrito da Bibliothèque Nationale em Paris. Publicou muitos papers e 
monografias em geodesia, e um destes é considerado ainda um clássico no 
campo. Bailey em “History and Work of the Harvard College Observatory” 
comenta que a primeira tentativa de determinar a forma da Via Láctea foi 
feita por Peirce (EISELE, 1985). 

Peirce trabalhou como coordenador químico para a companhia de 
electricidade de St. Lawrence. Complementando suas próprias observações 
fotométricas, comparou-as com observações históricas a partir de leituras 
feitas por astrônomos famosos. Nesta fase, consultou, por exemplo, cópias de 
seis edições diferentes de Ptolomeu, na Biblioteca National, em Paris (1876-
1877). Igualmente extraiu informações no trabalho de AI-Sufi, astrônomo 
persa do décimo século cujo trabalho Peirce considerou "de valor inestimável 
por causa da exatidão quase moderna das avaliações das magnitudes" (NEM 
2:664).  

Este livro, posteriormente se transformou em um clássico da 
astronomia islâmica. Peirce igualmente examinou o catálogo de Ulug Beg de 
1437, dois catálogos de Tycho Brahe e uma edição de astronomia de Heveliu 
Prodromus. Seus estudos sobre Ptolomeu, AI-Sufi, Duns Scotus e Petrus 
Peregrinus deram-lhe experiência valiosa para tratar os materiais históricos e 
assim como avaliar testemunhos.  

 

CONCLUSÃO 
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O objetivo central deste foi analisar e compreender a construção 
História da Ciência a partir de alguns conteúdos da produção intelectual do 
lógico e filósofo americano Charles Sanders Peirce (1839-1914), como também 
de alguns elementos de sua biografia e de seu contexto histórico. Acredita-se 
que os objetivos foram alcançados parcialmente levando em conta as 
limitações decorrentes da falta de publicicação dos textos referentes à 
História da Ciência. Vários textos continuam dispersos apesar dos esforços do 
Peirce Edition Project.  

Evidências sobre a acuidade histórica de Peirce existem não somente 
nas palestras do Instituto de Lowell sobre História da Ciência, mas em alguns 
fragmentos: Rienzi (Peirce 892b: 550-554), Napoleon (Peirce 893a), e a Idade 
Média (Peirce  892c). Os trabalhos históricos de Peirce ilustram alguns dos 
elementos cruciais de sua filosofia e desafiam historiadores mesmo atuais a 
repensar seriamente algumas de suas suposições fundamentais sobre a 
causação e natureza humana. Peirce é especialmente enfático nos seguintes 
pontos. Primeiramente, a história não evolue, mas de repente entra em 
erupção sob a pressão de eventos surpreendentes. Em segundo, “Grandes 
Homens” fizeram toda diferença, porque estes homens dão forma de fato à 
história, ao ponto de se dedicarem desinteressadamente a um ideal mais 
elevado.  

A abordagem peirceana visava alcançar a fonte ultima do todo 
conhecimento humano, seu interesse dominado pelo por uma concepção 
filosófica. Mas se de fato e em qual extensão, as contribuições de Peirce para 
História da Ciência podem ser creditadas à diversificação de suas investigações 
científicas é algo que ainda precisa ser pesquisado (EP1, EP2). Segundo o 
próprio Peirce, o que ele tinha em mente durante todos os seus estudos na 
História da Ciência era atingir a compreensão completa da lógica de cada 
caminho em direção à verdade, o que ele considerava era história do 
pensamento científico sadio, como um devotado estudioso da lógica, a lógica 
chamada às vezes a arte do raciocínio... (CP. 7.115; MS 320). 
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O contato de Monteiro Lobato com o metalurgista William H. Smith 

em Detroit, no período em que permaneceu nos Estados Unidos, foi essencial 
para seu discurso visando o progresso nacional. Concluiu que a falta de 
produção de ferro e carvão era responsável pela miséria de seu país. Percebeu 
pelo “processo Smith” a possibilidade de criação dos baixos-fornos que não 
exigiam o coque – que tinha uma relação problemática para sua produção em 
solo brasileiro – como agente redutor.   Por isso, assegurava que uma das 
possibilidades de alimentação desses fornos poderia ser o babaçu; passou a 
defender, incisivamente, por meio de artigos e correspondências o emprego 
desse recurso. Inclusive junto a alguns amigos fundou o Sindicato Nacional de 
Indústria e Comércio para auxiliar na divulgação. Embora referida prática 
tenha sido recebida com bastante ceticismo tanto pelas autoridades quanto 
pela equipe técnica, Lobato apresentava seu discurso apoiado na execução 
desse processo para assegurar o estabelecimento da Siderurgia Nacional 
adaptada às condições de seu país.  

 
Como é sabido, no início do século XX, a crença na ideia de que o 

progresso forneceria o pleno desenvolvimento às nações fundamentava-se no 
“avanço” científico, na garantia de uma superior qualidade de vida.  

Uma personalidade que lutou de forma incansável na busca pelo 
progresso brasileiro foi José Bento Monteiro Lobato (1882-1948). Nascido na 
cidade de Taubaté, interior paulista, interessou-se desde cedo pelo universo 
literário. Bacharel em Direito pela Faculdade de São Paulo, utilizava-se de 
pseudônimos em suas primeiras publicações. A partir de 1914, o jornal O 
Estado de S. Paulo passou a publicar seus artigos e o sucesso abriu-lhe a 
possibilidade do lançamento em 1918 de seu primeiro livro O Saci-Pererê: 
resultado de um inquérito. 2

                                                                 
1 Apoio CAPES.  
2 E. Cavalheiro, “Vida e obra de Monteiro Lobato” in Urupês, pp. 41-42. 
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Na década de 20, Monteiro Lobato, já estabilizado como escritor 
profissional e com vários títulos publicados entre livros e artigos, tomou a 
decisão de também abraçar o público infantil. Inicialmente, tratou de 
abrasileirar as histórias e apoiou-se nas memórias dos tempos em que lia 
Robson Crusoé. Estava certo da importância que um livro representava às 
crianças. 1 A cada Natal lançava de um a dois livros novos para garantir o 
sustento de sua família.2 Iniciava-se, então, o projeto do que seria sua 
“maravilhosa saga infantil: O sítio do picapau amarelo”.3

A origem do projeto de Lobato, de se dedicar exclusivamente à 
literatura para crianças, fazia parte da tarefa de formar uma nova mentalidade 
nacional.   Criou um mundo onde todos os seus desejos pudessem ser 
realizados, com a representação de um novo Brasil na esperança de plantar 
uma semente que pudesse desabrochar no futuro. A mudança do rumo de 
suas histórias para fornecer-lhes conteúdo didático, seguindo os preceitos 
apresentados pelo educador estadunidense Dewey, fundamentava-se na 
educação como garantia para o progresso, Lobato primava por ensinar a 
aprender.

  

4 Era preciso “descascar o Jeca na Escola Primária, ensinando-lhe 
depois na Profissional, a utilizar-se da leitura e da técnica”.5

Desde muito cedo, Monteiro Lobato exprimia sua admiração pelos  
estadunidenses ao mesmo tempo em que se questionava sobre as diferenças 
econômicas existentes em relação ao Brasil. Considerava-os como os dois  
maiores países americanos que, embora tivessem sido povoados de maneira 
semelhante, por europeus, índios e negros, com territórios equivalentes, eram 
muito diferentes a ponto de um ter se tornado “o mais rico e poderoso do 
mundo” enquanto o outro permanecia “atrofiado”.

 

6

                                                                 
1 M. Lobato, A Barca de Gleyre,, pp.292-293. 
2 M. Lobato, Prefácios e entrevistas, p. 273. 
3 E. Cavalheiro, “Vida e obra de Monteiro Lobato” in Urupês, pp. 41-42. 
4 M. Lobato, Urupês, p. 47. 
5 Ibid., p. 54. 
6 P. Dantas, Presença de Lobato, p. 57. 

 Pretendia a realização de 
grandes obras de que o país necessitava, levando-se em consideração o 
modelo norte-americano. 
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Monteiro Lobato 

Com a nomeação concedida pelo presidente Washington Luís, em 
1927, assumiu o cargo de adido comercial em Nova Iorque. Foi graças à 
distância que Lobato pôde avaliar a situação econômica brasileira. Por 
diversas vezes encaminhou relatórios ao governo brasileiro com sugestões de 
melhorias ao país junto com suas conclusões acerca dos graves problemas 
nacionais que enfraqueciam a economia, como a falta de investimento em 
ferro e petróleo. 

Esta preocupação pode ser percebida em seus vários artigos que 
exprimiam, na maioria das vezes, sua postura crítica diante dos 
acontecimentos nacionais.  Utilizava-se de argumentos baseados na ciência 
para justificar-se. Envolveu-se em diversas empreitadas a fim de suscitar o 
progresso aos brasileiros, desde a implantação de novos métodos de criação e 
produção agrícola a campanhas de saneamento básico.  

Embora seja muito reconhecido no meio literário, seu envolvimento 
com a ciência de seu período foi muito importante. Pôde confirmar durante 
sua estada na América algumas de suas ideias acerca do atraso brasileiro bem 
como da estratégia para vencê-lo.  

Numa época em que o Brasil preocupava-se na busca de modelos 
europeus para seu desenvolvimento, Lobato defendia a linha do progresso 
cientificista estadunidense, pois para ele, aquele país representava um 
paradigma de um avanço científico e tecnológico embasado na eficiência.1

                                                                 
1 Sacchetta, V., C.L. Azevedo & M. Camargos, orgs., Monteiro Lobato – furacão na 
Botocúndia, p. 237. 

 
Como é sabido, neste período, os Estados Unidos da América apresentava-se 
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no cenário mundial como referência à possibilidade de aquisição das 
conquistas provenientes do investimento em ciência.  

 
Monteiro Lobato na busca pelo progresso 

 
Ao desembarcar em Detroit, em 1927, foi recebido pelo “agente geral 

da Ford” que tinha ordem para assessorá-lo.1 Logo, conheceu de perto quem 
tinha como o maior exemplo de que a humanidade dispunha em termos de 
progresso: Henry Ford, como aquele que “enriqueceu enriquecendo a 
humanidade”2. Seu contato com o diretor William Smith, da Ford Motor 
Company que, por mais de vinte anos dirigiu a metalurgia3, possibilitou que 
percebesse que a questão do ferro era “realmente o nosso problema básico”.4  
Lobato assegurava que o “novo processo siderurgico era perfeitamente fit ás 
condições carbônicas do Brasil”5. Associou a modernidade e a riqueza norte-
americanas conhecidas de perto à industrialização. “Civilização é 
maquinização (...) dentre os países modernos nenhum se maquinizou, ou se 
ferrou, mais intensivamente que os Estados Unidos, e por isso o mundo vai 
insensivelmente se colonizando a ele”.6

                                                                 
1 M. Lobato, A Barca de Gleyre, p. 302. 
2 H. Ford, “Minha vida e minha obra”, Os princípios da prosperidade, p.145 
3 M. Lobato, O escândalo do petróleo e ferro, p. 268. 
4 Ibid., p. 243 
5 M. Lobato, A Barca de Gleyre, p. 302 
6 M. Lobato, O escândalo do petróleo e ferro, p. 251 
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Há de se considerar, também, que além do ferro Lobato defendia par 
e passo a questão do petróleo como elementos mágicos que, 
instantaneamente, podiam transformar os países atrasados em nações ricas e 
equilibradas.1

A grandiosidade e o destaque que atribuía ao petróleo justificavam-se 
porque o considerava como “a base fundamental da vida industrial moderna”. 
Referia-se ao petróleo como “o sangue da indústria, das finanças, do poder e 
da soberania dos povos”.

 Junto a amigos, fundou o Sindicato Nacional de Indústria e 
Comércio Ferro e envolveu-se em várias empresas petrolíferas dentre elas, 
Companhia Petróleo Nacional, a Companhia Petróleos do Brasil e a Companhia 
Matogrossense de Petróleo. 

2 Com o advento do motor à explosão e do 
automóvel houve um expressivo aumento do consumo de petróleo, o que 
explicava a necessidade de exploração.3

Nas cartas, apresentava seus estudos e considerações sobre a forma 
mais “econômica de carbono” que serviria como “energia para mover a 
máquina”.

 

4 Solicitava auxílio para que pudesse, com um investimento 
apropriado, abrir “poços de verdade, decentes, profundos, decisivos, e não os 
buraquinhos de tatu do Serviço Geológico, poços burocráticos cujo único fim é 
comer uma certa verba”.5

Quanto mais o país explorasse carvão, ferro e petróleo, molas do 
desenvolvimento industrial, melhores seriam suas condições econômicas e, 
consequentemente, maior liberdade e poder adquiriria no contexto mundial.             
Lobato sentia-se seguro em suas colocações devido ao tempo que dedicou a 
estudar as possibilidades concretas de existência de petróleo em solo 
brasileiro.

 

6

                                                                 
1 C. Nunes, org., Monteiro Lobato vivo..., p. 16. 
2 M. Lobato, O escândalo do petróleo e ferro, pp.8-9. 
3 Relatório do projeto ONIPGEO – Situação da sísmica terrestre no Brasil pp. 9-12, 
disponível em www.redetec.org.br/publique/media/livro_2004_pdf.pdf (acessado em 
31/01/2011). 
4 C. Nunes, org., Monteiro Lobato vivo..., pp.137-138. 
5 Idem. 
6 Ibid., p.142. 

 
Produziu um discurso industrialista onde as riquezas naturais, o 

trabalho eficiente e disciplinado, a siderurgia, o petróleo, o transporte e a 
criação de um mercado interno, seriam elementos fundamentais para o 
projeto de progresso. Inclusive, dispunha de recursos próprios para patrocinar 
as pesquisas científicas no país, contrariando as forças políticas brasileiras. 
Estava certo de que havia descoberto o caminho que o Brasil deveria seguir 
em busca do desenvolvimento. 
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Carta a esposa Maria da Pureza Natividade Lobato que descrevia sua visita à Ford 

Company 
http://www.unicamp.br/iel/monteirolobato/correspondencia_ativa.htm 

 
 
 
 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1553 - 

 
 
 
 
 
 

 
William H. Smith enviou um telegrama a Lobato no qual confirma o recebimento das 

amostras de coque ao mesmo tempo que o convida para visitar os laboratórios da Ford 
em Detroit.1

                                                                 
1 V. Sacchetta, V., C.L. Azevedo &  M. Camargos, orgs., op. cit., p. 254. 
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Cópia datilografada da carta de 1940, dirigida ao presidente Getúlio Vargas sobre 
o livro O Escândalo do petróleo, a situação do petróleo e das companhias 
nacionais de exploração. 
http://www.conpetro.com.br/page_157.html 
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Conforme já mencionado, o período em que Lobato permaneceu na 
América foi determinante na adoção de sua postura crítica em relação à 
situação econômica brasileira. Estava certo de que o ferro constituía “a base 
do desenvolvimento economico de um país; sem ferro, portanto, o Brasil 
jamais se fará”.1 Tal segurança provinha da análise de Smith que classificou a 
amostra do carvão brasileiro como “inigualável” para a produção de ferro.2

Para Smith o Brasil tinha “uma montanha de minério (..) ou 
siderurgicamente falando, carbono” e que com isso “a Ciência produz ferro, 
matéria prima da civilização” capaz de fornecer a máquina, mas, era preciso 
“mobilizar e esguichar o petróleo.” 

 

3

Vale ressaltar que data desse período a crença de que o Brasil 
possuísse 1/4 do ferro existente no planeta. Lobato asseverava que um país 
como o Brasil, que possuía 25% do minério de ferro “com que o mundo ainda 
conta” poderia associar a extração do minério à resolução de questões 
referentes a transportes que, por sua vez, significava a mobilização de 
reservas naturais e, por conseguinte, o almejado “desenvolvimento 
econômico e a riqueza”.

 

4

A falta de conhecimento do minério brasileiro, desde o início do 
século XIX, foi responsável por sua má manipulação, considerando-se que os 
métodos adotados para a transformação do minério em metal – confirmados 
posteriormente – exigiam a adoção de um procedimento diferente daquele 
utilizado. Contraditoriamente, isso se devia ao altíssimo grau de pureza do 
minério brasileiro, para cuja transformação em metal o método de 
‘coquelagem’ – ou seja, o uso de coque para a redução do minério em metal, 
acima mencionado – era das mais inadequadas. Assim, diferente do resto dos 
produtores de ferro no mundo e, justamente por ter o minério mais rico de 
todos, o Brasil demandava até aquele momento muito carvão para uma 
aquisição ínfima de ferro.

 

5

A ideia do processo desenvolvido por Smith foi determinada pela 
necessidade da indústria de melhorar a qualidade do ferro. Mas, também 
servia como a mão para luva, em casos como o brasileiro, onde o uso do 
coque não era suficiente para reduzir a ferro minério tão rico. Em outras 
palavras: esse era um processo que contrariava o que se considerava clássico 

 

                                                                 
1 M. Lobato, O escândalo do petróleo e ferro, p. 250 
2 Idem. 
3 M. Lobato, América, p. 276.  
4 C. Nunes, org., Monteiro Lobato vivo..., pp. 128-129. 
5 Vide: A.M. Alfonso Goldfarb & Márcia Helena M. Ferraz, “De lo nativo a lo nacional: 
reevaluando la cuestión siderurgica brasileña” in Dynamis, 1992 (12): 131-149; A.M. 
Alfonso Goldfarb & Márcia Helena M. Ferraz, “Raízes históricas da difícil equação 
institucional da ciência no Brasil” in São Paulo em perspectiva, 16(3): 3-14, 2002; A.M. 
Alfonso Goldfarb & Márcia Helena M. Ferraz, “A institucionalização da metalurgia no 
Brasil: da escola à práxis” in Revista da SBHC, (7): 15-24, 1992. 
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para a obtenção do ferro; porém, segundo Lobato, poderia servir às 
necessidades brasileiras.1

Para Monteiro Lobato este processo tornava-se eficaz à realidade 
brasileira, principalmente, por não impor como única possibilidade de 
obtenção de ferro o coque, mas aceitar uma variedade de agentes redutores 
provenientes de qualquer fonte de carbono, como serragem, raspas de couro, 
bagaço de cana, palha de café, entre outros.

 
O objetivo de Smith era produzir ferro sem a fusão do minério, 

possibilitando uma redução de temperatura o que afastaria a necessidade dos 
altos fornos que, especialmente no Brasil, deram início à devastação das 
florestas.  

2 Nesta multiplicidade, 
encontrava-se, também, o babaçu, objeto de seu interesse desde a época em 
que residiu na América.3

Numa de suas correspondências, identifica-se a organização da 
Babaçu Co. ao lado de sua preocupação da concorrência de empresas norte-
americanas na obtenção da concessão de terras de babaçu.

 

4 Para Lobato, tal 
palmeira podia ser considerada como um patrimônio real pois, encontrada de 
maneira abundante no país,  garantiria uma “salvação do Norte” e, 
consequentemente, a todos os brasileiros. 5

Lobato tinha certeza da existência de técnicos excelentes no país, 
porém abafados por uma maioria questionável em termos de eficiência, 
muitas vezes corrompidos por interesses maiores, o que indubitavelmente, 
acarretava o agravamento do problema siderúrgico nacional e, por 
conseguinte, o atraso no desenvolvimento do país.

 

6

Monteiro Lobato afirmava que pelo processo Smith poderia se 
produzir   “ferro mais barato e melhor que pelo processo do alto forno, mas 
contra todas as regras clássicas, o que constitue um crime imperdoável, 
merecedor do pelourinho”.

  Dentre as várias 
denúncias de Lobato registradas em correspondências estão os interesses de 
indústrias dos alto fornos norte-americanas que eram mantidas por acionistas 
que detinham ações bilionárias.  

7

                                                                 
1 G.B. WATERHOUSE, “Ferro esponja pelo processo Smith – fornos ” in M. LOBATO, O 
escândalo do petróleo e ferro, p. 301. 
2 M. Lobato, O escândalo do petróleo e ferro, p. 271 
3 Em 1928, por solicitação do governo, Lobato enviou um estudo sobre a relação 
comercial entre  Brasil e os Estados Unidos. Dentre as variadas informações, relatórios 
e, também algumas sugestões é possível perceber seu apreço por combustíveis 
alternativos, especialmente o babaçu. 
4 C. Nunes, org., Monteiro Lobato vivo..., p.150. 
5 Ibid., pp. 159-160. 
6 M. Lobato, O escândalo do petróleo e ferro, p. 243. 
7 Ibid., p. 291. 

  Além disso, Lobato, entusiasmado pelo contato 
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com Smith, “o anjo Gabriel anunciador da metalurgia de amanhã”, chegou a 
considerar que sua vocação pela siderurgia era superior à literária.1

                                                                 
1 M. Lobato, A Barca de Gleyre, p. 312. 
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Com a fundação da Faculdade de Direito de São Paulo em 1827, 

juntamente com a Faculdade de Direito de Olinda, São Paulo passou a contar 
com sua primeira escola de nível superior, cuja estrutura acadêmica 
espelhava-se na realidade portuguesa da época, ainda sob influência da 
estrutura pombalina.  

Apesar de se poder observar em vários aspectos durante o século XIX 
a influência da Universidade de Coimbra nos cursos de Direito no Brasil, o 
mesmo não acontece relativamente à Medicina Legal. Pois, somente em 1891 
foi criada essa cadeira de Medicinal Legal na Faculdade de Direito de São 
Paulo (bem como na do Recife), ainda que fosse lecionada de forma 
incipiente, e de ter sido criada a correspondente cadeira nas duas Faculdades 
de Medicina do país em meados do século. 

Neste trabalho pretendemos discutir 1) possíveis relações entre a 
medicina legal e o pensamento do direito na Faculdade de Direito de São 
Paulo, nos últimos anos do século XIX e primeiros do século XX; 2) as 
influências externas européias, em geral, e portuguesas, em particular, 
trazidas pelos professores brasileiros que foram estudar a disciplina na 
Europa. 

 
Quando se mencionam as cidades do Brasil colonial e, 

posteriormente, imperial, vêm à mente os nomes de São Salvador da Bahia e 
de São Sebastião do Rio de Janeiro, suas primeira e segunda capitais, 
respectivamente. Nesse período histórico, então, a cidade de São Paulo não é 
referência, por ser afastada da capital e geograficamente de difícil acesso. 

Entretanto, foi sobre ela que repousou a escolha do Império para a 
criação de um dos Cursos Ciências Jurídicas e Sociais no Brasil, ao lado da 
cidade da Olinda, no Nordeste (posteriormente transferido para a cidade do 
Recife). Tal fato se deu sob D. Pedro I, somente com a lei de 11 de agosto de 
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1827,1

De fato, ao se compulsar os Anais da aludida Assembléia,

 apesar de as discussões acerca dessa criação perdurarem desde a 
Assembléia Constituinte de 1823.  

2

No que concerne especificamente à escolha de São Paulo para o 
estabelecimento de um dos Cursos Jurídicos, um dos argumentos contrários (e 
favoráveis ao Rio de Janeiro) aduzia que na Capital do Império, “ha(via) maior 
abundancia de livros, maior effusão e expansão de luzes e conhecimentos 
geraes e práticos, maior civilisação, melhor uso de linguagem sem os vícios 
provinciaes, o que v(iria) a superar os inconvenientes da carestia e distracção 
das côrtes”.

 constata-
se que a localização dos Cursos Jurídicos em São Paulo e em Olinda não foi 
objeto de unanimidade dos parlamentares, posto que seus debates indicam 
que houve manifestações de toda ordem. Por um lado, alegava-se 
necessidade de seu afastamento da sede do Império e de suas distrações e 
autoridade, e, por outro, dizia-se justamente o contrário, ou seja, de que na 
corte se encontravam todos os meios necessários à sua instauração. 

3

Insista-se, aqui, que a legislação brasileira, assim como a portuguesa, 
mutatis mutandis, realçava a preocupação com o ensino do Direito Pátrio. A 
reforma pombalina indicava que no Curso Jurídico deveriam ser ensinados 
Direito Romano, Direito Civil Pátrio (particular e público), Direito Natural, 
Público Universal e das Gentes, História Civil do Povo e Direito Romano, 
História Civil de Portugal e das Leis Portuguesas, Instituições do Civil Romano, 
Doutrina do Método do Estudo Jurídico, História Literária à Bibliografia da 
Jurisprudência Civil e Pátria, Regras da Jurisprudência Canônica e História da 
Igreja e do Direito Canônico. A legislação imperial brasileira, por sua vez, 
impunha, em seus cursos, o estudo do Direito Natural, Público, Análise de 

 
Qualquer que tivesse sido a escolha do local para a instalação dos 

Cursos Jurídicos, em razão da própria formação que haviam recebido as 
pessoas que formavam a elite, não se podia, àquela época, afastar-se de raízes 
conimbricenses, ainda que fossem, por argumentação, para delas se 
afastarem.  

Contudo, esse afastamento não ocorreu, porque os parlamentares 
constituintes tinham consciência de que não seria possível criar Universidades 
ou cursos superiores no Brasil sem que se recorresse, num primeiro momento, 
aos Estatutos da Universidade de Coimbra.  

A lei de 11 de agosto de 1827, ao estabelecer quais cadeiras 
existiriam nos Cursos Jurídicos brasileiros, reflete muitas das disposições 
contidas na não muito distante reforma de 1772 dos estatutos da 
Universidade de Coimbra ditadas por D. José I, através de seu Ministro o 
Marquês de Pombal, no que refere à formação dos Legistas.  

                                                                 
1 Brasil, Collecção das Leis do Império do Brazil de 1827, 5-7. 
2 Brasil, Annaes do Parlamento Brazileiro: Assembléa Constituinte: 1823, t. 6. 
3 Ibid., t. 5, 200. 
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Constituição do Império, Direito das Gentes e Diplomacia, Direito Público 
Eclesiástico, Direito Pátrio Civil, Direito Pátrio Criminal com a Teoria do 
Processo Criminal, Direito Mercantil e Marítimo, Economia Política e Teoria e 
Prática do Processo adotado pelas Leis do Império. 

Conforme se pode notar pelo exposto acima, muitas das indicações 
para a instalação dos Cursos de Direito no Brasil assentavam-se no 
pensamento reinante nas reformas pombalinas do Curso de Direito da 
Universidade de Coimbra. No entanto, o Projeto de regulamento para o Curso 
Jurídico da lavra do Visconde de Cachoeira indica que seriam necessários 
estudos ligados à realidade brasileira,1

De mesma sorte, os Cursos Jurídicos criados no Brasil também 
espelhavam a preocupação portuguesa em separar os estudos dos Cânones 
daquele das Leis, veiculada pelo Aviso de 7 de maio de 1805.

 como, exemplificativamente, o estudo 
do Direito Mercantil Marítimo ou, também, da Economia Política. Dessa 
forma, segundo seu autor, os cursos brasileiros poderiam ter boa qualidade.   

2

A criação dos Cursos Jurídicos trouxe – como em qualquer escola – a 
necessidade da nomeação de professores. Em São Paulo, por exemplo, dos 
dez primeiros nomeados, à exceção dos lentes catedráticos Carlos Carneiros 
de Campos e Clemente Falcão de Souza, formados em Paris, todos os demais 
eram egressos da Universidade de Coimbra.

 
Não é de se estranhar, entretanto, que a legislação portuguesa tenha 

fornecido as bases para o que se realizava no Brasil, pois, as instituições 
brasileiras, de uma forma geral, seguiam o modelo de além mar, ao terem sido 
criadas quando da chegada da Família Real ao Brasil. E mesmo após a 
Independência, laços mais fortes que a legislação ligavam o Brasil à tradição 
portuguesa, posto que não apenas o proclamado Imperador, como a quase 
totalidade dos governantes eram ainda de uma geração que havia nascido e se 
formado na Europa.  

3

Para o que interessa mais de perto a esta pesquisa, até esse 
momento, não haveria, ainda, qualquer menção ao ensino da Medicina Legal 
nos Cursos de Direito, quer em Coimbra,

 E nem poderia ter sido diferente, 
já que, durante o tempo em que o Brasil foi colônia de Portugal, bem como no 
início do Império, os estudantes que pretendessem seguir estudos 
universitários na área jurídica dirigiam-se à Europa, principalmente a Portugal.  

Mesmo após a chegada da família real em 1808, os graus 
continuaram a ser concedidos somente pela Universidade de Coimbra, isto é, 
os estudantes que cursassem, por exemplo, a Escola de Cirurgia da Bahia, para 
arvorarem o título de doutor, deveriam encaminhar-se a Portugal para a 
complementação de seus estudos. 

4

                                                                 
1 Brasil, Collecção das Leis do Império do Brazil de 1827, 12. 
2 Sousa, Esboço de hum diccionario jurídico, verbete universidade. 
3 Machado Júnior, Cátedras e catedráticos, 73. 
4 Universidade de Coimbra, Estatutos, livro 3.  

 quer no Brasil.  Diferentemente, na 
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França, em dezembro de 1792, foram criadas cadeiras de medicina legal em 
todas as faculdades de medicina,1

Nessa ocasião, ocasião em que foi criada a cadeira de Medicina legal, 
que deveria ser frequentada junto à Faculdade de Medicina (8ª. Cadeira de 
Medicina Legal, Higiene e Polícia Médica, ministrada no sétimo ano).

 o que indicaria, talvez, um desenvolvimento 
maior dessa área nesse pais, com a conseqüente produção de textos utilizados 
em outras partes, como veremos mais adiante. 

Todavia, para a Universidade de Coimbra, essa realidade durou pouco 
mais de cinquenta anos, visto que, através do Decreto de 05 de dezembro de 
1836, que reformou a Instrução Superior portuguesa, houve a unificação da 
Faculdade de Cânones com a Faculdade de Leis, instituindo-se a Faculdade de 
Direito. 

2

Essas escolas foram criadas logo após a transferência da Corte 
portuguesa para o Brasil, decorrente dos movimentos napoleônicos, como 
uma das primeiras medidas tomadas pelo Regente d. João. A primeira foi a 
criação da Escola de Cirurgia da Bahia veiculada pela ordem régia de 18 de 
fevereiro de 1808, por sugestão do cirurgião-mór do reino, Dr. José Corrêa 
Picanço,

 
No Brasil, a criação, em 1832, da cadeira de Medicina Legal deu-se 

em primeiro lugar nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, 
seguindo-se, mais uma vez, o modelo português. 

3

Nessa Escola da Bahia, deveriam ser ensinadas além da cirurgia, a 
anatomia e a arte obstétrica, tendo ficado o encargo da escolha dos 
professores atribuído ao próprio Dr. José Corrêa Picanço.

 seguida pela do Rio de Janeiro em 02 de abril do mesmo ano. 

4 Em decorrência, 
somente podiam ser formados cirurgiões e outros práticos. Para a obtenção 
do grau de doutor, insista-se, havia a necessidade de conclusão de estudos na 
Universidade de Coimbra.5

O currículo das escolas incluía o ensino da cirurgia, da anatomia e da 
arte obstétrica, atendendo, então, às necessidades ditadas pela época, tendo 
sido reformado por diversas vezes. Aquela que mais de perto nos interessa 
introduziu a cadeira de medicina legal, disciplina indispensável para a outorga 
do grau de doutor em medicina aos cirurgiões formados pela Escola da Bahia. 
Foi ela criada pela Carta de Lei de 03 de outubro de 1832 que reorganizou as 

 

                                                                 
1 Desmazes, Histoire de la médecine légale en France, 11. 
2 Portugal, Collecção das Leis do Imperio do Brasil, 191-194. 
3 Mello Soares, Corographia historica, chronographica, genealogica, nobiliaria, e 
politica do Imperio do Brasil, 405. 
4 Ibid., mesma página. 
5 Para uma leitura mais pormenorizada: Ferraz, As ciências em Portugal e no Brasil, 
191-211. 
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Escolas de Cirurgia do Rio de Janeiro e da Bahia, agora denominadas Escolas 
ou Faculdades de Medicina.1

A criação da cadeira, entretanto, não significou sua imediata 
instauração, pois somente em 1834, a cadeira de medicina legal na Faculdade 
de Medicina da Bahia foi provida, com a nomeação pelo governo geral do Dr. 
João Francisco de Almeida.

 

2

Os documentos, entretanto, trazem uma crítica acerca das condições 
em que as matérias eram dispensadas pelos professores, em face da falta de 
meios, como materiais de laboratório ou livros. Com a medicina legal, a 
situação não seria diferente.

 

3 Indicam, ainda, que seria utilizada para as aulas 
de medicina legal a obra de Orfila,4 professor da Faculdade de Medicina de 
Paris.5

Os novos “Estatutos das Escolas de Medicina do Brasil”, introduzidos 
pelo Decreto nº 1169 de 7 de Maio de 1853,

 

6

É quase desnecessário dizer que, por ser cadeira incipiente, não havia 
quem pudesse se encarregar pela disciplina tampouco livros publicados no 
Brasil a serem seguidos. Assim, como havia a possibilidade de enviar lentes 
quer ao interior do Brasil, quer ao Estrangeiro em decorrência do Decreto nº 
1169 de 7 de maio de 1853 que deu novos  estatutos às Faculdades de 
Medicina,

 deram novas diretrizes ao 
estudo da Medicina e indicaram de forma clara a inclusão da Cadeira de 
Medicina legal na seção do curso médico dedicada às ciências acessórias ou 
auxiliares, devendo seu lente, consoante o artigo 58, dar particular atenção à 
aplicação das doutrinas ao Brasil. 

7

                                                                 
1 Mello Soares, Corographia historica, chronographica, genealogica, nobiliaria, e 
politica do Imperio do Brasil, 430-432: “Carta de Lei. A regencia em nome do imperador 
o senhor D. Pedro II, faz saber á todos os súbditos do imperio que a assembléa geral 
legislativa decretou, e ella sanccionou a lei seguinte: (...) Título II. Do ensino. 15. Haverá 
em cada faculdade quatorze cadeiras. As matérias do ensino serão distribuídas da 
maneira seguinte: (...) 12. Medicina legal”.  
2 Ibid., 415-416. 
3 Mello Soares, Corographia historica, chronographica, genealogica, nobiliaria, e 
politica do Imperio do Brasil, 423: “Da mesma origem vem ainda o atrasamento 
sensível da toxicologia, entre nós. Esta parte importantíssima da medicina legal parece, 
que ainda está por ensinar no Brasil”.  
4 Mathieu Joseph Bonaventure ORFILA, médico francês que se notabilizou, sobretudo, 
nas áreas de toxicologia e medicina legal.  
5 Mello Soares, Corographia historica, chronographica, genealogica, nobiliaria, e 
politica do Imperio do Brasil, 424. 
6 Brasil, Collecção das Leis do Império do Brazil, 214-242. 

  a Faculdade de Medicina da Bahia enviou à Europa o professor 

7 Ibid., 219: “Art. 13. De dois em dois annos as Faculdades, alternadamente, cada huma 
em seu biennio, poderão propor ao Governo Medicos que emprehendão explorações 
scientificas no interior do Brasil, ou no Estrangeiro, para observações medico-
topographicas; ou indicarão d’entre seus membros os que julgarem mais habilitados 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1570 - 

Virgilio C. Damazio que, em seu retorno, apresentou o resultado de seus 
estudos, na forma de um longo relatório.1

Em sua extensa obra, Damazio passa em revista o ensino da medicina 
legal em vários países, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, porém, 
dedicou aproximadamente um quarto dela ao estudo da medicina na França, 
chegando a minúcias, como, por exemplo, na descrição da Morgue

  Mais uma vez, e como não poderia 
ser diferente, verifica-se uma forte propensão a dar continuidade à utilização 
das bases europeias e, sobretudo francesa, no ensino da Medicina Legal no 
Brasil.  

2 de Paris e 
seus frigoríficos. No que se refere aos frigoríficos, chegou a transcrever por 
seis páginas, em francês, todo o seu funcionamento, inclusive com o apoio de 
três desenhos descritivos. Ainda, não deixou de elogiar as publicações 
francesas para o progresso da área, em razão dos: “... numerosos e 
interessantes trabalhos ahi constantemente publicados quer em livros quer 
em periodicos scientificos, nomeadamente dentre estes os Annaes de Hygiene 
e Medicina legal e os Bulletins da Sociedade de Medicina legal”.3

Damazio, em seu périplo francês, passou por inúmeras cidades e 
encontrou vários professores de Medicina Legal, como, por exemplo, G. 
Tourdes, A. Lacassagne, P. Brouardel.

 

4 Tendo em vista, por um lado, a 
importância que a França já desfrutava no campo da Medicina Legal e, por 
outro, o destaque que Damazio viria a adquirir como professor, compreende-
se que os trabalhos destes e de outros estudiosos franceses se tornassem 
fontes para o que se realizaria no Brasil.5 De fato, são eles, dentre outros 
franceses que escreveram os manuais e tratados utilizados nas instituições 
brasileiras e encontrados nos catálogos de suas bibliotecas, como, 
exemplificativamente, a da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que, 
aliás, tais livros estavam classificados em Medicina Forense que, juntamente 
com a Toxicologia, eram partes da Medicina Legal.6

                                                                                                                                              
para estudar os melhores methodos de ensino, e examinar os Estabelecimentos, e 
instituições medicas dos Paizes mais adiantados”. 
1 Damazio, Ensino e exercicio da medicina, especialmente da medicina legal, em alguns 
paizes da Europa. 
2 Morgues, para Damazio, “são estações de depósito para cadáveres ou pedaços de 
cadáver, que, ou encontrados em lugar público não sejam reconhecidos, ou não 
tenham tido habitação sabida ou próxima para a qual possam ser transportados, ou 
achados em habitação particular tenham de motivar uma devassa administrativa, ou 
finalmente ser submetidos á autopsia judiciaria”. Ensino e exercicio da medicina, 272. 
3 Damazio, Ensino e exercicio da medicina, especialmente da medicina legal, em alguns 
paizes da Europa, 235. 
4 Ibid., 195. 
5 O trabalho de P. Hutterer sobre Edmond Locard indica em área correlata, a 
criminologia, a importância das fontes francesas na ciência no Brasil. 
6 Costa, Catalogo systematico da bibliotheca da faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro, 403-411. 
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Cumpre realçar, neste ponto, que a terminologia Medicina Legal não 
é unívoca, como já salientado logo acima. Damazio, ademais, utilizou uma 
outra, Medicina Judiciária como parcela de Medicina Legal.1

Finalmente, em 02 de janeiro de 1891, enfim, houve a criação da 
cadeira de Medicina Legal nas faculdades de direito de Olinda e São Paulo, 
pelo decreto nº 1232-F

 Tal questão, em 
função de sua complexidade e por não ser objeto do presente trabalho, 
merecerá análise detida oportunamente, quando pretendemos aprofundar, 
não só o estudo das fontes, como também o debate sobre o do local 
institucional de estabelecimento de uma cadeira específica de Medicina Legal, 
e outras que com ela se relacionam. 

2 e já no mesmo ano, a cadeira foi implantada em São 
Paulo, sob a responsabilidade do Dr. Amâncio de Carvalho, médico pela 
Faculdade de Medicina da Bahia, que, além de ministrar as aulas, preparava 
seus programas,3

Tal implantação, contudo, não foi muito simples. Desde havia muito 
tempo – pode-se citar, exemplificativamente, o debate ocorrido na sessão de 
05 de julho de 1860 –, discussões acerca do tema impregnavam o parlamento 
brasileiro, estando subjacentes debates outros que sua simples criação. Se, de 
um lado, via-se a necessidade do ensino da medicina legal para uma boa 
aplicação do direito criminal, por outro, a criação de uma cadeira específica 
junto aos cursos de direito, com clara ligação com a medicina, reacendeu um 
debate bastante antigo. Esse debate data de pelo menos da época em que os 
representantes das diferentes províncias brasileiras discutiam, junto ao 
governo central o local em que se deveriam criar os cursos jurídicos no Brasil. 
Candidata a receber um dos cursos planejados, a província de São Paulo quase 
foi preterida, sob diferentes justificativas. Em finais do século, foi, inclusive, 
ventilada a hipótese de transferência da Faculdade de Direito de São Paulo 
para a Corte, quer dizer, para a cidade do Rio de Janeiro, sob o argumento 
principal de que aí, no Rio de Janeiro, a cadeira poderia ser ministrada 
juntamente com o curso de medicina. Além disso, os acadêmicos ficariam 
mais próximos dos tribunais superiores e, por conseguinte, das mais 
importantes disputas jurídicas do país.

 de cuja leitura se constata a preocupação de que a Medicina 
Legal auxiliasse na aplicação do direito. 

4

Mais um passo na direção da institucionalização de uma área do 
conhecimento no Brasil, foi dado em 1896, quando, em São Paulo, a 
Sociedade de Anthropologia Criminal, Sciencias Penaes e Medicina Legal, 

 Essa possibilidade, entretanto, não 
vingou e São Paulo manteve seu curso jurídico assim como se estabeleceu a 
cadeira de Medicina Legal. 

                                                                 
1 Damazio, Ensino e exercicio da medicina, 223. 
2 Brasil, Decretos do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, 5-
67. 
3 Faculdade de Direito, Programma de ensino para o ano de 1891. 
4 Brasil, Annaes do Parlamento brazileiro, 49. 
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formada por médicos e juristas, cujos estatutos previam a criação de uma 
revista e indicavam, como um de seus objetivos, ações para que a legislação 
brasileira fosse adaptada aos modernos princípios da ciência.1 Esses modernos 
princípios da ciência poderiam ser exemplificados através do discurso na 
sessão inaugural da a Sociedade de Anthropologia Criminal, Sciencias Penaes e 
Medicina Legal pronunciado pelo Dr. Oliveira Fausto, onde menciona Charles 
Darwin e Claude Bernard.2

Essa sociedade pareceu reproduzir aquela fundada um ano antes na 
Bahia, sob o comando do professor Nina Rodrigues, pois também preconizava 
a colaboração de juristas e médicos para a proposição de reformas à 
legislação.

 

3 Seus estatutos reforçavam que a Sociedade de Medicina Legal da 
Bahia pretendia promover a adoção de reformas legislativas.4

Logo em seu primeiro número, a revista criada pela sociedade 
paulista trouxe à baila o debate pertinente ao problema envolvendo a 
determinação do que é o homem delinqüente para o Direito, tanto na Europa 
quanto no Brasil, louvando-se a reformulação do ensino nas faculdades de 
Direito, por se acreditar que a medicina legal auxiliaria as ciências penais na 
correta aplicação da lei. Ademais, aduzia-se que o novo Código Penal

  

5 em 
estudo abraçaria uma doutrina científica, o que, por si só, teria justificado a 
nova revista.6

Em seu discurso de instalação da sociedade de São Paulo, o professor 
de Medicina Legal Amancio de Carvalho, presidente, afirmou que ainda não se 
havia estabelecido quem seria o criminoso bem como que “o direito sem a 
Medicina Legal caminharia para o desconhecido em detrimento dos mais 
sagrados direitos do homem”.

 

7

Nesta mesma ocasião, Brazilio Machado, catedrático de Direito 
Natural, de seu lado, observou em seu discurso de abertura

 Nesse discurso, aliás, podia-se perceber de 
onde retirara seu referencial teórico, posto que citava inúmeros autores 
franceses, como, exemplificativamente, Lacassagne e G. Tarde. 

8

                                                                 
1 Sociedade de Anthropologia, “Estatutos da Sociedade de Anthropologia Criminal, 
Sciencias Penaes e Medicina Legal de São Paulo”, 91. 
2 Oliveira Fausto, “Discurso do Dr. Oliveira Fausto”, 77-83. 
3 Revista Medico-Legal, “Editorial”, 4-5. 
4 Sociedade de Medicina, “Estatutos da sociedade de medicina legal da Bahia”, 59. 
5 Esse Código Penal somente veio à luz em 1940 e tivera como fontes que o 
embasaram inúmeros estudiosos italianos, consoante se depreende do grande 
levantamento feito por B. Santos em sua tese de doutorado “As ideias de defesa social 
no sistema penal brasileiro: entre o garantismo e a repressão (de 1890 a 1940)”. 
6 Revista da Sociedade de Anthropologia Criminal, Sciencias Penaes e Medicina Legal, 
Editorial, 5-6. 
7 Carvalho, “Discurso do Dr. Amancio de Carvalho”, 61-66. 
8 Machado, “Discurso do Dr. Brazilio Machado”, 67-77. 

 a importância 
das ciências médicas para o estudo da jurídica, sobretudo no campo do direito 
criminal. 
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Especialmente neste trabalho, nosso objetivo foi analisar como se 
estabeleceram os estudos de medicina legal notadamente em São Paulo. Se 
considerarmos, entretanto, que uma legislação federal incidia sobre os 
estudos de uma maneira geral, certamente devemos perceber uma 
consonância com o que se dava em outras partes do Brasil. A saber, as 
orientações sendo semelhantes, acabaríamos por encontrar como fontes dos 
trabalhos instaurados em outras regiões do Brasil, aquelas mesmas 
observadas para São Paulo. De fato, o pensamento francês também se fez 
sentir na Faculdade de Medicina da Bahia, onde o professor Nina Rodrigues, 
além de mencionar em suas obras autores dessa nacionalidade, publicava, ele 
mesmo em francês.1 Ressalte-se que Nina Rodrigues também era sócio 
correspondente da sociedade paulista e, mais tarde, se deslocou para o  Rio 
de Janeiro. Temos assim, fechado um ciclo entre os locais e escolas onde se 
davam os estudos de disciplinas que associavam medicina e direito, de várias 
maneiras e com denominações diferentes.2

c) A partir dessa criação, pode-se especular acerca da existência de 
relações entre a Medicina legal e o pensamento do direito na Faculdade de 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho não esgota o tema, apenas indica alguns 
caminhos para entender a possibilidade de contato de duas áreas da ciência, a 
saber, a jurídica e a médica, que, numa análise apressada poderia levar a uma 
negativa Mas indica algumas conclusões, por um lado, relativamente ao 
estabelecimento de uma cadeira de Medicina Legal e, por outro, no que 
concerne às bases teóricas de seu ensino e pesquisa no Brasil e, portanto, às 
suas fontes. Senão vejamos: 

a) Evidencia-se uma tradição com bases externas européias, em geral, 
e portuguesas, em particular, trazidas pelos professores brasileiros que foram 
estudar a disciplina na Europa, por não existirem cursos superiores no Brasil 
até o ano de 1808. Em decorrência da política estabelecida pela metrópole 
portuguesa em relação a sua colônia brasileira. 

b) Apesar de a Medicina legal já ser lecionada no Brasil, ainda que de 
forma incipiente, e de ter sido criada a correspondente cadeira nas faculdades 
de medicina em meados do século XIX, bem como de já ter sido criada a 
respectiva cadeira na Faculdade de direito de Coimbra, somente em 1891, 
através da lei 1.232 F, de 2 de janeiro, foi instaurada a cadeira de Medicinal 
legal na Faculdade de Direito de São Paulo (bem como na do Recife). 

                                                                 
1 Veja-se, exemplificativamente, artigo seu publicado no segundo número do ano 1 da 
Revista Médico-Legal intitulado “Le décepage criminel au Brésil: étude 
anthropologique et médico-legale”. 
2 Sociedade de Anthropologia, “Estatutos da Sociedade de Anthropologia Criminal, 
Sciencias Penaes e Medicina Legal de São Paulo”, 96. 
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Direito de São Paulo, nos últimos anos do século XIX, uma vez que os 
professores que nela oficiavam manifestavam-se sobre a necessidade do 
estabelecimento de quem seria o homem e o homem deliquente e, também, 
sobre seus aportes à redação de um novo código penal.  

Dessa forma, pudemos verificar – mesmo que os estudos devam se 
ampliar – que são fundamentalmente os trabalhos de estudiosos franceses a 
servirem de fontes para o estabelecimento de uma área de ensino e pesquisa 
no Brasil. 
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O objectivo central do Congresso Luso-Brasileiro que nos congrega é 

o de promover a investigação em história da ciência, como forma de assinalar 
os 100 anos da criação da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra.  

Não é possível, porém, fazer história da ciência sem aceder à leitura 
das suas fontes. E nos últimos cinco anos foram dados passos significativos no 
sentido de difundir esta informação através da constituição de diferentes 
bibliotecas digitais.  

Metodologicamente, começamos por referir a informação transversal 
disponibilizada na Alma Mater: Biblioteca Digital de Fundo Antigo e no 
Catálogo das Bibliotecas da Universidade de Coimbra (CBUC), entendidas 
como plataformas ou instrumentos de pesquisa cujo cruzamento propicia e 
potencializa o acesso dos investigadores à informação. 

Em seguida, apresentamos e divulgamos, no âmbito desta reunião 
internacional de investigadores, a nova “Biblioteca Digital de História da 
Ciência na UC” em desenvolvimento, enquanto um dos resultados do projecto 
“História da Ciência da Universidade de Coimbra (1547-1933)”. Apresentação 
que visa suscitar a reflexão e o debate, em torno da problemática da 
organização de bibliotecas digitais para aceder à informação de história da 
ciência. 
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A comunicação aborda, por último, dois outros projectos de 
investigação que estão em curso neste domínio e que também são financiados 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Referimo-nos ao Projecto 
Instituto de Coimbra, uma academia ou sociedade científica que esteve activa 
entre 1852 e 1981, e ao projecto de investigação História da Botânica na 
Universidade de Coimbra e a sua expressão no Mundo Lusófono: de Brotero a 
Abílio Fernandes. Ambos implicam o tratamento técnico de acervos 
bibliográfico-documentais, a digitalização de fontes de história da ciência, e a 
utilização de ferramentas de pesquisa em texto integral para acesso em linha 
à informação. No entanto, a investigação sobre a história da ciência botânica 
dá continuidade ao desenvolvimento da pioneira “Biblioteca Digital de 
Botânica”, mas pretende inovar ao criar uma plataforma que permita a ligação 
entre bases de dados com recursos diferentes em informação electrónica 
sobre botânica.  

1. BIBLIOTECA DIGITAL  

A expressão “Biblioteca Digital” (BD) é equívoca, em si mesma, uma 
vez que não clarifica a complexa relação entre as colecções de informação 
electrónica ou digital e as bibliotecas enquanto instituições.  

Os especialistas constataram que a designação constitui – quando 
literalmente encarada - um oximoro, ou paradoxismo (figura de retórica do 
tipo “ilustre desconhecido”), porque se uma biblioteca é biblioteca não é 
digital, mas se a biblioteca é digital então não é uma biblioteca no sentido 
material do termo. Não obstante, a expressão dá origem a um novo conceito. 
E neste sentido julgamos que a informação que a BD disponibiliza origina um 
tipo novo de informação em história da ciência, que não se enquadra, 
propriamente, na tipologia de categorias de fontes conhecidas. 

É que tradicionalmente a biblioteca é vista como uma organização 
que selecciona, colige, organiza, conserva, preserva e promove o acesso à 
informação por parte de um determinado tipo de utilizadores, como é o caso 
da comunidade universitária. 

Todavia, com o advento das redes informáticas e a possibilidade de 
proceder à digitalização dos diversos suportes em que se encontra a 
informação, as bibliotecas passaram a incluir e a adoptar estes poderosos 
meios para disponibilizar agora o acesso não presencial à informação. Neste 
sentido a designação “biblioteca digital” conota-se com a “biblioteca do 
futuro”, em que a instituição se transforma e se adapta ao novo ambiente 
social em que existe.1

                                                                 
1 Cf. BORGMAN, Christine L. – From Gutenberg to the Global Information 
Infrastructure: Access to Information in the Networked World. Cambridge: MIT Press, 
2001. ISBN 0-262-02473-X, p. 38. 
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Por outro lado, sabemos também que a constituição de BD tornou-se 
um tópico multidisciplinar em que confluem na sua constituição 
conhecimentos de disciplinas tão diversas como a ciência da computação, a 
engenharia de sistemas e de redes de informação, a biblioteconomia, tal como 
o direito, a sociologia, a linguística e outros domínios científicos.    

No âmbito da economia desta comunicação importa precisar, ou 
lembrar, o sentido etimológico de documento. A palavra documento - ou 
documentum em latim - vem do verbo latino “docere”, que significa ensinar, 
aprender.1

                                                                 
1  Cf. Id. o. c., p. 60. 
 

  
Assim os documentos digitais são cópias electrónicas constituídas a 

partir dos mais diversos suportes analógicos em que se encontra a 
informação, como os livros, jornais, revistas, fotografias, filmes, manuscritos, 
mapas, etc. Por sua vez, os documentos digitais são coligidos e organizados 
em bibliotecas digitais, com vista a satisfazerem as necessidades de 
informação de determinadas comunidades de utilizadores, neste caso, a 
comunidade universitária e os historiadores de ciência. Bibliotecas digitais 
que, por sua vez, implicam a utilização de plataformas informáticas ligadas em 
rede para aceder à informação digital. 

Outro problema que se articula com este é o de saber como é que se 
classificam, do ponto de vista da tipologia tradicional de fontes documentais, 
os documentos digitais, enquanto representação electrónica ou meio de 
aceder em linha às tradicionais fontes de informação em história da ciência. 
Para uns são documentos primários, para outros secundários, não havendo 
um consenso nesta matéria. 

É que os documentos digitais só podem existir em BD. Qualquer tipo 
de objecto ou ser vivo pode ser representado como um documento digital. As 
imagens são obtidas por digitalizadores ou por máquinas fotográficas digitais e 
os resultados armazenados sob a forma electrónica. 

Porém, e no âmbito daquele que é o objecto desta comunicação, a 
expressão Biblioteca Digital deve ser entendida, segundo Leiner (1988), como 
a “colecção de serviços e de objectos de informação, com organização, 
estrutura e apresentação que suportam o relacionamento dos utilizadores com 
os objectos de informação disponíveis directa ou indirectamente via meio 
electrónico / digital." 

Em suma, uma biblioteca digital permite o acesso remoto por um 
computador, ou plataforma, com ligação em rede e, ao mesmo tempo, a sua 
utilização simultânea por diversos utilizadores, de forma a encontrar em 
suporte digital os produtos e serviços similares a uma biblioteca física. Ela 
permite também utilizar de forma integrada diferentes registos de informação 
em texto, som e imagem. 
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São objectivos gerais para a constituição de bibliotecas digitais os 
seguintes factores: 

A) Acessibilidade em linha como condição prévia para a maximização 
dos benefícios que os cidadãos e os investigadores podem retirar dessa 
informação.  

B) Digitalização de colecções analógicas para uma utilização mais 
ampla na sociedade da informação e do conhecimento.  

C) Preservação e armazenamento para assegurar que gerações 
futuras possam aceder ao material digital e para impedir a perda de 
conteúdos preciosos. 

2. FONTES DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

O projecto “História da Ciência da Universidade de Coimbra (1547-
1933). Da Fundação do Colégio de Jesus ao início do Estado Novo” tem um 
objecto amplo ao nível da cronologia de investigação, pois abarca perto de 
quatro séculos de história institucional que se relacionam, por sua vez, com a 
produção académica e científica de múltiplas fontes susceptíveis de serem 
digitalizadas. As balizas cronológicas da investigação ancoram-se em dois 
acontecimentos de diferente significado histórico como é a edificação em 
1547 do Colégio da Companhia de Jesus, ao tempo de D. João III, e espraia-se 
até 1933, o ano da entrada em vigor da Constituição do Estado Novo.  

Assim, e no que respeita ao trabalho de digitalização de fontes, 
constatamos que a equipa multidisciplinar de investigadores que integra o 
projecto e que participou no processo de sinalização e identificação da 
informação prioritária para digitalizar, na respectiva área de conhecimento, se 
centrou, sobretudo em dois períodos históricos que se seguiram à introdução 
de reformas universitárias. Para este efeito, foi criado o sítio 
https://sites.google.com/site/centenario2011/home, ainda que a título 
provisório, para acolher todas as propostas de informação bibliográfico-
documental introduzidas pelos próprios investigadores para, posteriormente, 
serem analisadas e seleccionadas para digitalização pela coordenação 
científica do projecto.  

Este último teve início em Outubro de 2009 e tem uma duração 
prevista de 40 meses. Nesta altura, estamos sensivelmente a meio da sua 
execução e está em curso um procedimento concursal que decorre da tarefa 2 
do projecto, que prevê a digitalização de fontes (que, do ponto de vista 
técnico, inclui a captura das imagens nos mais diferentes formatos em que se 
encontram os documentos, a realização de OCR e a encadernação digital) – 
para um total de cerca de 120 mil imagens - relativas às ciências 
fundamentais, experimentais e da saúde, para que toda esta informação 
esteja concluída e disponível em Março de 2012.   

https://sites.google.com/site/centenario2011/home�
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2.1. O primeiro segmento significativo de documentação que está a 
ser digitalizada é o que se inscreve no período que se seguiu à Reforma 
Pombalina. Esta é assinalada pela entrada em vigor dos Estatutos da 
Universidade de Coimbra1

É que a principal crítica que havia sido efectuada pela Junta de 
Providência Literária, nomeada em 1770 por D. José I para proceder à reforma 
da Universidade, é dirigida à escolástica jesuíta por nela a “aquisição de 
conhecimentos ser livresca e não experimental.”

 de 1772 que determinaram a criação das faculdades 
de Filosofia e de Matemática, e preconizavam também a renovação do ensino 
ministrado na Faculdade de Medicina. Uma vez que as faculdades de Filosofia 
e de Matemática estiveram em actividade até à reforma de 1911, introduzida 
pela I República, o processo de digitalização em curso cobre a documentação 
que vai do final do séc. XVIII e prolonga-se até à primeira década do séc. XX. 

2

- O Gabinete de Física Experimental, o Laboratório Químico, o 
Gabinete de História Natural e o Jardim Botânico a edificar, ficavam na 
dependência da Faculdade de Filosofia.

 Em coerência com esta 
crítica redigiu, dois anos depois, os novos Estatutos que procedem à reforma 
do ensino das ciências e colocam na dependência das faculdades os seguintes 
estabelecimentos que deveriam ser objecto de reorganização ou de 
construção:  

- O Hospital, o Teatro Anatómico e o Dispensatório Anatómico, 
dependentes da Faculdade de Medicina; 

- A construção do Observatório Astronómico que ficava na alçada da 
Faculdade de Matemática; 

3

Outro aspecto não menos importante para todos os que investigam a 
história da ciência na UC, e que nem sempre é mencionado, é o de que a 
reforma pombalina procedeu também à criação da Imprensa da Universidade 
(IUC), que vem a ser extinta por Salazar em 1934. O conhecimento da 
actividade editorial da IUC torna-se assim indispensável para aceder ao 
conhecimento da publicação de fontes primárias, como são as teses, 
dissertações académicas e as revistas científicas no domínio das ciências.

  

4

                                                                 
1 É possível ler os Estatutos da Universidade de Coimbra: compilados debaixo da 
immediata e suprema inspecção d'el-Rei D. José I pela Junta de Providencia Litteraria.. 
Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1772 (3 vols.), em 

 

https://bdigital.sib.uc.pt/bg1/UCBG-R-44-3_3/UCBG-R-44-3_3_item1/index.html  
2 FIOLHAIS, Carlos; MARTINS, Décio – Breve História da Ciência em Portugal. Coimbra: 
IUC; Gradiva, 2010. ISBN 978-989-26-0043-7, p. 39. 
3 Cf. RODRIGUES, Manuel (Org.) – Memoria Professorum Universitatis Conimbrigensis 
1772-1937. Coimbra: Arquivo da Universidade, 1992. ISBN 972-594-069-5. Vol. II, p. 
XXXVII. 
4 Entre 1872 e 1899, António Maria Seabra de Albuquerque publica, também com a 
chancela da Imprensa da Universidade, uma preciosa Bibliographia da imprensa da 
Universidade de Coimbra. 

https://bdigital.sib.uc.pt/bg1/UCBG-R-44-3_3/UCBG-R-44-3_3_item1/index.html�
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2.2. O segundo segmento expressivo de documentação seleccionada 
para digitalizar é o que se relaciona com a reforma que a I República efectuou 
na UC no campo das ciências fundamentais e experimentais, ao criar a 
Faculdade de Ciências em 1911, em resultado da extinção das antigas 
faculdades de Filosofia e de Matemática, e da integração dos respectivos 
corpos docentes na nova unidade orgânica de ensino.  

A I República procedeu, igualmente, à reforma do ensino médico na 
Faculdade de Medicina, através da reorganização dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (HUC), a partir de 1919, após o final da I Guerra 
Mundial em que Portugal participou.  

Também reformou o ensino farmacêutico na Escola de Farmácia que 
remontava a 1902 e elevou-a a Faculdade em 1921.1

Criou a Escola Normal Superior, neste caso, anexando-a às 
Faculdades de Letras e de Ciências, para garantir uma melhor formação para 
os professores do ensino primário e liceal.

  

2

O trabalho de investigação em história das ciências pressupõe o 
acesso à leitura e consulta de diversos tipos de documentação que, por sua 
vez, constituem uma tipologia de informação dividida em fontes primárias, 
secundárias e terciárias. É certo que os historiadores privilegiam, de um modo 
geral, o trabalho com as fontes primárias. Recordemos esta tipologia que se 
estrutura e se divide de acordo com as seguintes categorias e subcategorias

 

2.3 Tipologia de fontes em história das ciências 

3

Obras ou texto publicadas que compreendem livros, teses, 
artigos, relatórios, correspondência, etc., da autoria de cientistas. 

: 
 

1. FONTES PRIMÁRIAS 

1a. Material textual. 

 Escritos não publicados que podem ser manuscritos de trabalhos 
científicos, notas de laboratório, diários, cartas, projectos, autobiografias, 
etc., cuja responsabilidade se deve a cientistas. 

 Entrevistas concedidas pelos cientistas a jornais, revistas, 
gravadas em registos sonoros, filmes, ou vídeogramas, etc. 

1b. Material não-textual. 

                                                                 
1  Cf. RODRIGUES, Manuel (Org.) – Memoria Professorum Universitatis Conimbrigensis 
1772-1937, vol. II, pp. 319-320. 
2 Cf. Id., o. c., p. 329. 
3 Cf. MARTINS, Roberto de Andrade – International Databases on History of Science 
Sources: Strategies for the Development of Databases, in 
http://www.ifi.unicamp.br/~ghtc/sources/sources1.htm. 
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 Instrumentos científicos produzidos durante o período em estudo. 
 Material iconográfico do tipo mapas cartográficos, plantas de 

edifícios, material fotográfico, filmes, desenhos, gráficos, etc., elaborados sob 
a responsabilidade de cientistas. 

 Colecções de objectos estudados pelos cientistas. 
 

2. FONTES SECUNDÁRIAS 
2.1 Produção historiográfica de livros, teses e artigos sobre história da 

ciência. 
2.2 Biografias. 
2.3 Fontes de contextualização, como obras de referência do tipo 

enciclopédias, dicionários que informam sobre o contexto histórico e social da 
ciência. 

2.4 Obras sobre campos relacionados como a sociologia da ciência, 
psicologia da ciência e a filosofia da ciência, etc. 

 
3. FONTES TERCIÁRIAS      

3.1 As bibliografias, os catálogos das bibliotecas, as bases de dados e 
outros recursos similares de acesso à informação. 

Uma nota deve ser feita para chamar a atenção de novo de que não 
existe consenso, por exemplo, sobre como classificar as cópias digitais de 
fontes primárias. Para uns tratam-se também de fontes primárias, para outros 
são consideradas como fontes secundárias. Do nosso ponto de vista, e 
reforçamos esta ideia, os documentos digitais constituem uma nova e 
diferente categoria de fonte de informação histórica. 

1. Bibliotecas Digitais e História da Ciência 

Tomado no seu conjunto, o acervo documental do Arquivo da UC, as 
colecções bibliográficas e a documentação que integram a rede de bibliotecas 
da Universidade, com destaque para a Biblioteca Geral que recebe desde 1937 
de uma forma sistemática o Depósito Legal de todas as publicações impressas 
em Portugal, e as colecções científicas dos diferentes museus, contêm 
imensos recursos em informação.  

Estas diferentes colecções são o resultado de todo um património 
científico e cultural, acumulado ao longo de mais de sete séculos da história 
da instituição universitária. Foi para obter o reconhecimento internacional da 
identidade deste património e acervo que a UC apresentou uma candidatura a 
Património da Humanidade à UNESCO, em Setembro de 2010, 
circunscrevendo-a ao conjunto do património edificado no Campus Urbano da 
Alta Universitária e na Rua da Sofia, e estando, para este efeito, a proceder à 
requalificação parcial deste edificado. 
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No presente é possível ao investigador, através de uma estratégia de 
cruzamento de informação propiciada pelos diversos recursos de informação, 
aceder em linha aos três tipos de fontes de história da ciência. 

Começamos por mencionar uma fonte terciária, como é o Catálogo 
das Bibliotecas da Universidade de Coimbra (CBUC), em 
www.uc.pt/bguc/selecionar_pesquisa, que disponibiliza, neste momento, 
mais de 1 milhão de referências bibliográficas. Todavia, importa lembrar que 
uma vez concluído o trabalho lento de conversão retrospectiva dos catálogos, 
manuscritos e dactilografados, que integram a rede de bibliotecas da UC, 
estima-se que o CBUC deverá  disponibilizar no seu conjunto cerca de 2 
milhões de referências bibliográficas.  

Por exemplo, se pretendemos saber quais foram os professores, os 
estudantes, os programas das cadeiras, e os livros de texto que os respectivos 
docentes seguiam entre 1800 e 1954, é possível aceder à cópia digital da 
Relação e índice alfabético dos estudantes matriculados na Universidade de 
Coimbra e no Liceu, um título que é continuado pela Relação de Estudantes 
Matriculados na Universidade de Coimbra e, mais tarde, pelo Anuário da 
Universidade e Coimbra. Uma vez feita esta pesquisa no catálogo informático 
é possível aceder pela referência bibliográfica ao recurso electrónico 
associado e, por sua vez, navegar no índice cronológico da cópia digital de 
cada número destes títulos.1

A Alma Mater: Biblioteca Digital de Fundo Antigo tem na página 
principal um “Índice Geral”

  
Em alternativa, e se optarmos por ler estas publicações na sua versão 

digital, nessa altura devemos pesquisar na Alma Mater: Biblioteca Digital de 
Fundo Antigo, pois esta disponibiliza o acesso à cópia digital de toda a 
informação que integra as BD sectoriais e a informação transversal a todos os 
que investigam sobre o ensino das ciências na Universidade de Coimbra.  

2

                                                                 
1  Pesquisar em 

 que permite aceder às publicações digitalizadas 
por três ponto de acesso, Autor, Título e Data. Possui também um “Índice por 
Tipo de Documento” que, por sua vez, se subdivide em Cartografia, 
Correspondência, Fotografia, Iconografia, Livro Antigo, Livro Moderno, 
Manuscritos, Música Manuscrita e Impressa, e Publicações em Série. Permite, 
igualmente, o acesso a todas as bibliotecas digitais sectoriais que estão neste 
momento constituídas, a saber: Botânica; Faculdade de Direito; Biblioteca 
Geral Digital; República Digital; Arquivo Electrónico da Democracia 
Portuguesa; Arquivo da Universidade de Coimbra e Instituto de Coimbra. Por 
último, tem as “Ligações Úteis” ao Catálogo das Bibliotecas da UC; ao Estudo 
Geral: Repositório Digital da UC; Europeana e Memória de África. Nestes duas 
últimas BD a UC é parceira e contribui, nessa qualidade, para disponibilizar 
nelas a informação digital que produz. 

http://webopac.sib.uc.pt/search~S17*por  
2 Ver página principal em http://almamater.uc.pt 

http://www.uc.pt/bguc/selecionar_pesquisa�
http://webopac.sib.uc.pt/search~S17*por�
http://almamater.uc.pt/�
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Uma menção especial tem de ser feita ao Arquivo da Universidade de 
Coimbra (AUC), cujo valioso acervo integra, por exemplo, documentação 
sobre os processos de professores e as fichas dos alunos matriculados. Porém, 
também é possível consultar nele informação sobre a vida administrativa, 
pedagógica e científica das diversas faculdades. Por exemplo, podemos aceder 
a livros manuscritos com as plantas das construções hospitalares 
universitárias. 

Por outro lado, o Arquivo editou uma obra de referência preciosa em 
dois volumes, sobre todos os professores ou docentes da UC. Intitula-se 
Memoria Professourm Universitatis Conimbrigensis. O primeiro volume cobre 
o período da fundação em 1290 até à reforma pombalina,1 e o segundo 
volume trata o arco de tempo compreendido entre 1772 e 1937. A entrada 
padrão relativa a cada docente inclui informação sobre os seguintes items: 
Naturalidade, Filiação, Matrículas, Graus, Cadeiras, Jubilação, Cargos, 
Publicações e Observações.2 Muita desta informação biobibliográfica está 
disponível nas páginas do projecto em relação aos professores que 
pertenceram ao corpo docente da Escola Normal Superior e das faculdades de 
Farmácia, Filosofia, Matemática e Ciências.3

O projecto “História da Ciência na Universidade de Coimbra (1547-
1933)” deu origem à BD  História da Ciência na Universidade de Coimbra, em 

 

3.1 Biblioteca digital de História da Ciência na Universidade 
de Coimbra 

http://almamater.uc.pt/index.asp?f=HCDUC. Esta disponibiliza, 
essencialmente, o acesso à versão digital de fontes primárias como são as 
teses e dissertações de doutoramento, processos de professores, revistas 
científicas, plantas de edifícios universitários, registos sismológicos, tudo 
documentos digitais relativos às ciências fundamentais,  experimentais e da  
saúde, num total de mais de 120 mil imagens. 

Entre os trabalhos científicos anteriores à reforma da I República, 
destacamos os textos que José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) 
publicou em O Investigador Português em Inglaterra ou Jornal Literário, 
Político e que agora se dão a público. É que este depois de ter sido professor 
de Metalurgia, entre 1801 e 1814 na Faculdade de Filosofia, regressa ao Brasil 
em 1819 para se tornar um dos pais da independência brasileira, pois também 
era licenciado em Leis pela UC. No Brasil vem a ser deputado à Assembleia 

                                                                 
1 RODRIGUES, Manuel (Org.) – Memoria Professorum Universitatis Conimbrigensis 
1290-1772. Coimbra: Arquivo da Universidade, 2003. ISBN 972-594-099-7. Vol. I. 
2  Cf. RODRIGUES, Manuel (Org.) – Memoria Professorum Universitatis Conimbrigensis 
1772-1937, vol. II, p. XLV.  
3 Cf. http://www.uc.pt/iii/historia_ciencia_na_UC 
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Geral Constituinte. É nomeado Ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros 
do Império do Brasil em 1822. E publica em 1823, no Rio de Janeiro, um 
Projecto de Constituição para o Império do Brasil.1

Quanto às dissertações de professores que honram qualquer 
universidade em termos de prestígio científico, incluímos nesta galeria o nome 
de Egas Moniz que se doutorou em Coimbra no ano de 1901, com a 
dissertação A Vida Sexual: Fisiologia e Patologia

  

2

Em matéria de digitalização de revistas destacamos o Jornal de 
Sciencias Matematicas e Astronomicas de Matemática publicado em Coimbra, 
entre 1877 e 1905, sob a direcção de Francisco Gomes Teixeira e que a breve 
trecho tinha a colaboração dos grandes matemáticos europeus do seu 
tempo.

 (2 vols.), e que vem a ser 
Prémio Nobel de Medicina no ano de 1949.  

3

No campo da Matemática a tese de doutoramento Theorias de 
Galois

 
Foi só em 1790 que começou a ser edificado o Observatório 

Astronómico no Pátio da Universidade  e as obras só ficaram concluídas em 
1799. A partir de 1804 começa a publicação de Ephemerides astronómicas: 
calculadas para o meridiano do Observatorio da Universidade de Coimbra e 
que termina em 2001. 

Em meados do século XIX a Física começa a estabelecer pontes com 
as Ciências da Terra. Em resultado deste consórcio, e no final da década de 
1850, é criado o Observatório Meteorológico e Magnético, hoje Instituto 
Geofísico de Coimbra. Em 1886 surge a revista Observações Meteorológicas 
que vem a terminar a sua publicação no ano de 1990 com o título Observações 
Meteorológicas, Magnéticas e Sismológicas. 

Uma vez criada a Faculdade de Ciências em 1911 merece destaque a 
digitalização das seguintes publicações :  

4

No campo da Física mencionamos a tese de doutoramento de Mário 
Silva (1901-1977) que, depois de se ter licenciado em Coimbra, partiu em 1925 
para trabalhar no Instituto do Rádio em Paris, dirigido por Madame Curie, 

 de A. Mira Fernandes (1884-1958), um dos matemáticos portugueses 
mais brilhantes que vem a publicar diversos artigos em revistas, nacionais e 
estrangeiras, sobre a matemática da relatividade geral, embora fazendo a sua 
carreira como professor na Universidade Técnica de Lisboa.   

                                                                 
1 Cf. RODRIGUES, Manuel (Org.) – Memoria Professorum Universitatis Conimbrigensis 
1772-1937, p. 287. 
2  MONIZ, António de Egas - A vida sexual. Coimbra: França Amado, 1901-1902. 
3 Cf. FIOLHAIS, Carlos; MARTINS, Décio – Breve História da Ciência em Portugal, 
p. 74. 
4 Ver respectivamente: FERNANDES, Aureliano de Mira - Theorias de Galois. Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1910; FIOLHAIS, Carlos; MARTINS, Décio – Breve História da 
Ciência em Portugal, p. 105-106. 
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tendo-se doutorado ali no ano de 1929 sob a sua orientação com Thèses 
présentées a la Faculté des Sciences de l'Université de Paris.1

Para as revistas científicas referimos o título Anais do Observatório 
Astronómico de Coimbra que contém registos das observações solares e foi 
publicado entre 1929 e 1986, tendo sido criada por Francisco Costa Lobo 
(1864-1945), pioneiro da astrofísica em Portugal e antigo director do 
Observatório Astronómico.

  

2

A reforma do ensino médico e a reorganização dos HUC implicaram a 
criação do Boletim dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Nele se 
documenta toda a actividade hospitalar, como são as ordens de serviço, dietas 
alimentares, estatísticas económicas, bem como a estatística relativa a todo o 
movimento clínico e cirúrgico hospitalar relativo aos anos de 1911 a 1947. Um 
manancial de informação extraordinário que está por estudar.

 

3

Está também em curso a criação de uma plataforma que integra e 
relaciona a base de dados existente com mais três bases de dados com são a 
do Herbário, Jardim Botânico e Museu Botânico. O projecto Biblioteca Digital 
de Botânica, em 

  

3.2 Biblioteca Digital de Botânica  

O projecto de investigação História da Botânica na UC e a sua 
expressão no Mundo Lusófono continua o desenvolver a Biblioteca Digital de 
Botânica, no que se refere ao trabalho de digitalização de fontes primárias 
impressas, manuscritas e iconográficas.  

http://bibdigital.bot.uc.pt/index.php?language=p, foi 
pioneiro na UC ao ter sido candidatado, pelo então Departamento de Botânica 
da FCTUC, ao Programa Operacional para a Sociedade do Conhecimento 
(POS_C), em 31 de Julho de 2006. Propunha a criação de uma Biblioteca 
Digital que agregasse a informação e tirasse partido do importante acervo 
documental da Biblioteca de Botânica, da Sociedade Broteriana e dos 
projectos de digitalização em curso no Herbário, no Museu e Jardim Botânico. 
Em relação ao acervo documental a BDB integra hoje 1890 cartas, 1 filme, 
documentos iconográficos (como plantas e carte de visites de professores) 88 
livros, 6 documentos manuscritos e a digitalização quase completa do Boletim 
da Sociedade Broteriana que se publica desde 1887.  

Por exemplo, para o estudo da história da biologia em Portugal, e em 
particular para a recepção das teorias darwinistas, é fundamental conhecer o 
trabalho científico de Júlio Augusto Henriques. Este tratou em 1865, pela 

                                                                 
1 SILVA, Mário - Thèses présentées a la Faculté des Sciences de l'Université de Paris. 
Paris: Masson et Cie  Éditeurs, 1929. 
2 Cf. FIOLHAIS, Carlos; MARTINS, Décio – Breve História da Ciência em Portugal, 
pp. 98-99.. 
3 https://bdigital.sib.uc.pt/republica/UCSIB-10-1-24-31/UCSIB-10-1-24-31-
v1/UCSIB-10-1-24-31 v1_item2/index.html  

http://bibdigital.bot.uc.pt/index.php?language=p�
https://bdigital.sib.uc.pt/republica/UCSIB-10-1-24-31/UCSIB-10-1-24-31-v1/UCSIB-10-1-24-31�
https://bdigital.sib.uc.pt/republica/UCSIB-10-1-24-31/UCSIB-10-1-24-31-v1/UCSIB-10-1-24-31�
https://bdigital.sib.uc.pt/republica/UCSIB-10-1-24-31/UCSIB-10-1-24-31-v1/UCSIB-10-1-24-31�
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primeira vez estas teorias evolucionistas na sua tese de doutoramento As 
Espécies são Mudáveis?1

No que se refere à ligação entre diferentes bases de dados, neste 
momento é possível ir ao campo do assunto relativo à taxonomia das plantas 
e visualizar as mesmas sempre que estas estiverem representadas nas 
colecções do Herbário Digital.

 portanto seis anos depois de Charles Darwin ter 
publicado A Origem das Espécies em 1859. Porém, se pretendermos ver os 
desenvolvimentos do seu trabalho científico no campo da Botânica, nessa 
altura podemos ler os artigos que publicou no Boletim da Sociedade 
Broteriana e na revista O Instituto, e a correspondência que ele manteve 
como inúmeros botânicos, portugueses e estrangeiros, e que está digitalizada. 
Neste sentido, vai ser possível fazer a história do seu trabalho científico sem a 
necessidade de o investigador se deslocar a Coimbra.  

Como exemplo da integração de imagens em movimento numa BD 
referimos o filme Missão Académica: Alguns aspectos cinematográficos da 
viagem realizada em Angola no ano de 1929 e cujas imagens foram recolhidas 
por Maximino Correia, futuro professor e reitor. 

2

3.3 Digitalização de O 

 Espera-se que, em breve, seja possível aceder 
às bases de dados do Museu Botânico e do Jardim Botânico para, neste caso, 
ver as plantas vivas.  

Instituto: Revista Científica e Literária 

O “Instituto de Coimbra” é um projecto de investigação financiado 
pela FCT que teve início em Julho de 2008 e prevê a catalogação da 
importante Biblioteca e do Arquivo desta sociedade científica, bem como a 
publicação de uma monografia e de vários artigos sobre a história desta 
academia. 

Em meados de 2009 ficou disponível a edição digital dos 141 volumes 
de O Instituto: Revista Científica e Literária (1852-1981), a qual integra cerca 
de 4500 artigos que são pesquisáveis em texto integral, através de uma 
ferramenta de pesquisa que foi desenvolvida, especificamente, para permitir 
recuperar a informação por três pontos de acesso que são: Autor, Título e 
Palavra-Chave. Por sua vez, é possível fazer o download de qualquer dos 
artigos consultados. A revista inclui um total de cerca de 75 mil imagens. Por 
exemplo, podemos pesquisar pelo autor Júlio Henriques e obter 12 artigos. 
Também o geólogo, e antigo presidente do Instituto de Coimbra, Anselmo 
Ferraz de Carvalho tem 12 artigos publicados nesta revista. O antropólogo 
Bernardino Machado, mais tarde Presidente da República, tem 47 artigos 
publicados nesta revista.  

                                                                 
1  HENRIQUES, Júlio - As especies são mudaveis? - dissertação para o acto de 
conclusões magnas. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1865. 
2 http://bibdigital.bot.uc.pt/index.phpmenu=11&language=pt&tabela=indices_lista&cri
terio=especie&valor=Narcissus 

http://bdigital.sib.uc.pt/institutocoimbra/IndiceInstituto.htm�
http://bdigital.sib.uc.pt/institutocoimbra/IndiceInstituto.htm�
http://bibdigital.bot.uc.pt/index.php?menu=11&language=pt&tabela=indices_lista&criterio=especie&valor=Narcissus�
http://bibdigital.bot.uc.pt/index.php?menu=11&language=pt&tabela=indices_lista&criterio=especie&valor=Narcissus�
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CONCLUSÃO 

A nova Biblioteca Digital História da Ciência na Universidade de 
Coimbra disponibiliza, em termos de fontes primárias, um total de 274 títulos 
de teses ou de dissertações de doutoramento, e 9 revistas científicas, para um 
total de cerca de 120 mil imagens digitais.  

Por unidades orgânicas de ensino temos a seguinte distribuição de 
publicações. A Faculdade de Medicina tem 150 dissertações digitalizadas e O 
Boletim dos Hospitais da Universidade de Coimbra que se publicou entre 1921-
1947, mas que integra séries estatísticas que começam em 1911. A Faculdade 
de Filosofia tem 60 dissertações de doutoramento e a revista Observações 
Meteorológicas, Magnéticas e Sísmicas (1866-1990). Enquanto a Faculdade de 
Matemática tem 41 dissertações de doutoramento, e as revistas O Jornal de 
Ciências e Matemáticas e Astronómicas (1877-1905) e Efemérides 
Astronómicas Calculadas para o Meridiano do Observatório da Universidade 
de Coimbra (1804-1934). A Faculdade de Ciências tem 18 teses de 
doutoramento e três títulos de revistas digitalizadas: os Anais do Observatório 
Astronómico da Universidade de Coimbra (1929-1986); a Revista da Faculdade 
de Ciências (1931 e 1941); A Terra: Revista de Sismologia e Geofísica (1931-
1938). A Faculdade de Farmácia está representada com quatro teses de 
doutoramento digitalizadas. A Escola Normal Superior apenas com um título 
de tese. Também a Revista da Universidade de Coimbra está digitalizada para 
o período de 1912 a 1933 e O Investigador Português em Inglaterra, ou o 
Jornal Literário, Político será digitalizado para os anos de 1811-1819. Está 
prevista a digitalização de 15 processos de professores universitários, bem 
como de manuscritos de plantas de edifícios hospitalares, estes últimos 
existentes no Arquivo e na Biblioteca Geral, e pretende-se digitalizar material 
fotográfico. 

Enquanto a Biblioteca Digital de Botânica, que foi apresentada ao 
público em 2008, conta, neste momento, com cerca de 100 mil imagens. Por 
último, a digitalização integral de O Instituto: Revista Científica e Literária 
representa mais 75 mil imagens.  

Se adicionarmos o total de imagens verificamos que a Universidade 
de Coimbra disponibiliza para o campo da Histórias das Ciências cerca de 300 
mil imagens, em resultado dos projectos de investigação que desenvolve 
neste domínio e do financiamento externo que obtém para este efeito. 

http://bdigital.sib.uc.pt/institutocoimbra/IndiceInstituto.htm�
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Os inventários digitais das colecções de instrumentos científicos e de 

história natural constituem novas ferramentas de gestão de colecções a que 
os museus têm progressivamente aderido. Apesar do grande investimento 
que representa a digitalização dos acervos, as vantagens obtidas são enormes, 
quer para a gestão quer para a investigação.  

O Museu da Ciência iniciou há alguns anos a digitalização das suas 
colecções, através do Museu Digital, tornando-as muito mais acessíveis ao 
público e aos investigadores de história da ciência e permitindo uma mais 
eficaz gestão da informação sobre elas. A possibilidade de associação de 
documentos em formato digital e de informação suplementar sobre cada 
objecto, é de uma enorme utilidade.  

A diversidade do acervo do Museu da Ciência, com instrumentos 
científicos, objectos etnográficos, modelos, colecções de história natural e 
objectos incorporando partes de animais e plantas e cruzando várias 
tipologias de acervo, colocou grande desafios para se reunir num único portal 
de pesquisa todo o acervo. Este exemplo de singular complexidade e de ampla 
e sólida concretização servirá de base para a apresentação do tipo de 
problemas que podem colocar-se num processo destes. Discutem-se as 
vantagens das bases de dados digitais de colecções científicas. 

INTRODUÇÃO 

Os inventários digitais das colecções de instrumentos científicos e de 
história natural constituem novas ferramentas de gestão de colecções a que 
os museus têm progressivamente aderido. A digitalização dos acervos, apesar 
do grande investimento que representa, tem vantagens enormes, quer para a 
gestão quer para a investigação.  

A Universidade de Coimbra iniciou em 2005 a digitalização das suas 
colecções, através do Museu Digital do Museu da Ciência, como parte 
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integrante do programa de reorganização museológica da Universidade, cujo 
eixo estratégico fundamental foi o da criação do Museu da Ciência e a 
colocação de todos os museus e colecções científicas organizados numa única 
estrutura museológica. 

Os principais objectivos do Museu Digital foram (1) desenvolver uma 
mais eficiente e qualificada gestão das colecções e da informação sobre elas e 
(2) torná-las muito mais acessíveis ao público e aos investigadores de história 
da ciência. A possibilidade de associação de documentos em formato digital e 
de informação suplementar sobre cada objecto, é de uma enorme utilidade e 
permite uma muito melhor gestão da documentação.  

A diversidade do acervo do Museu da Ciência, com instrumentos 
científicos, objectos etnográficos, modelos, colecções de história natural e 
objectos incorporando partes de animais e plantas e cruzando várias 
tipologias de acervo, colocou grande desafios para os reunir num único portal 
de pesquisa. Este exemplo de singular complexidade e de ampla e sólida 
concretização servirá de base para a apresentação dos problemas que podem 
colocar-se num processo destes.  

O Museu Digital do Museu da Ciência foi distinguido pela Associação 
Portuguesa de Museologia (APOM) com o Prémio para melhor aplicação de 
gestão de multimédia dos museus portugueses em 2010. Trata-se de um 
exemplo muito bem sucedido de introdução de ferramentas de gestão 
informática das colecções museológicas, assente nos programas In-Arte 
Premiume In-Natura desenvolvidos pela empresa Sistemas do Futuro. 

Através do exemplo da criação de bases de dados digitais das 
colecções científicas da Universidade de Coimbra, faremos uma discussão das 
suas vantagens e das dificuldades da sua implementação. 

O artigo apresenta-se sob a forma de um conjunto de regras que 
resultam da nossa apreciação dos elementos-chave de um processo desta 
natureza. 

SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS INVENTÁRIOS DIGITAIS 

A importância do desenvolvimento de bases de dados (BDs) digitais 
para as colecções museológicas não pode deixar de ser realçada tendo em 
consideração dois aspectos principais: a gestão das colecções e o acesso 
público à informação.  

A gestão das colecções pressupõe cada vez mais um conjunto 
estruturado e organizado de informação sobre os objectos, resultante, não só, 
da documentação relativa à sua incorporação, o seu uso, a sua origem, que os 
museus sempre procuraram organizar, mas também a que resulta da 
investigação em história da ciência, que muitas vezes tem contribuído para 
um melhor entendimento do valor e significado dos objectos à guarda desses 
museus. É muito importante hoje, e sê-lo-á mais no futuro, ter formas de 
associar esta informação produzida pela comunidade científica e de história 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1591 - 

da ciência à informação de inventário dos objectos. Este é um extraordinário 
enriquecimento da informação associada aos objectos. Acresce ainda toda a 
informação e documentação da gestão que as instituições fazem das suas 
colecções. Tal compreende um conjunto vasto de informações e 
documentação associada ao objecto: informação sobre eventos, como 
empréstimos para exposições, restauros recebidos, investigações realizadas, 
fotografia e outras formas de multimédia, etc. Informação e documentação 
que é de grande utilidade poder facilmente relacionar e manter associados. 
Sobre cada um destes itens há uma infinidade de dados que, para uma boa 
gestão devem ser obtidos e inseridos (ex: fotografia – tipo de fotografia, o 
autor, título, cota,  quantidade, créditos e disposições específicas sobre o seu 
uso). 

Em resumo, os inventários das colecções científicas são, cada vez 
mais, grandes bases de dados de informação estruturada e vão muito além de 
um número de inventário e uma breve descrição numa entrada de catálogo ou 
livro de tombo. 

Os inventários digitais são ainda muito importantes por permitirem o 
acesso ao público em geral e aos investigadores, em particular, a partir de 
qualquer parte do mundo à informação sobre as colecções detidas por um 
museu. A possibilidade de aceder a bases de dados está a inaugurar novas 
formas de fazer ciência, que parecem estar a emergir desta possibilidade de 
acesso à informação e a grandes bases de dados, de que daremos apenas dois 
exemplos. Um jovem investigador norte-americano pegando na BD do 
genoma de Neandertais disponibilizada on-line pelo Max-Plank de Leipzig e as 
BDs de genoma humano também disponíveis online, apresentou numa 
conferência este Verão um estudo comparativo sobre evolução das duas 
espécies (Callaway 2011). Um grupo de utilizadores de um jogo online de 
dobragem e estruturação de proteínas, Foldit, descobriram recentemente a 
estrutura de uma proteína de um retrovírus de macacos (M-PMV) semelhante 
ao HIV.  Estes dois exemplos dão-nos uma ideia do potencial da 
disponibilização online de grandes BDs de informação. 

O EXEMPLO DAUNIVERSIDADE DE COIMBRA 

A Universidade de Coimbra possui o maior e mais importante acervo 
de colecções científicas a nível nacional, dada a antiguidade de uma parte e a 
quantidade de áreas que cobre. São acervos de astronomia, antropologia 
física e etnografia, botânica, farmácia, física, matemática, medicina, 
mineralogia, geologia e paleontologia, química e zoologia, a maior parte dos 
quais se encontrava organizado em museus disciplinares(Mota 2009). Em 
2000 a Universidade de Coimbra aprovou um documento estratégico para os 
museus científicos que determinou a sua agregação numa única estrutura: o 
Museu da Ciência. Iniciou-se, então, o processo que deveria conduzir a essa 
junção e que veio a concretizar-se em 2010. Esse processo passou pela criação 
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de um conjunto de BDs digitais das colecções com os objectivos de melhorar o 
seu inventário, nalguns casos bastante completo e noutros muito incompleto, 
criar instrumentos para uma melhor gestão das colecções e garantir a 
acessibilidade do público às colecções.  

Desde 2005 que este projecto designado de Museu Digital tem vindo 
a ser concretizado, envolvendo todos os responsáveis, conservadores e 
técnicos ligados às colecções. Compreende actualmente um repositório de 26 
000 registos de objectos e espécimes museológicos das colecções de 
instrumentos científicos (astronomia, física, medicina e química) de objectos 
etnográficos e de espécimes de história natural (botânica, mineralogia, 
geologia e paleontologia e zoologia), uma parte dos quais fotografados e 
disponíveis online no sítio do Museu da Ciência (www.museudaciencia.org). 
Uma outra importante BD online é a do herbário da Universidade de Coimbra 
que foi desenvolvido paralelamente, tendo como objectivo principal o acesso 
dos investigadores a esta importantíssima colecção. 

Deste processo resultam um conjunto de reflexões que organizamos 
sob a forma de ‘Regras’ que passamos a apresentar. 

REGRA 1 – NÃO TENTAR DESENVOLVER UMA APLICAÇÃO DEDICADA 

A tentação de criar a nossa própria BD, que responda às nossas 
necessidades específicas e à nossa filosofia de organização das colecções deve 
ser contida. A quantidade de reflexão, avaliação e experiência acumulada 
necessárias para produzir um produto de qualidade neste domínio é enorme. 
É necessário que a informação cumpra um vasto conjunto de critérios base 
para a sua implementação, tais como as normas do ICOM para documentação 
(CIDOC – International Guidelines for Museum Object Information), as normas 
de classificação de património móvel e imóvel da UNESCO, ou adopte outras 
mais específicas como as do CHIN (Canadá) e do SPECTRUM (Reino Unido). 
Não é fácil desenvolver um bom produto de raiz, que antecipe muitas das 
dificuldades e dos problemas de inserir a informação em um conjunto de 
campos e de tabelas relacionadas. Existem no mercado produtos já 
desenvolvidos para este tipo de colecções ou adaptáveis a elas. Estes têm a 
vantagem de já incorporar um longo processo de reflexão-teste-correcção de 
problemas, muitos dos quais não somos capazes de antecipar até se 
manifestarem na prática. 

A Universidade de Coimbra escolheu, a partir de uma consulta do 
mercado, em 2005, o produto de uma empresa portuguesa que reflectia já um 
longo processo de desenvolvimento e que parecia responder à maioria das 
nossas necessidades. Seguiu-se um processo de adaptação de algumas 
soluções, sempre procurando que as soluções fossem generalizáveis e 
incorporadas no software, contribuindo para o seu desenvolvimento. 

REGRA 2 – ESCOLHER UMA BD SUFICIENTEMENTE FLEXÍVEL 
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É fundamental que a BD seja flexível, não no sentido de nos permitir 
clientelizá-la – um excesso de clientelização de um produto tem riscos quando 
se pretende a estandardização de normas e até a interoperabilidade entre BDs 
de diferentes instituições – mas no sentido em que a informação está 
suficientemente atomizada dentro da própria BD, com inúmeras tabelas 
secundárias associadas, pelo que não se torna necessário distorcer ou truncar 
a nossa informação para colocar na BD só o que ela aceita.  

De preferência, deve escolher-se um fornecedor dialogante e 
disponível para melhorar o seu produto com as nossas sugestões. No nosso 
caso, verificou-se um intenso e fecundo diálogo com a produtora do software, 
que melhorou a aplicação com os nossos contributos e desenvolveu até novos 
módulos para responder às necessidades de determinadas colecções, como as 
mineralógicas, que apresentam especificidades próprias.  

Novas adições como mapas, referências SIG, entre outras estão a ser 
ou já foram implementadas nas BDs nos últimos tempos e que justificam a 
escolha de uma BD suficientemente flexível para conseguir crescer ao associar 
diferentes tipos de informação. 

REGRA 3 – NÃO PENSAR LOCALMENTE 

Estamos geralmente habituados a lidar com as nossas colecções de 
determinada maneira e gostaríamos que a aplicação se ajustasse ao que 
consideramos as nossas necessidades. Contudo, em inúmeros casos, essa 
idiossincrasia local resulta de formas de organização herdadas do passado, 
frequentemente erradas ou não padronizadas, impossíveis de compatibilizar 
quando se trata de juntar informação que se encontrava separada e tinha sido 
implementada com regras diferentes de museu para museu. Um exemplo 
frequente é o do uso dos números de inventário como descritores dos 
próprios objectos. Outro tem a ver com lógicas classificativas que pertencem a 
um período em que a associação de informação era difícil, pelo que tinha que 
se concentrar ao máximo no objecto. 

Para se produzir uma BD de qualidade, um elemento decisivo é o da 
qualidade da informação que se insere. Não se pode simplesmente pegar nos 
inventários existentes em papel e passar a informação para as BDs. Por outro 
lado, há sempre algumas BDs que já se começaram a construir em formato 
digital e que têm que ser incorporadas. Essa incorporação, mesmo que feita 
automaticamente, requer um trabalho posterior de adequação da informação 
às normas que se estabeleceram. 

Dado que a aplicação não se destina apenas à gestão interna, mas a 
um publico muito vasto de utilizadores, quanto mais gerais as regras de 
inserção e as formas de gestão melhor a qualidade da BD. Para atingir esse 
objectivo é necessária uma discussão prévia do que está em causa e a 
definição muito precisa do tipo e da forma de informação a inserir em cada 
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campo, como veremos em seguida. O objectivo é ter padrões o mais 
generalizáveis possível e respeitando as normas internacionais (Fig. 1). 

 

Figura 1 – Ecrã de ficha de espécime de uma poupa (Upupa epops) da base de dados do 
Museu da Ciência. A ficha de espécime tem associada uma ficha de espécie que é 
idêntica para todos os espécimes daquela espécie e que pode ser expandida clicando 
no link. 

REGRA 4 – LIMITAR AS SINGULARIDADES AO MÍNIMO  

As colecções da Universidade de Coimbra (UC) são muito diversas, 
com características próprias, o que colocou um problema adicional, visto ser 
nosso objectivo criar um único acesso a todas as colecções. Tratava-se de ver 
até onde podíamos reduzir a variação existente – não só pela natureza das 
colecções, como pelo facto de os inventários terem sido construídos ao longo 
dos séculos com filosofias de base diferentes – ao menor número possível de 
variantes. Quantos tipos de BDs diferentes seriam necessários? Depois de uma 
intensa reflexão e discussão realizada por um grupo de trabalho para a 
digitalização dos inventários das colecções, envolvendo os conservadores e 

http://museudaciencia.inwebonline.net/�
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técnicos das colecções, concluiu-se pela necessidade de apenas dois tipos de 
BDs: uma para os instrumentos científicos (IC) e colecção etnográfica, outra 
para a história natural (HN). A ficha de inventário de um exemplar de uma 
espécie de borboleta ou de uma balança de pratos têm estruturas muito 
diferentes. No caso da história natural há um sistema de classificação dos 
espécimes com mais de 250 anos - a sistemática de Lineu -  que serve de base 
à classificação de todos os seres vivos.  

Adicionalmente, havia a necessidade de desenvolver uma tabela para 
os sistemas cristalográficos, indispensável à mineralogia e que o software não 
dispunha. Esta nova tabela foi desenvolvida em conjuntamente pelos técnicos 
da UC e os da empresa de software, a Sistemas do Futuro. Havia ainda uma 
complicação adicional: uma parte do acervo de botânica corresponde ao que 
podemos designar de etnobotânica, ao conter objectos de utilização corrente 
fabricados a partir de materiais vegetais e utilizados para ilustrar esse uso: por 
exemplo, papel feito de fibra de figueira, relacionando um objecto com uma 
espécie vegetal. Foi possível, recorrendo a um sistema de meta-relação já 
desenvolvido pela empresa de software, criar as fichas de registo e relacioná-
las entre BDs diferentes.  

O resultado que se pode utilizar não permite perceber o enorme 
esforço colectivo realizado para se conseguir esta convergência. 

REGRA 5 – DISCUTIR TUDO 

Para se conseguir concretizar um projecto desta natureza, que se 
iniciou entre um conjunto de museus, cada um com a sua Direcção, com vista 
a uma convergência na sua materialização, é necessário promover a discussão, 
permitir que se expressem todos os pontos de vista, se discuta abertamente a 
validade de todos e cada um deles e se consiga mobilizar e envolver todos no 
processo. E é necessário nessa discussão não perder os objectivos finais e 
procurar convergir para uma síntese. 

Antes de se iniciar o processo de inserção da informação nas BDs, 
houve um importante e significativo período de discussão e reflexão sobre 
que informação inserir, as formas de classificação, a caracterização que 
deveria ser feita, entre os membros do grupo de trabalho. E estas discussões 
foram determinantes para se conseguir informação de qualidade nas BDs. 

 

REGRA 6 - NORMALIZAÇÃO 

A normalização é um elemento-chave de qualquer sistema de 
informação. E as bases de dados das colecções científicas são estruturas de 
dados cuja qualidade, acesso e uso dependem criticamente da manutenção de 
critérios de inserção de informação. Para uma adequada normalização é 
necessária uma definição clara da informação a inserir, campo a campo. No 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Fontes da ciência portuguesa e brasileira: caminhos e descaminhos - 1596 - 

caso do Museu Digital da UC decidimos criar Manuais de Procedimentos para 
os dois tipos de BDs utilizadas, IC e HN, para servirem de guia à inserção dos 
dados e nos quais consta o tipo de informação a inserir em cada campo, 
juntando exemplos nas situações mais complicadas. Estes Manuais são 
elementos essenciais para garantir a estabilidade dos critérios entre os 
diferentes utilizadores e ao longo do tempo.  

Apresenta-se, a título exemplificativo, o texto do Manual de 
Procedimentos das colecções IC relativo ao campo ‘Descrição’:  

“Descrição textual, sem abreviaturas, objectiva, sucinta 
e específica, relativa a uma única peça e não o 
conhecimento que dela se tem. Deverá ser descrita em 
texto, tendo em conta a sua forma ou estrutura, 
natureza dos materiais constituintes, elementos 
decorativos, técnica de fabrico, utilização e outros, 
partindo sempre do tema principal para o secundário, 
do geral para o particular.  

A descrição deve ser feita a pensar no utilizador 
externo, não especialista. Deve conter a informação 
adequada à sua compreensão do objecto. Campo 
obrigatório de preenchimento.” 

O processo de elaboração dos Manuais foi também muito importante 
para a reflexão sobre a adequação das BDs à informação a inserir. Campos 
como Designação, Título, Autorias, Categorias, Inscrições, Marcas, 
Numerações implicaram uma intensa discussão e uma assunção de critérios 
que se pretendiam estabilizados, tanto mais que em culturas museológicas 
diferentes, como por exemplo a antropologia e a física, existiam formas 
diferentes de entendimento de alguns desses termos. Foi igualmente 
importante o diálogo estabelecido com a empresa produtora do software para 
se chegar a consensos sobre que informação incluir em cada campo.  

O Instituto de Museus e da Conservação (IMC) lançou em 2010 uma 
obra sobre ‘Normas de Inventário para Ciência e Técnica’, que poderia ser um 
importante contributo da tutela dos museus para a definição de normas de 
inventariação. Infelizmente, a obra não passa de um manual de 
procedimentos do programa Matriz, utilizado pelo IMC para o inventário das 
suas colecções, falhando a oportunidade para produzir um documento 
estruturante sobre normas de inventário no domínio da ciência e da técnica, 
ao perder-se numa explicação casuística da informação a inserir em cada 
campo daquela aplicação. 

A normalização de procedimentos estendeu-se à gestão do material 
fotográfico e multimédia e ao seu armazenamento. A possibilidade de associar 
informação à movimentação dos objectos permite a definição de 
procedimentos e formulários de acesso e uso de colecções. Encontram-se 
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presentemente em tradução para português as normas SPECTRUM 
desenvolvidas para a gestão de informação sobre as colecções do Reino 
Unido. Este projecto envolve directamente o Museu da Ciência que adoptará 
aquelas normas no seu funcionamento. 

REGRA 7 – DISPONIBILIZAR 

O texto citado na secção acima apresenta ainda uma preocupação 
com o utilizador-alvo não especialista, uma vez que a usabilidade pelo público 
foi um dos factores considerados muito importantes na construção da 
informação nos campos que seriam disponibilizados online. 

A criação de uma grande BD aberta e disponível a toda a sociedade 
(Fig. 2) foi um dos princípios que esteve subjacente ao projecto de 
digitalização das colecções científicas da UC. A disponibilização da informação 
sobre as colecções permite divulgar e promove o património científico da UC 
ao torna-lo mais conhecido e acessível. Cria também uma responsabilidade 
acrescida porque a informação não se destina apenas a consumo interno. E 
isso só pode ser bom. 

Para se disponibilizar a informação em ambiente web, torna-se crítico 
produzir imagens de qualidade dos objectos, porque se a sua visualização é de 
grande importância, a qualidade das imagens vai traduzir-se na imagem da 
própria instituição. Para o efeito, o Museu da Ciência contratou os serviços de 
fotógrafos especializados em fotografia de objectos museológicos para 
garantir uma boa qualidade das imagens disponibilizadas (Fig. 3). 

A usabilidade das colecções é fundamental na sua disponibilização. 
Para o efeito criou-se um portal de acesso único sobre todas as colecções com 
a mesma filosofia de pesquisa e forma de apresentação.  
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Figura 2- Ecrã de entrada do separador de instrumentos científicos da BD do Museu 
Digital, com um conjunto de imagens que pode ser directamente clicáveis. Do lado 
esquerdo do ecrã estão disponíveis quatro tipos de pesquisa, da mais simples para a 
mais complexa.  

 

 
Figura 3 – Imagens de três objectos das colecções do Museu da Ciência ilustrando a 
preocupação na produção de imagens dos objectos. Esfera da Costa Lobo (AST.I.147), 
prisma (FIS.0593), escultura Nkisi Nkondi (ANT.Ang.1.046). (Fotografias de José 
Meneses) 

 
Uma vez que os campos de pesquisa diferem entre os vários tipos de 

acervo, a solução adoptada foi a de criar quatro separadores para diferentes 
colecções: instrumentos científicos, história natural, etnografia e modelos. Ao 
abrir cada um destes separadores, apresenta-se um conjunto de imagens de 
objectos que podem ser directamente clicadas. O objectivo é familiarizar o 
utilizador com a BD, ao permitir aceder de forma intuitiva a registos sem 
necessitar de realizar qualquer pesquisa. 

Como forma de criar uma mais interessante e dinâmica interacção 
com os objectos nas BDs, criou-se ainda um projecto que designámos 
‘histórias com objectos’ que procura relacionar os objectos com outras 
informações que contextualizem o seu uso ou produção. Este projecto está 
numa fase embrionária de desenvolvimento, mas é nossa intenção 
desenvolvê-lo nos próximos anos.  

A inserção de informação produzida pelos próprios utilizadores, ainda 
que não directamente, é uma possibilidade em estudo, como forma de criar 
uma maior interactividade com o público. 
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Figura 4 – Ecrã da secção das histórias com objectos do site do Museu da Ciência. Cada 
uma destas oito histórias desenvolve-se por um conjunto de páginas com informação 
relacionada com um determinado objecto que tem uma história interessante para 
contar. 

REGRA 8 – PRESERVAR PARA O FUTURO 

Finalmente, a preservação para o futuro é um aspecto crítico da 
produção de BDs de colecções. Se, por um lado, estas permitem uma 
capacidade de relacionamento de informação extraordinária, por outro, são 
muito sensíveis a acidentes ou à obsolescência dos suportes informáticos. Não 
é novo o problema da salvaguarda dos suportes digitais, havendo várias obras 
produzidas sobre o assunto.  

A opção adoptada no caso das colecções do Museu da Ciência foi a de 
manter a informação em servidor com sistemas redundantes e realizar cópias 
de segurança semanalmente. As ‘tapes’ com os ‘backups’ são transportadas 
para outro edifício. Enquanto estas BDs se mantêm vivas, estão, em princípio, 
asseguradas as condições da sua preservação. Mas, em situações em que se 
verifique um abandono mais ou menos prolongado de uma colecção, por 
razões de falta de pessoas e meios, pode tornar-se crítica a preservação das 
BDs. É importante a esse propósito manter os livros de tombo com um registo 
actualizado das entradas de novos objectos nas colecções. 

A Universidade de Coimbra tem vindo a desenvolver iniciativas, de 
carácter nacional e internacional, conducentes a uma maior acessibilidade às 

http://www.museudaciencia.pt/index.php?iAction=Coleccoes&iArea=3�
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colecções. Um dos exemplos é o da criação em 2010 de um Consórcio 
Nacional para a Valorização e uso Científico das Colecções de História Natural 
(NatCol), juntando as Universidades de Coimbra, Lisboa e Porto, o Instituto de 
Investigação Científica Tropical e o Museu de História Natural do Funchal, que 
tem como objectivo promover o acesso às colecções por parte dos cientistas. 
Uma das tarefas iniciais do Consórcio será realizar um levantamento do 
estado de informatização das colecções e desenvolver, a partir desse 
levantamento, um conjunto de regras de ‘melhores práticas’ sobre a 
construção e disponibilização da informação sobre as colecções. Esperamos 
que esta iniciativa contribua decisivamente para melhorar o estado de 
preservação das colecções e da informação associada. 

Uma outra iniciativa envolve vários museus com colecções de 
instrumentos científicos em Portugal e no Brasil, que procura concretizar a 
construção de um thesauros para os instrumentos científicos, que deverá ser a 
referência em língua portuguesa. 

Uma outra iniciativa em que o Museu da Ciência participa é a de um 
projecto envolvendo alguns dos maiores museus europeus de ciência e 
técnica, de criar um portal sobre património científico europeu e de história 
da ciência e da tecnologia a partir da sua cultura material. Esta iniciativa tem 
colocado desafios sobre a construção de meta-dados que possibilitem as 
pesquisa e ainda uma reflexão sobre formas para vencer a barreira linguística 
de praticamente tantas línguas diferentes quanto os países envolvidos. 
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Discutimos, neste trabalho, a tradição do saber dos curandeiros – 

homens e mulheres – e sua atuação nas principais feiras e mercados do Norte 
de Minas Gerais bem como, as principais enfermidades tratadas pelos 
curandeiros e as ervas e raízes utilizadas para cura. Tal conhecimento é 
adquirido no cotidiano das suas atividades, a partir de uma tradição de uso 
das plantas para o preparo compostos, garrafadas, xaropes, pomadas. Além 
disso, os curandeiros diagnosticam e prescrevem as plantas de acordo com as 
enfermidades, sendo muito procurados em suas regiões. O estudo trata 
também do registro das plantas medicinais do Norte de Minas realizado pelos 
viajantes e naturalistas que passaram pela região no século XIX. Os relatos 
desses viajantes, por apresentarem descrições das principais ervas e raízes e 
seus usos pela população, tornam-se importantes – e quase únicos – 
documentos pra se conhecer o uso das plantas medicinais pela população no 
período. Ainda que o conjunto das plantas utilizadas pelos curandeiros, seja 
maior do que o relatado pelos viajantes, o estudo permitiu verificar, em 
alguma medida, desde quando tais plantas já faziam parte do cotidiano dos 
habitantes dessas regiões. Desta maneira, o trabalho busca contribuir para o 
debate sobre o conhecimento e uso tradicional das plantas medicinais, 
mostrando a riqueza da flora medicinal do Brasil e o saber tradicional de 
homens e mulheres que exercem a arte de curar. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
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Até a metade do século XX, o país era basicamente rural com amplo 
uso da flora medicinal de espécies nativas e exóticas. No cerrado brasileiro, a 
população que vivia e vive na área sempre utilizou o conhecimento tradicional 
das plantas medicinais.1

Discutimos, em nossa pesquisa

 Formou-se assim, uma tradição de uso, pela 
população, de plantas medicinais prescritas por determinadas pessoas, que se 
mantém até hoje, em diversas regiões do país.  

2, a tradição do saber dos curandeiros3

O estudo aborda também o registro das plantas medicinais do Norte 
de Minas realizado pelos viajantes e naturalistas que passaram pela região no 
século XIX, como quase os únicos documentos disponíveis para se conhecer o 
uso das plantas medicinais pela população, nesse período. Buscamos, assim, 
mostrar tais registros, tendo em vista confrontá-las com as informações 
obtidas através das entrevistas

 
– homens e mulheres – e sua atuação nas principais feiras e mercados do 
Norte de Minas Gerais. Tal conhecimento é adquirido no cotidiano de suas 
atividades, de forma oral, dando continuidade a uma tradição de uso das 
plantas para o preparo do que denominam compostos e garrafadas e, ainda, 
xaropes e pomadas para o tratamento de enfermidades e sua cura.  

4

A presente pesquisa privilegia a discussão sobre a presença, nos 
relatos dos viajantes pelo Norte de Minas Gerais, das plantas hoje prescritas 
pelos curandeiros entrevistados. Entre os viajantes, privilegiamos Auguste de 
Saint- Hilaire, por apresentar importantes descrições das plantas dessa região, 
em seus textos. Destacamos aqui seu Plantes usuelles des Brésiliens

 com os curandeiros. Esse trabalho nos 
possibilitou comparar as ervas medicinais mencionadas pelos viajantes e 
naturalistas com as plantas utilizadas como medicamentos pelos curandeiros. 
Buscamos, assim, algumas pistas que nos indicassem desde quando as plantas 
hoje encontradas nos mercados e feiras do Norte de Minas Gerais fazem parte 
do cotidiano de seus habitantes.  

5, Tableau 
de la végetation primitive dans la province de Minas Gerais6

                                                                 
1 Borges & Almeida, A Biodiversidade do cerrado brasileiro, 7. 
2 O trabalho está baseado na tese de doutorado intitulada: “Saberes Tradicionais dos 
Curandeiros: as plantas medicinais nas feiras e mercados do Norte de Minas Gerais”, 
defendida no Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP, sob orientação da Professora Doutora 
Márcia Helena Mendes Ferraz. 
3 Optamos por usar o termo mais abrangente “curandeiro”, por ser também esta a 
forma como são conhecidas tais pessoas na região, o que possibilita ainda, o 
reconhecimento de um saber e às vezes, a comparação entre diversos saberes. 
4 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, com 
protocolo de pesquisa nº. 009/2009. 
5 Saint-Hilaire, Jussieu & Cambessedes. Plantes usuelles des Brasiliens. 
6 Saint-Hilaire,Tableau de la Végétation Primitive. 

 e, ainda seus 
diários de viagem.  
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Investigamos, ainda, O Patriota, jornal literário, político e mercantil 
do Rio de Janeiro, especificamente, os fascículos em que foram publicadas as 
observações de Bernadino Antonio Gomes. Analisamos, também, neste 
documento, as plantas medicinais indígenas de Minas Gerais com o intuito de 
verificar quais as plantas citadas e suas utilizações.  

RELATOS DAS PLANTAS MEDICINAIS 

1- O depoimentos dos curandeiros 

O levantamento das plantas medicinais foi realizado através de 
entrevistas com os curandeiros e da pesquisa de campo realizada nas feiras e 
mercados, contabilizando 187 espécies de plantas.1 Entre as plantas descritas 
pelos curandeiros, apresentamos aqui as mais utilizadas e/ou procuradas2

Tabela 1- Principais Plantas descritas pelos Curandeiros  

 
pela população, seguindo a indicação dos próprios entrevistados. O 
curandeiro A.P.S., por exemplo, do mercado de Montes Claros, explicou, em 
seus relatos, que as plantas mais usadas são aquelas que possuem 
propriedades medicinais relevantes, além de serem as mais conhecidas 
popularmente.  

Assim, as principais plantas medicinais comercializadas nas feiras e 
mercados e indicadas pelos curandeiros constam na tabela que elaboramos 
abaixo 

Nome Popular Usos 
Parte da Planta 

Utilizada 

Angico Pneumonia, bronquite Resina, Casca 

Barbatimão 
Inflamação, corrimento, infecção 

urinária 
Casca 

Batata-de-purga Purgante Raiz 
Bugre Pressão alta Folha 

Camomila 
Calmante, antiinflamatório, 

cicatrizante 
Folha, raiz 

Carobinha Úlcera, coceira no corpo Folha 
Carqueja problemas do fígado, Colesterol, rins Folhas 

Cascara-sagrada Pressão alta, prisão de ventre Casca 
Cavalinha Rins, próstata, diurético Toda planta 

Chapéu-de-couro Ácido úrico, fígado Folhas 
Copaíba Bronquite Óleo, casca 

Dente-de-leão Infecção, fígado, diurético Toda planta 

                                                                 
1 Dados os objetivos do presente trabalho, não nos deteremos em detalhes da parte da 
pesquisa destinadas aos depoimentos dos curandeiros, o que pode ser verificado em 
nossa tese de doutorado, onde apresentamos o levantamento completo das plantas 
com o nome popular, nome científico, origem, usos e parte da planta utilizada.   
2 A partir dos relatos dos curandeiros, identificamos as plantas mais utilizadas por eles. 
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Erva-cidreira Calmante Folhas 
Espinheira-santa Fígado, gastrite, úlcera Folhas 

Guaco Bronquite, asma Folhas 

Mangaba Colesterol, diabete, gota, reumatismo 
Casca do caule, raiz, 

frutos 
Pichuri Derrame, pressão alta Semente 
Poaia Bronquite, tosse Toda planta, raiz 

Porangaba Rins, bexiga Folhas 
Quássia Diabete Entrecasca 

Ruibarbo Febre, diarréia, dente Raiz 
Sene Laxativo, perda de peso Folhas 

Tanchagem Inflamações Toda planta 

Está assim, constituída a lista das plantas, cujos indícios de utilização 
em períodos anteriores, serão buscados nos relatos dos viajantes e 
naturalistas.  

2- O registro dos viajantes 

Sabe-se e muito se falou do impacto que a exuberância da natureza 
brasileira causou aos conquistadores europeus1. Quer nos parecer que “a rica 
flora brasileira, que tanto encantou desde o primeiro desembarque, parecia 
fornecer aos habitantes nativos, sem esforço, os alimentos e também os 
remédios para suas doenças, muitas vezes desconhecidas dos europeus.” 2

Assim, desde os primeiros relatos sobre o Brasil, as plantas têm lugar 
constante, conforme observa-se no Tratado Descritivo do Brasil,

 

3 nas cartas 
dos jesuítas e em outras obras.4

É também conhecida a quase exclusividade da origem estrangeira, 
nos dois primeiros séculos após a chegada dos europeus às terras americanas, 
de textos que trazem, entre outros aspectos, referências às plantas medicinais 
e seu uso.

 

5 Cabe lembrar que, as obras dos viajantes, até bem avançado o 
século XIX, foram publicadas, inicialmente, em língua estrangeira e, 
posteriormente, traduzidas e publicadas no Brasil.6

Pode-se notar um esforço do governo português, notadamente após 
a reforma pombalina da Universidade de Coimbra, para se obter informações 
sobre os produtos naturais do Reino com destaque para o Brasil. Porém, os 
textos produzidos pelos naturalistas a serviço da Coroa, por conterem 
informações destinadas aos governantes que pensavam explorar mais 

  

                                                                 
1 Beltran, O europeu diante da Flora do Novo Mundo, 479. 
2 Ferraz, A Química Médica no Brasil Colonial, 693-709. 
3 Souza,Tratado Descritivo do Brasil em 1587. 
4 Ver, por exemplo,  Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, IX. 
5 Anais da Biblioteca Nacional, Vol. LXXXIX, 5.  
6 Alfonso-Goldfarb, Viajeros y Estudiosos, 197. [Trad. nossa]. 
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intensamente as riquezas brasileiras, não foram publicados em sua época.1

Na obra Plantes Usuelles des Brésiliens, Saint-Hilaire comenta sobre 
suas motivações para publicar a obra e fala da necessidade de se ter uma 
matéria médica aprofundada. Seu texto traz uma descrição minuciosa das 
quinas do Brasil e outras plantas, constituindo-se, portanto, num documento 
fundamental para a presente pesquisa. Dessa forma, realizamos o estudo das 
plantas descritas por ele com seus usos, priorizando as que constam no 
levantamento realizado nas feiras e mercados do Norte de Minas Gerais. Tais 
dados foram utilizados para a elaboração da tabela abaixo: 

 De 
toda forma, diferente do que se verificava relativamente às colônias 
espanholas, a portuguesa não foi alvo de grande interesse, por parte de seus 
governantes, no que respeita o conhecimento das plantas nativas de caráter 
medicinal. 

Assim, neste trabalho, vamos abordar alguns textos produzidos por 
súditos da Coroa Portuguesa e dar grande ênfase ao trabalho de A. de Saint-
Hilaire, por ter dado especial atenção às plantas medicinais de Minas Gerais.  

Tabela 2- Plantas descritas por Auguste Saint- Hilaire 

Nome Vulgar Usos 
Açoita-cavalos A casca é utilizada no curtimento do couro. 

Alecrim-bravo 
Os brasileiros usam na decocção de suas folhas 

contra as mordidas de serpentes. 

Casca-de-anta 
Sua casca aromática e estimulante é usada para 

cólicas pelos habitantes do interior do Brasil. 
Cipó de Carijó 

/Sambaibinha/Cipó Caboclo 
É usada para a cura do inchaço das pernas e dos 

testículos. 

Douradinha 
Utilizam esta planta para a cicatrização de feridas e 

contra as doenças venéreas. 
Gervão/Urgevão/Orgivão Esta planta é utilizada para contusões graves. 
Laranjeira do Mato- Três 
Folhas Vermelhas/ Quina 

A Casca e a madeira são muita amargas. 

Malva do Campo/ Folha 
Santa/Pinhão 

Tem propriedades calmantes. 

Quina Casca amarga e febrífuga. 

Quina do Campo 
Serve em quase todas as doenças. Principalmente 

nas febres intermitentes. 

Quina da Serra/Quina de 
Remijo 

Distingue-se como a verdadeira quinquina. 

Paratodo/ Perpetua/Raiz do 
Padre Salerma 

É empregada em particular nas febres 
intermitentes, cólica, diarréia, eles afirmam que é 

bom contra as cobras. 

                                                                 
1 Ferraz, Relatos de viagem, 125. 
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Poaia/Poaia do mato/Poaia da 
botica/Ipecacuanha 

A descoberta da Ipecacuanha é devido aos nativos 
brasileiros. Marcgraff e Piso foram os primeiros que 

fizeram essa planta conhecida na Europa. 

Poaia do Campo  

Sambaibinha  

Velame do Campo Emprega-se nas doenças venéreas. 

 
As plantas citadas nesta tabela são encontradas em Minas Gerais.  
Na obra Tableau de la végétation primitive dans la province de Minas 

Gerais, Saint-Hilaire aborda as semelhanças na constituição física de vários 
tipos de plantas. Descreve a flora brasileira fazendo uma comparação com a 
de outras regiões da Europa, África e América. Por fim descreve a vegetação 
de Minas Gerais, citando as seguintes plantas: sapé, capim-gordura, erva-de-
são-caetano, cipó-imbe e imburana. 

Ainda nesta obra, Saint-Hilaire cita as seguintes plantas: algodoeiro, 
angélica, angico, butua, cagaiteira, canela-de-ema, capim-gordura, carqueja, 
copaíba, fedorenta, gameleiras, gervão, imbaúba, ipecacuanha, japecanga, 
jatobá, mangaba, quina-da-serra ou quina-de-remijo,  salsaparrilha, sapé, 
unha-danta e a vassoura. 

Na viagem às nascentes do rio São Francisco, Sant-Hilaire, descreve a 
laranjeira, canela-de-ema, jarrinha, calunga e a quina do campo.   

Entre as plantas acima citadas por Saint-Hilaire apenas a gameleira, 
japecanga não foram relatadas pelos curandeiros nas entrevistas. 

 O Tratado descritivo do Brasil de Gabriel Soares de Sousa foi escrito 
durante a estada do autor na Bahia, em finais do século XVI e também permite 
reconhecer algumas plantas com propriedades medicinais. São elas: cabureíba 
que tem bálsamo suavíssimo, a copaíba que tem um óleo que serve para curar 
as feridas frescas e dores de barriga. Maniim chamada pelos índios por 
algodão. O jaborandi serve para limpar as feridas, a salsaparrilha das Antilhas 
era usada pelos índios doentes de boubas, a capeba erva de natureza 
frigidíssima desafoga a chaga e inchação, tem-se também o jequitibá e o cipó 
imbe. Desta, observamos que apenas a cabureíba não consta no levantamento 
realizado com os curandeiros nas feiras e mercados do norte de Minas Gerais. 

Outro estudioso das plantas medicinais do Brasil foi Bernadino 
Antonio Gomes, que durante sua permanência no país, inicialmente dedicou-
se a trabalhos sobre as boubas, porém, entusiasmado pela exuberância da 
vegetação derivou seus interesses para a botânica, mais precisamente a 
botânica médica. O seu objetivo era encontrar no clima intertropical, 
enfermidades e remédios indígenas desconhecidos do “Velho Mundo”. 
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Algumas plantas foram descritas pela primeira vez na literatura científica por 
ele. 1

Seus estudos recaem sobre 15  espécies de plantas brasileiras
 

2 (ver 
tabela 3), e também sobre a Ipecacuanha3 e a Caneleira4

Tabela 3: Resumo das Observações botânicas médicas de plantas do Brasil 

 . 

Nome Vulgar Observações 
Andá açu Sementes purgativas. 

Barbatimão Cascas adstringentes 
Batata de Purga Raiz purgativa 

Coqueiro de Guriri Drupa comestível 
Contra erva Raízes febrífugas 

Craveiro da Terra Cascas adstringentes 
Erva de Cobra Infusão das folhas como contra veneno 

Guapebeira Drupa Comestível 
Jaqueira Fruta Comestível 
Jarrinha Raízes e cascas em infusões antissépticas 

Mangabeira Fruta comestível 
Maririço Purgativo (bulbo) 

Mil homem Raízes e cascas em infusões antissépticas 
Pipi O cozimento das raízes nas afecções paralíticas. 

Tabebuia Cortiça 

 
Das plantas medicinais, pesquisadas por Gomes, 6 são do 

conhecimento popular dos curandeiros, a saber: batata-de-purga, barbatimão, 
contra-erva,5 jarrinha,6 mangabeira e mil-homens. Além da ipecacuanha7

Para completar nossa análise dos viajantes e naturalistas que 
estudaram a flora medicinal brasileira, abordaremos o trabalho de J. Pohl, pois 
também ele descreveu a região em estudo.

 e 
canela. Deste modo, destacaremos dos registros feito por estes estudiosos,  
apenas as plantas presentes no levantamento por nós realizado nas feiras e 
mercados.  

8

                                                                 
1Gomes, Plantas Medicinais do Brasil, 15,21; Ferraz, Matière Médicale luso-brésilienne 
au début du XIXe, 175-6.   
2Entre as 15 plantas com estudo botânico, mencionadas na Memória para a Academia 
Real das Ciências de Lisboa, 4 são frutas comestíveis; 3 plantas são reconhecidas pela 
suas propriedades purgativas; 2 por suas cascas adstringentes; 5 que , segundo o autor, 
merecem melhor análise farmacológica; Gomes, Plantas Medicinais do Brasil.  
3Gomes, Memória sobre a Ipecacuanha Fusca do Brasil, ou Cipó das nossas Boticas.  
4 Ibid., Memória sobre a Canella do Rio de Janeiro.  
5Conhecida pelos curandeiros (as) como Carapiá.  
6Conhecida pelos curandeiros (as) com Butua.  
7Conhecida pelos curandeiros (as) Poaia. 
8 Pohl, Viagem no interior do Brasil. 

 Em sua obra Viagem no interior 
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do Brasil, encontramos: a laranjeira, o maracujá, a copaíba (bálsamo), a quina, 
o barbatimão 1

Encontramos, ainda no periódico O Patriota, um levantamento das 
plantas medicinais indígenas de Minas Gerais feito pelo Doutor Luiz José de 
Godoy Torres, em que são descritas 23 espécies de plantas, com nome vulgar 
e os usos

, a macela e a canela de ema. 

2

Tabela 4- Espécies mencionadas pelo Torres e seus usos 

 (ver tabela 4):  

*Microfilme do documento não estava legível. 
 
Das vinte e três plantas indígenas citadas apenas dez não constam no 

levantamento realizado nas feiras e mercados: almecega, anda-açu, bicuiba 

                                                                 
1 Ibid., 84-85. 
2 O Patriota, 1814, 62-73. 

Nome Vulgar Uso 
Almecega da beira do rio Usa resina 

Anda açu ou Fruta de Arara Purgativo suave 

Bicuiba redonda Força da semente amarga, uso em cólica, óleo para 
dores das articulações e hemorróidas. 

Butua Tônica 

Calunga Cólica, disenteria 

Capim Cheiroso Aromática, amarga, quase azeda. As propriedades da 
acidez são verdadeiras. 

Caroba Erupções Venéreas 

Casca de Anta Cólica 

Congonha Diurético/Tintura 

Copaíba Óleo (ilegível) 

Erva de Santa Maria Óleo de Rícino, Vermífugo 

Estoraque Resina 

Figueira Terrestre Tônico 

Ipú ou Batata Purgante Purgante 

Jatobá Resina 

Maracujá Grande O extrato é útil 

Mil Homens Em Cólica, antídoto para veneno de serpente. 

Pão de Quiabo Antídoto de mordida de cobra 

Poaia Emética 

Raiz Preta Ilegível* 

Salsaparrilha Uso Radical na doença venérea 

Sassafrás Doença Venérea 

Subragi ilegível* 
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redonda, butua, congonha, estoraque, figueira terrestre, pão-quiabo, raiz-
preta e subragi. 

 Ainda no periódico O Patriota,1

Tabela 5 - Mapa das Plantas do Brasil 

 encontra-se um “Mapa das plantas 
do Brasil com suas virtudes e lugares em que florescem”. Este mapeamento 
registra 56 plantas com o nome, descrição e qualidade e lugares, cujas 
informações foram resumidas na tabela abaixo: 

                                                                 
1 Ibid,. 3-13.  

PLANTAS 
Nome Vulgar 

Descrição/ Qualidades 

Abutua 
Existem duas qualidades, uma mais grossa outra delgada, a 

primeira é melhor. 
Acaia Cozinha os caroços para a cura da diarréia. 

Assa Peixe A raiz é diurética e antifebril 

Agoapé Banho nas infecções das hemorróidas 

Alcaçuz Bem conhecido 

Alfavaca Silvestre 
Também chamada de erva canudo.  Exteriormente aplicada 

em fomento ou banho abranda as dores reumáticas. 
Almecega Já descrita 

Imbaúba 
Produz um sumo na dose de uma colher dado em leite ou 

cozido de cevada com açúcar, cura a diabete e diarréia. 
Anda acú Já descrita 

Andorinha Em cozimento ou bebido é útil nas diarréias e desinteria 

Angelim A amêndoa mata os vermes intestinais 

Angico Destila uma goma semelhante a arábia. 

Bacamarte Aperiente 

Barbatimão Excelente adstringente. 

Bucha Paulista 
O fruto na infusão com água fria por 12 horas, agitando-o até 

formar espuma, depois coa, ministra gradualmente às 
colheres até ter vômito. 

Calumba Bem conhecida 
 

Caninana 
Raiz de sabor amargo, acre, estimulante e poderoso urinário e 

purgante drástico. 

Carqueja das Minas 
O cozimento reduz à consistência do extrato, na dose de 

oitava nas obstruções do fígado e baço. 

Caroba 
As folhas são o remédio geral de todo o sertão para curar o 

vírus venéreo. Usa-se em cozimento, amargo, por bebida e do 
pó das mesmas folhas para curar as chagas. 

Casca de Anta 
Arvóre com casca de sabor acre e cheiro aromático. Usa-se na 

infusão para excitar as forças vitais e musculares. Contra 
cólica. 

Catinga de mulata O cozimento de toda a planta usada em fomento ou em 
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banho, alivia as dores nas articulações. 

Cipó de Chumbo Usa-se em cozimentos nas quedas, pancadas e contusões. 

Cipó de Carijó Violento purgante 

Cabaço amargoso 

Os índios usavam suas folhas aplicadas exteriormente no 
ventre e “cadeiras” das mulheres para provocar o parto e 

expulsar as secundinas. Em cozimento serve como purgante e 
nas obstruções. 

Caculucage ou 
Quitoco 

Usada em banhos 

Camaratinga 
O suco das folhas bebido com açúcar branco, aproveita para 

romper os vômitos. 
Caraia ou Erva do 

Bicho 
Em cozimento, os índios usavam como diurética. 

Centaurea Menor Conhecida 

Crista de Galo Emprega-se na cura de chagas. 

Dita do Sertão 
Árvore que só difere da quina do Peru em produzir uma baga 

seca em lugar de cápsula. 
Erva de S. Elena Em banhos quentes é aplicada para constipação e resfriado. 
Fava de Santo 

Inácio 
Árvore, cujos frutos produzem uma amêndoa que desfeita em 

água na dose de uma oitava, cura a cólica e faz purgar. 
Fedegoso Bravo A casca da raiz é um bom antifebril. 

Fumo Bravo 
Os sertanejos usam o sumo desta erva em cozimento de raiz 

de contra erva e fedegoso para curar as febres malignas. 

Guaiabeira A casca é forte adstringente. 

Guararema 
O pau tem um cheiro nauseativo, a sua lixívia serve para 
purificação do açúcar. As suas folhas são empregadas em 

banhos nas afecções reumáticas e das hemorróidas. 

Guaiambé 
Arbusto, cujas folhas os índios empregam em cozimento para 

as dores reumáticas. 
Japicanga Erva rasteira, que tem raiz grossa, as folhas curam as chagas. 

Jarabandi 
Erva cuja raiz de sabor de acre e cheiro aromático, usa-se 

como diurético, sudorífica e nas febres. 
Jatobá O pau é amargo, tem virtudes sudorífica e antivenérea. 

Jeticucu ou Batata 
de Purgar ou 
Loapitanga 

Erva rasteira, sudorífica e antivenérea. Em cozimento tem as 
mesmas virtudes da salsaparrilha. 

Ipecacuanha Bem Conhecida 
Ipeuva/ Cinco 

folhas 
 

Usa-se em cozimento ou infusão em água fervendo para curar 
as dores das juntas originadas de vírus venéreo. 

 
Jurupeba ou 

Juroveva 
Expele as impurezas da urina. É considerada um dos melhores 

diuréticos. 

Maimbá 
Erva rasteira, em forma de cipó. Em cozimento tem a mesma 

virtude que a caroba na afecção bobatica. 
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Das plantas constantes no referido Mapa, trinta e três não foram 

encontramos nas feiras e mercados: abutua, agoapé, alcaçuz, almecega, andá-
açu, andorinha, bacamarte, caninana, cipó-chumbo, cipó-de-carijó, cabaço 
amargoso, camaratinga, caraia, crista-de-galo, fumo-bravo, guaiabeira, 
guaiambé, japica, ipeuva/cinco folhas, maimbá, maravilha, matapasto, pé-de-
galinha, pitanga, queimadeira, dita-do-sertão, erva-de-s.elena, tapiá, taririqui, 
tipi, trapomonga e tustão.  

CONCLUSÕES  

Pudemos, assim, com este trabalho, verificar que muitas das plantas utilizadas 
hoje pelos curandeiros e que fazem parte de trabalhos e estudos dos séculos 
XVIII e XIX, são indicadas ao mesmo tipo de enfermidade. A pesquisa revela, 
por um lado, uma tradição que se manteve ao longo dos séculos. E, por outro, 

Maravilha 
Erva cuja raiz seca e dada em pó na dose de uma oitava purga 

e cura a leucorréia. 

Matapasto 
Bem conhecida, Usa-se nas erisipelas, sarnas e em toda 

afecção escabiosa. 
Mentrasto Emprega-se em banhos para dores. 

Pacari Útil na cólica e antídoto contra veneno da cobra cascavel. 
Paratudo/ Cravo 

das Minas 
A raiz desta planta está acreditada em todo o sertão por curar 

as febres podres e malignas. 
Pariparoba Seus usos são bem conhecidos 

Picão 

O sumo da folha na dose de uma colher cura a icterícia. Não 
havendo febre ou inflamação no fígado o mesmo sumo 

misturado com aguardente, com folhas de tricociana e gema 
de ovo faz o sertanejo um digestivo que cura todas as chagas. 

Pé de galinha O cozimento é muito resolutivo nas inflamações. 

Pitanga 
Emprega-se em banho para todas as dores, reumáticas, gotas 

ou venéreas. 
Queimadeira Pisada e aplicada em massa aproveita nos tumores. 

Quina do Brasil Bem conhecida. 

Tapiá 
Árvore frutífera silvestre, o cozimento das folhas serve para as 

dores reumáticas. 

Taririqui 
Erva usada nas paralisias, esfregando com as suas folhas 
cozidas, sua raiz em cozimento serve para desmanchar 

tumores. 

Tipi 
Arbusto, cujas folhas e raízes em cozimento em banho servem 

para febres intermitentes. 
Trapomonga Erva que serve para curar chaga. 

Tustão Em cozimento bebida ou em banho cura gonorréia. 

Velame 
Recomendada para as doenças venéreas e usada como 

diurética e depurante em infusão ou cozimento. 
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um conhecimento das plantas nativas bastante efetivo na cura das mais 
diferentes enfermidades. 
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O LIVRO ONTEM E HOJE: UM NOVO OLHAR SOBRE AS TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A HISTÓRIA DA CIÊNCIA 
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marigia@yahoo.com 
 

Palavras-chave: História da Ciência; Livro nos séculos XVII e XXI; 
Tecnologia; Informação 

 
Apresentamos alguns aspectos do surgimento do livro impresso a 

partir dos séculos XVI e XVII, explorando, especificamente, o papel deste novo 
suporte para a transmissão da informação nas origens da ciência moderna. 
Analisar, a seguir, as transformações em curso, nos séculos XX e XXI, é mostrar 
o surgimento do livro eletrônico, ou digital, avaliando, num diálogo entre as 
duas transformações, as possíveis consequências para a ciência com as 
novidades tecnológicas. E ainda lançar um olhar sobre as tecnologias da 
informação e as novas mídias, principalmente a Internet e os instrumentos de 
redes sociais, além do método que, no caso da confecção, resulta em textos 
de formato não uniformes, mas singular, em virtude da rapidez de 
reprodução. 

QUAL O PRIMEIRO LIVRO DA HUMANIDADE? 

O Corpo humano? Paredes de cavernas? Pedras? Totens? 
Monumentos? Tabletes de Cerâmica, Argila? Papiros? Pergaminho? Certeza 
nunca haverá, mas sabemos que, em muitos lugares no planeta, em tempos 
longínquos, nossos antepassados aprenderam a registrar sinais (figuras, 
figuras-códigos, códigos) em suportes variados, que foram se alternando ao 
longo de muitos milênios. A relação dessa prática e a elaboração de uma 
complexa vida cultural sempre foram percebidas como essencial. 

 Os códigos de conduta de cada tribo, agrupamento e sociedade 
foram estabelecendo-se e inscrevendo-se em suportes diversos, para que, de 
geração em geração, fosse possível transmitir valores, crenças, experiências e 
conhecimentos do grupo. (Ver. Fig. Creative Commons1

                                                                 
1Creative Commons é uma 

 - 1 a 9). 

organização não governamental, sem fins lucrativos, 
localizada em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos e, através de suas licenças, 
permite a cópia e compartilhamento com menos restrições que o tradicional todos 
direitos reservados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es_sem_fins_lucrativos�
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_%28Calif%C3%B3rnia%29�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyright�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyright�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyright�
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Fig.1- Corpo Humano  Fig. 2- Paredes de cavernas      Fig.3 – Pedras 
 

              
Fig.4-Totem                       Fig. 5 - Monumento             Fig. 6 Cerâmica 

         
Fig.7 - Tabletes de Argila     Fig.8 - Bíblia Hebraica em Pergaminho   
Fig. 9 - Bíblia em Papiro     

 
 
Na antiguidade, havia um número restrito de textos escritos, leitores 

e autores. Essa limitação da difusão esteve relacionada a raridade e ao caráter 
oneroso dos do pergaminho e do papiro. A prática do palimpsesto (texto 
escrito no mesmo local de um texto precedente que fora raspado ou 
apagado), como é sabido, ilustra bem esse problema. 
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O livro foi concebido, no seu sentido mais amplo, como suporte para 
inscrições, sendo, talvez, a ferramenta que mais permitiu desenvolver o 
pensamento humano, pois permitem, por exemplo, que os tempos e espaços 
dialoguem sem barreiras, sem fronteiras.  

Decifrando códigos antigos, podemos conhecer saberes e sabores 
que se haviam, na aparência, desaparecido do mapa há muito tempo. O livro 
imortaliza as culturas.  

As décadas entre 1450 e meados do século XVI, foram propícias ao 
desenvolvimento das técnicas de comunicação, pois a transformação do 
documento escrito em livro impresso foi frequentemente apresentada como o 
símbolo das mutações intelectuais e sociais que caracterizaram a saída da 
Idade Média e transformaram o documento escrito em uma incomparável fer-
ramenta de comunicação. 

Dentre tantos suportes que já existiram, o livro impresso foi o que 
mais colaborou para uma questão fundamental, quando falamos de fontes de 
conhecimento, ou seja, a democratização do saber. Como o livro impresso e, 
consequentemente, a organização de bibliotecas públicas, vimos o acesso ao 
conhecimento ampliar-se pelo planeta. 

Em si próprio local de intercâmbio e circulação de idéias, o livro 
impresso começou a desempenhar um papel novo de agora intelectual, 
amplamente reforçado por sua dupla condição de mercadoria e objeto 
portátil. 

Segundo Breton “... seu caráter cada vez mais confirmado de objeto 
portátil fez que ele vivesse em harmonia com as grandes vias de transporte e 
de comunicação física. Ferramenta de comunicação posta em prática pelas 
idéias inovadoras que ele trazia para uma civilização urbana em 
desenvolvimento, o livro revelou-se um objeto a serviço da comunicação, que 
se comunicava, ele próprio, muito bem” ·. 

Nesse contexto, corroboramos com Schenberg, apud Goldfarb, 
quando afirma que cultura é viver as possibilidades que se apresentam sem 
medo. Inovando.1

                                                                 
1GOLDFARB, JL. Voar também é com os homens: o pensamento de Mário Schenberg, 
25. 
 

 
Logo, o livro impresso e catalogado numa biblioteca tornou-se 

acessível a milhares e milhares de pessoas. A riqueza de uma singela biblioteca 
pública, numa pequena cidade interiorana, pode oferecer novos e amplos 
horizontes a seus cidadãos. No entanto, quando comparamos os acervos 
dessas pequenas bibliotecas públicas espalhadas, pelo mundo afora, com os 
acervos de grandes bibliotecas nas grandes cidades e instituições (públicas ou 
privadas, educacionais, ou não) percebemos que a revolução do livro impresso 
tem mostrado muitas limitações na capacidade de oferecer um acesso 
ampliado. 
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Poucas bibliotecas possuem fôlego, organização e estrutura para a 
necessária atualização e renovação do acervo, devido às limitações impostas 
por questões de produção e distribuição dos livros impressos. Além do mais, a 
aquisição de obras raras, exatamente por serem raras, impõe rígidas barreiras 
financeiras às pequenas bibliotecas. 

Como afirmam Beltran et al, “... embora os estudos sobre a relação 
ciência, técnica e tecnologia tenham buscado compreender e descrever a sua 
natureza, pouco se tem feito a respeito da transmissão desses conhecimentos, 
bem como discutido acerca dos suportes nos quais tais conhecimentos são 
veiculados e suas implicações no desenvolvimento de novos conhecimentos 
científicos, técnicos e tecnológicos.” 1

Como afirmam Alfonso-Goldfarb et Beltran, reiteram-se os recentes 
estudos em História da Ciência, pautados em novas vertentes historiográficas, 
reforçando anecessidade de discutir a relação entre ciência, técnica e 
tecnologia na interação entre o saber e o fazer.

 

O LIVRO NO FUTURO 

O Livro do futuro parece implicar uma grande esperança para um 
novo salto no acesso ao conhecimento para amplas parcelas da população. 
Com a popularização dos celulares e dos tabletes, começamos a observar o 
aumento exponencial na oferta de obras digitalizadas. Grandes bibliotecas 
começam a oferecer seu acervo on-line, e as possibilidades que se apresentam 
com essa feliz conjunção (que, seguramente, não é uma coincidência) –  
popularização de ferramentas de acesso e disponibilização de livros 
eletrônicos on-line – indicam que vivemos uma democratização 
potencialmente muito mais profunda. As melhores e mais atualizadas 
coleções de livros impressos começam a ser oferecidas como bibliotecas 
digitais, disponíveis para cada cidadão conectado na Internet.  

Nesse contexto, a História da Ciência encontra um campo vasto de 
estudo, pois a revolução – nada silenciosa – coloca em cheque alguns 
paradigmas, até então incontestes a relação entre o saber e o fazer 
promovidos pelas novas tecnologias, questionando o que pode acontecer com 
o futuro dos livros. 

2

                                                                 
1BELTRAN, M.H. R; SAITO, F; PINTO TRINDADE, L.S (Org.) História da Ciência: tópicos 
atuais, 137. 
2DEBUS, A.G. et al; ALFONSO-GOLDFARB, A.M; BELTRAN, M.H.R (Org.) Escrevendo a 
história da ciência: tendências, propostas e discussões historiográfica, 49-73.  

 
Na verdade, a rede mundial de computadores, entre muitas missões 

que fogem agora ao tema deste ensaio, torna-se também uma enorme 
biblioteca digital, alimentada diariamente com um volume inacreditável de 
novas obras. Os poderosos instrumentos de busca já disponíveis na rede 
voltam-se agora a percorrer estantes virtuais. 
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Como afirma Chartier, o uso de veículos variados para transferência 
de informação, dentre eles o eletrônico, tem como pressuposto o texto. O 
suporte material de leitura do texto deve configurá-lo, de maneira que as 
peculiaridades de cada mídia empregada sejam exploradas, caracterizando as 
diferentes 'versões' de um 'mesmo' texto e a interação texto/leitor.1

Como afirma Alfonso-Goldfarb et Ferraz, métodos e processos foram 
criados para que se pudesse adaptar, de maneira harmoniosa, esses 
conhecimentos variados vindos das diversas áreas. Assim, torna-se um campo 
original de pesquisa com vida própria e, ao mesmo tempo, em constante 
comunicação com essas áreas que emprestaram seus conhecimentos à 
História da Ciência.

 
As mudanças na forma de apresentação do livro, ocorridas nas 

diferentes fases de sua história, ocasionaram três grandes revoluções: do 
texto manuscrito em rolo de pergaminho para o códice, formato semelhante 
ao livro moderno impresso; do códice ao livro impresso, e do livro impresso ao 
eletrônico. Esse é um aspecto interessante e otimista do livro do futuro: por 
ser digital, poderá estar na mão de quase todo cidadão, com o rápido 
movimento dos dedos, que lhe permitirá o encontro da obra desejada, rara ou 
não. 

Há ainda uma questão que gera dúvidas para aqueles que estão a 
refletir sobre o surgimento do livro eletrônico. Com as possibilidades do 
hiperlink (agregar vídeos, mapas, comentários, músicas, outras obras, fóruns, 
etc.) o Livro do Futuro poderá ser bastante diferente do livro impresso. A 
verdade é que ainda não sabemos bem como será esse novo Livro Digital. Mas 
sabemos sim que a digitalização do Livro Impresso permitirá um acesso até 
hoje desconhecido.  

TRANSFORMAÇÕES QUE LEVAM A QUESTIONAMENTOS 

As transformações levam a vários questionamentos, a exemplo de 
saber se o livro impresso desaparecerá.   

Obviamente, haverá muita transformação, especialmente pelo fato 
de que muitas obras já aparecerão diretamente em forma digital, aspecto já  
percebido pelas publicações na rede, via auto edição, blogs, jornais auto 
editados, etc. Mas há outra grande possibilidade em que muitos apostam: a 
forma de se ler o livro impresso, o qual possui peculiaridades inexistentes no 
livro eletrônico, devido à característica da não conectividade e da maravilhosa 
leitura solitária, requer um olhar apurado da História da Ciência. 

2

                                                                 
1CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador; conversações com Jean 
Lebrun, 71. 

 

2ALFONSO-GOLDFARB, A.M, FERRAZ, M.H.M. Enredos, Nós e Outras Calosidades em 
História da Ciência. In: ALFONSO-GOLDFARB, A.M; GOLDFARB et al (Org.) Centenário 
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Assim, quando uma obra encontrada nas Bibliotecas Digitais 
despertarem o interesse do leitor, provocando nesteo interesse por uma 
leitura diferenciada, como a do impresso, a obra poderá ser obtida pela 
impressão sob demanda. Nessa direção, empresas organizam estruturas pelo 
mundo para se tornarem impressores sob demanda - locais de obras 
disponíveis digitalmente na rede. 

Logo, um livro raro da British Library digitalizado (com alta definição) 
e acessível para leitura digital no iPad (serviço lançado recentemente, em 
junho de 2011), poderá ser impresso individualmente, por exemplo, no Rio de 
Janeiro e entregue em qualquer residência ou biblioteca pública do Brasil.  

Hoje, a perspectiva é que a grande biblioteca digital em que a rede 
também se transforma, seja, ao mesmo tempo, um catálogo de títulos para 
impressão sob demanda - o que nunca nenhuma livraria física ou virtual pôde 
oferecer. 

Nesse sentido, percebe-se que se amplia o acesso às muitas obras, 
pelo meio digital, as quais poderão, se assim desejar, estar em nossas mãos 
para o deleite da leitura no impresso, em poucas horas ou dias, fazendo com 
que o livro tido como “esgotado”, passe a não existir. Logo, se essa vertente 
estiver correta, a convergência entre o impresso e o digital terá resolvido as 
limitações na produção e distribuição do Impresso - caso já retratado pelo site 
Google1

                                                                                                                                              
Simão Mathias: documentos, métodos e identidade da história da ciência: seleção de 
trabalhos, 25-43. 
1Manuscritos do Mar Morto. Disponível na Internet em:  

, que disponibilizou online cinco manuscritos (Livro de Isaías, Guerra, 
Templo, Regras da Comunidade e Comentário de Habacuque), acompanhados 
por textos e vídeos explicativos (Ver fig.11). 

Esse fato reitera a importância de se buscar outras fontes para 
análise em História da Ciência. Além de promover novas formas de acesso às 
fontes de pesquisas, ampliarão as possibilidades para escrever uma história da 
ciência e apresentá-la como área de conhecimento com contornos bem 
definidos. 

Na primeira etapa do trabalho - impacto do surgimento do livro 
impresso nas origens da ciência moderna - iremos analisar como a publicação 
de revistas de sociedades cientifica e de livros científicos influenciaram o 
processo de consolidação da ciência no mundo moderno. Utilizaremos o 
próprio trabalho do CESIMA, que desde 1995 reuniu no Brasil uma Biblioteca 
Virtual com mais de 30.000 itens. Este acervo será assim nosso objeto de 
estudo nesta fase. 

http://dss.collections.imj.org.il/isaiah#1:20Acesso em 29 de setembro de 2011. 
 

http://dss.collections.imj.org.il/isaiah#1:20�
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Fig. 11 - Manuscrito do Mar Morto - Livro de Isaías, disponibilizado pelo site Google. 

Este recorte construído pelas diversas equipes que trabalharam no 
nosso Centro permitirá entendermos o papel do impresso como elemento 
fundamental na transmissão do conhecimento científico criando muito antes 
da internet uma rede global a serviço de um número crescente de cientistas. 
Numa segunda etapa vamos comparar as transformações derivadas do 
impresso com as transformações ora em curso quanto às novidades oriundas 
das Mídias e publicações digitais. 

Conclui-se que, impresso ou digital, os horizontes são extremamente 
otimistas, uma vez que há uma revolução em curso, promovida pelas mídias 
sociais. E esta será, sem dúvida, uma experiência interessante e, com certeza, 
promoverá a construção de um mundo onde a educação e a cultura sejam 
patrimônio de todos. 
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FRANCISCO JOSÉ DE LACERDA E ALMEIDA:  

UM ILUMINISTA NO SERTÃO MOÇAMBICANO SETECENTISTA 
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jrbportella@gmail.com 

 
Palavras-chave: Relatos de viagens; Iluminismo português; Produção 
textual; Representações; Império colonial português. 
 

Os documentos escritos – além da cartografia e iconografia –, 
testemunham um processo de percepção e representação dos territórios, 
ilustram esforços de localizar e decifrar o real, e resultam da tentativa de 
registro desse conhecimento construído. 

No caso da África Oriental ou Moçambique, a coincidência entre 
espaço conhecido e território administrado pelos portugueses ainda era 
bastante remota. Os espaços construídos pelos diferentes relatores não 
correspondem nem à representação geográfica erudita, nem à imagem 
tendencialmente exata que se pudesse equiparar a uma carta marítima, ou 
mesmo a um guia para peregrinos.  

Os diferentes esboços do território remetem para as possibilidades 
de inter-relacionar as representações adotadas com o espaço físico conhecido 
e com o contexto no qual os sujeitos (viajantes) se apropriam desse mesmo 
espaço. 

Atemo-nos aos discursos referentes à natureza e aos homens, – sua 
percepção e representação –, produzidos por Lacerda e Almeida enquanto 
autor de relatos de viagens no território moçambicano nos anos finais do 
século XVIII. 

Na segunda metade do século XVIII, aquilo que ilustrava a idéia de 
Moçambique, elaborada conforme os espaços sob a soberania portuguesa, 
ainda se resumia a pontos dispersos pela costa da África Oriental. Desse 
modo, a “exacta discripção de todo este vasto Paiz” trata-se de uma 
construção retórica, emblemática da tendência metonímica de fazer 
generalizações a partir de casos particulares, encontrada em muitas 
descrições européias do século XVIII acerca dos territórios localizados fora da 
Europa. 
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Conforme tem se verificado nos últimos tempos, a divisão tradicional 

dos conhecimentos em grandes áreas modernas, que norteia a elaboração dos 
sistemas de classificação existentes, produz distorções e anacronismos, 
frequentemente, dificultando a localização de informações. Essas dificuldades 
são ainda maiores quando se trata de um campo interface como a História da 
Ciência. Com vistas a encontrar soluções para essa problemática, pesquisas 
direcionadas a uma reorganização e reclassificação mais adequada desse 
campo têm sido realizadas por nós, junto à equipe do Centro Simão Mathias 
de Estudos em História da Ciência – CESIMA/ PUC-SP. Em especial 
destacaremos aqui as pesquisas para elaboração de um vocabulário 
controlado, peça fundamental na reorganização das informações e facilitação 
de suas buscas.    

O acervo digital do CESIMA, com suas mais de 30 mil obras, nos 
oferece uma base expressiva para a pesquisa de fontes e documentos para a 
História da Ciência. Enquanto sua equipe multidisciplinar tem oferecido o 
suporte indispensável na construção de um vocabulário interface como 
demanda esse campo. 

 
Apoio CAPES/FAPESP 
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MINERALÓGICO E GEOLÓGICO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (1921-1933) 
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Científicas 

 
As publicações científicas são recursos importantes em contextos diversos e 
têm constituído um meio excelente de apresentação do conhecimento à 
comunidade científica. Neste trabalho, pretende-se: estudar o interesse das 
Memórias e Notícias. Revista do Museu e Laboratório Mineralógico e 
Geológico da Universidade de Coimbra, em especial, entre a sua criação e o 
início dos anos 30 do século XX; revisitar os primeiros sete números (1921-
1933) e efectuar uma leitura contextualizada, considerando o 
desenvolvimento da Geologia e os interesses científicos, em Portugal. Neste 
conjunto, estão publicados 10 trabalhos em áreas como a Arqueologia, a 
Geomorfologia, a Paleontologia, a Petrologia, a Tectónica e outras. Em 
Portugal, os temas de Geologia conheceram muitos outros trabalhos antes da 
publicação do nº 1 das Memórias e Notícias, sob a Direcção de Anselmo Ferraz 
de Carvalho, contudo, a revista é uma referência das publicações sobre 
Geologia e traduz muitos dos estudos que foram desenvolvidos ao longo de 
décadas, sobretudo na Universidade de Coimbra. Por exemplo: o nº 3, 
publicado em 1925, inclui um trabalho de Custódio de Morais com o título 
Nomenclatura Geotectónica, com 65 páginas; o nº 7 inclui um trabalho com o 
título As glaciações da Serra da Estrela traduzido do trabalho de Hermann 
Lautensach, em alemão. O primeiro texto pode considerar-se um manual e 
inclui um conjunto de referências bibliográficas com compêndios e outros 
textos, alguns em Inglês, Francês e Alemão. Pela sua temática, suscita maior 
interesse, atendendo à sua contemporaneidade com a discussão das ideias de 
Wegener sobre a Deriva dos Continentes. O segundo, de leitura obrigatória, 
traduz a história e os efeitos das glaciações naquele que é o relevo mais 
imponente de Portugal continental. 
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Palavras-chave: história da química; ciência e tecnologia; arte da 
destilação 

 
A generalização da imprensa na Europa, a partir da segunda metade 

do século XV, propiciou por um lado, incrementar o processo de cópia e 
difusão de textos que já circulavam na forma de manuscritos. Por outro lado, a 
mobilidade de textos e imagens, favorecida pelo próprio processo de 
composição de matrizes de tipos móveis, possibilitou a montagem de 
diferentes formatos de livros, dirigidos a públicos diversificados. Assim, textos 
que já eram utilizados nas universidades, circulariam agora na forma de livros 
impressos. Ao mesmo tempo, jorravam das prensas livretos que se 
propunham a desvelar os segredos das artes. Dessa forma, o livro impresso 
tanto perpetuava antigas formas de texto, quanto possibilitava o 
aparecimento de novos tipos de registros de conhecimentos. 

Nesse processo, conhecimentos sobre as artes, que tradicionalmente 
eram elaborados e transmitidos no interior das oficinas, pela tradição oral e 
pela repetição de práticas, passaram a ser registrados em livros impressos, 
virtualmente acessíveis a qualquer pessoa. 

Neste trabalho, focalizam-se concepções de ciência e técnica 
subjacentes alguns desses diferentes tipos de livros, bem como as inter-
relações entre ciência e técnica manifestadas nas diferentes formas de 
estruturação desses textos. 

A análise centraliza-se em dois livros publicados no século XVI ambos 
referentes ao preparo e às virtudes de medicamentos destilados: o Coelum 
Philosophorum  (Estrasburgo, 1525), escrito pelo erudito Phillip Ulstad e o 
Liber de arte distillandi de simplicibus (Estrasburgo, 1500), escrito pelo 
cirurgião Hyeronimus Brunschwig. 
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A partir de meados do século XIX, o Brasil começou a buscar 

mecanismos para superar o imenso abismo técnico e científico que o separava 
das potências europeias. Os esforços envidados nesse sentido, tanto no 
período do Segundo Reinado (1840-1889) quanto nos primeiros governos 
republicanos, tiveram, no entanto, um viés excessivamente pragmático, 
privilegiando a apreensão de conhecimentos científicos dotados de aplicação 
prática imediata e que permitissem reproduzir, no Brasil, a moderna 
maquinaria européia. Assim, progressivamente, o país alcançaria um nível de 
desenvolvimento semelhante ao das potências do Velho Mundo. Para atingir 
esse objetivo, o governo imperial decidiu conceder bolsas no exterior – 
França, principalmente – a estudantes brasileiros que, retornando ao país, 
deveriam tornar-se agentes multiplicadores dos conhecimentos recebidos em 
instituições como a École Polytechnique de Paris.  

Em face ao sensível incremento no rigor projetivo exigido pelo 
progressivo aumento da complexidade de máquinas, aparelhagens e 
instrumentos, o Desenho revelava-se particularmente importante, dentre as 
disciplinas estudadas, por sua capacidade de comunicação sintética e precisa. 
Nesses termos, apresentava-se, portanto, como uma linguagem 
imprescindível para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, 
levando Rui Barbosa a pronunciar, em 1884, um discurso enaltecendo as 
qualidades do Desenho como “agente capaz de operar no mundo (...) 
transformações incalculáveis” e propondo que a disciplina se tornasse 
obrigatória na instrução de crianças, jovens e adultos. 

O caráter fortemente positivista que norteou os primeiros governos 
republicanos conservou a importância atribuída ao ensino de Desenho, mas o 
processo de industrialização do país continuou a ser emperrado, pelo poderio 
econômico das elites agrárias, até 1930. 
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Ao longo do século XIX, o Brasil viveu inúmeras e importantes 
transformações políticas, econômicas e sociais que influenciaram 
profundamente seu processo de desenvolvimento científico e tecnológico.  

Tendo iniciado o período como uma possessão ultramarina da Coroa 
portuguesa, em poucos anos o país viveria uma inédita troca de papéis no 
pacto colonial, tornando-se a sede do Reino de Portugal e sendo elevado à 
categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1822, apenas um 
ano após o retorno da Corte a Lisboa, conquistaria sua autonomia política em 
circunstâncias sui generis na América Latina, tornando-se uma monarquia 
governada por ninguém menos que o herdeiro do trono português. Antes da 
virada para o século XX um golpe de estado poria fim ao Império do Brasil, 
proclamando a república. 

Uma análise superficial acerca dos anos que separam o desembarque 
de D.João VI no cais do Rio de Janeiro(1808) da ascensão de Deodoro da 
Fonseca ao poder (1889) poderia concluir que, em termos gerais, o Brasil que 
se preparava para ingressar no novecento não diferia significativamente 
daquele que iniciara o século XIX na condição de colônia portuguesa. Afinal, o 
país permanecia tendo sua economia baseada quase que exclusivamente na 
produção agrícola, a maioria esmagadora da população permanecia iletrada e 
o processo de industrialização ainda enfrentava inúmeras dificuldades, que 
incluíam a ausência de uma burguesia disposta a prover recursos para 
investimentos, a inexistência de indústrias de base capazes de prover os 
recursos materiais necessários e a escassez de mão de obra qualificada para o 
trabalho fabril.  

No entanto, o exame mais cuidadoso a respeito dos aspectos 
estruturais do país em 1800, revelará a enormidade do desafio enfrentado 
pelas gerações oitocentistas empenhadas em transformar o Brasil em uma 
nação moderna. Nesse processo, é imperioso destacar a relevância dos 
esforços envidados, ao longo do século XIX, para constituição de uma cultura 
científica nacional e a construção de um sistema público de educação para as 
massas, organizado e gerido pelo Estado. Se o alcance dessas iniciativas não 
correspondeu às intenções manifestas na plêiade de decretos e leis que 
dispuseram, no período, sobre suas respectivas pautas, isso se deveu muitas 
vezes à ausência de vontade política para concretizá-las ou, ainda, da 
insuficiência de recursos – humanos, intelectuais, financeiros, materiais – para 
torná-las exequíveis.  

Diante de tamanhos obstáculos, a procura por uma “solução 
milagrosa” torna-se quase irresistível. Se no início do século XIX, a elite 
intelectual brasileira nutria profundo desprezo – senão aversão – à 
investigação e aos conhecimentos científicos, por julgá-los inúteis(AZEVEDO, 
1963,P. 381–382), a partir de meados do período começou a vislumbrar na 
ciência o instrumento para promover um rápido desenvolvimento econômico 
do país.   
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Desde o final do século anterior, na Europa, a burguesia vinha 
identificando o potencial das recentes descobertas científicas para o 
desenvolvimento de máquinas mais eficientes e o aperfeiçoamento das 
técnicas produtivas, passando a investir seus excedentes de capital na 
montagem de laboratórios, no financiamento de pesquisas e instituições de 
ensino, convertendo a ciência moderna numa espécie de auxiliar do modo de 
produção capitalista.  

Esse processo, iniciado na Inglaterra e estendido, progressivamente, 
ao longo do século XIX, a outros países europeus – França e Alemanha, 
particularmente – e aos Estados Unidos, remodelou profundamente as 
relações de trabalho, produção e comércio, promovendo um aumento 
exponencial na geração de divisas das nações industrializadas e alçando o 
Império Britânico à condição de superpotência econômica e militar.   

Mas como a ciência poderia transformar, em um curto espaço de 
tempo, o Brasil agrário, latifundiário, escravocrata e maciçamente analfabeto 
em uma nação fabril, rica e culta, se até as ideias no sentido de modernizar a 
lavoura enfrentavam resistências? 

A constituição de uma cultura científica no Brasil teve como marco 
fundamental a transferência da Corte portuguesa para o país, em 1808. As 
medidas adotadas por D.João VI(1767-1826), suspendendo a proibição da 
existência de fábricas e tipografias em território brasileiro e criando 
instituições culturais e acadêmicas como a Biblioteca Real, o Museu Real, a 
Academia de Belas Artes1

Desde a aurora da Humanidade, o desenho foi utilizado como meio 
de registro, expressão e comunicação de ideias, conceitos, observações e 

, a Academia Real Militar, o Jardim Botânico, e a 
Faculdade de Medicina, entre outras, lançaram as bases para que as 
atividades científicas no país pudessem, finalmente se desenvolver. A 
liberdade de imprensa, ainda que não pudesse ser desfrutada em sua 
plenitude, tratava-se de um componente indispensável para a circulação de 
ideias e para o debate científico, contribuindo para que os indivíduos 
interessados pelo conhecimento, em todos os níveis, tivessem acesso a títulos 
literários até então ilegais. 

As instituições de ensino criadas pelos decretos joaninos tornaram-se 
o principal vetor para a difusão dos conhecimentos científicos, artísticos e 
culturais que haviam permanecido inacessíveis a portugueses e brasileiros até 
meados do século XVIII, quando a reforma pombalina promoveu a 
incorporação de partes da ciência moderna e da cultura enciclopédica 
iluminista à vida intelectual do Reino. Nesse contexto, destacou-se, como 
auxiliar da ciência, uma linguagem sintética, objetiva e capaz de representar 
entes abstratos em formas cogniscíveis e registrar as impressões percebidas 
pelo sentido da visão: o desenho. 

                                                                 
1 Posteriormente, estas instituições passariam a se chamar Biblioteca Nacional, Museu 
Nacional e Escola Nacional de Belas Artes.  
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percepções de toda a ordem. Sempre esteve associado às mais diversas 
formas de manifestações artísticas e à medida que as modernas leis científicas 
começaram a ser expressas por meio da linguagem matemática, surgiu como 
um recurso natural para assistir a ilustração e demonstração de alguns 
enunciados elaborados pelas ciências. A esse respeito, vale citar um 
interessante trecho do livro Discurso sobre as utilidades do Desenho, dedicado 
à Rainha de Portugal D.Maria I(1734-1816), no qual o escultor Joaquim 
Machado de Castro(1731-1822) enaltecia a importância da disciplina 
afirmando “serem a pratica , e conhecimentos do desenho, muito uteis e 
precisos em todo o estado civil”.  Ao longo de sua argumentação, Castro 
aborda várias vezes as contribuições do desenho para diversas áreas do 
conhecimento1

Antes de aprofundar a investigação a respeito da importância 
atribuída ao desenho na concepção de desenvolvimento científico e 
tecnológico estabelecida no Brasil do século retrasado, seria importante 
esclarecer algumas questões a respeito do emprego do termo “desenho”, 
utilizado muitas vezes de forma indiscriminada em textos da época. De modo 
geral, como já foi exposto anteriormente, pode-se definir o desenho como 

:  

Das instruções desta faculdade, absolutamente 
depende o conhecer da configuração e da beleza de 
todos os corpos;(...) Na Matemática estende o Desenho 
um de seus ramos, onde tem não pequena parte; pois 
que a Geometria a Ótica e a Perspectiva, e outras com 
figuras delineadas se aprendem e se praticam.(...) Do 
ramo que tão frondosa árvore espalha sobra a 
Medicina, colhe esta Defensora da Humanidade 
proveitosíssimos frutos: mas que não seja eu quem os 
indique; digam-no os que escreveram da Anatomia e da 
Botânica. Digam, digam esses os auxílios que acharam 
no desenho para promulgar suas doutrinas e ainda 
mesmo quando as estudaram.(CASTRO, 1788, p. 5 –6) 

No Brasil oitocentista, é provável que a área onde o desenho exerceu 
seu papel mais importante tenha sido o ensino, em todos os seus níveis e 
modalidades. Ao longo de todo o século XIX, a disciplina esteve presente tanto 
nos curriculos de formação elementar quanto nos de formação profissional e 
superior, muitas vezes acompanhada de outros sistemas de representação 
gráfica como a geometria descritiva e a perspectiva. Como se verá mais 
adiante, a função do desenho como linguagem auxiliar das ciências e das 
técnicas não ficou restrito à esfera educacional, embora tenha sempre 
mantido com esta, em maior ou menor medida, uma relação dialética. 

                                                                 
1 A gramática e a ortografia de todos os textos originais foram atualizadas a título de 
facilitar a leitura e compreensão de seus conteúdos.  
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uma linguagem que se utiliza do grafismo para representar tanto imagens ou 
formas percebidas pelos sentidos quanto entes abstratos, tais como objetos 
geométricos e aspectos de caráter subjetivo. Ao longo do presente texto, 
sempre que o termo for empregado sem o acompanhamento de algum 
adjetivo, deverá ser interpretado conforme essa definição.  De acordo com o 
objetivo da representação, esta poderá estar – ou não – sujeita a algumas 
regras de elaboração ou à delimitação de um objeto, tema ou área de 
interesse específico. Nesses casos, a palavra desenho será complementada 
por um termo que designe a modalidade específica a que se quer fazer 
referência – desenho geométrico, desenho botânico, desenho de ornatos, por 
exemplo. 

A DEFESA TERRITORIAL E OS PRIMÓRDIOS DE ENSINO DE DESENHO 
NO BRASIL 

Talvez as primeiras aulas formais envolvendo o conteúdo de desenho 
ministradas no Brasil  remetam à escola de artilharia e arquitetura militar 
fundada em Salvador, segundo os moldes das aulas ministradas em Lisboa, 
sob a administração do Governador D.João de Lencastre (1694-1702) 
(CARDOSO, 1991,p.171). Na época colonial o desenho era empregado como 
ferramenta de projeto de fortificações, e passou a ser ensinado no Rio de 
Janeiro a partir da “Aula de Fortificações”, criada por carta régia em 1699. O 
curso foi reformulado em 1738, com a inclusão da aula de “Fogos Artificiais”, 
sob a responsabilidade do então Sargento-Mor José Fernandes Pinto 
Alpoim(1700-1765). Em seus compêndios “Exame de Artilheiros” e “Exame de 
Bombeiros” elaborados a partir do conteúdo de suas aulas, Alpoim destinou 
partes inteiras ao estudo da geometria, na qual o desenho geométrico foi 
largamente utilizado(PIVA, 2009, p. 277-294). Em 1792, D. Luís de Castro – 
segundo Conde de Resende e então governador do Rio de Janeiro – criou a 
Real de Artilharia, Fortificação e Desenho, desdobrada, em 1795, com a 
criação da Academia de Aritmética, Geometria Prática, Fortificação, Desenho e 
Língua Francesa, voltada para a formação de oficiais de Infantaria.    

O tipo de representação gráfica produzida nesses cursos buscava 
analisar ou expressar relações entre formas, tamanhos, posições e 
movimentos. Executados muitas vezes com o auxílio de instrumentos, os 
desenhos estavam, em grande medida, fundamentados em aspectos 
geométricos, assemelhando-se bastante às características do desenho técnico 
moderno e incluindo vistas em perspectiva. Não dispensavam, no entanto, o 
capricho no acabamento, que apresentava geralmente uma finalização que 
utilizava aguadas de tinta e/ou simulava as texturas dos materiais 
representados. 

Há também registros da presença do Desenho entre as disciplinas 
ministradas no Seminário de Olinda, fundado em 1800 por Azeredo Coutinho, 
e cujo ensino refletiu as mudanças promovidas pela reforma pombalina ao 
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acrescentar o ensino de disciplinas científicas à antiga matriz curricular dos 
colégios jesuítas. No entanto, segundo Walter Cardoso, “tais programas 
tiveram duração efêmera”. 

Na Bahia, em 1812, foi criada a aula de Desenho e Figura, tendo como 
professor Antônio da Silva Lopes. No decreto de criação da aula, fica 
evidenciado o viés utilitarista emprestado ao conteúdo da disciplina: 

Tomando em minha real consideração o que me 
representastes no nosso ofício com data de 14 de maio 
do corrente ano o benefício que eu fazia a muitos 
ramos de industria, auxiliando a reconhecida propensão 
que tem os meus fiéis vassalos, habitantes dessa 
cidade, para as artes em geral, e especialmente para a 
arquitetura naval e escultura, que por falta de 
conhecimentos de desenho não tem podido chegar à 
perfeição: hei por bem criar e estabelecer nessa cidade 
uma aula de desenho e figura.(SILVA apud OLIVEIRA, 
2005, p 137-138) 

Outras instituições onde o Desenho ocupou um significativo espaço 
no programa de ensino foram a Academia Real de Guardas-Marinhas - 
transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1808- e a Academia Real 
Militar, instituída em 1810 e sediada nesta mesma cidade. 

Os estatutos da Academia Real Militar previam que as aulas de 
desenho fossem ministradas a partir do primeiro ano do curso, sendo que, no 
segundo ano os alunos deveriam estudar também a geometria descritiva. Os 
estudos de desenho seriam retomados, ainda, no quarto e no sexto anos, o 
que traduz a importância então atribuída a essa disciplina. (OLIVEIRA, 2005, 
p.176)   

Os compêndios para o ensino na Academia Real Militar estiveram 
entre as primeiras obras produzidas pela Imprensa Régia do Rio de Janeiro, 
incluído aí o livro Elementos de Geometria Descritiva organizado pelo lente da 
disciplina na academia, o segundo tenente José Vitorino dos Santos e Souza 
(?- 1852) com base na obra de Gaspard Monge.    

A HISTÓRIA NATURAL, AS ARTES INDUSTRIAIS E O ENSINO ARTÍSTICO 

Desde a abertura dos portos em 1808, decorrente da transferência da 
Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, o Brasil passara a receber a visita de 
vários naturalistas europeus, interessados em desbravar os “sertões” do país 
em busca de espécies vegetais e animais exóticas, bem como de eventuais 
riquezas minerais. As expedições organizadas pelos cientistas estrangeiros 
sempre arregimentavam alguma mão-de-obra local, desde mateiros até 
artistas e naturalistas nacionais. A despeito da coleta de “produções” ser uma 
prática comum a todas as expedições, grande parte dos registros das plantas, 
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animais, minerais e usos e costumes de populações regionais era feita por 
meio de desenhos ou aquarelas. Ambas as técnicas constituíam parte da 
formação básica de um artista acadêmico, isto é, aquele cujo ofício foi 
aprendido em uma escola ou academia de artes e, por conseguinte, 
observando determinados cânones. 

Dentre as técnicas básicas que viriam a ser ensinadas na Academia 
das Belas Artes, fundada em 1820, muitas estavam relacionadas à linguagem 
do desenho, em diversas modalidades: cópia do natural, cópia de moldagens 
ou esculturas, desenho de modelo vivo, desenho anatômico, entre outras. 
Essas disciplinas eram cursadas ao longo dos primeiros anos da formação 
artística, como preparação para as cadeiras consideradas mais nobres, como a 
aula de Pintura Histórica, por exemplo. Pintura, Escultura, Gravura e 
Arquitetura desfrutavam do status de ciências, cujos mistérios deveriam ser 
desvendados pelos alunos, ao longo do curso, por meio da aprendizagem das 
técnicas básicas e de regras de composição.  

Isso não significa, no entanto, que todos os artistas que se 
embrenhavam pelas florestas Brasil adentro fossem, necessariamente, 
amadores ou iniciantes. Uma boa parte deveria sê-lo, é bem verdade, mas isso 
não necessariamente desqualifica os trabalhos que produziram. Algumas 
comissões traziam seus próprios artistas da Europa, mas quase sempre 
levavam consigo suas obras ao retornarem a seus países de origem. Dentre 
esses artistas, alguns se notabilizaram pelos registros que fizeram das 
paisagens e das populações brasileiras, caso de Thomas Ender (1793-1875), 
Johann Moritz Rugendas(1802-1858) e Jean-Baptiste Debret(1768-1848). 

Em uma época em que a fotografia ainda não existia ou, mesmo mais 
tarde, quando dava seus primeiros passos, o desenho constituía a única forma 
de registro visual possível para os naturalistas. O domínio dessa linguagem 
para o estudo da História Natural era tão importante, que chegou-se a cogitar 
a vinculação de uma Academia de Desenho ao Museu Nacional(LOPES, 1995,p. 
71). A organização da Academia de Artes ficaria a cargo da Missão Artística 
Francesa, chefiada por Joaquim Lebreton(1760-1819) e os modelos 
imaginados para a instituição, que deveria ser fundada no Rio de Janeiro, 
refletem a concepção da época a respeito das interações entre as artes e as 
ciências: 

(...)os sucessivos decretos de 1816, outubro e 
novembro de 1820, que estabeleciam planos para a 
criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios ou 
Real Academia de Desenho, Pintura Escultura e 
Arquitetura Civil (...) são bastante elucidativos. Nos 
projetos dessa escola se partia da consideração de que 
as artes de desenho, pintura, escultura e arquitetura 
civil eram indispensáveis à civilização dos povos e à 
instrução pública, além do aumento e perfeição que 
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podiam dar aos objetos da Indústria, Física e História 
Natural. (LOPES, 1995, p.72)    

CIÊNCIA, TÉCNICA E AS ARTES INDUSTRIAIS 

Diante da pujança econômica ostentada pela Inglaterra e construída, 
desde meados do século XVIII, a partir da comercialização de seus produtos 
industrializados, a elite brasileira começou a despertar para o enorme 
potencial do conhecimento científico aplicado ao aperfeiçoamento dos meios 
de produção. A incorporação da ciência moderna à vida intelectual no Brasil 
ainda encontrava-se em um estágio muito embrionário e, a despeito dos 
esforços envidados por instituições como o Museu Nacional no sentido de 
articular as atividades científicas no país, o ensino de ciências em todos os 
níveis ainda enfrentava muitos obstáculos. 

A inexistência de ao menos uma universidade no Brasil dificultava a 
comunicação entre as ilhas de atividade científica existentes no país, inibindo 
a especulação filosófica e o desenvolvimento da pesquisa desinteressada. Os 
trabalhos científicos e as teses apresentadas nas instituições de ensino 
superior nacionais não apresentavam – com raras exceções – originalidade 
alguma, restringindo-se, quase sempre, à critica ou ao comentário sobre obras 
estrangeiras.  

Em meados do século XIX os cursos superiores de engenharia e de 
artes existentes na corte do Rio de Janeiro estavam consolidados em torno da 
Escola Central e da Academia de Belas Artes. Já existia, naquele momento, 
uma clara fragmentação do desenho: a crescente especialização por áreas 
concretizou, por meio do ensino de viés profissionalizante, a segmentação da 
linguagem gráfica em função do emprego prático de suas diversas 
modalidades. Assim, nos cursos da Escola Central prevaleceriam o desenho 
geométrico e a geometria descritiva, enquanto a Academia de Belas Artes 
abraçaria, além destes, o desenho figurativo, as cópias do natural e de 
moldagens, o desenho arquitetônico e o estudo da perspectiva. 

A reforma nos estatutos da Academia, promovida durante a gestão 
de Manuel de Araújo Porto Alegre (1854 – 1857) fornece claras evidências 
acerca da nova abordagem que se pretendia implementar na formação 
artística, fortalecendo os recursos destinados às artes industriais e aos ofícios. 
Assim, o decreto nº 805, de 23 de setembro de 1854 dispunha em seu artigo 
1º: 

Fica o governo autorizado para reformar a Academia 
das Belas Artes, observando as seguintes disposições: 
1ª: Conservará as cadeiras atuais de Arquitetura, 
Escultura, Pintura, Gravura, Paisagem, Desenho e 
Anatomia; 2ª: Criará as aulas de Desenho Geométrico, 
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Desenho de Ornatos, Escultura de Ornatos, 
Matemáticas Aplicadas e História das Belas Artes.1

                                                                 
1 Transcrito do Livro de registro das correspondências recebidas e expedidas pela 
Academia Imperial de Belas Artes. Ver referência a fontes primárias.  

 

Em ofício de 20 de outubro do mesmo ano, é informada a nomeação 
dos segundos tenentes do Corpo de Engenheiros Ernesto Gomes Moreira 
Maia e José Joaquim d’Oliveira para os cargos de professor de Desenho 
Geométrico e Matemáticas Aplicadas, respectivamente.  

Araújo Porto Alegre, que atuara como lente substituto de desenho na 
Escola Militar, desempenhou um ativo papel na defesa da importância da 
ciência para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Entre 1842 e 1859 
dirigiu, no Museu Nacional, a Quarta Seção de Numismática, Artes Liberais, 
Arqueologia, Usos e Costumes das Nações Modernas, tendo participado dos 
esforços para transformar a instituição em um importante núcleo de 
articulação de atividades científicas no país. Nas décadas seguintes, o Museu 
Nacional se consolidaria como órgão consultivo do governo para assuntos 
científicos e implementaria, já sob a longeva gestão de Ladislau Neto (1874 – 
1893), inúmeras ações tanto para explorar o interior do país quanto para  
popularizar e difundir o conhecimento científico. 

A inauguração do Liceu de Artes e Ofícios, em 1856, no Rio de 
Janeiro, veio reforçar a tendência de colocar as artes liberais a serviço das 
artes industriais (associar as artes liberais às artes industriais). Fundador do 
Liceu, o arquiteto Francisco Joaquim Béthencourt da Silva fora aluno da 
Academia de Belas Artes e pretendia retomar para seu estabelecimento de 
ensino uma proposta similar à que Joaquim Lebreton defendera, quatro 
décadas antes, para a criação de uma escola de artes e ofícios independente 
da Academia de Belas Artes que estava para ser fundada. 

As modificações implementadas pela reforma de Porto Alegre não 
foram bem sucedidas e os estatutos da Academia de Belas Artes sofreriam 
novas modificações cinco anos depois, por meio do decreto nº 2424 de 25 de 
maio de 1859, que, entre outras providências, instituía o curso noturno, para 
o qual deveriam ser lecionadas as seguintes disciplinas: Desenho Industrial, 
Desenho de Ornatos e de Figura, Escultura de Ornatos e Figura, Matemáticas 
Elementares – Aritmética e geometria práticas e elementos de mecânica – e 
Modelo Vivo. O curso diurno, cujo programa incluía um maior número de 
disciplinas voltadas para as artes liberais, também contava com duas aulas de 
matemáticas aplicadas: a 1ª incluía o estudo “de elementos de aritmética, de 
geometria, de trigonometria, de mecânica e de ótica”; a 2ª tratava do desenho 
geométrico, da perspectiva e do estudo das sombras. Caberia ao professor 
encarregado da 1ª aula de matemática aplicada ministrar a aula de 
Matemáticas elementares para o curso noturno, enquanto  a aula de desenho 
Industrial seria regida pelo professor da 2ª aula de matemática aplicada.  
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AS REFORMAS NO ENSINO BÁSICO E A EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 

Se a partir da década de 1860, o Brasil inaugurou sua participação 
oficial nas Exposições Universais, a década de 1870 testemunharia o primeiro 
surto de industrialização do país e a inauguração da Escola de Minas de Ouro 
Preto, berço de uma nova etapa das atividades científicas no Brasil. Assim 
como a antiga Escola Central, transformada em Escola Politécnica a partir de 
1874 – e selando a separação entre o ensino militar e o ensino civil de 
engenharia – a Escola de Minas possuía em seu programa, além das aulas de 
desenho, aulas de geometria descritiva, considerada tão importante que seu 
conteúdo fazia parte inclusive do exame de seleção para o corpo discente da 
instituição.(CARVALHO, 1978, p.41)  

A partir de 1883, quando Rui Barbosa (1846-1923) elabora uma 
proposta para reformar o sistema educacional do país, o ensino de desenho 
passaria a receber nova abordagem, mantendo o viés utilitário que vinha 
caracterizando o trabalho com a disciplina – voltado para a formação 
profissional – mas, ao mesmo tempo,  introduzindo a idéia da educação 
artística, em todos os níveis, entendendo que o estudo da arte conjugado ao 
fazer artístico poderia moldar o caráter do educando, contribuindo para a 
construção de valores morais, éticos e estéticos. 

Um dos aspectos mais interessantes no famoso discurso de Rui 
Barbosa “O desenho e a arte industrial”, proferido a 19 de novembro de 1882, 
no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, no qual defende energicamente 
a inclusão do Desenho no rol das disciplinas obrigatórias para a constituição 
de um sistema de instrução pública eficiente, voltado para a formação integral 
de crianças, jovens e adultos, é a preocupação de Barbosa com a forma dos 
artefatos produzidos industrialmente. Na opinião do jurista baiano, a 
concepção de um bom desenho – no sentido termo design em tempos atuais 
– para os objetos industrializados seria um meio de transpor para as casas de 
todas as famílias objetos dotados de valor artístico.  

Ao final dessa mesma década, o regime monárquico já estaria extinto 
e as divisões entre as modalidades do desenho vinculadas aos sistemas 
geométricos de representação e aquelas, genericamente classificadas como 
artísticas, que cultivavam uma maior liberdade formal, haviam-se tornado 
virtualmente irreversíveis. Criou-se uma espécie de cisão entre desenhistas 
ligados a cada um desses gêneros, acirrada por certo protagonismo reservado 
ao desenho de caráter geométrico pela ideologia positivista, devido ao fato 
deste atuar como disciplina complementar ou acessória à Matemática – tão 
importante no quadro das ciências positivas de Comte. 

No texto elaborado por Benjamin Constant – um dos entusiastas da 
filosofia positivista no Brasil – para o decreto 981, de 8 de novembro de 1890 
que reforma a instrução primária e secundária do Distrito Federal, o desenho 
consta como disciplina a ser lecionada em todas as classes, de ambos os 
níveis. Ao analisar o programa proposto para o ensino da mesma, é notável a 
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preponderância das modalidades associadas à geometria. Para o ensino 
primário, dividido em 1º e 2º graus (alunos de 7 a 13 anos, e 13 a 15 anos, 
respectivamente), o programa de desenho compreendia, entre outros, os 
seguintes conteúdos:  

- traçado de linhas retas e sua divisão em partes iguais; 
reprodução e avaliação dos ângulos; problemas simples de 
construção de linhas, ângulos, triângulos e quadriláteros, e de 
construção de linhas no círculo;  

- estudo da circunferência, dos polígonos regulares, e das rosáceas 
estreladas; curvas geométricas usuais;exercícios com régua, 
compasso, esquadro e transferidor;  

- representação em perspectiva, sombreada, de sólidos 
geométricos e de objetos usuais;  

- desenho de ornatos, desenho de máquinas, desenho topográfico 
e desenho de elementos de arquitetura.  

O ensino secundário, a ser ministrado pelo Ginásio Nacional e com 
duração de sete anos, incluiria na grade curricular, além do desenho, a 
geometria descritiva, a teoria das sombras e a perspectiva. 

O decreto estadual nº 248, de 26 de julho de 1894, que dispunha 
sobre o regimento das escolas públicas do estado de São Paulo é igualmente 
esclarecedor a respeito dos conteúdos que deveriam ser lecionados nas aulas 
de desenho prevendo, desde o primeiro ano, o estudo de programas muito 
semelhantes aos estabelecidos por Benjamin Constant para as escolas do 
Distrito Federal. 

A transição do Império para a República não significaria, 
necessariamente, uma mudança expressiva na postura da classe política 
dominante. De fato, a elite agrária do sudeste do país já vinha aumentando 
sua influência sobre o governo central desde meados do século XIX, quando a 
cafeicultura se estabeleceu no vale do Paraíba, atraindo ao país milhares de 
imigrantes europeus a partir da década de 1870 ao país. A cultura canavieira 
já se encontrava, há algum tempo, enfraquecida em face à concorrência dos 
países caribenhos – cuja produção era controlada pela Inglaterra – de modo 
que, no início do século XX, o café já era o principal motor da economia 
brasileira. 

Os estados de São Paulo e Minas Gerais conseguem impor sua 
agenda, ocupando esferas de influência outrora dominadas pelos políticos 
nordestinos mas, a despeito do novo surto de industrialização vivido no país – 
e particularmente no estado de São Paulo – por ocasião da Primeira Guerra 
Mundial(1914-1918), a chamada política do “café com leite” continuou 
privilegiando os interesses das oligarquias ligadas à produção de bens 
primários.  
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A partir da década de 1920, começaram a eclodir vários movimentos 
sociais, culturais e políticos em contraposição ao contexto em que o Brasil 
vivia, tais como as Revoltas Tenentistas(1922 – 1927) e a Semana de Arte 
Moderna (1922). Esses movimentos contribuíram para pavimentar o caminho 
que conduziu ao colapso da Primeira República(1889-1930), e para o qual 
também contribuíram, de forma decisiva, fatores externos como a quebra da 
bolsa de Nova Iorque em 1929.  

O duríssimo golpe sofrido pela economia nacional após o crash – que 
terminou por provocar rompimento do pacto entre os políticos paulistas e 
mineiros – e o assassinato do candidato a presidência João Pessoa 
precipitaram os acontecimentos que culminaram com a Revolução de 1930. 
Sob a Era Vargas (1930-1945) seriam lançados as bases a partir das quais o 
Brasil viria a ingressar em um período de reorganização do Estado, aceleração 
dos processos de industrialização e modernização do país. 
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O objetivo deste trabalho é relatar como se deu a transição 
tecnológica na produção de açúcar obtido do caldo da cana de açúcar, 
Saccharun officinarum, no Recôncavo Baiano no período compreendido entre 
meados do século XVI e fins do século XIX. As fontes utilizadas foram a 
historiografia da cana de açúcar e do seu processamento e relatórios de 
pesquisa e documentos técnicos, dentre eles os originais estudos e teses 
elaborados por pesquisadores e estudantes graduandos em engenharia 
agronômica do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura criado em 1857 e por 
peritos, experts na tecnologia de produção de açúcar. No mesmo analisar-se-á 
como a tecnologia de fabricação de açúcar chegou ao Brasil vindo do 
Mediterrâneo e da Ilha da Madeira e a passagem do engenho (bangüê) para a 
usina, o que não se dá abruptamente, mas sim mediante arranjos 
intermediários no processo produtivo. Tentar-se-á também identificar as 
determinantes e os impactos desta mudança técnica e seu nexo com as 
transformações ocorridas nas relações de produção como a divisão de 
trabalho e a especialização na escravidão e a passagem do trabalho escravo 
para o trabalho assalariado no setor de fabricação de açúcar, antes mesmo da 
abolição da escravidão e do surgimento do trabalho assalariado na plantação 
de cana. 

1- A CANA E O AÇÚCAR NO MUNDO E NO BRASIL 

1.1 – A Cana e o Açúcar no Mundo 

O açúcar obtido dos caules das gramíneas, após um processo de 
moagem, de concentração e de secagem do caldo extraído, é uma técnica que 
surgiu em tempos imemoriais, provavelmente em milênios antes da era cristã, 
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tanto na Índia como no sul da China. Quando os europeus chegaram pela 
primeira vez nas Filipinas e no Havaí já encontraram instrumentos de trabalho 
e instalações tidos pelos habitantes como de tradição milenar, que poderiam 
ser classificados como próprios de um engenho de açúcar. É o que se 
depreende dos relatos do Captain Cook em meados do século XVIII quando de 
sua passagem pelo arquipélago do Havaí (EARLE, 1928). 

A vinda do açúcar para o novo mundo tem, contudo, outra rota. O 
fabrico de açúcar a partir da extração de caldo de gramíneas como um 
conhecimento nascido no sul da Ásia chega aos portos do Mediterrâneo, 
levado pelos árabes, bem antes da Era Cristã. De acordo com Earle (1928), o 
que não se poderia exatamente precisar é a relação de parentesco da espécie 
Saccharun officinarum com as gramíneas orientais que se prestavam à 
fabricação de açúcar. Não se descarta que pudessem ser estas últimas 
variedades de sorgo. Ainda segundo este mesmo autor, há indícios da 
produção de açúcar proveniente da cana de açúcar, no sul do atual território 
espanhol, 1000 anos a.C. 

Ainda segundo Earle (1928), a tecnologia de cultivo da cana e de 
fabrico de açúcar a partir dela alcança a Ilha da Madeira em 1420 da Era 
Cristã, propagando-se logo depois para Açores e Canárias e para a África 
Ocidental Portuguesa. Para o autor, no continente americano estas técnicas 
chegaram na segunda viagem de Colombo, em 1493, sendo o primeiro 
despacho de carga na forma de açúcar de cana para Europa ocorrido a partir 
da Ilha de São Domingos, em  1509, após tentativas anteriores sem sucesso. 
De São Domingos é que se dá a ulterior difusão nas Antilhas e posteriormente 
no continente, México e Peru.  

Segundo Albuquerque (1890), em sua tese de graduação em 
engenheiro agrônomo pela Eschola Agrícola da Bahia, denominação que 
assumiu o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura após a proclamação da 
república, teria sido Nearque, um almirante macedônio, quem em 235 anos 
a.C., pela primeira vez, comunicou, durante o Império Helênico, a existência 
do melaço e do açúcar provenientes de caniços, plantas da família das 
gramíneas. Obviamente que estes produtos eram extraídos de outras espécies 
que não a Saccharun officinarum, que, por ter caule tenro, se prestava mais a 
extração do suco e que por isso foi a espécie/variedade escolhida pelos árabes 
para difusão no Mediterrâneo, segundo hipótese de Earle (1928). Em reforço a 
este argumento está o fato das gramíneas tipo caniço terem uma infinidade 
de usos na Índia. Albuquerque (1890) também informa em sua tese que 
Teophraste e Plínio, naturalistas do período da hegemonia romana, fizeram 
referências a um produto branco, cristalizado proveniente da Índia e que, 
apesar da semelhança física com o sal, teria o sabor de mel. Neste período, 
segundo o autor, é quando se denomina o açúcar de saccharum, o que teria 
sido obra de Dioscorides, quase dois séculos depois. 
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É também de Albuquerque (1890) a informação mais precisa sobre a 
difusão do plantio e processamento da cana na Bacia do Mediterrâneo. Para o 
autor foi o Egito o pioneiro da produção de cana em larga escala e a 
transformação do caldo em açúcar, por meio de cozimentos sucessivos e 
deposição em recipientes de cerâmica, “pães”, dos quais, após solidificação 
cristalizada era o mesmo retirado manualmente. Albuquerque (1890) também 
informa que este açúcar produzido na Bacia do Mediterrâneo era mascavado, 
de cor escura, e que foram os artesões venezianos que trabalhavam com 
vidraçaria os primeiros a refinar o açúcar mediante uso de sais de potássio, os 
mesmos usados para clarificar o vidro. O uso da potassa na clarificação do 
açúcar, como se verá a seguir, foi amplamente difundido no “estado da arte” 
do bangüê1

Os termos do alvará não deixam dúvidas quanto ao compromisso do 
Estado português com a produção açucareira, o que iria se confirmar nos 
séculos seguintes, compromisso esse também assumido pelo Estado nacional, 
desde seus primórdios. As mudas de cana introduzidas no Brasil pertenciam à 
variedade Crioula ou Mirim. O processo de difusão da atividade agro-
açucareira no Brasil tem início em 1530 com apoio oficial de D. João III às 
atividades Martim Afonso de Souza, que instalou o canavial nos arredores do 
povoado de São Vicente, na Capitania do mesmo nome, no atual estado de 
São Paulo. De lá a cana foi levada quatro anos depois para a Capitania de 
Pernambuco por Duarte Coelho e para a Capitania de São Tomé ou Paraíba do 

, e sua fonte eram as cinzas da madeira queimada para 
aquecimento do caldo de cana.   

1.2 – A Cana e o Açúcar no Brasil 

Muito embora vários autores registrem a possível presença da 
lavoura de cana de açúcar no Brasil a partir de 1510, oficialmente as primeiras 
mudas da cana-de-açúcar chegaram ao Brasil em 1532, na expedição marítima 
de Martin Afonso de Souza. A partir daí, surgiram os primeiros engenhos, 
primeiramente no estado de São Paulo e, depois, em Pernambuco, 
proliferando-se em seguida pelo Nordeste (JUNQUEIRA e DANTAS, 1964). 

O material genético destas plantações pioneiras foi trazido da Ilha da 
Madeira onde já existia uma agroindústria açucareira organizada desde o 
século XV. Esta difusão de cana no litoral do Brasil foi autorizada e estimulada 
por um alvará de D. Manoel de 1516 o qual dizia que:  

“.....por ordem do soberano fossem dados machados 
e enxadas  e demais ferramentas às pessoas que 
fossem povoar o Brasil e que fosse indicado um 
‘homem prático’ capaz de ir ao Brasil dar começo a 
um engenho de açúcar”.  

                                                                 
1 Engenho de açúcar primitivo 
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Sul, território atualmente denominado Norte Fluminense (JUNQUEIRA e 
DANTAS, 1964). 

Embora a Bahia não estivesse entre os três primeiros pólos de difusão 
da atividade agro-açucareira, uma vez que de Pernambuco é que a cana foi 
trazida para a Capitania da Bahia de Todos os Santos e depois levada para a 
Capitania de São Jorge dos Ilhéus, foi em terras baianas, sobretudo após o 
estabelecimento do primeiro Governo Geral do Brasil, que cultura da cana 
alcançou um elevado nível de desenvolvimento, ultrapassando os pólos 
pioneiros. Segundo Junqueira e Dantas (1964), em 1583 já havia cerca de 
quarenta engenhos na Bahia. 

A variedade Crioula foi hegemônica na atividade agro-açucareira do 
Brasil até fins do século XVIII. Pelo fato desta variedade ser pouco rústica e 
mais sensível à enfermidades, a mesma foi responsabilizada pela perda de 
competitividade do Brasil no comércio internacional, a qual começa a se 
acentuar a partir de 1690. Outras interpretações atribuíam ao tradicional 
processo de industrialização do açúcar a perda de competitividade. 

A expansão da economia colonial baseada na mineração se acelera 
no fim do século XVII, desestimulando iniciativas na linha de modernização da 
atividade agro-açucareira.  Somente no início do século XIX, mais de um século 
depois, portanto, é que se volta a pensar em inovações que fizessem 
recuperar o dinamismo da atividade agro-açucareira. Com efeito, somente em 
1810 são tomadas providencias para renovar o material botânico que 
constituía os canaviais brasileiros, o que se dá com a introdução no Brasil da 
variedade Caiana, inicialmente Caiena por ter vindo do jardim Botânico La 
Gabrielle, da Guiana Francesa.  

A variedade Caiana teve um ciclo de vida menor que a Crioula, pois, 
com o aparecimento do surto da gomose em 1869, uma epifitotia típica da 
cana, a produtividade dos canaviais ficou seriamente comprometida. A Caiena 
foi inicialmente substituída por variedades como a Rosa, a Roxa e a Salangor, 
que se constituíram em alternativas até que fossem, graças ao avanço da 
genética convencional, disponibilizadas no Brasil as canas híbridas javanesas, 
da série POJ, as híbridas indianas da série CO e as híbridas norte-americanas 
da série CP, tudo isso já no início do século XX. 

Com a re-organização do aparato do Estado brasileiro após a 
Revolução de 1930, a qual contemplou a criação do Instituto do Açúcar e do 
Álcool, o IAA, o Brasil adquire competência para realizar melhoramentos 
genéticos com a cana de açúcar, encerrando o período de dependência de 
variedades exóticas de cana e garantindo a renovação periódica de materiais 
botânicos de modo a afastar a possibilidade de crises na atividade agro-
açucareira, provenientes da produção de matéria prima (JUNQUEIRA e 
DANTAS, 1964). 

Com a extinção do IAA no início dos anos 90, a pesquisa em genética 
da cana de açúcar passou a ser realizada pela Universidade de Campinas, 
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UNICAMP, pelo Instituto Agronômico de Campinas e pela Cooperçucar, 
cooperativa de produtores de cana, com níveis de excelência para os padrões 
internacionais, inclusive utilizando tecnologia de seqüenciamento de DNA.  

2 -  A Produção de Açúcar na Era Pré-Industrial.  

O marco do início da transformação do processo de produção de 
açúcar é a revolução industrial. Com a constituição de um mercado de massa 
formado pelo proletariado inglês e com as dificuldades de importação do 

açúcar produzido 
nos Estados Unidos 
em decorrência da 
guerra de 
independência das 
colônias norte-
americanas, a 
Inglaterra, que tinha 
acordos de comércio 
privilegiados com 
Portugal e com o 
Brasil, passou a 
exigir que o açúcar 
brasileiro tivesse um 

menor custo de produção, o que se refletiria em menor preço, e uma melhor 
qualidade. Esta foi, sem dúvida, na opinião de Junqueira e Dantas (1964), a 
principal determinante da mudança tecnológica da produção de açúcar no 
Brasil, visto que o mercado interno não era exigente.  

Contudo, que produto era esse produzido antes da era industrial, que 
tecnologia era essa que se difundiu em todo o mundo a partir do Oriente e 
que sofrera poucas modernizações em séculos e que, no Brasil como em 
outras colônias, se viabilizava economicamente graças ao trabalho escravo?  

O açúcar mascavado, impuro ou não refinado era produzido pelo 
engenho, no Brasil apelidado de bangüê, que era constituído por dois setores: 
1) o agrícola, formado pelos canaviais e 2) o de beneficiamento, chamado a 
“casa-do-engenho”, onde a cana era processada, transformando-se em 
açúcar. Com a gestão dos setores de produção de matéria prima e de 
transformação sendo exercida por homens brancos provenientes de Portugal, 
a força de trabalho predominante para todas as atividades era escrava. Todos 
os processos produtivos do engenho de açúcar eram artesanais e as moendas 
de madeira ou pedra eram movidas por homens, animais ou rodas d’água.  

Mais primitivo que este sistema é aquele no qual somente é usada a 
força de trabalho humana, que deve ter tido vida efêmera porque exigia um 
esforço braçal desproporcional às condições de alimentação do trabalhador 
escravo. Contudo, logicamente ele deve ter existido visto que são inúmeras as 
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Figura 2. Modelo mais primitivo no qual a moagem é feita com roda de pedra, 
acionada por força humana. Disponível em:  
http://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi 

referências de autores a este ‘estado da arte’ de produção de açúcar (Vide 
Figura 2).  

Na figura 2 também o engenho é representado na sua plenitude, pois 
se vê em um movimento tipo clock-wise, pessoas ‘alimentando’ a moenda, 
retirando o bagaço de cana, cozinhando o caldo, enchendo os vasos de 
cerâmica para o processo de solidificação/cristalização, desfolhando a cana 
para a moenda e transportando os vasos ou ‘pães’ para outra secção. O 
primeiro estágio da produção de açúcar com tecnologia de bangüê ou pré-
industrial é a moagem, realizada por cilindros, inicialmente um conjunto de 
dois e depois de três.  A primeira grande inovação no processo produtivo do 
engenho foi, sem sombra de dúvida, a introdução do terceiro cilindro, 
atribuída a pequenos produtores da Bacia do Mediterrâneo. O engenho de 
três eixos é introduzido no Brasil mais tarde, e é considerado uma invenção 
portuguesa, inegavelmente ligada aos madeirenses, radicados no território 
Brasileiro.  

As gravuras abaixo (figuras 3 e 4) representam engenho com moenda 
de três cilindros movidos à força humana e a força animal, existindo ainda a 
da força eólica. Certamente a técnica de geração de energia que predominou, 
tanto em termos temporais como espaciais, foi a da força animal. Isto se deu 
dada a limitada possibilidade de se usar roda d’agua por razões hidrográficas e 
dada a ausência de cultura de uso do moinho movido a vento, uma tecnologia 
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Figura 3. Petit moulin à sucre, portatif. Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 (1834-1839). 
Força humana. Disponível em: http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm 

mais adaptada ao trabalho livre, visto que o tempo de trabalho dependia de 
fatores climáticos e não da disponibilidade de força de trabalho escrava.  

Figura 4. Moinho de açúcar. Moulin à sucre, par Rugendas,  Johann Moritz, 1835. O 
engenho de açúcar fluminense do século XIX é aqui representado em plena atividade. 
Senhor e senhora cercados por escravos e animais domésticos supervisionam o 
trabalho num universo aparentemente mais reduzido. Rugendas, Johann Moritz. 

Disponível em: http://people.ufpr.br/~lgeraldo/imagensengenhos.html 
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O segundo estágio da produção de açúcar com tecnologia de bangüê 
ou pré-industrial é aquele que se dá em outro componente do engenho, a 
casa das fornalhas e caldeiras, visto ser o local de moagem conhecido com 
casa das moendas. Depois da cana prensada, o suco extraído é canalizado por 
uma variedade de caldeiras e de tachas colocadas em série, assentamento, 
onde o suco é tratado termicamente,  filtrado, despojado de espuma e onde 
tem início o processo de concentração para ulterior solidificação/cristalização. 
Na última caldeira se dá o processo de batimento, que consiste em 
movimentar bruscamente a massa cozida para que ela não queime Em 
seguida este material pastoso é colocado nas formas, ‘pães’, para ser coado. A 
operação de coar ou decoar é mais complexa, pois consiste na retirada das 
cinzas resultantes da combustão da madeira nas caldeiras para sobre elas 
verter água aquecida que é despejada nas formas que continham o melaço 
quase sólido, o pré-açúcar impuro, o qual é coberto por uma fina camada de 
argila. A água enriquecida com sais potássio se infiltra no pré-açúcar impuro 
para cristalizá-lo, purificá-lo e diferenciá-lo.  

Os pães ainda nas formas, mas já purificados, eram então 
transferidos para a casa de purgar, onde se dava a retirada do açúcar 
compactado das formas, sua separação em três extratos de pureza, branco,  
moscado e de panela  que era o mais escuro, mediante cortes transversais, 
sendo o de panela, o último ou mais profundo ou inferior, reciclado para 
batimento e posterior de coagem de purga. Os dois extratos superiores, o 
primeiro branco e o segundo mascavo, eram então moídos e embalados. O 
tempo de purga variava de seis semanas ou dois meses. Vale comentar que a 
mão de obra escrava envolvida com a operação propriamente industrial do 
engenho, era qualificada e especializada, havendo uma clara divisão de 
trabalhos feitos por peritos nesta arte. Esta constatação leva ao célebre 
debate entre Antonio Barros de Castro e Jacob Gorender, sobre o nível de 
subjetividade presente na mão de obra escrava. A gravura a seguir representa 
as seqüências posteriores à moagem e que se dão na casa de fornalhas e 
caldeira e na casa de purga (GORENDER. 1990)  
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Toda a 
animação sócio-
econômica gerada 
pelo açúcar foi 
dominada pelo 
engenho, mas isto 
não significava que a 
existência de 
canaviais dependesse 
sempre da presença 
próxima de um 
engenho. Havia o 
que, posteriormente, 
viria ser considerado 
como setor de 
fornecedores de 
usinas, inúmeros os 

proprietários 
incapazes de dispor 
de meios financeiros 
para montar 
semelhante estrutura 
industrial e por isso 
socorriam-se dos 
serviços de outrem. 
O "caixeiro" o gestor 
do engenho recebia 
deles a cana e dividia 
o açúcar produzido 
come o senhor do 

engenho, que recebia maior parte, seja pelo volume de cana que suas terras 
aportavam, ou seja, por ser proprietário do capital engenho, e com lavradores 
– fornecedores, que haviam entregue a cana “a troco de açúcar” (FERNANDES, 
1971). 

3-  A PRODUÇÃO DE AÇÚCAR NA TRANSIÇÃO DA ERA PRÉ-
INDUSTRIAL PARA A ERA INDUSTRIAL 

Durante o ‘estado da arte’ artesanal ou ‘bangüê’, a produção de 
açúcar no Brasil alcançou o clímax em 1580, época na qual detinha uma 
posição de quase monopólio mundial, acentuando-se a partir daí 
gradativamente até o século XVIII, quando o país começa a perder posição 
para a produção do Caribe e das Antilhas, dominada pelos holandeses, 
espanhóis e franceses e para as colônias inglesas na América do Norte, que 
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haviam obtido variedades de cana mais produtivas e mais resistentes, 
ultrapassando o Brasil em termos de rendimento físico na produção da 
matéria prima. O quadro agrava-se mais ainda com o bloqueio continental 
imposto pela Inglaterra contra a França, em 1806, o que obriga Napoleão 
Bonaparte, que deixara de receber açúcar de suas colônias, a estimular a 
produção de açúcar de beterraba em solo europeu, limitando ainda mais as 
possibilidades do Brasil voltar a assumir a liderança na produção de açúcar. 

A partir deste período a produção de açúcar passar a incorporar 
também avanços tecnológicos, decorrentes das inovações trazidas pela 
Revolução Industrial, as quais promovem a mecanização dos sistemas de 
produção, introduzindo o uso do vapor para acionar as moendas construídas 
em aço, injetar vapor na cana moída, elevar a temperatura para as operações 
de evaporação, concentração e cozimento a vácuo e gerar força motriz para 
centrifugação e para separação do açúcar. O século XIX marca o momento da 
grande inovação tecnológica dos engenhos e da forma de fabrico do açúcar. O 
uso de máquina a vapor na produção de açúcar teve como pioneira a Jamaica 
em 1768, mas foi só a partir de meados do século XIX que a mesma se 
generalizou por outras partes do globo terrestre e para o Brasil. 

Embora em diversas partes do mundo as modernas fábricas se 
multiplicassem (como África do Sul, Ilhas Mauricio e Austrália – colônias 
inglesas, francesas e holandesas), no Brasil os engenhos tradicionais 
persistiam com seu processo inteiramente artesanal. 

O imperador D. Pedro II, através de Lei de 1875, propõe um programa 
de modernização da produção de açúcar, surgindo assim os Engenhos 
Centrais, que depois seriam chamados de “usinas de açúcar”. Neste período, o 
trabalho escravo estava sendo substituído pelas máquinas em várias 
atividades e setores econômicos, mas na produção de cana e industrialização 
do açúcar esta transição para trabalho assalariado e maquinaria era lenta. A 
produção mundial de açúcar de cana, nesta época era liderada por Cuba, com 
25% do total. O açúcar de beterraba produzido na Europa e EUA eram 
responsáveis por 36% da produção. O Brasil participava com apenas 5% de um 
total de 2.640.000 toneladas, em 1874. 

Dos 87 engenhos centrais aprovados, apenas 12 foram implantados. 
Mas o desconhecimento dos novos equipamentos, a falta de interesse dos 
fornecedores – que preferiam produzir aguardente ou mesmo açúcar de 
forma tradicional –, a falta de incentivos e de políticas governamentais, 
inclusive de recolocação de força de trabalho nas atividades produtivas após a 
libertação da mão-de-obra escrava, contribuíram para que o programa de 
modernização da produção de açúcar, centrada na adoção dos Engenhos 
Centrais, não tivesse pleno êxito no Brasil. 

No caso Recôncavo da Bahia a atividade agro-sucro-alcooleira é 
parcialmente modernizada em termos de melhor performance dos canaviais e 
dos engenhos a partir da introdução de variedades de cana provenientes das 
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Figura 5. Engenho a vapor usado na Jamaica no início do século XIX. Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0133b3.htm 

ilhas Maurícias e de novas técnicas de produção industrial provenientes da 
Luiziana, tudo por ação do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, o IIBA. Na 
segunda metade do século XIX, as primeiras usinas começam a substituir os 
engenhos tipo “bangüê”, graças a generalização do emprego do vapor no 
processo produtivo. Esta difusão permitiu que se introduzissem técnicas como 
o cozimento a vácuo e a turbinação da massa cozida. Em 1875 a Bahia já 
contava com 282 engenhos, de um total de 839, que de algum modo 
utilizavam o vapor, mas apenas dois, o de Iguape e Rio Fundo, eram 
efetivamente automatizados e utilizavam o vapor em todas as operações. 
Estes engenhos a vapor, conhecidos também como meio-aparelho, eram, a 
rigor, plantas industriais de transição entre o engenho bangüê e a usina 
contemporânea (BAIARDI, 1999, ANDRADE, 1989 e REIS, 1977). O engenho a 
vapor, as primitivas usinas ou o meio – aparelho se caracterizavam pela 
utilização do vapor, tanto como para aquecimento como para acionar 
êmbolos, ou seja, como fonte de calor e como força motriz, acionando 
moendas construídas em aço, provocando a evaporação do caldo e o 
cozimento a vácuo que levava a uma cristalização mais homogênea e mais 
limpa. A figura abaixo ilustra o que seria o estado da arte desta etapa de 
transição. Ao lado das inovações físico-mecânicas, incorporam-se também 
inovações químicas, com o uso da cal e do acido carbônico para melhorara 
qualidade do caldo por meio das operações de defecção e saturação. 

A figura 5 mostra que o engenho a vapor ou meio aparelho não 
prescindia de atividades manuais, entre elas a agitação do caldo. Estas fábricas 
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tinham alguma semelhança como a “manufatura”, descritas por Marx e Adam 
Smith como um estágio entre o artesanato e a grande indústria, se bem que o 
engenho bangüê já reunisse características que o assemelhavam mais à 
manufatura que ao artesanato, segundo Oliveira (2003).  

Há inúmeras evidências, inclusive as considerações de Albuquerque 
(1890), que este modelo de organização produtiva do açúcar conviveu durante 
certo período com o regime de escravidão, o que confirma a adaptação do 
trabalhador escravo a formas mais avançadas de tecnologia, que requerem 
especialização e subjetividade. A gravura a seguir ilustra o que seria um 
engenho central da época, em termos de escala e de tecnologias. 

Figura 6. Exemplo de engenho. Central de Piracicaba - Vila Rezende Piracicaba - SP – 
1881. 
Disponivel em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho_Central_de_Piracicaba 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da transição tecnológica na produção de açúcar possibilita 
uma compreensão mais ampla sobre a subjetividade do trabalho escravo e 
sobre as diferenças do mesmo nos sistemas produtivos. A complexidade da 
produção do açúcar na era pré-industrial e na transição do engenho para o 
engenho central a vapor e para as proto-usinas, permite conjecturas a 
respeito da natureza do trabalho escravo na etapa da produção do açúcar, 
visivelmente diferente do trabalho na produção de cana, por ser o primeiro 
exigente de qualificações. Diante desta constatação, estar-se-ia, nas palavras 
de Antonio Barros de Castro, identificando o escravo como um agente 
histórico, precursor do operariado e não como um bem de capital, equivalente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho_Central_de_Piracicaba�
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a máquinas, como propuseram autores brasileiros como Celso Furtado, Nelson 
Werneck Sodré e Caio Prado Jr. (GORENDER, 1990). De outro modo, a 
escravidão no novo mundo teria ensejado em certas atividades, dada sua 
submissão a determinantes econômicas, um trabalhador com fortes 
semelhanças com o trabalhador da primeira fase da revolução industrial? 

Independente do grau no qual a escravidão colonial ou moderna 
esteve determinada por razões econômicas e que as determinações se 
fizessem incidir preponderantemente ou não sobre os senhores de escravos, 
como sugere Gorender (1990), o que não se pode negar é que os escravos do 
engenho, sobretudo as mulheres, exerciam suas atividades com elevada 
qualificação na casa das caldeiras, demonstrando também uma inequívoca 
subjetividade em relação à suas funções ou papel no processo produtivo. Isto 
é demonstrado pelas técnicas utilizadas, muitas delas aprimoradas por 
sugestões de escravos, o que remete à redefinição de categorias e a um 
repensar sobre a alienação do trabalho escravo (BAIARDI e MENDES, 2004).     
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Muito pouco se escreveu sobre a Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho, fundada em 1792, no Rio de Janeiro, por D. José Luís 
de Castro (1744 -1819), 2º Conde de Rezende, Vice-Rei no período de 1790 a 
1801. A Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho foi antecessora da 
Academia Joanina de 1810. Foi neste período que surgiram as primeiras 
agremiações científicas do país, fundadas pelo beneplácito de sucessivos 
governantes ilustrados, o Marquês do Lavradio e D.Luis de Vasconcelos. O 
ambiente deste intervalo de tempo mostra a evolução em relação à época de 
José Fernandes Pinto Alpoim (1700-1765) e Antonio Gomes Freire de Andrade 
(1685 -1763), 1º Conde de Bobadela. 

O objetivo desta pesquisa foi investigar o processo de evolução do 
estudo e aplicação da engenharia no Rio de Janeiro no período que medeia 
entre a morte de Alpoim (1765) e a fundação da Academia Real Militar pelo 
Regente D. João VI (1810). 

Pouco se tem estudado sobre a evolução da engenharia neste 
período aqui tratado. É por isso bastante oportuno fazê-lo, uma vez que este 
foi um período crucial que antecedeu àquele que viu o Rio de Janeiro tornar-
se a sede da corte e capital do Império português. As atividades aqui 
desenvolvidas foram importantes para afastar definitivamente o risco de 
conquistas e aventuras de corsários ou esquadras estrangeiras, bem como 
continuar o trabalho de desenvolvimento urbano iniciado no tempo de 
Alpoim. 

Esta investigação se baseou, sobretudo em fontes documentais 
originais existentes em arquivos, bibliotecas de instituições civis e militares do 
Brasil e de Portugal, além da utilização de fontes bibliográficas secundárias. 

A REAL ACADEMIA DE ARTILHARIA, FORTIFICAÇÃO E DESENHO: os 
primórdios 
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D. Maria I (1734-1816), Rainha de Portugal no período de 1777 a 
1816, instituiu por uma Carta de Lei datada de 2 de janeiro de 1790 a 
Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho (ARFAD), em Lisboa. Um 
artigo publicado em outubro de 2006, na Revista Militar de Portugal, 
considerou a ARFAD a primeira escola autenticamente científica destinada ao 
ensino superior com a finalidade de formar oficiais do Exército português. 
(BORGES e CANAS, 2006) 

A Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, criada no 
Brasil em 1792, teve como modelo a ARFAD, e o objetivo de seu curso era 
formar oficiais para o Exército Português na colônia. (CARUSO, 2008) 

 Esta preocupação em haver similaridade na formação dos quadros 
do exército português na metrópole e na colônia já vinha desde 1767. 

A idéia de ter pessoas qualificadas para defender o Brasil é bem 
anterior a criação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. A 
época de Alpoim, os governantes portugueses tinham conhecimento da 
extensão do litoral brasileiro, a produção de açúcar, as descobertas auríferas e 
de diamantes em Minas Gerais e da quantidade insuficiente de embarcações 
de guerra para patrulhar a costa da colônia, foram alguns fatores que exigiram 
um permanente controle de Portugal nas fronteiras da Metrópole na primeira 
metade do século XVIII.   

As invasões francesas no Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 1710 por 
Jean François Duclerc (1671-1711) e em setembro de 1711 por René Duguay-
Trouin (1673 - 1736) criaram um clima de terror na cidade e geraram um clima 
de insegurança e fragilidade nas tropas brasileiras. Os governantes solicitaram 
ao Rei de Portugal trabalhos de fortificação para que se resguardassem 
melhor as fronteiras do Brasil.  

A situação da época gerou um desafio para Portugal: fornecer uma 
estrutura militar terrestre ao Brasil na época da colonização, e por este motivo 
a Coroa Portuguesa decidiu criar uma forma possível de ensinar ciências, 
técnicas de fortificação e matemática em escolas especializadas, capacitando 
homens para defender a Colônia. 

O custo operacional de Portugal para enviar e manter no Brasil 
profissionais estrangeiros competentes nos trabalhos de fortificações era 
muito alto e a solução encontrada foi enviar professores e criar escolas que 
formassem pessoas qualificadas no serviço de guerra na Colônia. 

Os primórdios da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho 
se reportam às aulas ministradas no Terço de Artilharia, uma unidade militar 
criada pela Ordem Régia de 19 de agosto de 1738, exigindo que todo oficial 
militar para ser promovido ou nomeado deveria estar aprovado nas Lições da 
Aula.  

Foi esta mesma Ordem Régia que nomeou e promoveu o engenheiro 
militar José Fernandes Pinto Alpoim (1700 -1765), ao posto de Sargento-Mor, 
posto extinto que atualmente se equivale ao posto de major. Alpoim, além de 
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comandar o Terço de Artilharia, tinha a função de lente do dito Terço, 
ministrando a “Aula do Terço”, sendo seu legado ensinar a técnica da 
artilharia. Deveria também deixar registradas as suas aulas em forma de 
apostila, uma vez que não existiam livros que discorressem sobre o assunto 
nos moldes necessários para as suas aulas. (Decreto/ Ordem Régia - 19 de 
Agosto de 1738, ARQUIVO NACIONAL). 

José Fernandes Pinto Alpoim ao escrever os livros não só deixou 
registrados seus ensinamentos, mas esta também criou uma forma de facilitar 
o aprendizado. Os livros Exame de Artilheiros, de 1744, e Exame de Bombeiros, 
de 1748, foram escritos no Brasil, porém, impressos em Lisboa e Madri, 
respectivamente, sendo considerados os dois primeiros livros de Matemática 
escritos no Brasil. Embora seja isto o que está escrito nos frontispícios, há 
dúvidas se o local de impressão do segundo livro teria mesmo sido em Madrid, 
considerando a secular inimizade entre Espanha e Portugal. Por que se 
imprimiria em Madrid um livro repleto de revelações estratégicas sobre a 
capital do Vice-Reino? A menção a Madrid pode ter sido posta para desviar a 
atenção, na hipótese de o livro ter sido impresso no Rio de Janeiro. 

A obra Exame de Artilheiros é composta de três partes: o Tratado de 
Aritmética, o Tratado de Geometria e o Tratado de Artilharia. O terceiro 
tratado possui ainda quatro apêndices, totalizando 259 páginas. A forma 
empregada na apresentação textual é baseada em quase sua totalidade no 
método de perguntas e respostas que foram elaboradas e respondidas pelo 
próprio autor. 

Paulo Pardal, ao fazer a análise crítica do Exame de Artilheiros, 
reconheceu a importância histórica da obra na cultura técnica do Brasil, 
enfatizando, todavia que a matemática utilizada no livro era elementar, tendo 
em vista que a finalidade do mesmo era servir de instrumento para a prática 
de técnicos de artilharia. (PARDAL, 1987) 

O Exame de Bombeiros é uma continuação do primeiro livro de 
Alpoim, Exame de Artilheiros, mas neste caso a matemática foi utilizada com 
maior rigor que no livro anterior. No decorrer da obra Alpoim se refere 
diversas vezes a seu primeiro trabalho. 

O Exame de Bombeiros possui 444 páginas, é composto por dez 
tratados, a saber: Geometria, uma “nova” Trigonometria, Longimetria, 
Altimetria, Morteiros, Morteiros Pedreiros, dos Obus, dos Petardos, Baterias 
de Morteiros, e de Pyrobolia Militar. Neste livro Alpoim deixou registrado que 
seus alunos, mesmo com as dificuldades da época, não eram tão limitados 
intelectualmente como na época do inglês Francisco Malto, que escreveu no 
livro Prática da Guerra que no seu tempo (século XVII) os bombeiros não 
sabiam fazer uso das bombas. Alpoim considerou que seus alunos aprendiam 
o que hoje denominamos de balística elementar, onde os corpos lançados ao 
ar apresentam uma trajetória, uma linha, parabólica.  (ALPOIM, 1748, p.143) 
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Exame de Bombeiros é um livro formado por perguntas e respostas 
como o Exame de Artilheiros, contudo é dedicado ao preparo dos artilheiros 
que desejassem trabalhar com bombas. Os livros de Alpoim foram um marco 
inicial no ensino da engenharia militar do Brasil. no Brasil, em especial da 
engenharia militar. 

Alpoim lecionou na Aula do Terço até a sua morte, e quem o sucedeu 
nesta tarefa foi o Capitão Eusébio Antonio de Ribeiro, conforme determina a 
carta de D. Antonio Rolim de Moura Tavares (1709-1782), Conde de Azambuja 
ao provedor da Fazenda Real, datada de 02 de janeiro de 1768: “falecendo 
Alpoim, sucedeu-lhe o capitão Eusébio Antonio Ribeiro”. (Carta do Vice-Rei 
Conde de Azambuja, 1768) 

Posteriormente, em 1774, documento oficial datado de 15 de 
setembro  registrou a vinda de Portugal do Capitão Antonio Joaquim de 
Oliveira, o cadete Caetano Pimentel e o Sargento-mor  José Pereira Pinto, 
nomeados para serem professores do regimento de artilharia. Acrescentava 
ainda que deveria ser entregue ao Capitão os livros e instrumentos de 
matemática. e engenheiro militar, vindo também. (Correspondência da Corte 
de Portugal, 1774)  

Ainda no ano de 1774 se acrescentou à Aula do Terço de Artilharia a 
disciplina de Arquitetura Militar e com isto o nome o nome da aula passou a 
ser Aula Militar do Regimento de Artilharia. Da continuidade desta aula militar 
surgiria a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho em 1792. 
(BARATA, 1973)  

A REAL ACADEMIA DE ARTILHARIA, FORTIFICAÇÃO E DESENHO – SUA 
CRIAÇÃO E ESTATUTOS 

A Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho foi instalada na 
antiga Casa do Trem de Artilharia, conhecida apenas pelo nome de Casa do 
Trem, que se desenvolveu a partir do Forte de Santiago, na murada da Ponta 
do Calabouço, um dos pontos estratégicos para a defesa da cidade do Rio de 
Janeiro. 

A Casa do Trem não foi idealizada e construída com o fim específico 
de ser uma edificação onde houvesse a atividade de ensino. A sua 
denominação indicava que se tratava de um local para armazenar, organizar e 
inventariar material de guerra. Seus objetivos eram bem definidos, como se 
pode observar pelos ensinamentos de Alpoim ao apresentar um método mais 
fácil de contar as bombas e balas nas pilhas: “Como nos Trens, se empilham as 
bombas e balas para ocuparem menos terreno e se lhe saber logo o número 
...” (ALPOIM, 1748, p.297) 

Pirassinunga (1958, p. 33) relata que a antiga Casa do Trem era o 
depósito de material bélico da Artilharia portuguesa em meados do século 
XVIII.   
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O Governador Gomes Freire de Andrade, 1º Conde de Bobadela 
(1685 -1763), foi quem ordenou em 1762 a construção da Casa do Trem, esta 
ordem foi registrada em uma pedra granítica sobre a porta principal da antiga 
Casa do Trem. 

A tradução da inscrição foi feita por Winz: 

 “sendo rei dos Portugueses D. José Primeiro, que é 
exemplar dos reis e grandíssima honra do mundo. Esta 
casa foi construída para os soldados, no ano do 
Senhor de 1762 pelo Conde de Bobadella que a 
mandou erguer” (WINZ, 1962, p.93) 

Não existe comprovação de o risco e a construção da Casa do Trem 
serem de autoria do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, uma vez que 
não foi encontrada nenhuma documentação que comprovasse. O historiador 
Antonio Pimentel Winz relatou que encontrou algumas cartas do Conde da 
Cunha, que de  forma deselegante, o Vice-rei criticava a obra do Brigadeiro 
Alpoim, acrescentado que suas edificações eram frágeis e que Alpoim não 
tinha conhecimento para erguer uma parede no prumo. (WINZ, 1962) 

Não se pode considerar este argumento, uma vez que Alpoim foi 
considerado um grande politécnico, um dos maiores engenheiros do século 
XVIII, exercendo várias atividades dentre elas a de militar, engenheiro, 
professor.  

  A hipótese presumida de ser de sua autoria o risco e construção da 
Casa do Trem, mesmo estando o Brigadeiro Alpoim com idade avançada foi 
decorrente da sua ligação pessoal com o Conde de Bobadela e do seu prestígio 
na época. 

A arquitetura da edificação era simples, com dois corpos laterais mais 
avançados, cada um tendo três andares e duas janelas por andar; o corpo 
central com dois andares, com sete janelas no segundo pavimento e seis 
janelas e uma porta no andar térreo. 

A Casa do Trem era uma edificação pequena de três pavimentos em 
linhas arquitetônicas retas e fachada equilibrada. (WINZ, 1962) 

Em 1764 o Vice-Rei Antonio Álvares da Cunha (1700-1791), 1º Conde 
da Cunha reformou a Casa do Trem, edificando outro prédio ao lado 
esquerdo, o Arsenal do Trem. Este novo prédio era o Arsenal de Guerra, pois 
tinha a função de fabricar munição e consertar as armas das tropas da 
Colônia. 

Com a finalidade de consolidar normas para a nova academia, o 
Conde de Rezende criou os Estatutos da Real Academia de Artilharia, 
Fortificação e Desenho, que datam de 17 de Dezembro de 1792 e estão com a 
sua rubrica.  

Em carta encaminhada ao Ministro Martinho de Melo e Castro, 
enviando os Estatutos da Academia, o Conde de Rezende relatava: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1685�
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Remeto a V. Exa. os Estatutos da nova Aula Militar que 
no dia 17 do presente mês, por ser o dos Anos de Sua 
Majestade, mandei abrir nesta Cidade, a qual assisti 
com um grande número de oficiais e concurso de 
muitas pessoas, que além dos matriculados, a quem 
com antecedência havia prevenido e feito avisar para 
assistirem a esse ato, poderão aproveitar-se dos 
Estudos da mesma Aula.(PIRASSINUNGA, 1958,p.29) 

Aurélio de Lyra Tavares afirmou que: “Joaquim Correia de Serra foi o 
inspirador da criação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho 
da Cidade do Rio de Janeiro, na qual se transformou a Aula Militar do 
Regimento de Artilharia”. (TAVARES, 2000, p.176) 

Os Estatutos possuem 9 artigos que comprovam que essa instituição 
se diferenciava das aulas dos cursos anteriores, pois possuía o caráter de um 
verdadeiro instituto de ensino superior, com organização comparável aos 
congêneres de sua época. (TELES, 1984) 

O Artigo 1º apresenta o Plano de Ensino do Curso e explica que se 
tratava de um Curso de Matemática e Exercícios práticos, com a duração de 6 
anos para o curso completo, determinando ainda o conteúdo programático 
que se deveria ministrar em cada ano. 

O Curso de Belidor a que se referem os estatutos são os 
ensinamentos do militar e engenheiro civil hispano-francês Bernard Forest 
Belidor (1698 - 1761), nascido na Catalunha, Espanha, que lecionou no 
período de 1720 a 1738 na Academia Militar de La Fère-en-Tardenois, e que se 
tornou conhecido por escrever manuais sobre fortificações, engenharia civil e 
balística, como Nouveau Cours de Mathématiques escrito em 1722 e 
publicado na França em 1725, La Science des Ingénieurs dans la conduite des 
travaux des fortifications et des bâtiments civils (1729-1734) e Nouvelle 
méthode pour jeter des bombes avec précision (1731).(VALENTE, 1999) 

O livro Nouveau Cours de Mathematique é composto por 643 páginas 
dividido em 14 partes as quais o autor chamou de “Livros”.  Possui partes 
teóricas e apresenta desenhos ilustrativos. 

Pela primeira página do sumário da obra é possível conhecer alguns 
dos assuntos que eram estudados no primeiro “livro”. 

- Noções de Geometria, definições dos termos, operações e reduções 
algébricas, adições de termos algébricos complexos e não complexos, 
afirmações matemáticas demonstradas através de teoremas, operações com 
frações, problemas matemáticos e explicações dos mesmos. 

O Artigo 1º dos Estatutos da Academia do Rio de Janeiro acrescenta 
ainda o que se deveria estudar no terceiro ano: 

(...) No terceiro ano se ensinará a teoria da Artilharia, 
das Minas e Contra-minas, e a sua aplicação ao ataque 
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e defesa das Praças, o que se fará pela Doutrina de 
Sam Remy, na conformidade do Plano de Regimentos 
de Artilharia, ou (o que é o mesmo) pela Artilharia de 
Blond.(...) (ART.1º dos Estatutos da Real Academia de 
Artilharia, Fortificação e Desenho, 1792) 

A Doutrina de Sam Remy (sic ) a que se refere o fragmento do texto 
do Art 1º dos Estatutos são os ensinamentos do francês Pierre Surirey de Saint 
Remy (1645-1716), autor do livro Memoires d’Artillerie (1697), obra em 2 
volumes, que está dividida em quatro partes: 

- A parte incial é dedicada aos oficiais, os seus direitos, imunidades, 
privilégios e escolas. 

- A segunda parte apresenta todos os tipos de armas como: pistolas, 
morteiros, armas, facas e ainda se refere aos seus respectivos projéteis. 

- A terceira parte trata de ferramentas, pontes, minas, carros, 
técnicas de fabricação e componentes da pólvora. 

- Na quarta parte, o autor se reporta aos arsenais e depósitos de 
armas, a composição de uma equipe e, finalmente, os direitos dos 
funcionários. As páginas finais do livro apresentam um um glossário com 184 
pranchas muito detalhadas que ilustram os capítulos.  

O conteúdo do livro era abrangente e foi utilizado durante muitos 
anos na formação de oficiais na artilharia francesa. 

Já a expressão Artilharia de Blond também citada no texto trata-se 
dos estudos de Guillaume Le Blond (1704-1751), autor dos livros L’Artillerie 
Raisonnée contenant l’usage des différentes bouches à feu (1761) e Traité de 
L’attaque des places (1780), Éléments de fortification (1786). 

O livro L’Artillerie Raisonnée está dividido em 23 capítulos. 
Ao analisar os ensinamentos transmitidos aos alunos da academia, é 

possível perceber que muitos destes assuntos já eram ensinados por Alpoim 
aos seus alunos e estes ensinamentos foram deixados escritos por ele nas 
obras Exame de Bombeiros e Exame de Artilheiros.  

Exigia-se dos alunos um mínimo de conhecimentos para que se 
tornassem oficiais militares do Exército nas armas de Infantaria e de Cavalaria, 
para tanto, teriam que cursar os 3 primeiros anos da academia. 

Os alunos, para se tornarem oficiais na arma da Artilharia eram mais 
exigidos, deveriam cursar 5 anos e teriam que ter os seguintes ensinamentos: 

(...) No quarto ano se ensinará a Fortificação regular, o 
ataque e defesa das Praças e os princípios 
fundamentais de qualquer fortificação. No quinto ano 
se ensinará a Fortificação irregular, a Fortificação 
efetiva e a Fortificação de Campanha, no que se 
seguirá a doutrina no Curso de Antoni, cuja instrução 
dos ditos cinco anos será dada pelo Lente do 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1786�
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Regimento de Artilharia desta Cidade. (ART.1º dos 
Estatutos da Real Academia de Artilharia, Fortificação 
e Desenho, 1792) 

As aulas nos cinco primeiros anos eram ministradas pelo professor do 
Regimento de Artilharia da guarnição no Rio de Janeiro, tal como na época de 
Alpoim, em que o próprio comandante do Terço de Artilharia era o lente da 
“Aula do Terço”. 

Os alunos que cursassem até o quinto ano deveriam conhecer os 
ensinamentos do engenheiro militar Pedro Joaquim Xavier, que foi lente da 
Academia Real de Fortificação e Desenho de Lisboa. Pedro Xavier escreveu em 
Lisboa o livro Arquitectura militar de Antoni, baseada na obra Arquitectura 
militar originalmente escrita em italiano, por Alessandro D’Antoni (1714-
1786). A obra  de Pedro Xavier,  composta de 6 volumes, serviu de referência 
por muitos anos para a Academia Real de Fortificação Artilharia e Desenho 
local  em que lecionava . (SILVA, 1858) 

Finalmente os oficiais da arma de Engenharia teriam que cursar 6 
anos. 

Apenas um professor ensinava no último ano, porém deveria ser 
nomeado pelo Rei de Portugal ou indicado pelo vice-rei do 
Brasil.(PIRASSINUNGA, 1958) 

Era no último ano que os alunos cursavam as disciplinas específicas 
da engenharia civil conforme a determinação do Artigo 2º do seu Estatuto. 

O nome do livro em que os alunos do sexto ano estudavam hidráulica 
não foi citado nos Estatutos, mas ao ler o sumário da obra de Bernard Forest 
Belidor, Architecture Hydraulique, escrita em 1750 é possível conhecer alguns 
dos assuntos que se estudavam na época. A obra de Belidor possui 585 
páginas, e foi dividida em 6 partes que por sua vez foram subdivididos em 
vários capítulos, possuindo ainda muitas ilustrações.  

O Artigo 3º dos Estatutos refere-se especificamente aos professores. 
O primeiro lente da Real Academia de Artilharia, Fortificação e 

Desenho foi o Coronel Antonio Joaquim de Oliveira, militar português, enviado 
ao Brasil em 1774, com a finalidade de ser lente de arquitetura militar na aula 
do Regimento de Artilharia. (OLIVEIRA, 2005)  

Os lentes auxiliares do Coronel Antonio Joaquim de Oliveira foram o 
Capitão de Artilharia José de Oliveira Barboza e o Capitão Antonio Lopes de 
Barros, primeiro e segundo substitutos respectivamente. (PIRASSINUNGA, 
1958) 

As atividades práticas determinavam que os professores 
acompanhassem os alunos nos procedimentos no campo sempre que as 
condições do tempo estivessem favoráveis. Estes exercícios práticos iniciavam 
a partir do 2º ano, como se pode verificar nos Estatutos. 

O terceiro ano exigia-se a prática específica para o manejo das armas 
de fogo. 
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As aulas práticas no 4º ano visavam a estratégia militar: 
As atividades práticas dos 5º e 6º anos se dedicavam aos 

acampamentos militares. 
O Artigo 5º dos Estatutos previa a forma de avaliação a ser aplicada 

aos alunos e em adição definia as exigências para a promoção a cada ano de 
estudos.  

Os exames eram feitos na presença do professor, mediante o sorteio 
de pontos previamente selecionados. Não foi especificado se as provas 
deveriam ser orais ou escritas nem se deveriam ser efetuadas a portas 
fechadas ou publicamente. O aluno teria vinte e quatro horas para se preparar 
para o exame após o sorteio dos pontos que seriam argüidos.   

Esta forma de avaliação privilegia a memória, e pelo tipo de prova 
percebe-se que o ensino científico era descritivo e livresco, e as questões 
exigidas dos alunos poderiam não ter originalidade por parte dos professores. 

Para a admissão dos alunos na Academia era feita uma verificação da 
competência dos conhecimentos matemáticos e exigia-se a aptidão da Língua 
Francesa, uma vez que os livros que utilizavam eram de autores franceses, 
provavelmente os melhores da época.  

Exigia-se ainda para que os alunos desejassem seguir a profissão de 
Engenheiros que os mesmos tivessem aptidão para o desenho.  

A exigência da exatidão nos traçados dos desenhos já se fazia na 
época das “Aulas do Terço”, como se pode observar pela página do Tratado de 
Geometria no livro “Exame de Artilheiros” escrito por Alpoim em 1744. 

O período letivo e o de descanso, o horário para as aulas e atividades 
escolares também foram previstos nos Estatutos. A carga horária exigida dos 
alunos era substancial e pouco tempo sobrava para o período de férias. 
Portugal sempre foi um país que cultuava a religião cristã e transmitiu esta 
devoção aos brasileiros da época, uma vez que respeitavam os períodos 
considerados sagrados para a religião católica, como o Natal, a Semana Santa, 
a Semana da Páscoa. 

Os concludentes da Academia que completassem os 6 anos 
tornavam-se oficiais Engenheiros e seus destinos eram determinados segundo 
a sua aplicação e indicação dos seus Lentes.  O Vice-rei proporia a nomeação 
dos mesmos a Sua Majestade. 

Os alunos que desejassem se tornarem oficiais das armas de 
Infantaria, Cavalaria e Artilharia teriam os seus locais de atuação 
determinados mediante a suas aplicações no curso e eram propostos pelos 
seus chefes, não sendo levados em consideração os Estatutos de 1790 e o que 
ordenava o Plano dos Regimentos de Artilharia, que levavam em conta a 
antiguidade. 

A Academia necessitava de uma estrutura administrativa e os 
Estatutos previam as funções e obrigações dos mesmos. 
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O Capitão Domingos Francisco Ramos foi secretário quando ainda 
estudava na Academia. (PIRASSINUNGA, 1958) 

A aprovação e freqüência dos alunos eram controladas através de um 
livro de registros, guardado no arquivo e sua atualização era de 
responsabilidade do secretário e deveriam ser rubricados pelos professores. 
Os desenhos, projetos e plantas elaborados pelos alunos também eram 
arquivados. 

A segurança, asseio das aulas e limpeza dos modelos e instrumentos 
utilizados nas atividades práticas ficavam a cargo de um porteiro e de guardas. 

Em 1793, no primeiro ano do funcionamento da Academia, o efetivo 
era de 73 alunos, a maioria militares. O Coronel Adailton Pirassinunga 
relacionou os nomes dos alunos fundadores, porém não cita a sua fonte de 
consulta. (PIRASSINUNGA, 1958, p.35-38) 

Existiam alunos “partidistas” o que hoje se denomina bolsista, 
observando-se que a Academia incentivava os alunos a seguirem a profissão 
de engenheiro. 

Saber desenhar era uma habilidade de suma importância e 
considerada um conhecimento fundamental para o exercício da profissão 
militar. Os mapas eram raros e os existentes continham informações 
incorretas sobre formatos, localizações e distâncias. O desenho a mão livre 
quanto o geométrico assumiram papel de destaque para o conhecimento e a 
defesa do território brasileiro. 

Ao analisar os Estatutos verificou-se que muitos dos artigos 
influenciaram outras instituições criadas posteriormente, como por exemplo, 
a Escola Polytechica, criada em 1874. De acordo com o Artigo 9º dos Estatutos 
desta Escola, os desenhos, plantas e demais trabalhos dos alunos também 
deveriam ser arquivados.  

Encontram-se no acervo do Museu da Escola Politécnica da UFRJ, 
diversos trabalhos de alunos da Escola Polytecnica, comprovando que esta 
prática ocorrera.  

Outro exemplo de instituição que seguiu os Estatutos da Real 
Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho foi o Imperial Colégio Militar, 
criado em 1889 no Rio de Janeiro.  

Os alunos para serem promovidos se submetiam a uma banca 
examinadora e os conteúdos que deveriam ser cobrados eram selecionados 
previamente, numerados e sorteados 24 horas antes do exame os pontos que 
deveriam ser abordados, tal qual o que orientava o artigo 5º dos Estatutos da 
Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. 

A FORMAÇÃO DE OUTRA ACADEMIA 

Havia uma insatisfação na Academia do Rio de Janeiro por parte dos 
alunos oficiais das armas de Infantaria e Cavalaria, pois os mesmos tinham a 
determinação do local de atuação determinado mediante a sua aplicação no 
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curso, não sendo levados em consideração os Estatutos de 1790 e o que 
ordenava o Plano dos Regimentos de Artilharia, que levavam em conta a 
antiguidade. Em adição havia desinteresse dos cadetes de Infantaria nos 
conteúdos de desenho, fortificação, conhecimentos específicos de artilharia. 
Para tanto, houve uma ramificação no ano de 1795, e outra academia foi 
criada com a finalidade de habilitar os oficiais de Infantaria. Ficando ambas em 
funcionamento. 

Em 26 de novembro de 1795 O Conde de Rezende enviou para Lisboa 
os estatutos da “Nova Academia de Aritmética, Geometria Prática, 
Fortificação, Desenho e Língua Francesa”.  

O próprio texto do estatuto considerava que esses alunos antes se 
achavam “sem os princípios necessários para servirem de base a lição dos 
Autores e a acertada execução das diferentes operações militares”.  

Os estudos nessa Academia tinham a duração de um ano e meio. Nos 
primeiros seis meses se estudava a Aritmética, no semestre seguinte a 
Geometria Prática e, nos últimos seis meses, os Elementos de Fortificação pelo 
livro de Le Blond. Os estudos de Desenho e Língua Francesa duravam os 
dezoito meses. 

 Em carta dirigida a D. Luiz Pinto de Souza, o Conde de Rezende assim 
expôs sobre essa nova Academia: 

Quanto às ciências julguei que seria por agora 
bastante a Aritmética de Bezout, a Geometria de 
Belidor, a Fortificação, o Desenho e a Língua Francesa; 
omitindo-se, porém nestas ciências aquilo que elas 
tem de mais abstrato, em atenção à falta de luzes e de 
princípios que tinha a maior parte dos discípulos. 
(PIRASSINUNGA, 1958, p.49-50) 

Esta nova academia iniciou suas atividades contando com o efetivo 
de 16 discentes, entre eles dois filhos do Conde de Resende: o Sargento Mor, 
D. Luiz Inocêncio Benedito de Castro (1777-1824) que posteriormente se 
tornou o 3º Conde de Resende e o Capitão D. José Benedito de Castro (1780-
?). (PIRASSINUNGA, 1958)  

Não se tem certeza, até o momento, se essa Academia também 
funcionava na Casa do Trem. No entanto, é interessante considerar que as 
suas aulas se realizavam, segundo seu Estatuto, as terças, quintas e sábados 
pela manhã. Por sua vez, as aulas da Real Academia de Artilharia, Fortificação 
e Desenho ocorriam também por força estatutária, nas segundas, quartas e 
sextas pela manhã. Isto permite se conjecturar que as duas academias 
conviviam na Casa do Trem, provavelmente utilizando as mesmas salas.  

Adailton Pirassinunga apresenta, ao final do seu livro, a transcrição de 
um interessante relato prestado pelos Lentes dessa Academia sobre o 
desempenho dos seus alunos, datado de 1798. 
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Até os dias de hoje, a historiografia relativa a essas duas Academias é 
rara. Pode-se afirmar que a Academia de Aritmética, Geometria Prática, 
Fortificação, Desenho e Língua Francesa funcionou, pelo menos, até 1800. 
Nesse ano, o Conde de Rezende encaminhou para Portugal informações sobre 
o Capitão Albino dos Santos Pereira. No texto da sua carta ele informa que o 
Capitão Albino “é lente de Geometria na Aula instituída no ano de 1795”. O 
verbo no tempo presente indica o funcionamento da Academia até 1800. 
(PIRASSINUNGA, 1958, p.54) 

Já em relação à Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, 
esta funcionou, como se considerou inicialmente, até a criação da Academia 
Real Militar em 04 de dezembro de 1810. No entanto, pouco se sabe o que 
nela ocorreu na primeira década dos oitocentos. Mesmo assim, podem ser 
citados, pelo menos, dois fatos significativos que ocorreram nessa Academia. 
O primeiro refere-se à nomeação, pelo decreto de 30 de maio de 1809, de 
Eduardo Thomaz Cohill como “... lente da Cadeira da língua ingleza na 
Academia Militar desta Corte”. O teor do decreto determinava que o seu 
serviço fosse imediato, “... devendo, enquanto não se abrirem as aulas da 
mesma Academia, principiar as suas lições no local que lhe for indicado pelo 
Tenente General de Artilharia Inspector Geral da mesma arma ...”. A expressão 
“enquanto não se abrirem as aulas da mesma Academia” estaria se referindo 
à futura Academia Real Militar? Não parece ter sentido essa hipótese, pois a 
Academia Real Militar só foi instituída bem mais tarde, um ano e meio depois 
dessa nomeação. Além disso, em meados de 1809, a Academia Real Militar 
não estava sequer embrionada. 

A nomeação do General Napion para proceder a reorganização do 
ensino militar, no que resultou a Academia Real Militar, só foi determinada 
pelo Conde de Linhares em princípio de 1810, seis meses após o Decreto de 30 
de maio de 1809. Essas considerações acentuam a fragilidade da hipótese 
considerada. Nesse sentido, deve-se pensar que o decreto se referia à Real 
Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Aliás, o título do decreto é 
imperativo: “Crêa a cadeira de língua ingleza na Academia Militar desta 
Côrte”. Faz sentido a criação da referida cadeira, pois a mesma não estava 
prevista no Estatuto de 1792.  

O segundo fato a ser levado em consideração foi a criação, pelo 
Decreto de 6 de julho de 1810, de uma cadeira de química na Academia 
Militar. Por esse decreto, Daniel Gardner, Membro da Sociedade Filosófica e 
Matemática de Londres, foi nomeado para “... promover ... o estudo da 
chimica, particularmente nas aulas militares de Artilharia e Engenharia ...”.  

Embora em 6 de julho de 1810 a constituição da Academia Real 
Militar já estivesse sendo elaborada pelo General Napion, o que resultou no 
Título Segundo do Estatuto a possibilidade de que “... a Junta poderá propor 
que se estabeleçam Professores da Língua ... Ingleza ...”, a expressão no 
decreto “nas aulas militares de Artilharia e Engenharia”, refere-se à Real 
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Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Em primeiro lugar porque nela 
não havia a cadeira de química.. Mas, o que é mais forte, o pagamento ao 
professor retroagia a “... 1º de julho do corrente ano ...” e, mais ainda, o 
professor receberia um “... ordenado de 600$000 dos quaes 100$000 se 
entenderão destinados a fazer as despezas do Curso ...”. Isto significa que o 
curso já estaria em funcionamento, ou prestes a começar.  

É interessante observar que esses decretos nomearam como Lentes 
dois professores ingleses, provavelmente devido à influência política que a 
Inglaterra tinha sobre a Corte portuguesa na primeira década dos anos 1800. 

 Em 1810, D. Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, 
instituiu a Academia Real Militar, sucedendo a Real Academia de Artilharia, 
Fortificação e Desenho e absorvendo seus alunos. A aula inaugural da 
Academia Real Militar foi realizada em 23 de abril de 1811, nas salas da Casa 
do Trem. 

CONCLUSÃO 

 A vinda a Corte Portuguesa para o Brasil exigiu muitas 
mudanças, dentre elas a criação da Academia Real Militar por D. João VI em 
1810. Mesmo extinta  A Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho 
deixou marcas em diversas outras instituições de ensino.  

 A Casa do Trem foi um marco no processo de formação dos 
oficiais militares e dos engenheiros brasileiros. Aliada dos fortes e fortalezas 
por ser o local de guarda e organização do material bélico, constituiu-se 
também em uma casa de ensino.  

 A Casa do Trem sediou a Real Academia de Artilharia, 
Fortificação e Desenho, a mais antiga instituição de ensino militar da qual se 
tem conhecimento dos estatutos, professores, alunos, regime escolar. Nas 
suas salas os alunos obtinham os conhecimentos necessários para defender o 
território brasileiro, tais como a teoria da Artilharia, das Minas e Contra-
minas, o ataque e defensa das Praças, a Fortificação regular e de campanha.  E 
pode-se acrescentar que os que ali estudaram aprenderam a construir obras 
de caráter civil, como a arquitetura civil, o corte de pedras e madeiras, o 
orçamento das edificações, os caminhos e calçadas, as pontes e os canais, 
portos, diques e comportas. 

Com este trabalho percebeu-se o os ensinamentos do Brigadeiro 
Alpoim não foram em vão, o Rio de Janeiro jamais voltaria a ser tomado e 
ocupado por estrangeiros, conseguiu-se fortalecer as defesas da cidade. O 
governo do Conde de Bobadela e, sobretudo a ação multifacetada de seu 
lugar-tenente, Alpoim, tiveram papel fundamental nessa mudança. 

 Alpoim conseguiu o seu objetivo: passar a seus camaradas e 
discípulos, de que só pelo conhecimento e aplicação da ciência e da técnica se 
poderia desenvolver e consolidar um sistema de defesa eficaz e consoante às 
necessidades de seu tempo. 
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Durante a segunda metade do século XIX, com o triunfo final do 

Liberalismo e a conquista da estabilidade política em Portugal, foram criadas 
condições favoráveis para a redução do profundo atraso sócio-económico do 
Reino, quando comparado com as grandes potências europeias da época. 
Nesse sentido e de 1852 em diante, a criação de um sistema de ensino 
industrial baseado em escolas industriais, permitiu incrementar a importação 
de novas ideias científicas e avanços tecnológicos que proliferavam por toda a 
Europa Ocidental. É interessante lembrar que na década de 60 do século XIX, 
já eram vários os países europeus que possuíam um sistema de ensino 
industrial ou estabelecimentos profissionais de elevada qualidade, em pleno 
funcionamento. Entre estes, podemos destacar a França com a sua magnífica 
Escola de Artes e Manufacturas de Paris, as Escolas estabelecidas em Châlons, 
Aix e Angers, que eram institutos eminentemente práticos, e ainda as Escolas 
de Lille, de Castres, de Marseille, de Nantes e de Bordeaux (Horta, 1864).  

Quanto ao nosso país, o conhecimento dos docentes que 
leccionavam as diferentes cadeiras nas escolas industriais terá sido, em certos 
casos, adquirido no estrangeiro, devido à proliferação das exposições 
universais, mostras internacionais, exposições industriais e mesmo exibições 
agrícolas, que permitiam que o conhecimento científico desenvolvido nos 
estados líderes da Revolução Industrial, ditos mais desenvolvidos, chegasse a 
países mais periféricos da Europa, como era o caso de Portugal. Esta 
conjectura favorável revelou-se uma ocasião ímpar para mostrar ao resto do 
mundo civilizado o que de melhor faziam em determinadas áreas, o que 
também possibilitava aos países mais atrasados tecnologicamente, 
equiparem-se de equipamentos que permitissem o desenvolvimento das suas 
economias. 

O ensino industrial teve uma grande importância neste esforço de 
modernização. Era importante que existisse um sistema de ensino que 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Arte, Ciência e Tecnologia na História - 1669 - 

pudesse fornecer todo o conhecimento necessário às novas classes de 
trabalhadores especializados que estavam agora a surgir associadas ao esforço 
de industrialização. Este ensino industrial tinha uma forte componente 
prática, que o distanciava do ensino professado na Academia Politécnica do 
Porto, ou ainda nas Academias de Coimbra ou de Lisboa, muito mais teóricos e 
algo desajustados das novas realidades empresariais do Reino. Tal tendência 
educativa é comprovada pela criação de numerosos gabinetes e laboratórios, 
particularmente dinâmicos, denominados naquele período como 
estabelecimentos auxiliares de ensino. 

 
Fig. 1 – Albumina com vista panorâmica sobre o Douro, no sentido da Foz. Do lado de 
Vila Nova de Gaia vê-se o Mosteiro da Serra do Pilar e o casario junto à margem 
escarpada. Do lado do Porto, alonga-se o casario da zona ribeirinha. Ao fundo, a Ponte 
Pênsil e alguns barcos rabelos (1869-1881), (albumina pertencente ao acervo do 
Museu do ISEP, nº inv. 6004). 

Na formação destes alunos a componente prática era essencial para a 
aquisição de novos conhecimentos e técnicas, permitindo um contacto mais 
directo com novas realidades e com as necessidades sentidas pelas novas 
indústrias que então proliferavam na periferia dos maiores centros urbanos 
portugueses, alimentadas pela lavra mineira de carvão, então em plena 
laboração (e.g., von Eschwege, 1833; Sharpe, 1849; Ribeiro, 1863) nos 
arredores da cidade do Porto (fig. 1). Anualmente e como prática corrente, 
eram adquiridos novos equipamentos e instrumentos científicos para 
apetrechar os referidos gabinetes e laboratórios experimentais, assim se 
mantendo, na medida do possível, uma actualização comparável à de escolas 
congéneres de Inglaterra, de França ou da Alemanha. Numa perspectiva 
histórica, tais aquisições foram altamente benéficas para o ensino industrial, 
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no sentido em que permitiram aos alunos um contacto mais directo com as 
técnicas mais actuais, ao tempo em uso nos diversos sectores da indústria, 
comércio e mesmo agricultura. 

O ENSINO E OS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS 

Em meados do séc. XIX Portugal tentou fazer singrar o seu 
desenvolvimento económico seguindo uma via centrada na valorização do 
capital e de claro nacionalismo, procurando acompanhar os ritmos 
económicos europeus, que dominavam na altura, mais acelerados e melhor 
estruturados. Com o poder nas mãos dos liberais tentou-se modernizar o país 
e explorar as suas potencialidades económicas locais e coloniais, minimizando 
a dependência financeira do exterior. 

O primeiro Governo Regenerador, que se iria manter no poder até 
1856, teve em António Maria de Fontes Pereira de Melo (1819-1887) um 
dinâmico interventor político. À semelhança do que outros já haviam feito, 
mas com um maior sentido dinâmico, apostou na indústria que desejava ver 
desenvolvida. Para se alcançar esse objectivo tentou-se a introdução de novos 
inventos e mais maquinaria, formando igualmente os respectivos operários, 
mestres e dirigentes. A maioria destas pessoas era analfabeta, tal como 
grande parte da população nacional, embora o ensino primário oficial existisse 
desde 1772. Assim, em 1850 não existia em Portugal um subsistema de ensino 
industrial.   

Recordamos que, depois de termos elevado a nossa indústria no séc. 
XVIII com o Marquês do Pombal, os intelectuais e os políticos da primeira 
metade do séc. XIX não haviam conseguido implantar um ensino oficial 
profissionalizante. Só após a subida ao poder dos liberais e da extinção 
definitiva das corporações, se implantou uma série de medidas devidamente 
articuladas que foram vistas como alternativa ao sistema corporativo (Alves, 
2009). Houve assim a necessidade de empreender uma maior vitalidade na 
economia nacional através de iniciativas escolares que pudessem preparar os 
novos quadros na área da indústria, do comércio e da agricultura (Alves, op. 
cit.). 

Os estabelecimentos de ensino criados durante o século XIX1

                                                                 
1 Conservatório de Artes e Ofícios (1836), Escola Politécnica de Lisboa e Academia 
Politécnica do Porto (1837), Instituto Industrial de Lisboa, Escola Industrial do Porto e 
Instituto Agrícola (1852), Escolas Industriais e de Desenho Industrial (1884) cf. Alves 
(2009). 

 tinham 
como principal objectivo a formação de quadros como factor de 
industrialização, contribuindo igualmente para o aumento da produtividade, 
acreditado que as escolas técnicas tinham um papel quase exclusivo na 
formação de pessoal qualificado (Alves, op. cit.). É neste contexto que surgem, 
em 1852, as duas principais escolas de ensino industrial em Portugal: o 
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Instituto Industrial de Lisboa e a Escola Industrial do Porto. Entre outras 
valências, estas escolas foram descritas como pólos disseminadores de novas 
ideias que iriam alimentar a tão desejada industrialização. Assim, tentou-se 
atrair jovens sem formação técnica, principalmente operários com limitados 
conhecimentos básicos e especiais, mas com um forte potencial de 
aprendizagem. Fontes Pereira de Melo procurou que estes se transformassem 
num conjunto de profissionais habilitados, desde o simples operário, aos 
oficiais (mecânicos, químicos, forjadores, fundidores, serralheiros, ajustadores 
e torneiros), aos mestres (mecânicos e químicos) e aos directores de 
estabelecimentos fabris (Costa, 1990). 

Os gabinetes e laboratórios de ensino prático existentes nas escolas 
proporcionavam aos estudantes o conhecimento prático de que careciam, 
dando-lhes a possibilidade de contactarem directamente com os objectos. Se 
esses conhecimentos contribuiriam de facto, para o desenvolvimento prático 
e intelectual e para a melhoria do fabrico dos objectos que correspondiam à 
sua arte, já não o podemos comprovar. Na nossa perspectiva, tais espaços, 
muito embora não tivessem o cunho necessário que o emergente processo 
exigia, foram centros vocacionados e privilegiados para a aquisição de novos 
conhecimentos. Mesmo os alunos que tinham a possibilidade de frequentar as 
exposições universais, que não seriam muitos naquele período, não podiam 
manusear os objectos, o que dificultava a apreensão das novas tecnologias e 
conceitos.  

Para as principais exposições realizadas durante a segunda metade do 
século XIX, foram nomeadas comissões1

Os próprios manuais de ensino também sofreram uma evolução, 
dado que estes passaram a ser mais ilustrativos do que descritivos, o que 
permitia às classes operárias, não muito instruídas, entender de forma mais 

 para avaliarem o que estava exposto 
nestes grandes certames e ponderarem a eventual aplicação de novas 
tecnologias no nosso país, o que permitiu alguma inovação tecnológica nesta 
época. 

                                                                 
1 Uma destas comissões teve como vogal da Comissão das Províncias do Norte para a 
Exposição Universal de Paris o primeiro director da Escola Industrial do Porto, José de 
Parada e Silva Leitão. Este foi nomeado com a finalidade de promover a reunião dos 
produtos e facilitar a sua remessa para Lisboa, onde um júri decidiria os que seriam 
enviados para Paris. A referida comissão era composta, para além do Parada Leitão, 
por o Barão do Valado, Governador Civil do Distrito do Porto, José da Silva Passos, 
Justino Ferreira Pinto Basto e Joaquim Ribeiro de Faria Guimarães. A Comissão do 
Norte iria trabalhar conjuntamente com a Comissão Central em tudo o que dissesse 
respeito ao desempenho dos seus importantes trabalhos. José de Parada e Silva Leitão 
foi mesmo convidado também pelo Sr. José Vitorino Damásio a propor ao Governo 
cinco artistas do Porto para se deslocarem à exposição e estudar os aperfeiçoamentos 
de que podiam carecer as artes e ofícios que mais proveitosamente se exerciam em 
Portugal. cf. Correspondência Recebida e Expedida, Arquivo Histórico do ISEP. 
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didáctica as novas tecnologias.1

As aquisições de material didáctico para as aulas práticas (figura 2) 
ministradas na Escola Industrial do Porto tiveram início em 1853, com o envio 
de um comissário do Governo à cidade de Paris, José Maurício Vieira

  Posto isto, a escola, através dos seus 
métodos de ensino compostos por aulas teóricas e práticas, permitia aos seus 
alunos uma formação prática e actualizada no campo industrial e comercial, 
de que tanto carecia o país e principalmente a cidade do Porto, que vivia, aliás 
como toda a Europa desenvolvida, tempos de fomento e de incremento 
nestes sectores.  

2, para 
adquirir algumas máquinas de Física e aparelhos de Química para o auxílio do 
estudo destas ciências (fig. 2). Nesta altura a Escola ainda não tinha “casa 
própria” e para conseguir funcionar ocupou alguns espaços cedidos pela 
Associação Industrial Portuense, possibilitando, em 1854, o inicio dos cursos 
livres, inaugurados em 1 de Maio, com a duração de três meses. 

 
Fig. 2 - Instrumentos pertencentes do Gabinete de Física (fotografia pertencente ao 
acervo do Museu do ISEP, nº inv. 6079). 

Terminadas as férias deveriam-se iniciar os cursos regulares. O 
Conselho Escolar estava convencido que a affluencia dos alumnos devia ser 
considerável e por conseguinte exigir casas de maior capacidade do que as que 
a Associação Industrial Portuense lhes podia facultar. Viram-se por isso 
obrigados a procurar outro local para abrir a Escola que ainda não tinha casa 

                                                                 
1 Em finais de oitocentos houve grandes tiragens de obras publicadas na Biblioteca do 
Povo e das Escolas (antecessora da Biblioteca de Instrução Profissional), abrangendo 
um grande número de leitores, inclusive, devido a títulos com alguma especificidade e 
estratos profissionais bem delimitados.  
2 José Maurício Vieira era preparador de Física da Escola Politécnica de Lisboa. 
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sua1, para se iniciarem, finalmente, os referidos cursos. Em 1855 encetaram-
se as obras no Edifício da Graça (actual edifício da Reitoria da Universidade do 
Porto), para ali se instalar, em definitivo, a Escola Industrial. Este edifício era 
ocupado, maioritariamente, pela Academia Politécnica do Porto2, sendo 
necessários alguns reajustes para que as duas instituições pudessem funcionar 
em simultâneo. O Conselho Escolar achou que o tempo era pouco para a 
conclusão das obras, o que na sua perspectiva podia atrasar o início o ano 
lectivo. A solução era procurar uma casa de alugel que reunisse quanto 
possível fosse, as condições exigidas pelo serviço escolar.3 Tendo em conta 
tanto a capacidade como a localização, o local escolhido foi a antiga 
Assembleia Portuense, situada no Largo da Trindade, pois esta com alguns 
reparos podia satisfazer temporariamente ao serviço das aulas da escola, 
exceptuando a aula de Chimica por não haver laboratório nem local próprio 
para elle.4 A parte que foi cedida no Edifício da Graça à Escola Industrial foi 
diminuta, em virtude da Academia Politécnica não poder ceder mais espaço. 
Perante este facto, o Ministro das Obras Públicas autorizou uma verba para 
finalizar uma parte do edifício situada no ângulo Norte-Nascente.5 Foram 
paulatinamente realizadas obras de melhoramento dos espaços, como foi o 
caso da construção, durante o ano de 1872, da escadaria e da entrada 
principal da Escola, de modo a ficar com uma entrada independente no piso 
térreo, um salão nobre no 1º piso e outra sala no 2º piso (fig. 3).6

                                                                 
1 Carta enviada pelo director Repartição Central do Ministério das Obras Públicas, em 
28 de Maio de 1854. 
2 Para além da Academia ocupavam o edifício da Graça o Colégio dos Órfãos, a 
Academia de Belas Artes, o Liceu Nacional e várias lojas para sustento dos órfãos. Cf. 
Relatório enviado ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios das Obras Publicas, 
Comercio e Industria, 1 de Novembro de 1855. (Arquivo Histórico do ISEP). 
3 Carta enviada pelo director Repartição Central do Ministério das Obras Públicas, em 
28 de Maio de 1854. 
4 Idem 
5 Carta enviada à Direcção Geral do Comércio e Indústria pelo director do Instituto, em 
15 de Outubro de 1872. 
 (Arquivo Histórico do Museu do ISEP). 
6 Idem. 

 
Os estabelecimentos auxiliares foram sofrendo alterações, 

acompanhando a própria evolução do ensino industrial. Voltando um pouco 
atrás, com a publicação do decreto de 1864, em que a Escola Industrial passou 
a ser denominada de Instituto Industrial à semelhança do de Lisboa, estas 
estruturas foram alteradas de forma decisiva. Passaram a estar estruturadas 
de outro modo, criando-se novos espaços de estudo. A principal mudança foi 
a diferenciação entre o ensino prático, ministrado em oficinas e 
estabelecimentos do Estado ou em fábricas e oficinas particulares, e o teórico 
das disciplinas leccionadas a partir desta data, facto que não se tinha 
verificado tão marcadamente no decreto de 30 de Dezembro de 1852. 
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Fig. 3 – Planta do piso térreo do Edifício da Graça, da autoria do Arquitecto 
Albano Cordeiro Cascão e apresentada à comissão das obras em sessão de 18 
de Dezembro de 1879.1

Constata-se, através da leitura da correspondência enviada para a 
Direcção Geral do Comércio e da Indústria, que havia a preocupação de que 

 

                                                                 
1 Annuario da Academia Polytecnica do Porto, Ano Lectivo de 1885-1886 (nono anno) 
(1885). Porto: Typografia Occidental, p. 235. 
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todos os gabinetes de instrução prática estivessem organizados, com maior ou 
menor desenvolvimento, e que a sua situação era sempre descrita em todos 
os relatórios enviados para a referida Direcção.  

Como reflexo de uma certa adaptação circunstancial aos espaços 
disponíveis e edificados já existentes, os gabinetes estavam distribuídos por 
vários locais, podemos destacar o edifício situado na Rua do Anjo, nos baixos o 
edifício da Academia (onde ficava localizado o Laboratório Químico e as aulas 
de Química, contrato de arrendamento deste 1882) e no edifício do extinto 
convento das Carmelitas situado na Rua das Carmelitas (onde funcionavam 
desde 1887, as aulas de Electrotecnia, de Mecânica, de construções, o 
Laboratório Electrotécnico, o Gabinete de Mecânica e de Construções). A 
partir de 1888 a Oficina de Carpintaria funcionou, igualmente, no edifício do 
convento e, em 1891, também aí decorreram as aulas de pintura e escultura 
decorativa, de desenho e de modelação.1 

Infelizmente, na maior parte das vezes as dotações votadas para a 
aquisição de equipamento não suprimiam as necessidades reais do ensino 
prático. Contudo, havia sempre um grande esforço por parte do Conselho 
Escolar em disponibilizar verbas para tais aquisições. Na sua grande maioria, 
os equipamentos foram comprados a reputados fabricantes europeus de 
referência internacional. Estas aquisições foram também consideradas pela 
tutela como muito importantes para a formação dos alunos. Nas actuais 
colecções de Física, de Electrotecnia e de Química existem instrumentos 
predominantemente franceses e ingleses, como por exemplo: Secretan, E. 
Ducretet, R. & J. Beck ou L. Casella (figs. 4 e 5). Já na colecção de Mecânica, de 
Mineralogia, de Minas e Metalurgia os instrumentos e os espécimes 
adquiridos são maioritariamente alemães (figs. 6 e 7). 

 
         

Figs. 4 e 5 – Duas marcas de instrumentos, uma francesa e a outra inglesa, existentes 
no acervo do Museu do Instituto Superior de engenharia do Porto, ISEP (nº inv. 191 e 
53).   

 

                                                                 
1 Carta enviada à Direcção Geral do Comércio e Indústria pelo director, em 7 de 
Dezembro de 1891. 
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Figs. 6 e 7 – Marcas alemãs de instrumentos e espécimes existentes no acervo do 
Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto, ISEP (nº inv. 343). 

 
 A responsabilidade das encomendas do material didáctico estava a 

cargo dos docente das cadeiras, os quais eram igualmente responsáveis pelo 
gabinete de ensino prático associado à cadeira que leccionavam. Dos 
exemplos encontrados na documentação do arquivo histório verificamos um 
conhecimento exacto do fornecedor do instrumentos científicos (fig. 8). Um 
desses exemplos é a compra do material que agora faz parte da Colecção de 
Minas e Metalurgia do Museu do ISEP. Esta área que só integrou o plano de 
estudos com a reforma de 18641, com a denominação de 7ª cadeira - Arte de 
minas, precedida de noções gerais de geologia e mineralogia, docimasia e 
metalurgia, leccionada pelo professor António Ferreira Girão, desde 1867, e 
substituído pelo professor Manoel Rodrigues de Miranda Júnior, em 1880.  

 

Fig. 8 – Excerto da cópia da carta enviada a Sua Majestade o Rei D. Luís onde o director 
no Instituto Industrial solicita autorização para a compra efectiva de material didáctico 
para alguns estabelecimentos auxiliares entre eles o Gabinete de Mineralogia (carta 
datada de 1 de Junho de 1867, documento pertencente ao Arquivo Histórico do Museu 
do ISEP). 

É nesta data que surgem as primeiras referências ao Gabinete de 
Mineralogia, embora não tenha sido oficialmente criado pelo decreto de 20 
Dezembro de 1864. Esta área ganha maior relevo no Porto em 1869, ao ser 
decretado que o curso de condutores de minas e de mestres mineiros passaria 
a ser unicamente leccionado nesta cidade.  

De 1867 a 1883, o objectivo das aquisições feitas para este gabinete 
era apenas o de conseguir uma considerável colecção de referencia de 

                                                                 
1 Colecção oficial da Legislação Portuguesa, decreto de 20 de Dezembro de 1864, pp. 
955-963. 
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minerais, minérios, rochas e fósseis estratigráficos. A partir de 1883, o número 
de aquisições e de ofertas aumentou consideravelmente e, para além dos 
exemplares de mineralogia, passou-se a dar atenção à necessidade de 
incorporar modelos didácticos de metalurgia na colecção. Em 1886, com a 
reorganização do ensino industrial e comercial, a cadeira foi dividida em duas: 
15ª cadeira – Mineralogia e geologia e 16ª cadeira – Arte de minas e 
mettalurgia. É também decretada a criação oficial do Gabinete de Mineralogia 
e Arte de Minas (passando a denominar-se apenas Gabinete de Arte de Minas 
em 1887 e Laboratório Metalúrgico em 1889) para o qual são adquiridos 
diversos objectos e modelos didácticos: modelos de ferramentas de mineiros, 
revestimentos de galerias, poços verticais, ventiladores de minas, modelos de 
bombas centrífugas, minérios, modelos de lavra de minas, modelos de fornos 
e de aparelhos de perfuração, modelos de recuperação de ar quente, modelos 
de aparelhos metalúrgicos e outros aparelhos e mecanismos empregues nas 
minas. 

A instalação do Gabinete de Arte de Minas e Metalurgia ficou a cargo 
do professor M. R. Miranda Júnior, o qual requisitou uma lista de material 
didáctico indispensável à criação deste novo espaço auxiliar de ensino. Nesta 
lista estão incluídos os modelos de fornos em estudo, sendo uma exigência 
dele que os “modelos requisitados n’esta nota deverão ser pedidos ao 
constructor Thomaz [Theodor] Gersdorf de Freiberg fornecedor da escola de 
minas d’aquella cidade” (figura 9). 

 

 
Fig. 9 – Nota que acompanha a encomenda de material vário (e.g., fornos, ventiladores 
e moinhos) feita em 1886 por Miranda Júnior, para a instalação do gabinete anexo à 
cadeira de Arte de minas e metalurgia (16º Cadeira) (documento pertencente ao 
Arquivo Histórico do Museu do ISEP). 

Nos anos seguintes foram várias as alterações aplicadas ao ensino 
industrial, principalmente no que dizia respeito à denominação das cadeiras e 
estabelecimentos auxiliares associados1

                                                                 
1 Em 1891, foi decretada nova reorganização do ensino e nova modificação nestas 
cadeiras: a 15ª cadeira passa a ser a 7ª dividida em a) mineralogia e petrografia geral e 
industrial e b) geologia geral e industria, leccionada por José Diogo Araújo (sendo este 
substituído em 1894 por Roberto Frias, por desempenhar cargo de deputado nas 

, e o ensino das Minas e Metalurgia e 
da Mineralogia não foi excepção. 
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Um outro exemplo é a colecção que teve como origem o material 
comprado para o Gabinete de História Natural do Instituto Industrial do Porto. 
Existe alguma dificuldade em se localizar cronologicamente este gabinete. Isto 
prende-se ao facto deste nunca ter sido oficialmente criado por nenhum 
decreto. As primeiras referências ao Gabinete de História Natural aparecem 
na correspondência do ano de 1888, como o gabinete que dava apoio à 11ª 
cadeira, criada na reforma do ensino industrial de 1886 que se denominava – 
Zoologia e Botânica elementares, com o nome de Gabinete de Zoologia e 
Botânica. Este teve algum desenvolvimento durante os anos seguintes, com a 
compra de diverso material, como por exemplo a Émile Deyrolle, de Paris (figs. 
10 e 11).  

 

                                                                                                                                              
Cortes); a 16ª passa a ser a 12ª dividida em a) metalurgia e artes de minas (1ª parte) e 
b) arte de minas (2ª parte) e legislação mineira. Não existem, aparentemente, registos 
de conteúdos programáticos, mas sabe-se que a 7ª cadeira é comum a todos os cursos, 
enquanto que a 12ª apenas é leccionada no curso de Mecânica Industrial, ramo 
metalurgia. 
Com esta mudança surgem também novos meios de ensino: para além do laboratório 
devidamente instalado, os docentes redigem manuais em português e de acordo com 
os conteúdos programáticos, facilitando o ensino e a aprendizagem. 
Com as alterações no ensino implementadas em 1905, surgem novamente alterações 
nas denominações e subdivisões: passa a existir a 8ª cadeira dividida em 1ª parte – 
mineralogia e 2ª parte – geologia e a 11ª cadeira dividida em 1ª parte – metalurgia e 
legislação mineira e 2ª parte – arte de minas e topografia subterrânea. A cadeira de 
metalurgia passa a ser leccionada no Curso Superior Industrial, no Curso de Artes 
Químicas e no Curso de Minas. 
Com a reforma de 1919, todas estas subdivisões são novamente reunidas numa só 
disciplina, como demonstram o Regulamento do Instituto Industrial do Porto datado 
desse ano e os primeiros programas que chegaram aos nossos dias, os do ano lectivo 
1920-21 e os de 1927 . Passou a ser denominada de 12ª cadeira e era dividida em 2 
partes: 1ª parte - Arte de minas e Jazigos  e 2ª parte -  Metalurgia, estas cadeiras eram 
apenas leccionadas no curso especializado de minas e no de indústrias químicas. Os 
estabelecimentos auxiliares desta área passam a ser o Laboratório de Metalurgia e a 
oficina de fundição e forja. Com a reforma de 1931 o curso especializado de minas 
juntou-se ao de construção civil. Nos anos cinquenta o Instituto Industrial tinha o Curso 
de Construção Civil e Minas.  
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Figs. 10 e 11 – Exemplares comparados à empresa Les Fils d´Émile Deyrolle na década 
de 80 do séc. XIX, para o Gabinete de História Natural (acervo do espaço museológico 
de Geologia e Mineralogia do ISEP). 

A Maison Deyrolle foi uma empresa fundada em 1831 por Jean-
Baptiste Deyrolle, naturalista e taxidermista, o qual desenvolveu rapidamente 
o comércio de venda de colecções de insectos e de animais de caça, para a 
constituição de colecções de referência de História Natural, em pleno 
desenvolvimento nos museus e estabelecimentos de ensino de finais do 
século XIX.  

Em 1888, já sob a coordenação de Émile Deyrolle, neto do fundador, 
a casa Les Fils d´Émile Deyrolle (assim denominada desde 1896) reforçou a sua 
vocação pedagógica, comercializando material científico e mobiliário escolar 
para escolas e universidades francesas e de outros países, nomeadamente 
Portugal. As suas colecções, perfeitamente organizadas e validadas por uma 
equipa de universitários e cientistas, incorporavam diversificados conjuntos 
temáticos, nomeadamente minerais, vegetais e animais, quadros parietais e 
materiais para projecção de imagens. As suas instalações situadas desde 1888 
na Rue du Bac1

Do exposto poder-se-á, em síntese, indicar que as casas construtoras 
referidas eram fornecedores da maioria das Escolas Politécnicas da Europa. 
Em Portugal, na segunda metade do séc. XIX, é legítimo estabelecer uma 
comparação entre as Academias e Institutos do Porto, de Coimbra e de Lisboa, 

, continuam a funcionar no mesmo ramo do comércio de 
materiais pedagógicos e científicos. Quanto ao Porto e de acordo com 
correspondência de 1890, o referido espaço já aparece como Gabinete de 
História Natural, mantendo-se associado à 11ª cadeira. 

No decorrer da década de 90 do séc. XIX as referências a este 
gabinete desaparecem, não se sabendo exactamente qual o motivo da sua 
extinção, até porque mesmo após a reforma de 1905, continuam a existir na 
Escola os estudos nas áreas da Botânica e Zoologia, leccionadas agora a 7ª 
cadeira. É apenas em 1919, já depois das profundas reformas levadas a cabo 
com o advento da I República, que se verifica o desaparecimento em definitivo 
destas disciplinas do plano de curso do Instituto Industrial do Porto.  

                                                                 
1 Rue du Bac, n.º 46, 75007 Paris. 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Arte, Ciência e Tecnologia na História - 1680 - 

relativa aos fornecedores serem, em regra, os mesmos e as colecções 
didáctico-científicas e instrumentos de referência internacional similares 
entre-si. Muitos dos instrumentos e colecções pertencentes ao Instituto do 
Porto foram-se “perdendo” ao longo dos tempos, entre mudanças de edifícios 
até à própria degradação dos materiais por falta de manutenção, ou seja, da 
Academia Politécnica do Porto (Edifício da Graça) para a Rua do Breiner e 
desta para a Rua de S. Tomé onde o Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
ISEP (Politécnico do Porto) se encontra ainda hoje (fig. 12). 

Uma outra situação consistia nas doações ordenadas pelo próprio 
Ministério. Exemplo disto é a transferência de uma luneta astronómica para a 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, autorizada por despacho 
ministerial de 13 de Abril de 1950.1 As actualizações das técnicas usadas em 
experiências científicas e demonstrações experimentais nos laboratórios, 
também foram um outro factor de alienação do seu espólio científico. 

Não obstante estes fortes condicionalismos, actualmente o ISEP 
possuiu bons exemplares representativos dos avanços tecnológicos e 
científicos do período que medeia entre a segunda metade do séc. XIX e 
princípios do séc. XX, ilustrando de forma inequívoca o percurso do ensino 
industrial em Portugal e as tecnologias suas contemporâneas.  

 

 
Fig. 12 - Fotografia aérea das instalações do Instituto industrial do Porto na Rua de S. 
Tomé, em meados da década de 60 do séc. XX (fotografia pertencente ao acervo do 
Museu do ISEP, nº inv. 6142). 

                                                                 
1 Informação retirada do livro de cadastro dos bens do domínio privado (móveis), 
actualizados do ano de 1950. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, a presença deste tipo de equipamentos – hoje inseridos em 
colecções de eminente valor histórico e patrimonial – denota um elevado 
conhecimento científico e uma circulação de novas ideias e técnicas, o que 
permitiu a um país como Portugal desenvolver o ensino industrial e a sua 
economia tendo como referência o exemplo de outros países tecnicamente 
mais desenvolvidos, como era o caso da Inglaterra, da França ou da Alemanha. 
Na sua longa história o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), 
manteve a sua principal missão, i.e., a formação superior de engenheiros, no 
espírito dos modernos paradigmas do ensino politécnico, norteados por um 
saber-fazer de alta exigência científica, técnica e experimental. 
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The results obtained in the holdings of the Rondon Commission led to 
the Brazilian government scientific reports on various areas of knowledge: 
Botany, Zoology, Ethnography, Geology and Mineralogy, Hot Springs and 
others, totaling 33 reports. The material collected on the expedition, has 
provided a vast collection, delivered to the National Museum, and 8770 were 
related species in the area of Botany, 41 in Mineralogy, Zoology in 7502, 712 
in Entomology and Ethnography in 6082, totalling 23,107 copies. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O objetivo desse artigo é demonstrar a contribuição da Comissão de 

linhas telegráficas estratégica de Mato Grosso ao Amazonas ao Museu 
Nacional em várias áreas das ciências naturais. 

Desde 1500, quando a frota de Pedro Álvares Cabral aportou nas 
costas do Brasil que a preocupação dos governos português e brasileiro foi de 
povoar o lado leste do Brasil. Uma importante parcela do território, que 
corresponde a região centro-oeste e norte do território brasileiro, ficou 
isolado e esquecido por quase quatrocentos anos. 
 O escritor brasileiro Euclides da Cunha (1866-1909), no livro 
intitulado Os sertões: campanha de canudos (1902), escreveu a respeito dos 
dois brasis, que ficou conhecido como a teoria euclidiano dos dois brasis. 
Euclides escreveu que um Brasil era conhecido, o Brasil do litoral, mas existia 
um Brasil desconhecido, o Brasil dos sertões. Descrevendo isso em números, 
se considerar a área do território brasileiro de 8.514.876 Km² e levando-se em 
conta a área das regiões norte e centro-oeste1

                                                                 
1 No mapa da figura 1, a área é representada pelas cores verde e azul. 

 com 5.476.008 Km², se tem um 
percentual de 64,31 % da área do território brasileiro que ficou quase 
desconhecido por 4 séculos (figura 1).   
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Fig. 1 – Mapa do Brasil.Fonte:http://www.google.com.br/search?q=mapa+do+brasil&hl=pt-BR  

 Desde os tempos em que o Brasil era colônia de Portugal, já havia o 
interesse por essas terras. A Comissão Demarcadora de Limites Portuguesa 
(1753-1761), organizada em decorrência do Tratado de Madri (1750), foi a 
primeira tentativa do governo português de desbravar a região amazônica.  
Giovanni Ângelo Brunelli (1722-1793), astrônomo daquela Comissão escreveu 
três trabalhos sobre a Amazônia brasileira, são eles: Sobre a Pororoca(1767), 
Sobre a mandioca(1767) e Sobre o rio Amazonas(1791). (PAPAVERO, 2010, p. 
493)   

Outros empreendimentos foram realizados para desbravar os sertões 
brasileiros, todavia apenas a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do 
Mato Grosso ao Amazonas foi realizado segundo um plano estabelecido e 
metodicamente desenvolvido. 
 O Imperador do Brasil, D. Pedro II (1825-1891), neto de D. João VI, Rei 
de Portugal, tinha uma grande preocupação com essa região, principalmente 
depois da Guerra do Paraguai (1865-1870) quando esse país invadiu o Brasil 
pela fronteira com o Estado de Mato Grosso. A corte estabelecida na cidade 
do Rio de Janeiro só tomou conhecimento do fato um mês depois da invasão e 
por este motivo, D. Pedro II resolveu construir linhas telegráficas com o 
objetivo de integrar essa região ao Estado do Rio de Janeiro. 

A primeira expedição para construção de uma linha telegráfica teve 
origem no Império, em 1888. A linha telegráfica iniciava na cidade de Franca e 
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terminava na cidade de Goiás, passando pela cidade de Uberaba e com 
previsão de futuramente atingir a cidade de Cuiabá. O General Cunha Matos 
dirigiu essa obra. 
 No ano seguinte, o governo republicano, tendo a frente o Marechal 
Deodoro da Fonseca (1827-1892), resolveu estender a linha telegráfica até 
Cuiabá. Era tão urgente a necessidade de tirar o Estado do Mato Grosso do 
isolamento, que o governo decidiu criar outra turma de engenheiros militares, 
encarregados da construção da linha de Cuiabá para um ponto do Rio 
Araguaia para encontrar com a que vinha de Goiás. Marechal Floriano Peixoto 
(1839-1895), na época Ministro da Guerra, resolveu reorganizar as comissões 
entregando a primeira ao Coronel Ewerton de Castro e a segunda ao Major 
Gomes Carneiro. 

PRIMEIROS PASSOS DA COMISSÃO 

 Uma das preocupações do governo brasileiro em 1907 era promover 
a integração entre as regiões do Rio Madeira e as áreas mais desenvolvidas do 
país, visto que a porção norte do Brasil ganhava grande impulso devido à 
demanda do ciclo da borracha. O governo republicano resolveu formar uma 
comissão para implantar linhas telegráficas nessa região. 

A comissão recebeu o nome de Comissão de Linhas Telegráficas 
Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, e foi considerado um dos mais 
gigantescos empreendimentos realizados no Brasil, com finalidade de 
desbravar regiões inóspitas do território brasileiro e incorporá-las ao país 
(figura 2). 

 

 
Fig. 2  Novas Fronteiras no período de 1907 a 1915 
Fonte:http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/interatividades 
/mapas/2009/mapa-rondon.jpg  
 

http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/interatividades%20/mapas/2009/mapa-rondon.jpg�
http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/interatividades%20/mapas/2009/mapa-rondon.jpg�
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O militar designado para comandar a Comissão foi o oficial do corpo 
de engenharia militar, Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958) (figura 
3), por este motivo a comissão passou a ser conhecida como Comissão 
Rondon, cujo objetivo primordial era estabelecer linhas telegráficas na região, 
unindo o Norte ao Centro-oeste do país através da porção Ocidental. 
(VIVEIROS, 1969) 

 

 
Fig. 3  – Rondon no posto de General.  
Fonte: Arquivo Histórico do Exército. 

Um objetivo secundário, mas não menos importante, era o 
levantamento de informações de vários ramos da história natural, abrangendo 
o conhecimento da flora, etnografia, fauna, geologia e mineralogia. 

De todos esses trabalhos, preferiu ele os da 
construção da linha telegráfica porque, desde logo, 
ficou assentado, com o Presidente da República, que a 
nova comissão se encarregaria não só daquela 
construção como também de todo os trabalhos que se 
prendessem ao complexo conhecimento da região 
que se ia atravessar, sob o ponto de vista geográfico, 
botânico e mineralógico e, ainda, do descobrimento 
das populações indígenas  que lá existissem, as quais 
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ficariam aos cuidados da comissão. (Jornal do 
Comercio, 1915) 

Convém lembrar, que desde a época do Império, esses estudos eram 
realizados por pesquisadores estrangeiros que realizaram várias expedições 
pelo interior do Brasil. 

Outro aspecto importante da Comissão Rondon são as imagens feitas 
obtidas durante as expedições, pois muitas análises puderam ser efetuadas  
através de fotografias e filmes. Rondon sempre procurou documentar suas 
expedições e isso valeu um caráter pioneiro no uso de imagens como 
marketing de seu trabalho.  

 

 
 

Fig. 4 - Rondon acompanhado por um de seus oficiais nas ruínas do Forte Príncipe da 
Beira.  
Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cuiabá. 
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Em 1906, Rondon (figura 4) encontrou na região de Guaporé as ruínas 
do Real Forte do Príncipe da Beira, uma das maiores fortalezas edificadas no 
Brasil colonial, pela engenharia militar portuguesa. O forte (figura 5) foi 
construído com a finalidade de consolidar a posse da coroa portuguesa as 
margens dos Rios Guaporé e Mamoré, porém, após a Proclamação da 
República passou a ter a função de aprisionar degredados. (BARBOSA e 
NUNES, 1985) 

 

 
 

Fig. 5 -. Vista aérea do Real Forte do Príncipe da Beira – construção iniciada em 1776 e 
concluída em 1783.  
Fonte: www.gentedeopiniao.com/fotos/image/FortePrincipedaBeira 

A EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA ROOSEVELT-RONDON 

Em outubro de 1913, foi Rondon chamado ao Rio de Janeiro e 
recebeu a missão de acompanhar o Sr. Theodore Roosevelt (1858 – 1919), ex-
presidente dos Estados Unidos, em uma viagem de exploração e estudos pelo 
interior do Brasil.  

Roosevelt era um homem possuidor de grande interesse pela ciência 
e logo que decidiu viajar a América do Sul, uma de suas primeiras providencias 
foi de contactar as autoridades do Museu Americano de História Natural. 

Roosevelt tinha um objetivo inicial, narrado por ele próprio o seu 
livro Nas selvas do Brasil: “Quando parti dos Estados Unidos, tencionava fazer 
inicialmente uma expedição dedicada aos estudos de mamíferos e aves para o 
Museu Americano de História Natural, de Nova Iorque”. (ROOSEVELT,1976, p 
.17) 

http://www.gentedeopiniao.com/fotos/image/FortePrincipedaBeira�
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 Roosevelt fez vários elogios aos anfitriões: “Os americanos do sul, 
porém, muitas vezes nos sobrepujam, não apenas em pompas e cerimônias, 
mas no que é de real importância, isto é, na cortesia; em matéria de cortesia e 
de civilidade, nós mal podemos tomar-lhe a lição.” (ROOSEVELT, 1976, p. 45)  

 Os diários de suas anotações originou o livro, Nas Selvas do Brasil 
(1976). Em várias passagens, Roosevelt pareceu ter outros interesses, não se 
limitando a fazer  caçadas e levar espécimes para o Museu de Nova York: 

A região era plana, formada por um imenso prado 
natural, revestido de vegetação arbórea muito 
esparsa, constando de árvores baixas e retorcidas, e 
que fazia lembrar ligeiramente as mata enfezadas do 
Texas e do Oklahoma. Era um sítio apropriado à 
criação de gado, tal como no Oklahoma, e onde havia 
também ótimas terras agricultáveis e ainda com a 
vantagem de se poder transformar as quedas d’águas 
em energia. Trata-se, sem dúvidas, de excelente 
região para colonização. (idem, p. 118) 

 Em outra passagem descrita, ele se refere ao Planalto Central do 
Brasil: “Trata-se de excelente zona para criação de gado, possuindo ainda 
ótimos vales para agricultura. De junho a setembro costuma haver noites 
realmente frias. Qualquer raça pura do norte poderá aí radicar-se, pois que tal 
terra e tal clima prodigalizariam excelente viver.” (ibid, p. 122) 
 Os perigos que assolariam a expedição eram conhecidos de todos. 
Rondon teve enorme dificuldade em encontrar homens dispostos a 
acompanhá-lo, apesar de ser oferecido uma remuneração em dobro de um 
soldo comum. (VIVEIROS, 1969)   
 O encontro de Rondon com Roosevelt (figura 6) aconteceu no Rio 
Paraguai, junto à foz do Rio Apa, na manhã do dia 12 de dezembro de 1913.  
“Do lado da fronteira com o Brasil encontramo-nos com o Cel. Candido 
Mariano da Silva Rondon e outros brasileiros, membros da expedição”. 
(ROOSEVELT, 1976, p. 47)  
 Roosevelt de imediato teve uma boa impressão de Rondon: “O Cel. 
Rondon mostrou-se imediatamente disposto para o que fosse preciso. 
Percebia-se claramente que era o senhor absoluto do assunto e seria 
igualmente um excelente companheiro.“ (ROOSEVELT, 1976, p. 47).  

As duas missões se transformaram em um único grupo, a bordo do 
navio Nioac. 
 A 17 de dezembro de 1913 partiram os expedicionários de Corumbá. 
Até Cáceres, a expedição viajou a bordo do Nioac. Daí para frente, utilizaram 
embarcações menores. No dia 7 de janeiro de 1914, armaram-se barracas pela 
primeira vez. (diário de Rondon, 1914) 
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 Roosevelt estava ansioso para entregar-se às caçadas de onças, 
porém os militares brasileiros sabiam dos perigos que enfrentariam: piranhas 
hemófagas, crocodilos, sucuris, onças, formigas venenosas, aranhas noturnas 
com teias circulares de fios fortes como corda e praticamente invisíveis, e ao 
receber luz criavam o efeito de centenas de aranhas eqüidistantes suspensas 
no ar. Sem contar com os insetos que ocasionavam febres e disenterias. 
(VIVEIROS, 1969) 

O objetivo imediato da expedição era o reconhecimento do Rio da 
Dúvida, e desta forma prosseguiam floresta adentro. 

 

 
Fig. 6 – Rondon e Roosevelt durante a Expedição Científica. 
Fonte: http://amscoextra.blogspot.com/2008/07/no-doubt-teddy-roosevelt.html 
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Caçavam-se para a coleção: jacarés, tatus, jaburus, tamanduás, 
capivaras, tapires, queixadas, onças, pumas, veados, jararacas, cegonhas, 
garças, seriemas, araras azuis, araras verdes e amarelas, periquitos, tucanos, 
íbis, corrupiões, corvos marinhos, uma variedade de aves aquáticas dentre 
elas a jaçanã, a ave de Jesus Cristo, que é capaz de caminhar sobre as águas. 

Os componentes da expedição conheceram a mais rica avi-fauna, 
além disto, recolhiam exemplares raros de espécimes vegetais da flora como: 
o arbusto piriri, exemplares de palmeiras, castanha do Pará, etc. Recolhiam 
ainda vários minerais. A excursão pelas selvas brasileiras forneceu uma 
notável coleção para o Museu Americano de Historia Natural (AMNH).  

Roosevelt se admirava da variedade e quantidade de insetos que 
mordiam, picavam, devoravam, além disto, ainda depositavam bernes e 
causavam sofrimentos. Percebeu que a vida nos trópicos era difícil e muito 
cruel. Estes fatos o levaram a compreender a obra político-social da 
pacificação dos índios pela bondade, pela justiça e pela compreensão, pregada 
por Rondon. A maneira de trazê-los à civilização aos poucos, com a orientação 
do que era apregoado pelo Positivismo, que se preocupava em melhorar a 
qualidade do ser humano, e isto era visto como vital importância, educar no 
melhor sentido da palavra. (VIVEIROS, 1969, p.377)  

Roosevelt admitiu que: “Quando se fala, levianamente, dos 
preguiçosos selvagens, é por ignorância do imenso labor que exigem suas 
indústrias e do muito que produzem pelo uso inteligente de instrumentos 
rudimentares”. (VIVEIROS, 1969, p.386)  
 No dia 27 de abril, no acampamento do tenente Pirineus, Rondon 
inaugurou a placa comemorativa da expedição. Houve salvas e muita alegria. 
Colocou-se no mapa um rio de cerca de 1500 km, inteiramente desconhecido 
dos cartógrafos e até em grande parte das próprias tribos locais. (ROOSEVELT, 
1976, p. 213) 
 Os pesquisadores Cherrie e Miller coletaram mais de 2.500 aves, 
cerca de 500 mamíferos, alguns répteis, batráquios e peixes, muitos dos quais 
novos para a ciência, pois uma grande parte da região percorrida, ainda não 
tinha sido explorada por pesquisadores. (ROOSEVELT, 1976) 
 Roosevelt foi ovacionado por uma multidão de compatriotas quando 
chegou a Nova York em 19 de maio de 1914. Estava abatido e se recuperando 
das doenças acometidas na Amazônia. 

A antropóloga Marta Amoroso, docente do Departamento de 
Antropologia da USP, tem uma visão referente ao visitante do norte: 

O caráter científico da expedição de 1913-4 expunha 
outra face dessa aproximação crescente ao associar os 
Estados Unidos ao Brasil no campo das descobertas 
cientificas, figurando ambos como nações 
responsáveis do continente considerada a menos 
conhecida do mundo: a Amazônia. A Expedição 
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Cientifica Roosevelt-Rondon fazia emergir do rio da 
Dúvida – doravante Roosevelt – dois novos nomes que 
passariam a compor o panteão dos maiores 
desbravadores do mundo. (MARTA AMOROSO apud 
MILLARD, 2007, p. 337) 

O MUSEU NACIONAL 

 O Museu Nacional, localizado  no bairro de São Cristovão no Rio de 
Janeiro, é o espaço científico que reúne um dos maiores acervos da America 
Latina e logo no salão de entrada à esquerda, um quadro pintado a óleo por 
José Boscagli (1862 – 1945). Nesta imagem, o artista pintou o retrato de 
Rondon.  

Essa homenagem demonstra a importância de Rondon para aquela 
Instituição, conforme escreveu um dos maiores pesquisadores do Museu 
Nacional, Alípio Miranda Ribeiro (1874 – 1939). 

Antes da Comissão Rondon, apenas três comissões cientificas, em 
cem anos de existência do Museu Nacional, colaboram com o acervo do 
Museu, segundo Alípio Miranda Ribeiro. São elas: A Comissão Freire Alemão, 
única abrangendo as funções do Museu que se aventurou a partir para as 
matas do interior do Brasil. As Comissões Hartt e Crulz. Esta última teve uma 
organização idêntica a Comissão Rondon para o estudo das ciências naturais e 
ficou conhecida como Comissão do Planalto Central. (Ribeiro, 1920, p. 10).     

Ribeiro foi um dos maiores colaboradores da Comissão Rondon e que 
esteve em várias expedições com Rondon, foi durante muitos anos 
pesquisador do Museu Nacional. Ribeiro fez três conferencias, com os títulos: 
Trabalhos da Comissão Rondon no campo das ciências naturais, O Museu 
Nacional segundo dados oficiais e oficiosos e O que deve ser o Museu e a lição 
de Rondon. Essas conferencias foram publicadas com o título de A Comissão 
Rondon e o Museu Nacional. 
      Na primeira conferencia, Alípio Miranda Ribeiro iniciou a sua palestra 
expondo o motivo pela qual aceitou realizar a série de conferencias.   

Fallou-me o Dr. Roquette Pinto sobre a conveniência 
do Museu Nacional prestar uma homenagem áquelle 
benemérito concidadão, dizendo-se decidido á 
pleitear esse intento junto á directoria do Museu; 
respondi-lhe, apoiando a idéa, que essa homenagem 
poderia ser traduzida n’uma serie de conferencias 
feitas por aquellas secções em débito para com o 
Coronel Rondon. (RIBEIRO, 1920, p. 5) 

 No discurso de Alípio Miranda, mais adiante, ele declarou sua 
admiração e respeito por Rondon (figura 9). 
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Fallar em Candido Mariano da Silva Rondon não é 
fácil, eu o confesso: não que os aspectos sympathicos 
pelos quaes elle se nos apresenta deixem de ser todos 
os aspectos pelos quaes o quizessemos analyzar; mas 
os aspectos de Rondon são múltiplos, constituem 
elementos para estudos mais demorados e abrangem 
assumptos alheiros aos fins d’esta casa e ... do meu 
campo de acção. (RIBEIRO, 1920, p. 5) 

 Alípio Miranda relacionou os cientistas do Museu Nacional que 
participaram de pesquisa na Comissão Rondon. Do período de 1907 a 1915, 
foram muitos os pesquisadores que atuaram em campo, dentre eles: Dr. Karl 
Carnier, Dr. Cícero de Campos, Dr. Frederico Carlos Hoehne, Dr. Alípio 
Miranda Ribeiro, Dr. Edgar Roquette Pinto, Dr. Euzébio de Oliveira, Dr. 
Arnaldo Black de Sant’Anna, Dr. João Geraldo Kuhlmann, entre outros. As 
pesquisas foram de diferentes áreas: botânica, zoologia, mineralogia, 
etnografia e geologia. 

Esses pesquisadores passaram por situações perigosas nas áreas por 
onde andaram e alguns até perderam suas vidas. Tinham que atravessar rios, 
escalar montanhas e percorrer florestas. Karl Carnier apresentou o seu estudo 
baseado, segundo declarou, em observações superficiais, feitas durante as 
marchas. Parte dessas observações foram perdidas em virtude de extravio de 
parte de sua  bagagem, inclusive um dos diários contendo anotações de 
campo. Entretanto, das suas anotações em: Observações Geológicas, 
Geográphicas e Ethnographicas sobre a viagem de exploração de Cuyabá a 
Serra do Norte, chega-se a conclusão que Carnier percorreu a região de Cuiabá 
a Cáceres e de Cáceres a Utiarity e Campos Novos da Serra do Norte. (RIBEIRO, 
1920) 

Outro grande colaborador na área de mineralogia foi o Dr. Cícero de 
Campos que, infelizmente, não concluiu o seu trabalho, pois veio a falecer ao 
chegar a Cáceres, quando buscava um porto no rio Paraguai para embarcar 
para o Rio de Janeiro, quando voltava do Juruena, onde adoeceu. Além disso, 
Cícero também perdeu material e anotações, em um naufrágio no rio 
Sepotuba. (RIBEIRO, 1920)   
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Fig. 9 – Rondon (fardado) no Museu Nacional com os cientistas daquela instituição. A 
sua esquerda, de jaleco branco, Edgar Roquette Pinto, a esquerda deste, Alípio 
Miranda Ribeiro. Nota-se a presença de uma pesquisadora feminina ao lado direito de 
Rondon. Arquivo do Museu Nacional. 

ACERVO RECEBIDO PELO MUSEU NACIONAL 

Do Catálogo Geral das Publicações da Comissão Rondon e do 
Conselho Nacional de Proteção aos Índios foi retirada uma relação de material 
que o Museu Nacional recebeu das Expedições de Rondon e que são fontes de 
pesquisa para professores e pesquisadores do Museu Nacional.  

- Expedição Rondon ao Madeira – 3.600 espécimes 
- Expedição de 1910 -1912 - 200 espécimes 
- Expedição Roosevelt-Rondon (1913 - 1914) - 408 espécime (183 + 

225) 
- Expedição de 1914 -1915 - 1.429 espécimes (1.195 + 217 + 17)  

  
O primeiro trabalho com parte desse material foi escrita por Carlos 

Moreira – História Natural – Zoologia – Crustáceos, onde há uma espécie nova 
de Crustacea Argulidae – Talaus ribeiroi (Publicação nº 13).  A Publicação nº 
14 foi escrito pelo médico Adolpho Lutz (1855-1940) – História Natural – 
Zoologia – Tabanideos, descrevendo várias espécies novas.  A Publicação nº 
15 é do zoólogo Alípio Miranda Ribeiro (1874-1939) – História Natural – 
Zoologia – Pimelodidae, Trachycorystidae, Cetopsidae, Bunocephalidae, 
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Auchenipteridae e Hypophthalmidae. A Publicação de nº 16 do mesmo autor – 
História Natural – Zoologia – Loricariidae, Callichthyidae, Doradidae e 
Trichomycteridae , contendo 50 espécies, sendo 12  novas e 3 gêneros novos , 
a de publicação de nº 17 também é de Ribeiro – História Natural – Zoologia – 
Mamíferos – Cebidae, Hapalide, Vespertilionidae, Emballonuridae, 
Phyllostomatidae; Felidae – Mustelidae, Canidae, Procyonidae, Tapuridae, 
Suidae, Cervidiae, Sciuridae, Muridae, Octodontidae, Coenduidae, 
Dasyproctidae, Caviidae e Leporidae. Platanistidae. Brachypodidae, 84 
espécies, sendo 5 novas.  A Publicação nº 22 é do naturalista alemão que 
viveu muitos anos no Brasil Hermann Von Ihering (1850-1930) – História 
Natural – Zoologia – Moluscos; 20 espécies, sendo 3 novas. A Publicação nº 35 
é de Adolpho Ducke (1876-1959) – História Natural – Zoologia – Himenóptera. 
A Publicação nº 36 é do médico Henrique de Beaurepaire Aragão (1879-1956). 
 Ribeiro ainda escreveu a Publicação nº 46 – História Natural – 
Zoologia – Cichlidae. Em 1916 foi feita a Publicação de nº 49 por Ribeiro - A 
Comissão Rondon e o Museu Nacional com 2a. Edição em 1945.  A Publicação 
nº 53 traz a Expedição Científica Roosevelt-Rondon – História Natural – 
Zoologia – Resultados zoológicos da Expedição por Miranda Ribeiro.   A de nº 
58 traz outro trabalho de Ribeiro – História Natural – Zoologia – Peixes (Excl. 
Charcinidae).  A de nº 63 também é de Miranda Ribeiro e do ornitologista 
Euclides da Costa Soares – História Natural – Zoologia – Psittacidae  Registro 
de 28 espécies. Foi planejada a publicação nº 82 – Zoogeografia, de Miranda 
Ribeiro, mas não foi ultimada. A derradeira publicação zoológica foi do 
cientista brasileiro Afrânio do Amaral (1894-1982), nº 84 – História Natural – 
Zoologia (Ofídios de Mato Grosso), com 2a edição em 1948. 

CONCLUSÃO 

A Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao 
Amazonas, conhecida como Comissão Rondon, foi um dos grandes 
empreendimentos realizados no Brasil, com o fim de desbravar regiões 
inóspitas do território e incorporá-las ao país. 

Muitas espécies novas e até famílias, nos domínios da história 
natural, tomaram denominações derivadas do nome de Rondon, como 
homenagem, por ter ele possibilitado sua descoberta. Desta forma pode-se 
comprovar a interferência do nome de Rondon nas pesquisas científicas. 

A parceria com os cientistas do Museu Nacional foi fundamental para 
o êxito da Comissão Rondon no âmbito da exploração cientifica. Juntos 
formaram um conjunto de todo eficaz. 
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Este artigo tem por objetivo analisar a especificidade do processo de 

difusão e aprendizagem subjacente à tecnologia construtiva Lattice presente 
na infra-estrutura viária do Brasil oitocentista. O texto trata da difusão do 
método construtivo de ponte denominado Lattice desenvolvido e registrado 
no escritório de patente dos Estados Unidos, em 1820 e 1835, por Ithiel Town. 
Para tanto, utiliza-se dados inéditos para a História da Engenharia: os 
processos de pontes e estradas recolhidos e codificados em um Banco de 
Dados que alcança o significativo volume de 22.000 documentos para o 
período de 1840-1889. A construção de pontes e estradas na província de 
Minas Gerais diferencia-se pela crescente participação e circulação de 
engenheiros no interior do território. Assim temos por objetivo discutir o 
projeto elaborado pelo engenheiro e a execução da obra por um encarregado 
da mesma. Pretende-se enfatizar o processo de adoção de uma nova 
tecnologia e a importância de atores distintos no âmbito da Engenharia civil 
no Brasil, assim como identificar as formas de contato e transmissão de 
conhecimento científico e tecnológico durante o processo de uso do método 
Lattice. Os atores envolvidos, sobretudo o engenheiro e o encarregado da 
obra, utilizaram critérios distintos e validaram seus resultados e 
procedimentos de formas diferenciadas. Ressalta-se a singularidade das 
percepções, negociações e conflitos provenientes das relações estabelecidas 
entre o universo da ciência e a habilidade e eficiência adquirida pela prática. 

  
 

A TÉCNICA E A DIFUSÃO: A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LATTICE NO 
BRASIL IMPERIAL 
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Em 1820 e 1835, Ithiel Town (1784-1844) registrou no escritório de 
patentes dos Estados Unidos uma estrutura denominada lattice para a 
construção de pontes. Essa estrutura, por sua vez, diferenciava das pontes em 
arco e suspensas. Segundo Gregory K. Dreicer, a significativa disseminação e 
aperfeiçoamento da ponte lattice se realizou devido ao crescente número de 
publicações técnicas do século XIX, tornando notória, na década de 1830, a 
difusão da referida técnica1:  

This framework, with parallel top and bottom chords, 
contained a lattice of multiple diagonally intersecting planks 
pegged at the intersections. It was relatively simple to 
fabricate and construct, and it allowed long distances to be 
spanned with relatively short members. The lattice bridge was 
an industrial milestone that altered the thinking of 
technologists and helped transform the global landscape 
(DREICER, 2010: 128). 

 

 
Figura 1 – Patente da ponte lattice de 28 de janeiro de 1820. 
 

                                                                 
1 News of the lattice idea was spread by engineers including French topographical 
engineer Guillaume-Tell Poussin (1794-1876), Scottish mariner engineer David 
Stevenson (1815-1886), French engineer and economist Michael Chevalier (1806-1879), 
Austrian mathematics professor and engineer Franz Anton Ritter von Gerstner (1793-
1840), and Bavaria-based engineer and theorist Karl Culmann (1821-1881). By the late 
1830s, engineers had begun to build lattice bridges in France, England, Russia, Austria-
Hungary, Prussia, Holland, Ireland and England (DREICER, 2010: 129/130).  
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Figura 2 – Patente da ponte lattice de 3 de abril de 1835. 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de difusão, mas 
também demonstrar de que forma os atores envolvidos, na construção da 
ponte lattice, desenvolveram na década de 1860 a técnica no Brasil. É, nessa 
medida, que ressaltaremos as seguintes questões: Quais os atores 
participaram? Quais as dificuldades enfrentadas durante a construção? Por 
que a adoção de tal técnica? Houve alguma adaptação? 

A coexistência entre antigos métodos e a tentativa de incorporação 
de um novo método construtivo de uma ponte revela traços singulares da 
combinação de elementos, que incitaram determinada transformação 
tecnológica. Debruçar sobre a incorporação de uma técnica, a introdução de 
um novo processo construtivo, abrange inúmeros aspectos, tais como: a 
circulação de indivíduos, a disponibilidade de recursos (mão-de-obra, 
instrumentos, ferramentas, madeiras, ferro fundido), o cumprimento das 
exigências técnicas, a necessidade e justificativa do empreendimento, a 
relação estabelecida entre o engenheiro e o encarregado da obra, as formas 
de transmissão do conhecimento e as trocas culturais e sociais envolvidas 
durante o processo construtivo. Direciona-se, portanto, para um estudo, no 
qual a transformação e a mudança tecnológica não se reduzem a um mero 
fenômeno redutor do custo da obra. Embora, essa seja uma face presente e 
sempre pronunciada pela documentação coeva. 

Para Nathan Rosenberg, inúmeros historiadores focalizam seus 
estudos acerca do progresso técnico, privilegiando a seguinte questão: Quem 
fez primeiro? Essa abordagem, por sua vez, silencia o processo extremamente 
dinâmico da difusão de tecnologia. Este, notadamente, atrelado à 
movimentação geográfica de trabalhadores especializados. Segundo David 
Landes, a transferência das técnicas, durante o período da Revolução 
Industrial, entre a Inglaterra e as regiões do continente (França, Bélgica, 
Prússia) ocorreu de modo lento e com algumas dificuldades devido à proibição 
da emigração de artesãos ingleses até 1825 e da transferência de 
equipamentos e das grandes invenções têxteis até 1842: 
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Em 1825, devia haver uns 2 mil – ou talvez mais – 
operários especializados ingleses no Continente. Do 
mesmo modo, embora nunca venhamos a saber com 
precisão qual a quantidade de máquinas que atravessou 
a Mancha ilegalmente (...) as fontes de consulta sobre 
os países continentais estão repletas de indícios da 
aquisição e instalação exitosas de equipamentos 
britânicos. (...) A crescente independência tecnológica 
do Continente decorreu, em grande parte, da 
transmissão homem a homem das habilidades no local 
de trabalho. De menor importância imediata, porém de 
maior significação a longo prazo, foi o treinamento 
formal de mecânicos e engenheiros das escolas técnicas 
(LANDES, 1994: 155 e 157). 

Deve-se acrescentar que, quando se defronta com uma sociedade 
escravocrata, com baixo índice de alfabetização, baixo número de graduados 
em Engenharia, a circulação de indivíduos especializados e as formas de 
transmissão do conhecimento adquirem uma importância sui generis:  

O processo de difusão, via de regra, depende de uma 
seqüência de melhoramentos nas características de 
desempenho de uma invenção, de sua modificação e 
adaptação graduais para adequar-se às necessidades ou 
demandas específicas de vários nichos de mercado e da 
disponibilidade e introdução de insumos 
complementares que tornam mais útil uma invenção 
original (ROSENBERG, 2006: 44). 

O escopo documental permite-nos avançar e lançar questões acerca 
da complexidade do processo de difusão do método construtivo lattice. 
Pretende-se contribuir para uma análise das práticas, examinando as relações 
dos indivíduos com a estrutura administrativa da província, assim como os 
vínculos, conflitos e escolhas estabelecidos entre os atores. Selecionamos para 
analisar as questões relativas à difusão da técnica lattice, o processo referente 
à reconstrução de uma ponte sobre o rio Preto, situada na divisa de Minas 
Gerais com o Rio de Janeiro, numa estrada interprovincial, que ligava a Vila de 
Ayuruoca à Resende na província do Rio de Janeiro. Observar-se que tal 
processo integra um banco de dados, que alcança o volume de 22.000 
documentos, compreendendo a construção de pontes e estradas na província 
de Minas Gerais entre 1840 e 1889. O gráfico abaixo revela a distribuição 
qüinqüenal da documentação contida no banco de dados, demonstrando uma 
sincronia entre os movimentos de ascensão e queda do número de 
documentos produzidos para pontes e estradas. Entretanto, é notável o 
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predomínio quantitativo de documentos acerca da conservação, reconstrução 
e construção de pontes1.  

 
Fonte: Banco de dados dos processos de construção de pontes e estradas, 1840-1889. 

  

ECONOMIA E O UNIVERSO FISCAL: UMA PONTE MERCANTIL ENTRE MINAS 
GERAIS E O RIO DE JANEIRO 

Em dezembro de 1860, o administrador da Recebedoria da Bocaina 
do Rio Preto em uma carta enviada ao presidente da província relatava a 
queda da ponte sobre o rio Preto, tornando incomunicável a ligação 
interprovincial entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro:  

 (...) no dia 18 do corre mês pelas 6 ou 7 horas da manhã 
houve uma enxente tão forte que conduzio todo o 
engradamento e alguns esteios da Ponte sobre o Rio 
Preto no lugar denominado o Vieira estrada que segue 
para a cidade de Rezende, e a Corte do Rio de Janeiro, e 
ficando assim esta estrada incomunicável com a Prova 
do Rio e sofrendo esta Recebedoria um grande 
desfalque em suas rendas (...) (APM, SPOP 3-6 Caixa 47, 
doc. 08/03). 

 Assim como o administrador da Recebedoria, a Mesa das 
Rendas enviara comunicado para a presidência da província. Em ambos os 
comunicados ficaram evidentes a preocupação com a arrecadação fiscal 
proveniente da circulação de bens e pessoas:  

 

                                                                 
1 Para compreender e analisar a dimensão dos dados quantitativos e qualitativos dos 
processos de pontes e estradas contidos no banco de dados, ver: BARBOSA, Lidiany 
Silva. 2011. Tropas e ferrovias em uma província não-exportadora: Estado, elites 
regionais e as contradições da política dos transportes no início da modernização – 
Minas Gerais, 1835-1889. Doutorado. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  
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(...) communicou-me o Administrador da Recebedoria 
da Bocaina do Rio Preto o estrago que soffrera a ponte 
sobre o aquelle Rio, em o lugar denominado Vieira em 
conseqüência de huma enchente, que levara todo o 
engradamento superior, e alguns esteios, ficando assim 
deserta a estrada que d’alli segue para o Rio de Janeiro, 
e Cidade de Rezende. Este estado de cousas trará 
infallivelmente o decrescimento das rendas publicas. 

A incidência da argumentação fiscal e de cunho financeiro para a 
importância da referida ponte se torna pertinente à medida que 
compreendemos o funcionamento fiscal da província e os mecanismos 
geradores de receita. No que tange aos elementos fiscais da província de 
Minas Gerais, as taxas itinerárias, imposto incidente sobre a circulação de 
pessoas e mercadorias, constituíram-se um dos principais instrumentos de 
receita do orçamento provincial. Em 1840, nota-se a existência de 23 
recebedorias, órgão responsável pela cobrança das taxas itinerárias, sendo 
algumas destas situadas na divisa da província de Minas Gerais com o Rio de 
Janeiro. Essas taxas itinerárias, também denominadas de taxas de barreira, 
tiveram por finalidade, em determinados períodos, gerar receita para a 
conservação de estradas como, por exemplo, demonstra a cobrança da 
primeira taxa de barreira que entrou em vigor no ano fiscal de 1838/39. 
Observa-se que parte de tal receita seria destinada para a reconstrução da 
estrada do Paraibuna, compreendendo o trecho entre Barbacena e a divisa do 
Rio de Janeiro (RESTITUTTI, 2009: 120). Nesse sentido, a melhoria das 
condições de trânsito, mormente o aperfeiçoamento construtivo de pontes e 
estradas, representava para a província maior volume de receita para os 
orçamentos anuais1

Ademais, cabe salientar que o sal era um dos principais artigos de 
importação da província de Minas Gerais e havia se tornando isento do 
pagamento de direitos de entrada desde 1821 (RESTITUTTI, 2009: 121/122). 

.  

                                                                 
1 O Ato Adicional de 1834 permitiu uma relativa autonomia das províncias sobre a 
tributação, obras públicas, força policial. De tal modo que o governo provincial 
dispunha de autonomia financeira para decidir acerca dos investimentos em áreas 
estratégicas para a expansão econômica. O governo provincial tivera o papel de 
controlar o poder local, sobretudo, da Câmara Municipal, uma vez que todos os atos do 
órgão municipal deveriam ser aprovados pela Assembléia Provincial. Também 
instituída pelo Ato Adicional (1834), as Assembléias Legislativas Provinciais legislavam 
sobre os impostos e a distribuição das rendas arrecadadas. Em vista da autonomia 
tributária provincial o governo central evitava o surgimento de movimentos 
separatistas, transferia para a província os impostos internos, tornava eficiente a 
arrecadação e o gasto (receita/despesa) e desonerava o tesouro central. Ver: 
DOLHNIKOFF, Miriam. 2005. O pacto Imperial: origem do federalismo no Brasil do 
século XIX. São Paulo: Globo. 
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Tal mercadoria era um dos componentes das trocas comerciais entre a Vila de 
Ayuruoca e Resende. Daí o interesse em manter os fluxos de pessoas e 
mercadorias entre as localidades. Em outro documento assinado por diversos 
moradores (lavradores, negociante), provavelmente, do final da década de 
1870 e início da década seguinte, fornece subsídios para compreender essas 
relações mercantis entre Ayuruoca e Resende: 

 (...) lavradores e negociantes moradores no termo da 
Ayuruoca désta Prova (...) procurão o mercado da 
Cidade de Rezende, para venda de seus productos e 
abastecimento do que lhes é mister dos generos de 
exportação para seu comsummo e especialmente do sal 
que forma a base do Commercio dos tropeiros que 
habitão estes lugares o que por elles commercião (APM, 
SPOP 3-6, Caixa 47, doc. 22-01). 

Em assim sendo, a reconstrução da ponte do Vieira sobre o rio Preto, 
na estrada da Bocaina, revela uma realidade entrecruzada de diversos 
elementos: i) a circulação mercantil e as trocas comerciais no âmbito 
interprovincial (Minas Gerais-Rio de Janeiro), mormente entre a Vila de 
Ayuruoca e Resende; ii) o universo fiscal, responsável por gerar receitas para a 
província, presente nas solicitações do Administrador da Recebedoria da 
Bocaina e da Mesa das Rendas; iii) uma estrutura organizacional da província, 
sobretudo, no que tange à atuação de diversos engenheiros. 

A ENGENHARIA, OS ENGENHEIROS E A REPRESENTAÇÃO 
CARTOGRÁFICA DE AYURUOCA E RESENDE, SEGUNDO UM MAPA DE 
1865 

As múltiplas ligações comerciais entre as diferentes regiões de Minas 
Gerais e o Rio de Janeiro são aspectos já enfatizados pela historiografia 
econômica e demográfica (LENHARO, 1979) (FRAGOSO, 1998). Todavia, tais 
estudos pouco revelam sobre a dinâmica do universo construtivo de pontes e 
estradas interprovinciais, notadamente entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. 
Em face à ausência de trabalhos sobre as vias de comunicação em Minas 
Gerais, cabe ressaltar que no ano de 1835 foram definidas as atribuições 
técnicas e administrativas da Inspetoria Geral de Estradas, bem como a 
promulgação de um plano viário para a província1

                                                                 
1 Houve em Minas Gerais a promulgação de três planos viários (1835, 1864 e 1871), 
ver: GODOY, Marcelo Magalhães; BARBOSA, Lidiany Silva. 2008. Uma outra 
modernização: transportes em uma província não-exportadora – Minas Gerais, 1850-
1870. Economia e Sociedade, Campinas, v. 17, n.2, pp.340/345. 

. Em 1866, a Inspetoria Geral 
de Estradas foi substituída pela Diretoria Geral das Obras Públicas, cuja 
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finalidade era administrar, fiscalizar e executar obras públicas1. Segundo um 
relatório da Seção Técnica datado de 1866, a Diretoria Geral das Obras 
Públicas era composta pelo seguinte quadro de funcionários2

As atividades desenvolvidas pelo engenheiro Gerber, natural do 
Reino de Hanover, lhe proporcionaram prestígio junto ao corpo administrativo 
provincial dado à ascensão, em 1866, ao cargo de engenheiro-chefe da 
província de Minas Gerais. As atribuições dos engenheiros provinciais 
englobavam não somente a construção de estradas e pontes, mas também a 
confecção de mapas e plantas, a conservação e construção de igrejas, teatros, 
cadeias e câmaras municipais

:   

1 Engenheiro Chefe, 5 Engenheiros, 1 Desenhador 
copista, 2 Amanuenses e 1 Guarda archivista. O Dor 
Henrique Gerber, nomeado Engenheiro Chefe (...) 
assumio a direcção d’esta Secção. (...) Os serviços 
prestados pelo Dor Gerber á Provincia de Minas, 
especialmente na direcção da Secção Technica são 
bastante conhecidas por V.S.a que tem apreciado a 
inteligente dedicação com que tem desempenhado suas 
obrigações já como Engenheiro da Provincia, já como 
chefe da Secção Technica, mostrando se sempre 
profundo theorico e abalizado practico (APM, SPOP 3-1 
Caixa 2).  

3

                                                                 
1 Cf. BARBOSA, Lidiany Silva. Tropas e ferrovias em uma província não-exportadora: 
Estado, elites regionais e as contradições da política dos transportes no início da 
modernização – Minas Gerais, 1835-1889. Doutorado. Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  
2 Em 1846, por exemplo, a província de Pernambuco também criou um órgão 
destinado às obras públicas: a Administração Geral das Obras Públicas, que contava 
com dezoito funcionários (engenheiros, inspetores de estradas, desenhistas, 
almoxarife e escriturário) (DOLHNIKOFF, 2005: 175/181). No ano de 1835, a província 
de São Paulo instituiu o Gabinete Topográfico, tendo por objetivo formar topógrafos e 
engenheiros de estradas no período de dois anos, nos quais eram lecionadas noções de 
Aritmética, Topografia, Trigonometria, Mecânica, Física e de construção de Pontes e 
Calçadas (TELLES, 1994: 114). 

.  

3 Em 1867, um inventário realizado pela Repartição de Obras Públicas de Minas Gerais 
levantou o número de plantas existentes na referida Repartição e confirmou a notória 
concentração de plantas relacionadas à infra-estrutura viária. Temos, assim, a presença 
expressiva de plantas referente a pontes, alcançando o percentual de 48,9% da 
totalidade de 327 plantas pertencentes à Repartição de Obras Públicas, ou seja, 160 
plantas. As plantas pertencentes à Repartição são indícios das atividades desenvolvidas 
pelos engenheiros e da concentração de trabalhos em determinadas áreas, que 
englobam recolhimento de dados in loco, desenvolvimento de atividades em escritório 
e utilização de instrumentos científicos. Baseando-se no percentual agregado de 
plantas de pontes (160 plantas) e estradas (75 plantas), pode-se concluir que, 
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 Para compreender e analisar a construção da ponte lattice 
sobre o rio Preto optamos por utilizar uma representação cartográfica datada 
de 1865, cuja autoria é referendada ao engenheiro Aroeira e ao desenhador-
copista João R. Duarte, visando salientar três aspectos: 1) o interesse em 
mapear as recebedorias da província de Minas Gerais; 2) as linhas dos 
Correios, mormente as linhas estabelecidas a partir da Vila de Ayuruoca e de 
Resende; 3) perceber as linhas dos Correios como expressivos indícios de 
ligações comerciais e da complexidade da circulação de pessoas e 
informações1

                                                                                                                                              
aproximadamente, 72% dos trabalhos técnicos da Repartição eram direcionados para a 
infra-estrutura viária. Os dados restantes da relação de plantas denotam presença 
quase igualitária entre as plantas Geográficas e Topográficas (39 plantas, percentual de 
11,9%) e as destinadas para edifícios (36 plantas, percentual de 11,0%). Soma-se a 
esses dados, por fim, plantas referentes às obras hidráulicas (17 plantas, percentual de 
5,1%). (APM, SPOP 3-4, Caixa 04, doc. 10/01).   
1 Segundo Mario Rodarte, na medida em que há relação econômica entre duas cidades, 
essas também são forçadas a outras formas de comunicação. No século XIX, a 
condução das cartas entre cidades eram efetivadas a cargo da iniciativa privada dado 
que os serviços dos Correios eram subdivididos em “linhas” arrematadas em um 
sistema de leilão. As solicitações para a criação das agências de Correios eram feitas 
pelas Câmaras Municipais, que legitimavam a existência de uma agência local em vista 
do aumento da população e do comércio. O número de agências dos Correios 
apresentou uma tendência de crescimento entre o ano de 1830 e 1870, saltando, 
respectivamente, de 18 para 123 agências. Sobre os Correios em Minas Gerais, ver: 
RODARTE, Mario. 1999. O caso das minas que não se esgotaram: a pertinácia do antigo 
núcleo central minerador na expansão da malha urbana da Minas Gerais oitocentista. 
Dissertação. Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte. 

. 
A cartografia é uma importante fonte documental para a História. 

Contudo, deve-se estar atento à especificidade dessa fonte, posto que a 
representação cartográfica revela um conjunto de signos e símbolos:  

Ao longo do tempo, as técnicas de desenho, impressão 
e gravação variaram e seu estudo fornece inúmeras 
informações sobre as formas de produção, reprodução 
e distribuição desses documentos. Outro aspecto que o 
estudo da cartografia permite é a análise da formação e 
da consolidação de um território, como ele foi 
compreendido e ocupado ao longo do tempo, o que só 
pode se desvelar ao estudioso se ele estiver de posse de 
outras ferramentas de análise pertencentes a outras 
ciências como a História (FURTADO, 2010: 25). 
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O termo território deve ser compreendido como um artefato cultural, 
produzido através de complexas interações e por diversos atores sociais. A 
cartografia se torna um conjunto documental, no qual se expressa distintos 
elementos constitutivos da territorialidade, ou seja, um artefato social, uma 
construção histórica, resultante da ação humana (BUENO; FERLINI; KANTOR, 
2009: 11/15). A produção cartográfica também envolve as concepções de 
mundo, as convenções, os códigos de representação de cada período, a 
utilização de instrumentos científicos. O Engenheiro apropria-se do espaço, 
nomeia, indica a hierarquia de Vilas, Arraiais, Cidades e delimita as divisas e os 
limites do território: 

Longe de serem uma reprodução fidedigna do real, 
mapas são representações. A transposição dos 
levantamentos de campo para o papel implica a 
representação gráfica da natureza por meio de uma 
série de convenções e códigos de representação 
(BUENO, 2004: 194). 

 
Mapa 1 - Mappa das Colletorias, Recebedorias e seos estravios, Linhas de Correios e 
suas ramificações da Província de Minas Geraes, coordenado pela carta geographica da 
mesma Província e documentos obtidos nas respectivas Repartições, por João R. 
Duarte, dezenhador copista da Directoria Geral de Obras Públicas sob a imediata 
inspecção do Sr. Engro Aroeira, em junho de 1865. Arquivo Público Mineiro, Belo 
Horizonte. 
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Mapa 2 - Excerto do Mappa das Colletorias, Recebedorias e seos estravios, Linhas de 
Correios e suas ramificações da Província de Minas Geraes, coordenado pela carta 
geographica da mesma Província e documentos obtidos nas respectivas Repartições, 
por João R. Duarte, dezenhador copista da Directoria Geral de Obras Públicas sob a 
imediata inspecção do Sr. Engro Aroeira, em junho de 1865. Arquivo Público Mineiro, 
Belo Horizonte. 

 
Defrontamos com uma representação cartográfica extremamente 

singular, visto que a confecção do mapa revela um interesse do corpo técnico 
provincial em diagnosticar os principais traços da circulação de pessoas, 
mercadorias e informações da província de Minas Gerais. As linhas dos 
Correios foram delineadas e representadas pelos traços contínuos em cor 
vermelha. Deste modo, temos duas linhas dos Correios partindo da Vila de 
Ayuruoca: uma em direção à cidade de São João d’el Rey e outra para a Vila de 
Baependi. Por outro lado, nota-se uma linha do Correio entre a Vila de 
Resende na província do Rio de Janeiro e o Arraial de Pouso Alto em Minas 
Gerais. Embora não haja uma linha do Correio direta entre a Vila de Ayuruoca 
e a Vila de Resende, a solicitação elaborada pela Câmara Municipal de 
Ayuruoca devido à queda da ponte sobre o rio Preto, em janeiro de 1861, 
revela a presença de trocas comerciais entre Resende e a Vila de Ayuruoca:   

A Camara compenetrada do interesse publico 
reconhece que a falta desta Ponte priva toda a 
comunicação do comercio com a Prov.a do Rio, 
principalm.e com o municipio de Resende; e por que lhe 
faltam recursos pecuniários para remediar tão grande 
falta, recorre a VExa esperançoza de alguma providencia 
a prol do interesse publico (APM, SPOP 3-6, Caixa 47, 
doc. 08/08).  

Pode-se afirmar que as ligações dos correios fornecem indicativos 
que não tão somente a Vila Ayuruoca teria interesse em manter fluxos 
comercias e relações com a Vila de Resende.  
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DUAS PROPOSTAS PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO VIEIRA 
SOBRE O RIO PRETO 

O primeiro parecer do engenheiro Henrique Gerber fornece um 
diagnóstico crítico acerca da relevância da ponte sobre o rio Preto na estrada 
da Bocaina, assim como evidência um relativo conhecimento da região e de 
determinado indivíduo hábil para analisar o estado de ruína da referida ponte. 
Tal conhecimento foi expresso na indicação do cidadão Antonio de Alcantara 
Fonseca Guimarães à época camarista da Vila de Ayuruoca: 

A ponte sobre o Rio Preto no lugar denominado o Vieira 
acha se collocada na estrada que dos Municipio da 
Ayuruoca se dirige ao do Rezende, passando pela 
recebedoria e arraial da Bocaina do Rio Preto. Fica esta 
estrada cerca de duas leguas distante da do Passa Vinte 
e parallela a esta; a queda da ponte do Vieira portanto 
não pode fazer tão grande falta; obriga apenas as 
tropas a abandonar essa estrada da Bocaina, que alem 
disso se acha em pessimo estado, e a procurar a do 
Passa Vinte, a qual – se bem comprehende as vistas do 
Exmo Governo – justamente foi construida com o fim de 
chamar a si todo o transito das estradas circumvisinhas, 
e era uma condição expressa dos respectivos contractos 
(celebrados já em 26 de Abril de 1859), que os 
emprezarios dessem transito nesta estrada no mais 
curto espaço de tempo possivel ou pelo alinhamento 
novo ou pela privada ja existente. (...) Consta-me que a 
ponte ja há algum tempo se achava bastante arruinada 
e é obra muito ordinaria. Se VExa julgar necessaria uma 
informação mais exacta, tomo a liberdade de propor a 
VEx de pedil-a do cidadão Antonio de Alcantara Fonseca 
Guimarães, o qual é morador da freguesia da Alagôa 
(uma das povoações mais interessadas na estrada da 
Bocaina) e camarista da Villa da Ayuruoca (...) (APM, 
SPOP 3-6 Caixa 47, doc. 08/01). 

 Contudo, neste primeiro parecer do engenheiro, datado de 
janeiro de 1861, não há nenhuma menção à possibilidade de construção da 
dita ponte através da técnica lattice, e sim uma indicação para a  utilização da 
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estrada do Passa Vinte em detrimento da estrada da Bocaina, na qual se 
encontrava a ponte sobre o rio Preto1

A Camara Municipal da Villa d’Ayuruoca tem a honra de 
passar as mãos de V.Exa o orçamento da ponte sobre o Rio 
Preto na estrada que da Bocaina se dirige a Cide de Resende, 
e bem assim a planta da mma ponte, que deve ser construida 
acima da antiga 15 braças. A quantia orçada de 4:000$000 é 
indispensavel, por que da antiga nada ficou que se possa 
approveitar (APM, SPOP 3-6, Caixa 47, doc. 08-13)

.  
Se, por um lado, nota-se no parecer uma ausência de interesse em 

reconstruí-la através da técnica lattice, por outro, após a entrega da planta e 
orçamento para a reconstrução da referida ponte elaborada, em abril de 
1861, pelo cidadão Antonio de Alcantara Fonseca Guimarães, o engenheiro 
Gerber assumiu uma posição completamente distinta. Segundo o orçamento 
de Antonio de Alcantara, o valor total da reconstrução alcançava a quantia de 
quatro contos de réis e também seria reconstruída a uma distância de quinze 
braças em relação à posição da antiga ponte: 

2. 

 
Planta 1 - Planta da ponte sobre o rio Preto, elaborada pelo cidadão Antonio de 
Alcantara Fonseca Guimarães (1861). Arquivo Público Mineiro, SPOP 3-6, Caixa 47, doc. 
08/47. 

 

                                                                 
1 A estrada do Passa Vinte foi posta em arrematação no ano de 1859, sendo o 
orçamento da obra de 502:330$400 de réis e a extensão total da estrada de 16.488 
braças, aproximadamente, 36 quilômetros. O orçamento era de autoria do engenheiro 
Henrique Dumont. Segundo o edital da mesma estrada, durante o período de 
arrematação, os engenheiros Henrique Dumont e Francisco Mariano Halfeld prestaram 
aos interessados, em vista das plantas, orçamentos, e tabellas de aterros, desaterros e 
declividades, as informações e esclarecimentos que lhes foram solicitados (APM, SPOP 
3-4, Caixa 7).  
2 A ponte seria erguida a quinze braças de distância da antiga, ou seja, 33 metros.  
Sobre as transformações do sistema de pesos e medidas do século XIX, ver: BELLO, 
Modesto de Faria. 1882. Tabellas do novo systema de pesos e medidas e 
principalmente da reducção das antigas medidas agrárias às do systema métrico e vice-
versa. Rio de Janeiro: Typographia de Adolpho de Castro & Cia.  
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Nota-se que junto ao orçamento também fora encaminhada ao 
presidente da província a planta confeccionada por Antonio de Alcantara. A 
planta e orçamento, por sua vez, chegaram ao conhecimento do engenheiro 
Gerber, permitindo-o analisá-las e, em decorrência de tal fato, propor a 
reconstrução da mesma através da técnica lattice: 

O projecto da ponte feito pelo Cidadão Antonio da 
Alcantara Fonseca Guimarães é de solida construcção e 
os preços das madeiras por elle orçados acho razoaveis; 
todavia não é, no meo fraco entender, esta construção 
a mais propria, porque consume inutilmente uma 
immensa quantidade de madeiras grossas, cujo valor só 
no referido orçamento sobe a mais de 3:000$000. Não 
só para evitar este inconveniente, isto é: para 
economisar na despeza, como tambem no mesmo 
tempo ganhar outras não pequenas vantagens, tenho 
organisado um novo projecto, que ora tenho a honra de 
submetter á illustrada consideração de VExa. 
Comparando este meo plano com o do Senr Alcantara, 
devo apontar as seguintes differenças a favor do 
primeiro: 10 – Em lugar de descansar sobre 3 ordens de 
esteios que dividem a ponte em 4 lanços, acha-se no 
meo projecto a ponte construida de um lanço só de 132 
palmos, deixando assim as aguas do rio correr 
desempedidamente. A construcção que foi preciso 
escolher para este grande lanço, é a de 
“engradamento” ( em inglez: Lattice-work). 20 – As duas 
grades, que formão para assim dizer as duas vigas 
principaes da ponte, são somente construidas de 
pranchões de mui limitadas dimensões; e ao passo que 
o projecto do Sr. Alcantara exige 7350 palmos cubicos 
de madeira de um valor de 3:000$000, o meo apenas 
precisa de 3427 palm. cub., ou menos da metade, em 
um valor de 1:134$000. A ponte de engradamento alem 
disso não precisa de guarda-mãos especiaes, servindo 
as mesmas grades de parapeito. 30 – Para evitar o 
grande inconveniente que offerecem os encontros da 
ponte do Sr. Alcantara, os quaes não são senão 
baluartes de madeira, projectei dous encontros de 
pedra, que não deixarão de contribuir essencialmente 
para a solidez e duração da obra. 40 – A construcção das 
grades, que deve ser inteiramente feita em terra, é 
facillima, e sua collocação se faz por meio de tripeces 
ou esteios provisorios, e nada tem de embaraçado. 
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Evita-se totalmente o difficil affincamento dos esteios. A 
construcção desta ponte de engradamento seria, se 
VExa  ordenar a sua execução, a primeira nesta provincia 
( exceptuando-se as que se achão na estrada União e 
Industria), e poderia-se talvez encontrar o embaraço, de 
não achar-se carpinteiro, que se animasse a 
emprehendel-a. Considerando porem o progresso, que 
deve resultar da applicação de construções novas, que, 
sendo mais conformes ao preceito da arte, do que as 
pesadas e rusticas construcções de outr’ora, rendem o 
seu tributo simultaneamente á civilização e á economia 
dos dinheiros publicos, - considerando isto digo – não 
será fora de propósito, fazer pelo menos um ensaio, e 
julgo esta occasião uma das mais opportunas, porque o 
Sr. Alcantara, é profissional muito illustrado, e não 
duvido, que se prestará á execução da obra. Para 
prevenir porem a todas as duvidas, que podião nascer 
de um imperfeito entendimento da planta, tomo a 
liberdade de propor a VExa, que me ordene de mandar 
fazer um modello da ponte, que aqui no Juiz de Fora 
não pode custar mais de 50 a 60$000 réis, e em vista 
delle qualquer carpinteiro habil executará a ponte 
(APM, SPOP 3-6, Caixa 47, doc. 08/18). 

 
Quadro comparativo acerca das duas propostas de reconstrução da ponte 
sobre o rio Preto 

Proponente Ocupação Obra Proposta 
Quantidade  
de madeira 

Vantagem 
comparativa 

Capacidade 

Antonio de 
Alcantara 
Fonseca 

Guimarães  

Membro 
da 

Câmara 
da Vila de 
Ayuruoca 

Ponte 
sobre 
o rio 
Preto. 

4 vãos, 
sustentada 
por 3 
esteios. 

7350 palmos 
cúbicos  

    

Henrique 
Gerber 

Engenheir
o da 

província 
de Minas 

Gerais 

Ponte 
sobre 
o rio 
Preto. 

Um grande 
vão de 132 
palmos, em 
torno de 29 
metros, 
edificado 
através da 
técnica 
lattice. 

3427 palmos 
cúbicos  

Permite com 
que as águas 
do rio corram 

sem 
impedimentos.  

Calculada para 
suportar com 

decupla 
segurança um 
peso de 2178 

arrobas. 

Fonte: APM, SPOP 3-6, Caixa 47, doc. 08/18, doc. 08/23. 
 
A proposição de Henrique Gerber foi aceita e autorizada pela 

presidência da província. Em assim sendo, o engenheiro Henrique Gerber 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Arte, Ciência e Tecnologia na História - 1712 - 

construiu um modelo da ponte lattice para ser entregue ao encarregado da 
obra. O referido modelo, assim como o orçamento foram os meios utilizados 
para a transmissão do conhecimento técnico. Com o apoio do modelo e do 
orçamento e utilizando-os como referência, o encarregado Antonio de 
Alcantara Fonseca Guimarães iniciou a edificação da dita ponte.   

Ao engenheiro ficou a incumbência de fiscalizar, acompanhar o 
andamento da obra e produzir pareceres técnicos a fim de mensurar e analisar 
o grau de adequação entre o projeto proposto (orçamento e planta) e a 
execução. De modo geral, os pareceres emitidos pelos engenheiros tiveram 
por objetivo não tão somente dimensionar o andamento das obras viárias, 
mas se posicionar a favor ou contra a liberação de verbas para o pagamento 
das obras, geralmente, dividida em três parcelas (APM, SPOP 3-6, Caixa 47, 
doc. 08-25). Ou seja, para a liberação de cada parcela era emitido um parecer 
técnico, fornecendo expressivos indícios das relações, conflitos e trocas 
estabelecidas entre os engenheiros e o encarregado da obra. Durante a 
reconstrução da ponte do Vieira dois engenheiros deslocaram-se em direção à 
obra e produziram pareceres: 1) engenheiro Henrique Gerber; 2) engenheiro 
Modesto de Faria Bello1

La palabra tecnología (...). Se utilizó por primera vez en 
un texto de José Bonifacio de Andrada e Silva, científico 
y, posteriormente, político de notable actuación en el 
nacimiento de Brasil como país independiente a 
comienzos del siglo XIX (1822). También la utiliza el 
portugués Silvestre Pinheiro Ferreira, profesor en Río de 
Janeiro en la misma época, pero José Bonifácio casi no 
la cita; asocia la tecnología a la cuestion de la unión de 
teoria y práctica (GAMA, 1987: 110) 

.  

ENTRE A TÉCNICA E A TECNOLOGIA: O UNIVERSO DA PRÁTICA 

Pretende-se, nesta última secção ressaltar a dinâmica construtiva. 
Para tanto, direcionamos algumas considerações acerca de dois termos: a 
técnica e a tecnologia. Em relação aos termos citados, atenta-se que, para Ruy 
Gama, no período anterior ao século XIX, o termo técnica era denominado 
através da palavra arte, proveniente do latim ars-artis e chegou às línguas 
européias modernas com o sentido de habilidade. Na língua portuguesa a 
palavra tecnologia surgiu no século XIX: 

  

                                                                 
1 O engenheiro Modesto de Faria Bello teve uma longeva atuação dentro da estrutura 
provincial responsável pelas obras públicas. Os primeiros registros de sua atuação 
como engenheiro surgiram na década de 1860. Porém, sabe-se que o mesmo se 
aposentou em julho de 1886, recebendo um ordenado de 3:650$000 (Livro da Lei 
Mineira, 1886,  n°3394, artigo único).  
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Para Ruy Gama, é necessário compreender que a técnica e a 
tecnologia são processos simultâneos no tempo e espaço.  A tecnologia coloca 
em evidência o universo da prática, das operações técnicas, das ferramentas, 
dos materiais, dos custos e dos tempos de trabalho. As técnicas, por outro 
lado, estão associadas à habilidade do executor, transmitidas de forma oral, 
assim como através do uso dos instrumentos e ferramentas (GAMA, 1986: 
30/31)1

De fato, é extremamente difícil estabelecer uma periodização acerca 
do surgimento da técnica ou da tecnologia. Contudo, pode-se afirmar que em 
diversos casos a manifestação de ambas se realizou em um espaço coetâneo à 
medida que encontramos indícios da presença tanto da técnica quanto da 
tecnologia ao lançarmos luz sobre as práticas e a multiplicidade de relações 
dos indivíduos envolvidos na construção da ponte lattice sobre o rio Preto. 

: 

En resumen, las actividades “artesanas” subsisten 
incluso después de la aparición de la tecnología, 
coexistiendo con ella. Estos quiere decir que la historia 
que se pretende construir debe señalar esa duplicidad. 
Se deben emplear los términos de Historia de la Técnica 
y de la Tecnología, o ajustarse a una denominación más 
sintética, más extensa, como lo sería el título de Historia 
de la Técnica, considerando la Tecnología como forma 
histórica más reciente de sistematización, 
racionalización, experimentación y, por eso mismo, más 
científica de los conocimientos técnicos. (GAMA, 1987: 
114).  

                                                                 
1 Em outra perspectiva, o autor Milton Vargas afirma que a tecnologia no Brasil se 
desenvolveu em duas etapas. A primeira etapa foi caracterizada por uma “tecnologia 
implícita” presente nos ensinamentos recebidos pelos engenheiros e aplicada nos 
projetos construtivos de pontes e estradas de ferro a partir da fundação da Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro (1874).  Já a segunda etapa tecnológica ocorreu na 
década de 1920 com a criação de Laboratórios de Ensaios de Materiais na Politécnica 
de São Paulo. Isto é, uma divisão que ressalta a presença de uma tecnologia implícita e 
outra explícita com aplicações da ciência aos problemas técnicos. Cf. VARGAS, Milton. 
1994. Para uma filosofia da tecnologia. São Paulo: Editora Alfa-Omega, pp. 201-206. 
Para Nathan Rosenberg, é errôneo acreditar que a tecnologia é uma mera aplicação do 
conhecimento científico: “o conhecimento tecnológico foi por muito tempo adquirido 
e acumulado de modo empírico e rudimentar (...)” (ROSENBERG, 2006: 218). David 
Landes tece o seguinte comentário sobre a tecnologia no século XIX: “Em meados do 
século, a tecnologia ainda era essencialmente empírica, e o treinamento no exercício 
da tarefa era, na maioria dos casos, o metodo mais eficaz de transmitir os 
conhecimentos. Mas, depois que a ciência começou a se antecipar à técnica – e ela já o 
estava fazendo, em certa medida, na década de 1850 -  a instrução formal tornou-se 
um grande recurso industrial (...)” (LANDES, 1994: 158). 
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Prioriza-se, assim, a investigação do processo de difusão de uma invenção 
mais do que as suas origens regionais e/ou nacionais, analisando o particular 
significado histórico da difusão de uma tecnologia, as correlações com a 
sociedade e a dinâmica do processo de trabalho.  Em assim sendo, nota-se 
que apesar da presença dos engenheiros e das instruções técnicas fornecidas 
(planta, orçamento, contato oral entre engenheiro e encarregado) houve 
diferenciações entre o orçamento inicial e o custo final da obra, bem como 
alterações realizadas pelo encarregado da obra, Antonio de Alcantara, que 
não seguiram o projeto, efetuadas sem o consentimento e autorização dos 
engenheiros, como observou o engenheiro Gerber, tendo como base o 
relatório do engenheiro Modesto de Faria Bello1

 (...) officio do Engenheiro Bello de 20 do mez passado, 
respeito da ponte do rio Preto no lugar chamado Vieira. 
Pelo dito officio collige-me quaes são as faltas que o 
emprezario commetteo na execução do meo plano, e 
outro estas são as mais essenciaes: 1° Deo elle ás cintas 
superiores apenas uma secção de 168 pollegadas 
quadradas em lugar de 192 como exige a planta; 2° Não 
trocou as juntas das cintas como se lembrou a elle na 
observação final do orçamento; 3° Não collocou as 
chapas de ferro nas juntas das cintas de baixo; 4° 
Deixou de acabar cada gradil com meia cruzeta em 
lugar de inteira; 5° Não colocou as tesouras de vento;  
6° Parece que houve tambem uma falta na posição dos 
pés direitos. O estudo das construções de 
engradamento mostra quão prejudiciaes são as ditas 
omissões, mormente a 2°, 3° e 4°, e por conseguinte 
não é de admirar que a construção {abatesse}. Contudo 
assevera o Sr. Bello que o abatimento só teve lugar no 
gradil do juzante, o que prova ainda mais que  defeito é 
da execução, a qual neste gradil se fez com menos 
esmero do que no outro.Lamento o incidente, porque 
estou certo que o emprezario o Sr. Acantara, muito 
probo e zeloso como é, procedendo de boa fé, nunca 
pensou, que essas faltas – aparentemente 
insignificantes – pudessem ter tido tão grave alcance, e 
falla muito em seo favor a inexperiência que tinha 
(como em toda parte desta Provincia ha) na execução 
de semelhantes pontes. Devendo-se agora tratar da 

: 

                                                                 
1 Outros fatores contribuíram para a alteração do orçamento, tais como: o aumento do 
valor das ferragens vindas da Corte, do alcatrão e da alvenaria (APM, SPOP 3-6, Caixa 
47, doc. 08-30). 
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reconstrucção da ponte segundo o plano, julgo 
prudente pôr no meio do rio um pilar de 3 esteios, 
porque é impossível que mesmo relevantada a ponte 
ella jamais tenha a resistência que exige o vão de 132 
palmos, visto que muitos dos defeitos sem uma 
substituição completa do madeiramento dos gradis não 
possão ser remediados, o que importaria em uma 
despeza muito maior do que a construção desse pilar 
(APM, SPOP 3-6, Caixa 47, doc. 08-36). 

 
Tabela - Orçamento inicial e o custo final da reconstrução da ponte do Vieira (em réis) 

  
Orçamento 

inicial (1861) 
Custo final 
(1863/64) 

Acréscimo em relação 
ao orçamento de 1861 

Orçamento/ Custo da 
reconstrução da ponte do 

Vieira 
4:000$000  5:313$178 1:313$178 

Despesa com a mão-de-
obra de carpinteiros 

200$000 694$228 494$228 

Fonte: APM, SPOP 3-6, Caixa 47, doc. 08. 
 
Os acréscimos, as alterações e distorções entre o projeto inicial e a 

resultado final da dita ponte não impediram a liberação do pagamento da 
obra ao encarregado da mesma. Em termos comparativos, segundo avaliação 
do engenheiro Gerber, a ponte havia se tornado a mais barata construída com 
tal sistema na província de Minas Gerais: 

A despeza  (...) de 409$550 foi feito com uma alteração 
planejada pelo próprio emprezario antes de receber o 
Despacho de Vex. que mandou pôr uma ordem de 
esteios. Essa alteração consiste na collocação de mais 
duas fitas de pranchões nas cintas inferiores da ponte. 
Confesso francamente que esta obra foi supérflua, uma 
vez que os pussesse os esteios, mas tambem não pode 
ser prejudicial, antes contribue para a segurança. As 
intenções do emprezario erão as melhores, pois queria 
salvar a ponte de algum perigo na estação das chuvas. O 
facto é que a ponte ficou com estes dous accrescimos 
mui seguro e satisfaz a todas as exigências de uma boa 
construcção. A sua despeza que primitivamente eu 
tinha orçado em 4 contos, anda agora, é verdade, em 
$5:317$178, mas ainda assim é diminuitissima em 
comparação com outras pontes de igual extensão, e 
consegui sempre o fim que tive em vista com a 
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apresentação do plano, isto é: provar que a construção 
de pontes de engradamento é a mais econômica e mais 
adaptada para este paiz. Tomo a liberdade de lembrar a 
VEx que a ponte do Carandahy ultimamente construida 
na estrada da Corte, tendo apenas uns 50 palmos de 
vão custou mais de 7 contos de reis, ao passo que a do 
Vieira com 140 palmos de vão somente custa 5 
contos.Ainda outro exemplo mais palpavel! Com a 
ponte da Piedade construida ha pouco pelo finado 
Manuel Pereira Jor, a qual tem exactamente o mesmo 
vão de 140 palmos e é construída no mesmo systema, 
gastou a Provincia 13 contos de reis (...) hei de sustentar 
que a ponte do Vieira, comparativamente fallando, é a 
mais barata que foi feita na Provincia. 

Portanto, o processo construtivo da ponte lattice sobre o rio Preto 
permitiu dimensionar e indicar alguns aspectos, tais como: i) a 
comunicabilidade da experiência, base para o avanço científico e tecnológico, 
à medida que engloba a transmissão e a acumulação do saber; ii) dados para 
analisar a eficiência da iniciativa privada na edificação das obras públicas e a 
habilidade da mão-de-obra; iii) o aprimoramento de um sistema construtivo, 
em virtude da insuficiência das técnicas vigentes; iv) atores advindos dos 
campos disciplinares científicos como, por exemplo, os engenheiros, postulam 
determinadas proposições como universais, mas são formuladas para resolver 
questões locais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A especificidade da construção da ponte lattice situada sobre o rio 
Preto, na divisa das províncias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, entre os 
anos de 1860 e 1864, mobilizou atores específicos. Esses indivíduos 
estabeleceram informações, negociações e conflitos através de intensas trocas 
de correspondências. Estas, por sua vez, revelaram que a reconstrução da 
ponte do Vieira convergiu para uma realidade entrecruzada da economia 
regional, do arranjo fiscal da província de Minas Gerais, da circulação de bens, 
pessoas e informações e, por fim, da técnica, da tecnologia e da ciência. Esse 
estudo de caso procurou demonstrar a diversidade e riqueza das informações 
contidas no banco de dados dos processos de pontes e estradas. Contudo, na 
medida em que se realizar o avanço da pesquisa, as diversas questões aqui 
levantadas serão redimensionadas. Assim, pretende-se, lançar novas 
contribuições para a História da Engenharia e dos engenheiros, bem como 
formular novas questões acerca do universo construtivo de pontes e estradas 
no Brasil oitocentista. 
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Analisamos a trajetória de pequena companhia constituída por 

capital nacional para fornecimento de energia elétrica ao final do século XIX, 
pretendendo contemplar a formação do setor elétrico na cidade de São Paulo 
da Primeira República (1889-1930). Sua principal concorrente era a canadense 
Light and Power, iniciando suas atividades no Brasil em 1900 e cingindo os 
serviços públicos de transporte e fornecimento de eletricidade. Significou o 
fim das atividades da Companhia Água e Luz, persistindo o monopólio da Light 
and Power durante 80 anos no Brasil. 

A Light and Power atuou como empresa transnacionalizada desde sua 
formação, assumindo concessões de serviços públicos, inclusive na península 
ibérica, notadamente em Barcelona. Sinalizam-se então, verossimilhanças 
entre o processo de formação do setor elétrico paulistano com o setor elétrico 
das áreas ibéricas, tais como nacionalização em determinados momentos ou 
intensa monopolização desses mercados. 

Elegemos Portugal e Espanha com a intenção de analisarmos estas 
semelhanças e registrarmos as discrepâncias da formação do setor nesses 
países. Adotamos como principais referências Ana Cardoso de Matos para 
Portugal e Isabel Bartolomé Rodríguez para Espanha, entre outros, além de 
diversas monografias sobre a Light and Power. 

INTRODUÇÃO 

 

Reconstituímos a trajetória de pequena companhia formada por 
capital nacional para fornecimento de eletricidade ao final do século XIX, 
refletindo sobre a formação do parque elétrico na cidade de São Paulo durante 

                                                                 
1 Pesquisador bolsista apoiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo). 
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a Primeira República (1889 - 1930). A implantação de desenvolvimentos 
científicos tecnológicos nos países situados na periferia do capitalismo 
também será objeto desse estudo, compreendendo que muitas vezes são 
introduzidos por companhias transnacionais, objeto de exploração econômica 
direta.  

A canadense Light and Power foi a principal concorrente da 
Companhia Água e Luz e iniciou suas atividades no Brasil em 1.900 cingindo os 
serviços públicos de transporte e fornecimento de eletricidade nos principais 
mercados consumidores do Brasil. Resultou no fim das atividades da 
Companhia Água e Luz, mantendo a Light and Power o monopólio desses 
serviços durante 80 anos. 

A Light and Power atuou como empresa transnacionalizada desde sua 
formação, assumindo concessões de serviços públicos diretamente ou através 
de subsidiárias, na península ibérica a mais conhecida foi a Barcelona Traction. 
Sinalizam-se então, verossimilhanças entre o processo de formação do setor 
elétrico paulistano com o setor elétrico das áreas ibéricas, tais como 
nacionalização em determinados momentos ou intensa monopolização desses 
mercados em outros. Elegemos Portugal e Espanha com a intenção de 
analisarmos essas semelhanças e registrarmos as discrepâncias da formação 
do setor nesses países, durante o segundo ano do curso de mestrado. 

As pesquisas realizadas até o momento encontraram documentos 
que recuperaram em parte a existência da Companhia Água e Luz. Citaremos 
as instituições visitadas não somente em agradecimento pelo atendimento, 
mas também para informar aos leitores como aparecerão citadas no artigo. O 
Arquivo Público do Estado de São Paulo, citado no artigo como APESP; a 
Fundação Energia e Saneamento, citada como FES e o Arquivo Histórico de 
São Paulo, citado com AHSP. 

UMA COMPANHIA FORMADA POR PAULISTAS1

A dois de setembro de 1889 se dá a constituição da Companhia Luz 
Eléctrica de São Paulo, primeiro nome da Companhia Água e Luz do Estado de 
São Paulo, com capital social de oitenta contos de réis, distribuídos em 1.600 

 

Em 1886 a firma Marques, Multai & Company organizou a Empresa 
Paulista de Eletricidade, cuja operação foi iniciada em 1888 com quatro 
geradores Ganz, de Budapeste, dois de 50 kVA e dois de 200 kVA, em um total 
de 500 kVA, em usina térmica alimentada a carvão, situada à rua Araújo, 
próxima a praça da República, na então pequena cidade de São Paulo. Seu 
fornecimento limitava-se ao período do entardecer à meia-noite (SILVA, 2.002, 
p. 15) e sua concessão cobria a área correspondente ao triângulo comercial da 
capital (ruas São Bento, Direita e Quinze de Novembro), então à época a 
principal região da cidade. 

                                                                 
1 Natural do Estado de São Paulo. 
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ações. Desse montante de 1.600 ações de cinquenta mil réis cada uma, 945 
foram distribuídas à Empresa Paulista de Eletricidade, num total de quarenta e 
sete contos, duzentos e cinquenta mil réis, formalizando assim o “valor por 
que a Companhia adquire todo o activo e passivo da mesma Empreza.”1

Estabelecia a assembleia de acionistas como dirigentes da 
companhia: Victor Nothmann

 
Conforme os dois primeiros parágrafos desse estatuto, a empresa era 
constituída para estabelecer e explorar a iluminação pública e particular, por 
meio da eletricidade e aplicá-la também às indústrias.  

2

A 27 de julho de 1890, os acionistas em nova assembleia geral no 
salão do Banco de São Paulo, elevam o capital social da companhia para dois 
mil contos de réis, divididos em 40.000 ações de cinquenta mil réis cada uma. 
Estendem também os serviços da companhia, acrescentando os parágrafos 3 e 
4, que estabelecem abastecimento de água potável a povoações “deste ou 
outros Estados” e a execução de obras de saneamento de cidades e vilas.

 como presidente, Antônio Pereira de Queiroz e 
Pedro Paulo Bittencourt como diretores e Abílio A. S. Marques como gerente. 
Três integrantes para a Comissão Fiscal, sendo escolhidos Estanislau José de 
Oliveira, 2º Barão de Araraquara, cafeicultor e coronel da Guarda Nacional, 
Manoel Joaquim de Albuquerque Lins, vereador da câmara municipal de São 
Paulo de 1899 a 1901, senador e presidente do Estado de São Paulo de 1908 a 
1912 (ALVES, 1986, p. 129) e o Major Domingos Sertório, também camarista 
de São Paulo. 

3

Entre os acionistas da companhia, muitos se destacaram na história 
do município e do Estado de São Paulo. Como seria enfadonho listar todos 
aqui, apresentaremos apenas os que detinham o maior número de ações e os 
mais eminentes. Com mil ações aparecem Martin Burchard

 

4

                                                                 
1 Estatutos da Companhia Luz Eléctrica de São Paulo, 1.889, p. 3. APESP, n. 32.  
2 Imigrante alemão (? – 1.905) chega a São Paulo em 1.859, tornando-se logo 
empresário do ramo imobiliário para alguns, especulador desse mercado para outros. 
Responsável pelos primeiros loteamentos residenciais na cidade de São Paulo 
procurava atrair a elite de cafeicultores que começava a se instalar na capital. Criou 
bairros como Campos Elíseos, Higienópolis, entre outros, com as principais 
modernidades da época como luz elétrica, água encanada e rede de esgotos. Criou 
loteamentos também para estratos menos abastados da sociedade, como por 
exemplo, o da Vila Ema. 
3  Estatutos da Companhia Água e Luz do Estado de São Paulo, 1.890, p. 4. APESP, n. 32. 
4  Imigrante alemão, também empresário do ramo imobiliário, sendo sócio de Victor 
Nothmann em diversos empreendimentos. 

, Victor 
Nothmann, Carlos Teixeira de Carvalho e Martinho Prado Junior, que 
juntamente com seu irmão Antônio da Silva Prado, foi considerado o maior 
produtor de café do mundo. O advogado e político alagoano Luiz de Oliveira 
Lins de Vasconcelos com 1.700 ações e João Bricola com 1.800 ações, estavam 
dentre os maiores acionistas. Barão de Melo e Oliveira, irmão do 2º Barão de 
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Araraquara citado a pouco como integrante da Comissão Fiscal, com 940 
ações. 

Entre os que se tornariam os mais eminentes, nomes como Júlio de 
Mesquita1, com 231 ações, Cardoso de Almeida com 200, Antônio Proost 
Rodovalho Junior2 com 100, Elias Pacheco Jordão3, com 300 ações. 
Evidenciando as imbricadas relações existentes entre os fazendeiros do café e 
os burgueses citadinos. (BRESSER PEREIRA, 2002, pp. 143-64) E evidenciando 
também certa relação entre esses investidores, além dos muitos outros não 
citados aqui por deterem menos ações, e a própria situação econômica do 
período pós-republicano e as oportunidades que surgiam.4

Uma apólice de seguros da companhia datada de 25 de setembro de 
1891 mostra qual era o endereço do escritório central da companhia. Nela, a 
Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres Argos Paulista segura o 
material do escritório da Água e Luz situado à rua do Rosário, nº 2 em três 
contos de réis, contra os riscos de incêndio, raio e suas consequências.

 

5

De seu funcionamento também podemos inferir algumas outras 
considerações, baseados na documentação consultada. O combustível 
utilizado pela Companhia Água e Luz em suas usinas de São Paulo e de Casa 
Branca era de preferência o carvão, em 1898. E em flagrante contraste do 
tamanho e do consumo das duas usinas, a companhia gastou neste mesmo 
ano onze contos, seiscentos e oitenta e quatro mil réis (11.684$000) para a 
compra de carvão para São Paulo e um conto, setecentos e setenta e dois mil 
réis (1.772$000) para Casa Branca.

 Na 
última década do século XIX a Companhia Água e Luz existia de forma 
autônoma e independente, possuindo concessões para oferecer o 
fornecimento de energia elétrica nas cidades de São Paulo e de Casa Branca, 
no Estado de São Paulo e em Curitiba, no Estado do Paraná. 

6

                                                                 
1  Proprietário do jornal O Estado de S. Paulo, tradicional diário da cidade de São Paulo. 
2 Empresário, filho do pioneiro do cimento no Brasil, também fundador da Associação 
Comercial de São Paulo. 
3  Político e empresário, fundador da Vidraria Santa Marina, faleceu precocemente em 
1.901. 
4  Devido ao exíguo espaço, não podemos indicar aqui bibliografia sobre a economia do 
período e o chamado Encilhamento.  
5  Apólice de Seguros nº 1.147, de 25 de setembro de 1.891. Fundo Água e Luz, FES. 
6  Balancete de 31 de janeiro de 1.898. Fundo Água e Luz, FES. 

 
Durante a pesquisa, surgiram duas grandes divergências em relação à 

trajetória da Companhia Água e Luz: quanto ao período em que passou a ser 
controlada pela Light and Power e se em algum momento de sua existência 
pertenceu ao grupo empresarial Guinle & Cia. Devido a problemas internos de 
caixa e à fortíssima concorrência da canadense, lembramos que a Água e Luz 
já fazia e sofria concorrência da San Paulo Gas Company, a empresa tentou 
vender no mercado seus ativos, sem sucesso, conforme observamos,  
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temos, sem o mínimo resultado, envidado todos os 
esforços para vender os materiais adquiridos pela 
companhia para o estabelecimento da luz elétrica nas 
cidades de Curitiba, Estado do Paraná, e de Casa 
Branca, neste Estado; bem como os materiais nesta 
Capital existentes, para o que pela imprensa e por 
muito tempo chamamos concorrentes.1

As divergências entre os especialistas desse período versam quanto 
ao exato momento em que entra em cena o grupo fluminense Guinle & Cia. 
Nesse caso, somos apresentados ao grupo pelo historiador e ex-professor do 
Departamento de História da Universidade de São Paulo, Edgar Carone que, 
através de dois artigos na publicação Memória do Departamento de 
Patrimônio Histórico da Eletropaulo (CARONE, 1989, pp. 14-19 e 1990, pp. 38-
45), nos traz a novidade do grupo como acionista majoritário da Companhia 
Água e Luz, disputando com a Light and Power o privilégio de distribuir 
energia elétrica na cidade de São Paulo. Tornando-se, então, as concessões 
que esta detinha na cidade de São Paulo pivô de contínuas disputas que se 
estabeleceram entre o grupo canadense e o grupo do Rio de Janeiro até 1909, 
disputas que não poderão ser expostas nesse artigo.

 

2

A carta patente para o estabelecimento da The São Paulo Tramway, 
Light and Power Company foi concedida pela rainha Vitória da Inglaterra em 
07 de abril de 1899 e fixada sua sede em Toronto, Canadá, então domínio da 
coroa britânica.

 
Em contraposição, Roberto Antônio Iannone (IANNONE 2006, p. 34), 

nos apresenta a data de 1899 para a absorção da Companhia Água e Luz pela 
Light and Power, informando que através do controle acionário a canadense 
engendrava o monopólio dos serviços públicos na cidade de São Paulo, 
baseado também em autores como Edgar Egydio de Souza e Duncan 
McDowall. Como observamos na ata da assembleia de constituição da Água e 
Luz em 1890, onde a Empresa Paulista de Eletricidade repassa seus ativos e 
concessões em troca de montante substancial de ações, uma companhia 
assumindo o controle acionário de outra não era novidade. A surpresa surgiu 
em outro sentido.  

3

                                                                 
1 Reunião de acionistas, 1.890. Fundo Água e Luz, FES. 
2 Além dos artigos citados, recomenda-se também o trabalho do prof. Alexandre M. 
Saes sobre os conflitos entre o capital nacional e o capital estrangeiro no Brasil. 
3 Após revolta nacionalista esmagada pela Inglaterra, o Alto e o Baixo Canadá (Québec 
e Ontário) são unidos pelo Ato de União em 1.840. A coroa britânica concede o direito 
de eleger seus representantes para o Legislativo, mas permanece indicando o 
governador e o Executivo. Com o British North America Act de 20 de março de 1.867, o 
Canadá passa de colônia britânica a Domínio da Coroa ou Confederação do Canadá, 
unindo também os territórios de Nova Brunswick e Nova Escócia. 

 O curto espaço de tempo que a Light and Power teve para se 
organizar, começar a atuar na cidade de São Paulo e já iniciar processo de 
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compra e venda de outras empresas não é de estranhar. Devemos levar em 
consideração que negociações já eram feitas por Américo e Carlos de Campos 
para repassar a empresas estrangeiras as concessões para explorar o serviço 
de viação a tração elétrica que o sogro de Carlos, Antônio Augusto de Souza, 
detinha desde 1897 (SOUZA, 1989, p. 32). 

Nesse mesmo ano, a Light and Power, ainda com o Railway em seu 
nome,1 realiza os primeiros estudos para a implantação da tração pública por 
eletricidade em São Paulo. Entrando realmente em operação a 07 de maio de 
1900, (SOUZA, 1989, p. 55) quando é inaugurada com grande comemoração a 
primeira linha eletrificada de bonde, contando com a presença de 
personagens ilustres da política da cidade e do estado de São Paulo, tais como 
o prefeito Antonio da Silva Prado, o presidente do Estado, dr. Rodrigues Alves, 
o vice-presidente Domingos de Moraes e o advogado da Light and Power, 
Carlos de Campos. A linha fazia o percurso Barão de Limeira – Largo de São 
Bento, alimentada por usina térmica, construída rapidamente na rua S. 
Caetano, e percorreu o trecho acompanhado de grande número de pessoas, 
desejosas de observar a novidade que chegava à cidade.2

Um dos mais ativos agentes para o estabelecimento da Light and 
Power no Brasil, Carlos de Campos (1866-1927) teve destacada atuação nas 
negociações, sendo hábil político, senador em 1915 e presidente do Estado de 
São Paulo de 1924 a 1927. Era membro de uma família de políticos e 
negociantes como seu pai, Bernardino de Campos, também presidente do 
Estado no início da primeira República e seu tio, Américo de Campos, 
promotor público e um dos fundadores do jornal O Estado de S. Paulo. 
Advogado e lobista da Light and Power desde sua formação em 1899, Carlos 

 
A concessão para explorar os serviços de viação movida a tração 

elétrica foi cedida na cidade de São Paulo pela Câmara Municipal através da lei 
nº 304, de 15 de junho de 1897 por quarenta anos a Francisco Antônio Gualco, 
capitão da Marinha italiana, e ao sogro de Carlos de Campos, Antônio Augusto 
de Souza. A transferência dessa concessão e seus privilégios para a Light and 
Power se deu em 28 de dezembro de 1899, cinco meses após o ministro da 
Indústria, Viação e Obras Públicas, Severino Vieira, autorizar o funcionamento 
da companhia canadense, através do Decreto nº 3.349. (SOUZA, 1989, p. 32) 

                                                                 
1 Em 25/07/1.900 a Light & Power foi autorizada por decreto federal a mudar sua razão 
social de The São Paulo Railway, Light & Power Company para The São Paulo Tramway, 
Light & Power Company a fim de evitar conflitos jurídicos com a The São Paulo Railway 
Company, empresa fundada pelo barão de Mauá em 1.855, responsável pela 
construção, em 1.867, da estrada de ferro Santos – Jundiaí, conhecida à época como 
Ingleza. 
2 Pode ser observada uma fotografia do momento exato da inauguração em Edgar 
Egydio de Souza, História da Light – Primeiros 50 anos. O jornal O Estado de S. Paulo 
publicou artigo descrevendo detalhadamente o acontecimento em 08 de maio de 
1.900.  
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de Campos foi talvez uma das melhores representações da união do capital 
estrangeiro, interessado cada vez mais por atuar na economia brasileira, com 
os membros da elite do Estado.  

Percebemos que Carlos de Campos nos deu outro exemplo dessa 
característica relação quando, sempre em nome da Light and Power, em 1905 
atuou como um dos negociadores da fundação do jornal A Gazeta, veículo de 
comunicação utilizado para a defesa dos interesses da canadense (PONTES, 
1995, p. 63-66). Feito este realizado em associação com o financista Percival 
Farquar, dono de biografia polêmica, protagonista dos casos Itabira Iron e da 
construção da ferrovia Madeira-Mamoré1

                                                                 
1 Retrato do Brasil, 19 de novembro a 2 de dezembro de 1.987. 

 e com o então desconhecido 
Francisco de Assis Chateaubriand, jornalista paraibano de nascimento, 
chegado a pouco a São Paulo e iniciando-se nos círculos de poder, 
entabulando amizade com alguns cafeicultores. 

Não acreditamos na idéia que Paul Baran defende de que o capital 
estrangeiro não se empenha pela industrialização de um país onde se instala 
e, por isso, alia-se com a parte da elite local que também não se interessa pela 
industrialização. As coisas não pareceram ser tão simples entre a Light and 
Power e a Companhia Água e Luz e os estratos que as apoiaram. Mas já está 
mais do que estabelecido que no setor de serviços, empresas como a Light 
and Power procuraram estabelecer monopólios, impedindo que outras 
empresas explorassem o serviço, mesmo quando ofereciam preços mais 
atraentes, maximizando assim os lucros da canadense. Immanuel Wallerstein 
demonstra como a mudança tecnológica possibilita constante acumulação e 
mesmo “restauração dos níveis de lucro”, reservando-nos o direito de onde o 
autor fala em produto, nós falarmos em serviço. É quase profeta quando diz 
“Isso também exige consideráveis intervenções do Estado, além da introdução 
de novos “costumes”, para garantir a monopolização.” (WALLERSTEIN, 2001, 
p. 126). A Light and Power se notabilizou por mudar os hábitos dos 
paulistanos com intensa campanha publicitária a fim de estimular o consumo 
de dispositivos elétricos e criou relações estreitas com todos os níveis do 
poder público no Brasil. 

Acreditamos que a Light and Power, representante do capital 
estrangeiro, estava se aliando a indivíduos da classe política e econômica 
dirigente do Estado com propósitos bem definidos. Mas não defendemos que 
juntos trabalhariam pelo não desenvolvimento industrial do país. E também 
não defendemos que os indivíduos da mesma classe política que estavam 
ligados a um empreendimento que mobilizava capital nacional, a Companhia 
Água e Luz, estavam sinceramente interessados em desenvolvimento 
industrial. Preferimos acreditar que nesse caso, o capital estrangeiro avançou 
carregando contra o capital nacional com todo o arsenal disponível, 
simplesmente visando a maximização dos seus lucros. 
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A Light and Power chega ao Brasil propondo a exploração do serviço 
de fornecimento de energia elétrica baseada em uma inovação relativamente 
recente. E o capital nacional, nesse caso representado pela Água e Luz, não 
teve condições de implantar essa tecnologia antes do capital estrangeiro. A 
geração de energia elétrica a partir da matriz hidráulica não era 
necessariamente desconhecida, mas seu sucesso como empreendimento 
comercial tinha pouco tempo de existência.  

A Light and Power iniciou seus trabalhos de fornecimento com usina 
a vapor situada à rua S. Caetano, no bairro da Luz, como afirmamos 
anteriormente, mas logo começou também as obras para a implantação da 
usina de Parnaíba, posteriormente chamada usina Edgar Egydio de Souza. Essa 
inovação tecnológica também não era desconhecida por estas bandas,1

“A diretoria fez o maior empenho para transformar a 
nossa força por força hidráulica, comprou uma parte 
da cachoeira do Rasgão e segurou por uma escritura 
de compromisso de compra a cachoeira de Pau 
d'Alho. Recebeu orçamento de várias casas da Europa, 
porém as dificuldades de levantar capital preciso 

 mas 
não foi habilmente aproveitada pela companhia paulistana. 

Para a Companhia Água e Luz, a opção de fornecer energia através de 
uma usina térmica, utilizando como combustível óleo, madeira ou carvão, a 
manteve sempre diante de custos altos e retorno incerto no negócio. 
Analisando a trajetória da companhia, concordamos que a geração 
termelétrica implicaria em uma limitação ao desenvolvimento do setor 
elétrico paulistano, pelo menos enquanto os combustíveis utilizados fossem 
os apontados, porém não resultando necessariamente em comprometimento 
do crescimento coordenado desse setor. A Constituição brasileira de 1891 
outorgava aos municípios e Estados a prerrogativa de legislar sobre o assunto, 
imprimindo um “caráter eminentemente local da implantação e do 
desenvolvimento do parque elétrico” (LIMA, 1984, p. 15).  Não suportando 
então a concorrência de empresas, no caso a Light and Power, que chegaram 
ao mercado brasileiro com a proposta de fornecer energia baseada na 
hidroeletricidade. 

Os custos de construção de usinas hidrelétricas não são, entretanto, 
tão mais baixos do que para construir e manter uma usina térmica. A própria 
Companhia Água e Luz cogitou na adoção do fornecimento baseado na 
energia hidráulica, conforme verificado em relatório da diretoria, 

                                                                 
1 A usina de Marmelos foi a primeira usina hidrelétrica construída na América Latina, 
em 1.889. Obra do industrial Bernardo Mascarenhas, a usina forneceu eletricidade 
para sua indústria têxtil e iluminação pública para a cidade mineira de Juiz de Fora. 
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foram enormes, apenas conseguimos dois mil contos, 
quando precisávamos de treze mil”.1

Reiteramos que as dificuldades apresentadas nos levam a acreditar 
que o movimento, que aconteceu posteriormente, de monopolização do setor 
sob o controle de poucas companhias, em São Paulo duas estrangeiras a Light 
and Power e a Amforp, não era inevitável. Não ignoramos também a 
existência de algumas outras companhias, de caráter local, que resistiram ao 
“abraço” das estrangeiras que arquitetaram o monopólio de forma bem 
articulada com os poderes políticos locais. Em 1901, os clientes da Companhia 
Água e Luz do Estado de São Paulo, a maioria comerciais, estavam entre os 
1048 consumidores de energia elétrica da cidade de São Paulo, um município 
com aproximadamente 239.820 habitantes.

  

Geração de energia elétrica já não era mais novidade ao final do 
século XIX. O bem sucedido transporte de energia em alta voltagem a grandes 
distâncias conseguido em Frankfurt em 1891 (HERTNER, 2002, p. 106), tornava 
possível a produção a partir da armazenagem de grande volume de águas e 
manutenção de usinas construídas em concreto armado. Possibilitou a 
geração de uma quantidade muito maior de energia e seu transporte eficiente 
para as urbes que cresciam. Exigiam, porém, grande quantidade de capital e 
um dos principais problemas que a Água e Luz enfrentou foi a incapacidade de 
levantar os fundos necessários para a implantação do plano, pois  

“a geração, transporte e distribuição de eletricidade 
constituem-se em atividades consideravelmente 
intensivas no uso de capital, exigindo elevados 
investimentos e englobando ativos muito específicos, 
que usualmente, não são exigidos em muitos outros 
segmentos produtivos” (IANNONE, 2.006, p. 22).  

2 Em sessão de 24 de abril de 1909 
na Câmara municipal, o vereador Sampaio Vianna faz a afirmação de que a 
Light and Power adquiriu a Companhia Água e Luz por “3 mil e tantos 
contos.”3

Nossas análises procuraram perpassar não somente pelos conflitos 
estabelecidos entre o capital nacional e o capital estrangeiro na aurora da 
eletrificação no Brasil. Verdade que estamos analisando um setor que seria 
apêndice do setor industrial, mas de importância estratégica para o 
crescimento e seu bom desenvolvimento. Sem suprimento razoavelmente 

 

CONCLUSÕES 

                                                                 
1 Relatório da Diretoria da Companhia de Água e Luz do que tem de ser apresentado à 
Assembleia Geral convocada para hoje, 31 de Maio de 1900. Fundo Água e Luz, FES. 
2 Repertório estatístico do Brasil. pp. 7-8 
3 Atas da Câmara de São Paulo, Parecer n. 37, Comissão de Justiça, p. 96. AHSP. 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Arte, Ciência e Tecnologia na História - 1728 - 

seguro e barato de energia elétrica, nenhum país ou sociedade pode 
desenvolver-se satisfatoriamente na dinâmica do capitalismo industrial. A 
partir de fins do século XIX, a sociedade recente baseou-se no consumo 
crescente, quase vertiginoso de energia elétrica. Produzi-la tornou-se a 
panacéia de todas as sociedades, explorá-la tornou-se fonte de altíssimos 
lucros, tanto quanto explorar e vender outras fontes de energia bastante 
utilizadas como o petróleo.  

Na formação do setor elétrico em São Paulo, o conflito parece ter-se 
dado, sobretudo a nível interno, pois observamos um grupo considerável de 
capitalistas paulistas, ligados à política local e articulados com o mercado 
financeiro se organizar e pretender explorar uma empresa de fornecimento de 
eletricidade, a Companhia Água e Luz do Estado de São Paulo. Esse grupo 
perdeu a disputa pelo mercado interno, potencialmente promissor, para outro 
grupo também ligado à política local, mas que estava aliado ao grande capital 
estrangeiro que chegou com força a São Paulo, representado pela The San 
Paulo Light and Power Company. Apesar de formação bastante recente, a 
Light and Power articulou-se de maneira muito rápida, conquistando não 
somente os principais mercados consumidores de energia elétrica do Brasil, 
mas ganhando aliados que pavimentaram o caminho das pedras para a 
empresa estrangeira. 

Toda essa situação de conflito não é de estranhar se sabemos que o 
capitalismo como sistema exige que os acumuladores de capital estejam 
constantemente em conflito (WALLERSTEIN, 2001, p. 55), não somente a nível 
internacional, como também a nível interno, às vezes quase imperceptível e 
muitas vezes ignorado. Esses mesmos grupos dirigentes podiam às vezes 
mostrar-se suficientemente criativos, como o caso da difusão das secadeiras 
mecânicas de Taunay e de Silva Telles (SILVA, 1976, p. 54), fazendeiros de café 
que preocupados com a cada vez mais rara mão de obra escrava, trataram de 
encontrar uma solução para continuar produzindo e beneficiando café.  

Representantes dessa mesma classe, não devemos nos esquecer, 
eram esses homens que estavam ativamente atuando na política do Estado de 
São Paulo. E que vão reinvestindo seu lucro, nos mais diversos setores, “os 
fazendeiros de café de São Paulo fizeram investimentos diretos na indústria de 
transformação, especialmente na têxtil...” (SUZIGAN, 1986, p. 138), não 
apenas contando com o mercado consumidor local, mas diversificando e 
exportando suas produções. Como nossa fornecedora estrangeira de 
eletricidade cooptara membros dessas classes que estavam à frente das áreas 
políticas e econômicas, pôde abster-se do elemento integrador, sendo 
irrelevante então para a Light and Power que o outro grupo da classe dirigente 
“perdesse” a partida. 

Nesse ponto, papel fundamental desempenhou o Estado brasileiro da 
Primeira República. Criou as condições necessárias para o monopólio ser 
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estabelecido e deu as garantias para que o grupo aliado ao capital estrangeiro 
dominasse as condições para assumir este monopólio.  

“Ao contrário dos Estados Unidos que adotaram 
severas medidas protecionistas, defendendo seu 
desenvolvimento econômico em geral e sua 
industrialização em particular, no Brasil os 
investimentos ingleses tiveram total liberdade de 
obter lucros e impedir o desenvolvimento da 
concorrência, tanto de brasileiros, como de outros 
investidores.” (MARTINEZ, 1993, p. 20)  

Sendo assim, não foram criadas as condições onde deveria surgir a 
necessidade de maior intervenção de uma economia central sobre a economia 
periférica, fornecedora fiel dos bens agrícolas almejados pelo centro 
(WALLERSTEIN, 2001, p. 30). A relação centro periferia se materializou de fato, 
resultando em enfraquecimento que se refletiu em aparato estatal deficiente, 
corrupto e incompetente para aplicar políticas públicas que propiciassem 
desenvolvimento não só da indústria brasileira, mas da sociedade brasileira 
como um todo. Esse é o enredo principal que observamos durante o período 
chamado Primeira República. 

A dinâmica econômica do Estado de São Paulo na qual o consumidor 
de energia elétrica surgiu e a Companhia Água e Luz procurou atuar 
funcionava, acreditamos, de forma integrada não somente ao sistema 
capitalista internacional, via forte exportação de café. Funcionava também de 
forma integrada à dinâmica interna conforme Wilson Suzigan propõe, “o 
crescimento da produção industrial tornou-se dependente do crescimento do 
mercado interno, o qual, por sua vez, dependia da expansão do setor 
exportador.” (1986, p. 26). Pelo menos até a chamada Revolução de 30, a 
partir daí, o Estado passa a atuar mais decisivamente em prol da 
industrialização do país e o Código das Águas é votado, tornando-se em duro 
golpe ao monopólio das estrangeiras. Mesmo assim, a Light and Power 
manteve o monopólio na produção, distribuição e fornecimento de 
eletricidade por aproximadamente 80 anos a partir de 1900, nos principais 
mercados consumidores do Brasil, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 
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Este trabalho pretende analisar as representações de ciência e 

tecnologia presentes nas obras de alguns pensadores anarquistas brasileiros 
nas primeiras décadas do século XX. Nosso objetivo será analisar as contra 
narrativas ou narrativas da resistência às narrativas científicas e tecnológicas 
hegemônicas, aquelas que procuram "resistir ou reimaginar a mudança 
tecnológica, procurando basear a identidade não nas máquinas, mas em 
outros artefatos culturais ou valores" (Nye, 2003,14). Pontuaremos algumas 
narrativas anarquistas da resistência, escritas no período entre 1900 e 1935. 

 As tensões entre a adoção ou rejeição de visões determinísticas da 
ciência, o entusiasmo ou a desconfiança crítica para com o progresso e a 
exaltação da capacidade técnica e colaborativa dos trabalhadores estiveram 
presentes em obras clássicas do anarquismo como as Contradições 
Econômicas de Proudhon e a Ciência Moderna e o Anarquismo e Campos, 
Fábricas e Oficinas de Kropotkin, ou ainda no texto A Ciência Moderna de 
Tolstoi. Pretendemos demonstrar como no contexto da modernização 
conservadora na República Velha brasileira, contraditórias representações de 
ciência e tecnologia foram expressas de maneira plural em obras de cunho 
libertário; a negação da técnica e do progresso na aldeia de iguais no Ideólogo 
(1903) de Fábio Luz; a exaltação do progresso técnico como instrumento de 
criação da Nova Jerusalém na obra Regeneração (1904) de Curvelo de 
Mendonça; a critica antipsiquiátrica na obra No Hospício (1905) de Rocha 
Pombo; a crítica contumaz à “ciência burguesa” e à tecnologia na obra 
Civilização: Tronco de Escravos(1931) de Maria Lacerda de Moura. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NOS PENSADORES ANARQUISTAS CLÁSSICOS 

O pensamento anarquista é marcado pelas contradições, 
ambivalências e ambiguidades em sua reflexão acerca da ciência e da 
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tecnologia.1

Estas evidentes contradições, levaram autores como Uri Gordon a 
argumentar que a literatura anarquista, apesar de criticar superficialmente os 
efeitos da tecnologia, por exemplo, no mundo do trabalho, tendeu a não 
questionar o “ethos cultural do progresso ocidental”, continuando a ver o 
desenvolvimento científico e tecnológico em uma “forte luz positiva e como 
uma expressão da criatividade e engenhosidade humana sobre um mundo 
natural essencialmente hostil” (Gordon, 2009). Apesar de não negar esta 
tendência do pensamento anarquista, gostaríamos de enfatizar a 
complexidade da reflexão anarquista acerca da ciência e da tecnologia. O 
próprio Proudhon tinha uma perspectiva original sobre a questão do 
progresso. Em seu livro A Filosofia do Progresso, negou a visão hegemônica 
acerca do tema, aquela baseada na ênfase em seu sentido material e 
utilitário, na acumulação de riquezas e na multiplicação de descobertas, “no 

 Estas contradições foram expressas, por exemplo, nos textos de 
Proudhon, o primeiro pensador a se definir como anarquista. No seu livro 
Filosofia da Miséria, publicado originalmente em 1846, afirmaria, em um 
primeiro momento: 

A máquina é o símbolo da liberdade humana, a 
insígnia de nossa dominação sobre a natureza, o 
atributo de nosso poder, a expressão de nosso 
direito, o emblema de nossa personalidade. 
Liberdade, inteligência, ai está, portanto, todo o 
homem (Proudhon, 2007, 155) 

E, logo depois, refletiria: 

A influência subversiva das máquinas na economia 
social e a condição dos trabalhadores se exercem de 
mil maneiras, todas elas se encadeando e exigindo-se 
mutuamente a escassez de trabalho, a redução dos 
salários, a superprodução, o acúmulo de produtos, a 
alteração e a falsificação dos produtos, as falências, a 
desclassificação dos operários, a degeneração da 
espécie e, finalmente, as doenças e a 
morte.(Proudhon, 2007, 169) 

Proudhon têm consciência desta contradição, característica de seu 
pensamento antinômico: “As máquinas, da mesma forma que a divisão do 
trabalho, são ao mesmo tempo, no sistema atual da economia social, tanto 
uma fonte de riqueza como uma causa permanente e fatal de miséria” 
(Proudhon, 2007, 162-163) 

                                                                 
1 Para uma história das ideias e do movimento anarquista, ver: Woodcock, 1983.  
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acesso de um “maior número de homens aos prazeres da fortuna”1

                                                                 
1 As traduções dos textos do inglês para o português, são de responsabilidade do autor 
deste artigo 

 
(Proudhon, 2009). Contrapondo-se a este conceito, para ele absolutizante, 
propôs uma visão de progresso como constante transformação, movimento 
universal anti-doutrinário. Proudhon, também assinalou, com extraordinária 
perspicácia, os mecanismos de controle social presentes na tecnologia, ao 
afirmar que “com a máquina e a fábrica, o direito divino, isto é o princípio de 
autoridade, faz a sua entrada na economia política”.(Proudhon, 2007, 179) 
Portanto, seja na reflexão de Proudhon sobre máquinas ou progresso, seja na 
reflexão de Kropotkin sobre a fusão entre indústria e campo, seja na 
contundente crítica de Maria Lacerda de Moura à ciência e a tecnologia à 
serviço do capital, podemos ressaltar, em sentido aproximado àquele indicado 
por Thorpe e  Welsh (2008), o entrelaçamento original da visão de ciência e 
tecnologia no anarquismo com conceitos como descentralização, anti-
autoritarismo, pluralidade e papel social. Podemos, também, evidenciar a 
afirmação de Roslak, de que na Europa do final do século XIX era comum,  “o 
uso da ciência por políticos radicais para justificar e  entender os mecanismos 
das relações sociais e para criar novos padrões de harmonia social”(Roslak, 
1991, 384). 

Kropotkin, aparentemente, conduziria o anarquismo a uma visão 
conciliatória com a da ciência vigente, com a sua proposição da cientificidade 
do anarquismo, 

Anarquismo é um conceito abrangente baseado em 
uma explicação mecânica de todos os fenômenos, 
envolvendo toda a natureza, isto é, incluindo nela a 
vida das sociedades humanas e seus problemas 
econômicos, políticos e morais. Seu método de 
investigação é aquele das ciências exatas da natureza, 
pelo qual cada conclusão científica deve ser 
verificada. Sua meta é construir uma filosofia 
sintética compreendendo em uma generalização 
todos os fenômenos da Natureza- e 
consequentemente, também a vida das sociedades. 
(Kropotkin, 1908, 54) .  

Porém, esta concepção estaria apoiada simultaneamente em uma 
visão do anarquismo como originário das lutas sociais, e da própria 
criatividade e diversidade social. Para ele, o anarquista ao encarar o fenômeno 
social, assim como encararia um fenômeno natural, se perguntaria quais as 
formas da vida social, que permitiriam a “felicidade a crescer e a se 
desenvolver tanto quantitativamente quanto qualitativamente- isto é a 
tornar-se mais completa e mais variada”. (Kropotkin, 1908, 58 ). 
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Assim, como não se sustentaria cientificamente a visão do 
“esmagamento do mais fraco pelo mais forte” a partir de uma visão científica 
da natureza, o que o levaria a ressaltar o conceito de auxílio mútuo, o mesmo 
método para Kropotkin levaria à percepção, de que seriam não científicas 
afirmações como, a “ desigualdade da riqueza é uma lei da natureza, ou que o 
capitalismo é a forma mais conveniente de vida social, calculado para 
promover progresso”, mas sim, simples asserções , transformadas em 
verdades, não verificadas, pelas ciências da classe média, como a economia 
política. (Kropotkin, 1908, 57-58) 

Kropotkin, dentro da mesma visão teórica contraditória, ao 
problematizar as relações entre tecnologia e trabalho, elogiaria “(...) a 
maravilhosa simplificação dos processos técnicos na indústria e agricultura, 
devida parcialmente a uma sempre mais intensiva divisão do trabalho” 
(Kropotkin, 1913, X), porém, proporia um deslocamento desta lógica, de um 
provável aprofundamento da exploração do trabalho, para a potencial 
consecução da futura sociedade anarco-comunista, através da combinação, 
“de instalações industriais e agricultura intensiva, do trabalho manual com o 
trabalho intelectual” (Kropotkin, 1913, X). Ao argumentar contra a divisão de 
trabalho presente na indústria moderna, e a consequente divisão entre 
trabalho intelectual e trabalho manual, Kropotkin observaria que seria de 
interesse da ciência e da indústria superar esta divisão através de uma 
educação integral que combinasse, “o conhecimento da ciência com o 
conhecimento de uma profissão” (Kropotkin, 1913, p. 369). Esta educação 
promoveria uma universalização do conhecimento científico, pois não existiria 
uma “única ciência a qual não sofra em seu desenvolvimento de uma carência 
de homens e mulheres portadores de uma concepção de universo, prontos a 
aplicar suas forças de investigação em um determinado campo, mesmo 
limitado” Para ele, em uma sociedade assim constituída, “milhares de 
trabalhadores estariam prontos a responder qualquer apelo para exploração 
(científica)” e  “a taxa de crescimento do conhecimento científico poderia se 
multiplicar por dez” (Kropotkin, 1913, 397)  

Com Kropotkin, novamente, podemos perceber a lógica antinômica 
do pensamento anarquista, pois o autor, ao reverenciar a ciência de sua 
época, comete criativos deslocamentos, baseados no pensamento crítico dos 
movimentos sociais de sua época, o que lhe possibilita propor novos conceitos 
como a educação integral e a evolução através do auxílio mútuo, ou ainda 
vislumbrar uma democratização radical do conhecimento científico e de sua 
produção em uma sociedade anarco-comunista. 

Como veremos, em diversos níveis, o pensamento crítico acerca da 
ciência e da tecnologia presente nos principais autores anarquistas, a partir da 
segunda metade do século XIX, foi apropriado e resignificado pelos seus pares 
brasileiros, nas primeiras décadas do século XX. 
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REPRESENTAÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NOS ROMANCES 
SOCIAIS LIBERTÁRIOS BRASILEIROS 

Procuramos compreender, nos diversos gêneros discursivos 
praticados pelos militantes anarquistas, como as representações de tecnologia 
podem se constituir em verdadeiras narrativas tecnológicas e/ou narrativas da 
resistência1

Giovanni Rossi, líder de uma das primeiras experiências anarquistas 
no Brasil, a Colônia Cecília, elaborou no início do século XX, uma interessante 
utopia anarquista, “O Paraná no Século XX” (Rossi, 2000)

. Metodologicamente, levaremos em consideração na análise, a 
observação de Prado e Hardmann, de que o “princípio geral anarquista, 
segundo o qual todos os homens são artistas em potencial e, nesse sentido, 
fazem coletivamente a arte real, compreendida como produto de um grupo 
social unido e identificado em torno de seus ideais”(Hardman & Prado, XIX), e 
que a sua obra é “ produto mais da experiência coletiva do que propriamente 
o resultado de uma elaboração estética”(Hardman & Prado, XXIII). À esta 
percepção, pode ser somada à constatação de que a literatura produzida nas 
práticas e no meio libertário brasileiro, marcada pelas “contradições de lutas 
de classes”, seria de certa forma a mais significativa(Hardman & Prado, XVI). 
Neste sentido, abordaremos os romances sociais, porém, também 
procuraremos compreender os textos presentes na imprensa libertária, e a 
sua sistematização em obras políticas de propagação do ideário libertário 
como aquelas produzidas por Giovani Rossi, durante sua estadia no Brasil e 
por Maria Lacerda de Moura. 

2

                                                                 
1 Sobre o conceito de narrativas tecnológicas e contra narrativas ver, David Nye, 1997 e 
2003. 
2 Paraná é um estado localizado na região  Sul do Brasil.  Sobre a experiência de 
Giovanni Rossi na Colônia Cecília, ver: C. de Mello Neto, O anarquismo experimental de 
Giovanni Rossi. De Poggio al Mare à Colônia Cecília, 2 ed., Ponta Grossa, Editora UEPG, 
1998   

. Nela apresentou a 
sua conversão do anarco comunismo para o anarquismo mutualista, através 
de um instigante texto que mescla uma narrativa marcada pela fé na ciência e 
na tecnologia, com uma narrativa da resistência baseada em seus usos para a 
utilidade e bem-estar social. No conto, Giovanni Rossi descreve o Paraná do 
futuro, uma federação anarquista, baseada em práticas anarco mutualistas. A 
transição para a nova sociedade teria sido proporcionada por um movimento 
anti-político de base associativista, através de constantes assembléias 
populares e da propaganda popular e científica que difundiram obras de 
Darwin, Wallace, Spencer e Letourneare sobre a evolução social e natural, 
além das teorias anarquistas. Este processo se consolidou com as práticas 
socialistas de cunho associativista, baseada em grupos de produção, 
constituídos espontaneamente.  Segundo Rossi, neste Paraná do futuro, a 
“força poderosa que coordena o trabalho nacional é a imprensa técnica. Para 
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cada ramo da produção são publicados, por iniciativa privada, jornais e 
revistas, manuais e livros.” (Rossi, 2000, 168). Esta sociedade, apesar de certa 
desigualdade trazida pelos diferentes níveis de excelência e de intensidade do 
trabalho técnico, seria marcada pela justiça, pelo respeito às individualidades, 
pela emancipação da mulher e por  “um desenvolvimento contínuo, 
progressivo, moral, intelectual e material de  toda a sociedade.”(Rossi, 2000, 
165). O símbolo destas características sociais seria a cidade de Eletrópolis, 
situada no oeste do Paraná, na região de Sete Quedas, “onde dínamos de 
altíssima potência transformam a energia hidráulica de 10 milhões de cavalos 
em energia elétrica, distribuindo-a para todos os pontos habitados do 
Paraná”(Rossi, 2000,154) 

Antônio Arnoni Prado (2004), em seu artigo, “Três imagens da 
utopia”, analisou a importância dos romances sociais de cunho tolstoiano, 
especialmente dos romances O Ideólogo de Fábio Luz, Regeneração de 
Curvello de Mendonça, e Redenção de Veiga Miranda.1

Neste sentido, o romance de caráter tolstoiano, No Hospício 
publicado em 1905, é bastante diferenciado. Basicamente, em sua utopia 

 
Neles, a negação das cidades em processo de expansão e 

modernização, convivia com a alteração das relações sociais de produção 
marcadas pela ascensão da classe operária nas cidades e com as tensões no 
campo proporcionadas pelo fim da escravidão, mas com a manutenção da 
estrutura desigual do latifúndio. É neste contexto, característico do período da 
República Velha, que os heróis de caráter tolstoiano, Anselmo em O Ideólogo 
e Antônio, Ricardo e Elza em Regeneração, procuraram construir suas utopias 
sociais. A utopia da comunidade livre de Anselmo dialoga com a recusa da 
“técnica e do maquinismo”, vistas como “repúdio à própria civilização” e como 
marco de um retorno híbrido às antigas “comunidades pré capitalistas” 
(Prado, 2004, 77-78). No caso do romance Regeneração, não ocorre a recusa 
da técnica, e graças ao conhecimento técnico científico de José Doutor e de 
Antônio, somados ao processo de conscientização alcançado com a divulgação 
da “ciência livre”, nos moldes de Ferrer, é que  se alcança na Comunidade 
(usina) Nova Jerusalém o ideal da aldeia industrial Kropotkiana. Nela, “o 
aspecto solene e majestoso de uma cidade ideal no meio de jardins floridos e 
de vastas, infinitas plantações viridentes”, conviveria com as instalações 
industriais e com as habitações urbanizadas (Prado, 2004, 83). Para Prado, 
estes dois romances tem em comum “o tema da colonização a partir de uma 
reforma cuja base é uma composição familiar unindo certos aspectos da 
tradição místico-religiosa da oligarquia rural à desorganização da mão de obra 
decorrente da abolição da escravatura, numa relação de dependência” em 
que o poder permaneceria nas “mãos do latifúndio”.(Prado, 2004, 80) 

                                                                 
1 Sobre os romances sociais libertários, ver também: Hardman, 2002. Para uma história 
do anarquismo brasileiro na primeira república ver: Toledo, 2007 ;Maram, 1979 e 
Campos, 1988.  
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social fragmentária e simbolista, Rocha Pombo, procura tematizar as 
possibilidades de redenção a partir do ponto de vista de uma idealização do 
meio rural, herdeira da aldeia comunitária tolstoiana, porém, sem fazer 
concessões à estrutura socioeconômica vigente. 1

                                                                 
1 Este texto incorpora e expande algumas reflexões presentes em Queluz, 1998. Para 
uma outra análise do romance No Hospício ver: Vecchi, 2000. 

 
Rocha Pombo, ao escrever No Hospício, residia no Rio de Janeiro. A 

capital federal passava por um processo de modernização, marcado por 
reformas urbanas e pela institucionalização de uma característica inovadora 
da república brasileira, a suposta cientificidade do Estado como instrumento 
de enfrentamento das questões sociais da cidade. (Cunha, 1989). Segundo 
Cunha (1989), neste processo ocupava um local de relevância o pensamento 
alienista, que possuía no hospício o seu espaço de experimentações. A aliança 
entre estado e medicina psiquiátrica foi motivada especialmente pela teoria 
da degenerescência que afirmava que a loucura teria sua origem na 
degeneração “transmitida em graus crescentes através de gerações” (Cunha, 
1989, 114) e atingiria especialmente os membros das classes trabalhadoras, 
submetidos às precárias condições de existência nos grandes centros urbanos. 
O pensamento alienista, combinado às ações do estado republicano, voltava-
se para a “profilaxia do meio urbano” (Cunha, 1989, 23), sob a alegação de 
que a possível proliferação da loucura nas cidades impediria a formação do 
mercado de trabalho disciplinado e higiênico. 

É neste contexto que foram criados o Hospital Nacional dos Alienados 
(1890) e o Hospital do Juquery (1905). É no quadro de medicalização da 
loucura, que se justifica a internação do personagem principal do romance No 
Hospício, Fileto, pois, ele possuía uma postura antissocial e de recusa ao 
trabalho, portanto, tendo um caráter improdutivo e neurastênico, sendo alvo 
de um processo disciplinar indicado para os membros desviantes das elites. 

Rocha Pombo assume, ao longo do romance, de acordo com a 
tradição libertária, uma posição anti-psiquiátrica. Afirmou sobre o 
internamento de Fileto: “que ciência é esta que assim condena uma pobre 
criatura humana sem ouvi-la e abandona assim um espírito à solidão horrível 
do hospício” (Pombo, 1970, 22). Em outro, momento o narrador comenta, “a 
psiquiatria é a parte da medicina mais atrasada” (Pombo, 1970, 143) A 
tradição crítica antiautoritária também foi retomada pelo narrador, tendo 
como alvo o médico psiquiatra, “não sei por que, mas naquele momento, 
conheci uma graça infinita na gravidade do médico e naquela confiança segura 
com que ele sabe aplicar a sua ciência”(Pombo, 1970, 29). Estas tradições, 
também lhe possibilitaram o livre pensar sobre a questão da loucura, como no 
seguinte trecho “na embriaguez como no meio insano, não se perde a razão: o 
espírito luta por exteriorizar-se, contra um organismo que se tornou, 
acidentalmente incapaz dessa função. Quem sabe lá se o mesmo não se dá na 
loucura, pelo menos em certos casos de loucura”(Pombo, 1970, 117). 
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Porém, ambiguamente, Rocha Pombo também retomou o caráter 
simbólico do hospício, como o local de redenção da natureza primordial do 
homem, de reencantamento do mundo1

A harmonia social seria conquistada gradativamente, através de 
jovens formados pela instituição embrionária da comunidade, ou seja, o 
instituto de ensino que educaria os jovens a superarem a divisão entre 
trabalho intelectual e manual, entre ciência e vida, nos termos tolstoianos

. O narrador comenta acerca da sua 
redenção parcial no hospício, “(...) como doido, eu ficava acima de toda a 
humanidade: eu era rei absoluto do meu mundo, possuía tudo que se possa 
possuir na terra, sem perigo de invejas de esforços ou de caprichos do destino 
- isto é - a soberana do meu espírito!” (Pombo, 1970, 63). O hospício também 
seria o local de produzir utopias e de imaginar o mundo novo, pois, afinal, 
como uma instituição componente de uma ordem social injusta, deixaria 
evidente que “a organização social capitalista impede que os homens encarem 
o desenvolvimento espiritual como o valor primordial” (Pombo, 1970,189). O 
narrador propôs a utopia libertária da cidade futura, uma nova organização 
social, que seguia o lema tolstoiano: “todos tem de ser espirituais” (Pombo, 
1970, 189). Nela, o Reino de Deus sucederia o império dos homens. 

Sua utopia conjugava uma religiosidade extrema com a ênfase na 
vida comunitária. A Cidade Futura era baseada em um regime econômico de 
“obrigatoriedade do trabalho produtivo ou útil para todos”, dentro do sistema 
de “equipolação de ofícios”, o que levaria, minimamente, à decuplicação da 
produção e à diminuição da carga horária de trabalho (Pombo, 1970,189). Esta 
comunidade seria composta por um número limitado de famílias, no máximo 
cem, organizadas em um sistema cooperativo de produção, de caráter auto 
suficiente economicamente, e baseada na venda direta ao consumidor. Rocha 
Pombo ainda incorporou outras ideias mutualistas em sua utopia, como um 
sistema de seguro social que garantiria à família o seu sustento na ausência de 
um dos pais. 

2

Maria Lacerda de Moura foi uma conhecida feminista de tendência 
anarco-individualista, profundamente influenciada por pensadores como Han 
Ryner e Leon Tólstoi. Entre suas principais obras destacam-se A mulher 
moderna e o seu papel na sociedade atual (1923); Amai e não vos multipliqueis 
(1932); A Mulher é uma degenerada (1924); Han Ryner e o amor plural (1928); 
Fascismo: filho dileto da Igreja e do Capita l(1934); Civilização: Tronco de 

, 
através do aprendizado da profissão e da estética da vida. 

REPRESENTAÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO PENSAMENTO 
ANARQUISTA DE MARIA LACERDA DE MOURA  

                                                                 
1 Para uma reflexão sobre os diferentes papéis desempenhados pelo hospício ver: 
Foucault, 1978. 
2 Sobre a crítica de Tolstoi ao afastamento da ciência da vida, ver Tolstoi, 2011. 
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Escravos (1931). Neste artigo pretendemos analisar a sua visão sobre ciência e 
tecnologia, presentes na obra Civilização: Tronco de Escravos. 1

O seu conceito de tecnologia aproxima-se bastante daquela de 
ciência aplicada, como no seguinte trecho, “A civilização é um Everest de 
ciência aplicada à indústria, a rolar por sobre a vida de todo o gênero 
humano” (Moura, 1931, 66). Neste sentido conceitual afirmava que, “o vapor, 
a eletricidade, o rádio, tudo, absolutamente tudo, tem o seu papel 
preponderante na destruição pela guerra- em nome do Moloc da Pátria.” 
(Moura, 1931, 12). Maria Lacerda de Moura percebe, com grande perspicácia, 
o imbricamento sutil entre desenvolvimento técnico-científico e industrial e a 
constituição da ameaçadora estrutura bélica no período do entre guerras, “a 
guerra chegou a ser tão técnica, tão mecânica que toda grande empresa 
industrial é um arsenal em potência. A fábrica que produz máquinas de 
imprensa ou hélices pode em qualquer momento, produzir granadas.” 
(Moura,1931,99). O processo de resistência a esta estrutura destruidora era 
dificultada, de acordo com ela, pela passividade operária,  alimentada pelas 
mídias. O cinematografo, por exemplo, cultivaria a “ imbecilidade, o 
preconceito da força bruta, o prejuízo patriota, a superstição religiosa, a moral 
farisaica da sociedade filisteia” e tinha caído “nas malhas do industrialismo 
absorvente e foi colocada ao sabor e ao alcance das massas, em vez de servir 
ao nível do ideal cientifico puro e das aspirações de renovação social pela 

 
 Logo no capítulo de abertura, denominado, A Ciência a 

serviço da degenerescência humana, Maria Lacerda de Moura realiza sua 
crítica ao processo de apropriação do conhecimento científico e tecnológico 
vigente no capitalismo. Em um primeiro momento, dentro da tradição 
anarquista, de percepção da ciência e da tecnologia com potenciais 
emancipadores (Thorpe & Welsh, 2008), faz um breve elogio ao “esforço 
superior do homem livre”, no desenvolvimento da ciência. Porém, em 
seguida, denuncia que este esforço de produção do conhecimento era 
“deturpado e prostituído”, pois, o “capitalismo industrializado se apodera de 
todo esse afã científico, mesmo ainda em embrião, de maneira que canaliza as 
energias humanas em uma direção única- a luta das competições, a 
concorrência econômica, o assalto às posições já ocupadas, o nacionalismo e, 
consequentemente, as guerras.” (Moura, 1931, 10). Para Maria Lacerda de 
Moura, toda a ciência se prostraria “aos pés do capital e da indústria”, e 
consequentemente, todas as pesquisas científicas seriam “ açambarcadas 
pelos interesses industriais e para as conquistas da guerra”(Moura, 1931, 11). 
Cada nova descoberta científica, para ela, “seria fonte de conflitos 
internacionais”, exemplificando com o desenvolvimento frenético pelos 
laboratórios de novas armas químicas, como gases mais  tóxicos, em preparo 
para a “próxima guerra”.  

                                                                 
1 Para maior compreensão da obra de Maria Lacerda de Moura, ver; Leite, 1986 e Rago, 
1985 e 2007. 
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educação”(Moura, 1931, 13). Este processo de alienação operária era 
fortalecido pelo uso do rádio como “instrumento da polícia e uma agencia de 
anúncios de todas as drogas que envenenam a humanidade, inclusive a droga 
literária acadêmica, a droga histórico-patriótica, a droga das caravanas 
políticas e a droga dos encontros de pugilato e dos concursos comerciais de 
beleza.” (Moura, 1931, 14-15) . 

Maria Lacerda de Moura indicou algumas formas possíveis de 
resistência a esta situação potencialmente destruidora do gênero humano. 
Apelava veementemente à recusa dos trabalhadores em servir a este sistema: 
“seria bem preferível que o operário amputasse ambas as mãos si se resolve a 
trabalhar em arsenais de guerra, de hidroplanos e metralhadoras, couraçados 
e torpedos” (Moura, 1931,16). Moura diagnosticou que os males da sociedade 
vinham do “excesso da produção, sob todos os aspectos, na lavoura como nas 
indústrias, causa de todos os conflitos na sociedade atual. O nosso mal não 
vem da falta e sim do excesso de produção. A miséria do mundo moderno 
ainda vem da fartura e do excesso de riqueza e de progresso material. Da má 
distribuição dos gêneros alimentícios.” (Moura, 1931, 18). Constatou a 
impossibilidade de “acorrentar prometeu”, pois “as indústrias, a era da 
máquina não podem desaparecer no regime capitalista” (Moura, 1931, 101). 
Assim, os indivíduos livres para evitarem a guerra, deveriam apelar para as 
soluções tolstoianas da objeção de consciência, da deserção heróica, da 
proteção comunitária aos objetores, da assistência aos desertores, de forma a 
“não contribuir, de nenhum modo, para a loucura coletiva do massacre do 
gênero humano...”. (Moura, 1931, 101-102). Moura considerava que o ideal 
seria que os indivíduos, através da tomada de consciência progressiva, 
abandonassem o modo de vida capitalista, ao qual ela denominava “civilização 
de vampirismo social”, e voltassem ao “trabalho duro da terra, à vida simples 
e natural, porém cheia de compreensões, de liberdade.” (Moura, 1931, 19). 
Utopia da vida comunitária que a própria Maria Lacerda de Moura tentou 
realizar em sua retirada para a Guararema, no interior de São Paulo. 

Outro aspecto que podemos ressaltar da multifacetada crítica à 
ciência e à tecnologia por parte de Maria Lacerda de Moura, é o ataque às 
técnicas de rejuvenescimento propostas pelo Dr. Voronoff, as quais são 
abordadas em três artigos do seu livro, denominados, “Voronoff”, “Ainda 
Voronoff” e “E Voronoff descobriu o Macaco”1

                                                                 
1 Segundo Sengoopta(2006), o cientista Serge Voronoff, desenvolveu uma série de 
experimentos endocrinológicos radicais, consistindo basicamente no “enxerto de 
tecido testicular dos chimpanzés em homens  idosos”, objetivando lutar contra o 
envelhecimento e a  debilidade senil provocados pela “ exaustão dos testículos”.  Para 
uma discussão da recepção brasileira das idéias de Voronoff ver:E.M. Cuperschmid & T. 
P. R. Campos, “Os Curiosos Xenoimplantes Glandulares do Doutor Voronoff”. História, 
Ciências e Saúde-Manguinhos, 14 (3, 2007), 737-760.  

. Para Maria Lacerda de Moura, 
o recurso às infames técnicas de Voronoff, devem-se à “vida fictícia e trágica 
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nas cidades”, que eram um “amontado de infâmias, de vaidades, de 
amarguras, e de misérias”, “grandes empórios da concorrência 
comercial”(Moura, 1931, 233). Degenerados pela vida urbana pretenderiam, 
“encontrar o elixir da longa vida, para voltarmos embriagados de mais 
sensualismo baixo e mais cupidez e entornarmos uns restos de existência 
artificial nas roletas, nos “cabarets”, nos bordéis nos lupanares e na 
vulgaridade senil mascarada de juventude.” (Moura, 1931, 24). Assim, em uma 
época de decadência absoluta, repleta de falidos morais, “era preciso que 
surgisse um Voronoff”, símbolo da “ciência charlatanizada pelo industrialismo 
moderno, a ciência a serviço do bezerro de ouro, a ciência do vampirismo 
humano esgotado de senilidade precoce a sugar as glândulas dos animais” 
(Moura, 1931, 46). Isto era comprovado pelo público alvo das operações de 
Voronoff, em sua maioria “velhos endinheirados e poderosos, cuja consciência 
foi amassada no parasitismo, cujos cofres foram enriquecidos à custa da 
exploração de milhares e milhares de operários, à custa do martírio e 
servilismo do rebanho humano” (Moura, 1931, 27). 

Maria Lacerda de Moura argumentava que esta ciência submetida 
aos interesses capitalistas, era o “Moloc moderno”, e recorria à reflexão 
tolstoiana: “A ciência ocupa em nossa época exatamente o mesmo lugar que 
ocupava o sacerdócio, há alguns séculos. Os mesmos bonzos revestidos de 
títulos, as mesmas castas nas ciências: academias, universidades, congressos.” 
(Moura, 1931, 37-38).  

CONCLUSÕES 

Pudemos constatar ao longo da breve análise dos romances sociais 
libertários e da obra de Maria Lacerda de Moura, a presença das contradições 
e ambiguidades pertinentes aos pensadores anarquistas clássicos, como 
Proudhon, Kropotkin e Tolstoi. Assim, Maria Lacerda de Moura, exalta o 
potencial emancipador da ciência e da tecnologia, entretanto, critica 
veementemente a sua submissão ao capital. Rocha Pombo assume, através do 
narrador, um discurso anti-psiquiátrico, porém é no ambiente do hospício, 
ironicamente, que este é capaz de elaborar sua utopia da cidade futura. 
Curvello de Mendonça propõe a construção pela técnica e pela ciência, de sua 
comunidade de Nova Jerusalém, mas dentro dos quadros do latifúndio.   

Contudo, apesar das ambiguidades e contradições, ou, talvez, mais 
precisamente, por causa delas, os autores libertários aqui analisados, foram 
capazes de construir uma narrativa original de resistência aos discursos 
hegemônicos sobre ciência e tecnologia na República Velha brasileira, 
propondo alternativas criativas à organização social vigente. Destacam-se, 
entre elas, a ênfase no papel de utilidade e bem estar social, a serem 
desempenhados pela ciência e pela tecnologia, em uma nova sociedade onde 
imperasse a propriedade coletiva dos meios de produção, como em Rocha 
Pombo e Giovanni Rossi; e o abandono total das cidades, local por excelência 
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de aplicação da ciência e da tecnologia submetidas ao capital, proposta por 
Maria Lacerda de Moura, seguida de uma integração orgânica com a natureza 
através do trabalho no campo.  

Estas obras são narrativas da resistência repletas de deslocamentos e 
resignificações utópicas, realizadas em um momento de profundas 
transformações socioeconômicas, no diálogo com uma instigante teoria social 
anarquista da ciência e da tecnologia em processo de constituição. 
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Em 1666 foi publicada a primeira edição do livro La Chymie 

Charitable et Facile En faveur des dames. Esse tratado, atribuído a 
Marie Meurdrac, traz em suas páginas receitas para a saúde e o 
embelezamento feminino. Embora seu entendimento sobre a Química 
tivesse um caráter operacional e estruturava-se a partir do fazer, a 
autora não se absteve da discussão sobre a composição da matéria, 
assinalando alguns pontos de tensão entre as diferentes idéias 
existentes na época. 

Assim, o objetivo deste trabalho é aprofundar o estudo das 
ideias de Meurdrac sobre suas observações oriundas do laboratório e 
sua teoria da da matéria. Para ela esta seria constituída por três 
princípios, mercúrio, enxofre e sal, presentes nos produtos finais da 
destilação e responsáveis por suas qualidades e propriedades. No 
entanto, considerava a existência de três tipos diferentes de cada um 
deles e que se diferenciariam pela presença dos outros dois princípios 
em diferentes proporções, já que para ela não poderiam ser obtidos 
puros e tampouco reduzidos ao seu princípio primeiro. Por afirmar 
esses três princípios foi considerada por estudiosos atuais como 
paracelsista, entretanto seu pensamento mostra-se constituído por 
tramas complexas que harmonizam idéias antagônicas.  

Mesmo afirmando reiteradas vezes no decorrer da sua obra 
que a prática deveria orientar a aquisição de conhecimentos, Meurdrac 
aparentemente não aceitava a possibilidade de que tais princípios 
pudessem mudar de reino e, desse modo se contrapunha à ideia aceita 
entre aqueles que como ela, tinham o laboratório como fonte central 
da busca pelo conhecimento. 
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Le spirit n’a point sex. É desta forma que Marie Meurdrac justifica a 

decisão de publicar suas anotações em um tratado destinado às 
damas1

La Chymie Charitable et Facile en Faveur des Dames é a única obra 
conhecida assinada por Marie Meurdrac e foi publicada pela primeira vez em 
Paris no ano de 1666, em um período no qual se desenrolava um intenso 
debate sobre as ideias médicas e diferentes concepções a cerca da 
composição da matéria bem como quais seriam os medicamentos e meios 
mais indicados para a cura das doenças. Nesse ambiente o Jardim do Rei 
ocupava posição de destaque nessas discussões, especialmente no que se 
refere à confecção de medicamentos quimicamente preparados

.Provavelmente a ideia de que o espirito não tem sexo fosse corrente, 
pelo menos entre as mulheres parisienses do século XVII. Tendo-se em vista o 
número de edições e reimpressões é possível inferir que teria atendido o 
desejo de muitas delas por um saber a respeito dos cuidados com a saúde e 
com a aparência e também sobre essa nova ciência que prometia desvendar 
os segredos da natureza. 

2

Praticamente nada se sabe que possa comprovar a existência 
histórica da autora e tudo indica que o La Chymie tenha sido seu único livro. 
Contudo o nome de Marie Meurdrac ficou associado a esse pequeno, porem 
admirável tratado. Suas páginas contêm interessantes preparações de 
medicamentos e cosméticos, em sua maioria, virtuosas ”águas” obtidas a 
partir da destilação de materiais considerados curativos. Como o título 
indica, sua proposta seria a de transmitir seus conhecimentos de uma 
maneira fácil, com operações simples de detalhadamente explicadas. Na 
introdução explica os motivos que a levaram a tornar público seus 
conhecimentos “adquiridos por longas noites de vigília”

. Diferentes 
livros de autoria de seus demonstradores foram impressos para o 
acompanhamento das aulas de Química, ali oferecidas. É interessante 
observar que o La Chymie Charitable tem uma estrutura bastante semelhante 
a essas obras, que se especializavam em uma apresentação mais didática dos 
conceitos e das técnicas. Assim, este estudo tem como objetivo aprofundar as 
ideias de Meurdrac sobre as observações, oriundas do seu trabalho no 
laboratório, a cerca da composição da matéria, sem perder de vista que graças 
à crença de que haveria uma correspondência entre os fenômenos celestes e 
terrestres e que graças a ela, Meurdrac esperava obter de sua arte, o 
conhecimento dos mistérios expressos no grande livro da natureza. 

3

                                                                 
1 Meurdrac, introdução. 
2 Debus inclui a obra de Meurdrac entre os  livros didáticos de Química publicados no 
século XVII. Sobre esse assunto vide Debus, The French Paracelsian, 123-133 e The 
Chemical Philosophy, 450. 
3 Meurdrac, introdução. 

. 
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Na primeira parte da obra, é que fundamenta sua teoria sobre a 
matéria, discorrendo, em seguida sobre as operações – especialmente as 
destilações – as formas de aquecimento, banhos e lutos. Entretanto, ao 
descrever os diferentes recipientes necessários a cada tipo de procedimento, 
observa que não é a quantidade deles que define o trabalho do bom artesão1. 
Com esse comentário Meurdrac critica e ao mesmo tempo estabelece um 
diálogo com outros livros de Química da época, especialmente com o Traité de 
la Chymie escrito por Christophler Glaser em 1663. Nele o autor sugere que 
para se efetuar as operações químicas, dever-se-ia possuir um laboratório 
suprido com grande quantidade e variedade de instrumentos, recipientes e, 
especialmente fornos.2

 No entanto, a autora francesa afirma que a utilização 
dos fornos não era permitida a todas as pessoas o que impossibilitaria a 
execução das destilações, mas avisa que eles não seriam necessários, “já que é 
possível fazer todas as operações sobre um tripé circundado por tijolos, ou 
sobre um fogareiro, ou ainda no canto de uma lareira”.3 Assim dedica uma 
parte do capítulo para explicar como construir um forno adequado às 
operações. Para ela, o mais importante para a “perfeição da obra” e para a 
conservação dos recipientes estava no controle do aquecimento. 4

Diferentemente dos livros publicados pelos demonstradores do 
Jardim do Rei, que conferiam destaque aos medicamentos minerais, Meurdrac 
inicia a segunda parte de sua obra anunciando as vantagens dos simples e dos 
medicamentos destilados a partir deles, sobre aqueles obtidos a partir de 
minerais e animais.

 

5 Tal discussão é, em parte, apoiada pela autora nos 
escritos bíblicos6. No entanto, para Meurdrac, mesmo sendo superiores, 
teriam sido corrompidos pelo pecado do homem, portanto, deveriam ser 
preparados para que suas más qualidades fossem retiradas.7

A terceira parte é dedicada aos medicamentos produzidos a partir 
dos animais. As explicações que forneceu para o uso desses medicamentos 
baseiam-se nas semelhanças. Assim explica que “aquele que é ofendido por 
uma víbora, ao comê-la, além de se vingar. é curado. Se o escorpião, formiga 
ou abelha forem esmagados sobre as picadas que fizeram, a pessoa será 

 Para reafirmar os 
benefícios desses destilados vegetais recorre a Basílio Valentim, Johanes de 
Rupescissa, Raimundo Lulio, Avicena, Andreas Mattioli, Dioscórides, Jacques 
Delechamps e outros autores reconhecidos no período.  

                                                                 
1 Ibid.,33 
2 Glaser, Traité de La Chymie, 26-58. 
3 Meurdrac, 36. 
4 Ibid., 36 
5 Para Marie Meurdrac, os medicamentos simples seriam aqueles obtidos de apenas 
um tipo de  vegetal possuidor de propriedades curativas. 
6 Ibid., 45. 
7 Ibid., 47. 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Arte, Ciência e Tecnologia na História - 1747 - 

curada.”1  Da mesma forma o sangue humano destilado seria útil a todos os 
problemas do sangue2

Na quarta parte – a mais curta de seu trabalho – encontram-se os 
procedimentos para a obtenção de drogas a partir dos metais e minerais 
(entre os quais estão incluídos os corais). Observa que devem ser preparados 
com precisão e utilizados com muito cuidado, por serem “medicamentos 
violentos”

. 

3

A quinta trata dos medicamentos compostos: diferentes águas 
utilizadas para os problemas e dores no estômago, cabeça, coração, rins, 
pulmões, ouvidos, e afecções do sangue. Outras curariam a peste e a 
melancolia. Há ainda receitas de xaropes, beberagens, bálsamos, pomadas e 
emplastos. Entre eles uma curiosa composição, “um bálsamo universal 
composto” que “foi usada por Santa Madalena nos pés e na testa do nosso 
Senhor”, indicada para a cura de inúmeras doenças

 e dedicou algumas páginas aos processos que envolviam o uso do 
antimônio, combatido pelos professores da Faculdade de Paris e objeto de 
uma intensa discussão só resolvida no ano da publicação da sua obra.·.  

4

Por fim, a última parte é a mais longa e a que distingue o La Chymie 
dos outros livros de Química do período Ela refere-se aos medicamentos 
cosméticos e foi especificamente destinada para as mulheres. Na introdução a 
autora se propõe a explicar quais seriam as águas e as pomadas mais 
indicadas para cada tipo de pele e recomenda o uso de nutrientes para as 
peles secas e esfoliações com águas ácidas para as regiões mais grossas ou 
oleosas. Aconselha ainda, que se tivesse cuidado com cosméticos que 
contivessem cânfora, mercúrio sublimado e bismuto, pois seriam responsáveis 
por doenças incuráveis. No entanto, observa-se que em muitas das receitas 
Meurdrac incluiu a cerusa. Nessa mesma parte da obra, fornece ainda “muitos 
segredos e operações para o embelezamento dos cabelos, dentes e mãos”. 
Finaliza reiterando sua disposição para ensinar ou, quando for o caso, realizar 
as operações contidas no seu tratado, e ainda revelar outros segredos, para 
aquelas que “receberem de bom coração o meu pequeno trabalho”

.  

5

Em linhas gerais, o tratado de Marie Meurdrac segue o formato e 
apresenta conteúdos muito semelhantes a outros livros de Química escritos 
na época, especialmente no que diz respeito aos medicamentos obtidos a 

. 
Cada um dos capítulos também apresenta uma organização interna 

elaborada segundo a importância atribuída ao material de partida e ao tipo de 
medicamento produzido. Obedecendo sempre a mesma sequência inicia pela 
obtenção das “essências” e das “águas”, em seguida fornece os meios para 
extrair as tinturas e óleos e por fim, dos sais. 

                                                                 
1 Ibid., 134. 
2 Ibid., 137 
3 Ibid., 153. 
4 Meurdrac, 227. 
5 Meurdrac, 253. 
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partir dos materiais dos reinos animal e mineral, mas difere daqueles por 
apresentar uma quantidade de receitas de uso cosmético. Nesse aspecto, se 
aproxima de outras obras que foram dedicadas às mulheres, onde 
normalmente aparecem instruções para o preparo e uso de cosméticos, mas 
que não apresentam qualquer discussão sobre a constituição da matéria, cujas 
diferentes ideias foram tema de acirrados debates no período e 
provavelmente contribuíram para a constituição de sua obra. 

Para compreender como essas tendências influenciaram o 
pensamento de Marie Meurdrac, faz-se necessário analisar mais 
profundamente seus registros sobre a composição da matéria e cotejá-los 
com outros textos escritos na época, que traziam ideias diferentes sobre o 
assunto. Entre eles, selecionou-se a obra de Christophler Glaser, Traité de la 
Chymie, publicado pela primeira vez três anos antes do livro de Meurdrac, em 
1663 e era utilizado para o acompanhamento das aulas no Jardim do Rei, de 
onde o autor era então, demonstrador. Esse tratado é bastante semelhante, 
na forma, ao de Meurdrac. Possui uma pequena introdução, com cerca de 
sete páginas, na qual define o tema e explica seu entendimento sobre a 
composição da matéria, seguido de uma longa descrição sobre as operações, 
os tipos de fornos e recipientes necessários às diversas preparações. No 
entanto diferentemente de Meurdrac, Glaser dedicada a maior parte da obra 
ao preparo de medicamentos de origem mineral, provavelmente porque os 
considerava os mais importantes e eficazes para a cura das doenças graves. Os 
outros dois capítulos foram dedicados às drogas medicinais obtidas dos 
animais e vegetais.  

Seu livro contava com o apoio dos médicos do Rei, ao qual servia 
como boticário, contudo não recebera a autorização dos doutores da 
Faculdade de Paris, o que pode indicar que Glaser pertenceria a um grupo, 
diferente do de Meurdrac. Pode-se compreender isso considerando que como 
centro do humanismo médico, Faculdade de Paris restabelecera, havia quase 
um século, a autoridade médica de Galeno e, apenas excepcionalmente, 
aprovava o uso da Química para, e isso ocorria no caso da destilação de ervas 
e o preparo de um pequeno número de medicamentos1

Já entre os médicos do Rei, defensores das ideias ligadas à Filosofia 
Química, formara-se um grupo que defendia o uso das drogas obtidas a partir 
dos minerais.

.  

2 Na verdade, os argumentos dos que sustentavam a oposição a 
esses medicamentos foram se esgotando e, finalmente depois que Luiz XIV, foi 
curado com o antimônio, o vinho emético passou a fazer parte da lista dos 
purgativos aprovados por aqueles doutores3

Não há como desconsiderar, na organização dessas obras, a 
importância que a alquimia exercia sobre os estudiosos do século XVII, quando 

. 

                                                                 
1 Debus. The French Paracelsians, 17. 
2 Ibid., 18. 
3 Debus, Chemistry and Medical Debate, 21 
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muitos dos clássicos alquímicos começaram a ser divulgados na França. Além 
desses, os livros de destilação ainda eram tidos como importantes no período, 
como o Thesaurus Euonymi Philiatri (1552) de Conrad Gesner e o Liíber de arte 
distillandi, de Hieronymus Brunschwig (publicado a partir de 1500) 1

Em meio a essas vertentes de pensamento surgiram muitos 
estudiosos que se dispuseram a extrair o que de melhor percebiam nos dois 
sistemas, mas mesmo em uma eventual tentativa de conciliá-los, percebe-se 
que há variações entre esses autores. Pode servir como exemplo a obra de 
Guinter de Andernach, professor de medicina e tradutor de muitas obras de 
Galeno, que no seu De medicina veriti et nuova tum cognoscenda, tum 
faciunda commentarij duo, de 1571, tentou conciliar os quatro elementos com 
os três princípios: fogo corresponderia ao enxofre, a terra ao sal, a água ao 
mercúrio e o ar seria o espírito de todas as coisas

. Nesse 
sentido, Meurdrac certamente podia contar com um grande número de fontes 
para compor seu tratado. 

Em que pese a resistência oferecida pela Faculdade de Medicina de 
Paris, que não aceitava de bom grado as discussões em torno do 
conhecimento já estabelecido houve, como se pôde observar, um intenso 
afluxo de diferentes ideias e publicações entre os séculos XVI e XVII. O debate 
entre estes médicos e aqueles que defendiam a utilização de novos 
medicamentos, em particular, os de origem mineral foi, provavelmente, mais 
acalorado, mas comporia um cenário apenas parcial das discussões ocorridas 
no período.  

2. Joseph Duchesne, que 
sustentava, entre outras coisas, que a química seria a verdadeira chave para a 
medicina de Hipócrates e Galeno, ao mesmo tempo em que defendia a cura 
pelos semelhantes, discorria sobre as inter-relações entre o macro e o 
microcosmo e sustentava essa ligação correlacionando os três princípios 
paracelsistas com a Trindade.3 Tem-se ainda, William Davisson, demonstrador 
do Jardim do Rei entre os anos de 1648 e 1651 e médico de Luís XIII, denotava 
em seu trabalho uma importante influência de Andreas Libavius,  e mesmo 
fazendo longas referências a autores neoplatônicos e às Sagradas escrituras, 
aceitava a tria-prima de Paracelsus. 4

Mas, segundo A. G. Debus foi a partir da década de 1620 que as 
discussões sobre o papel da Química na Medicina e a interpretação da 
natureza começaram a esboçar uma divisão interior e dois ramos principais se 
formaram: o primeiro deles procurava por um sistema universal na natureza 
capaz de conectar o ser humano e Deus pela relação entre o macro e o 
microcosmo. Talvez por isso, as Escrituras ocupassem uma posição importante 
nesses estudos. O outro grupo, menos interessado nos fenômenos universais, 

  

                                                                 
1 Beltran, Imagens de magia e ciência, 32-34. 
2 Debus. The Chemical Philosophy, 161. 
3 Ibid., 166 
4 Debus, The French Paracelsians, 124. 
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focava suas pesquisas nos problemas médicos e farmacêuticos e considerava a 
química uma grande inovação da Medicina1

Os corpos mistos, entendidos como divisíveis e passíveis 
de serem analisados por destilação, sobre os quais ela 
trabalha para extrair os três princípios [les trois Principes] 
que são sal, enxofre e mercúrio o que se faz por 
dissolução e coagulação.

. 
No entanto, é possível que, no decorrer do tempo, outras subdivisões 

tivessem surgido. A análise do trabalho de Meurdrac mostra que, a pesar de 
dar papel de destaque aos escritos bíblicos não se ocupa, ou pelo menos não 
menciona as influencias do macrocosmo sobre os seres humanos e também 
considerava a química como fundamental para o preparo de medicamentos. 
Isso porque por meio das suas operações seria capaz de dividir as substâncias 
produzindo “medicamentos puros, abertos e capazes de penetrar até as mais 
ocultas e interiores partes de nossos corpos”.···. 

No primeiro capítulo da primeira parte do La Chymie, discorre sobre 
os fundamentos da Química, compreendida pela autora com uma arte que 
teria por objeto de estudo: 

2

Esses três princípios estariam presentes nos produtos finais do 
processo de destilação, imprimindo a eles suas qualidades e propriedades o 
que poderia ser demonstrado pela experiência, que considerava a forma mais 
adequada de se buscar o conhecimento, porque “a teoria e a prática são 
ordinariamente diferentes e a ação nos instrui muito mais que a 
contemplação.”

  

3

É interessante notar que na época era mais frequente, especialmente 
entre os demonstradores do Jardim do Rei, a aceitação de que seriam obtidos 
pela destilação ou reduzidos pelo fogo cinco princípios. De acordo com Glaser, 
seriam “diferentes substâncias, que os filósofos chamam de princípios.”

 

4 
Dentre eles, três seriam ativos: o espírito ou mercúrio, o óleo ou enxofre e o 
sal; água ou fleuma e a terra, passivos. Contudo, ao descrever brevemente 
sobre os dois últimos justificava que seriam pouco importantes para os 
corpos. A fleuma teria como função corrigir a acidez do sal e do espírito e 
impedir a combustão do óleo. A terra, necessária apenas para reter os 
princípios ativos, deixaria de ser útil quando estes fossem dela retirados e se 
tornaria o que outros, como Meurdrac, chamam de terre damnée5

Para ele a Química, nome que preferia utilizar em sua obra no lugar 
de Alquimia, seria uma ciência por meio da qual “se aprende a decompor os 

. 

                                                                 
1 Debus, The Chemical Philosophy, 148. 
2 Ibid., 1. 
3 Ibid., 8. 
4 Glaser, Traité de La Chymie, 6. 
5 Ibid., 1. 
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corpos para extrair as diferentes substâncias de que são compostos e reuni-las 
para formar corpos mais perfeitos”1. Glaser considerava-a útil, para os 
médicos, cirurgiões e boticários, que por meio desses conhecimentos seriam 
capazes de compreender “as diversas operações que ocorrem no corpo 
humano” sem o que não seria possível promover a cura das doenças e nem 
confeccionar medicamentos mais puros2. Também seria importante para 
outros campos do saber e do fazer, pois seria a “chave capaz de abrir aos 
físicos a porta dos segredos naturais ao reduzir todas as coisas aos seus 
princípios dando-lhes novas formas e imitando a natureza e todas as suas 
produções”3. Também “as artes mecânicas, as mais relevantes, necessitam do 
auxílio da Química” com ela contariam os pintores, gravadores e tintureiros 
para confecção de materiais com melhor qualidade, necessários às suas 
respectivas artes.4

Todas as coisas que existem no mundo são provenientes 
do Uno que produz três: aqui, nós podemos ter uma ideia 
do mistério adorável da Santíssima Trindade. A Química 
nos apresenta um esboço já que ela encontra uma 
trindade não apenas em cada coisa, mas em cada 
princípio.

 
Meurdrac acreditava que o conhecimento de maneira geral, e a 

Química em particular, estava fundamentado nas escrituras sagradas, já que:  

5

Embora aceitasse a existência de um principio universal uno que 
originaria e se encontraria presente em todas as coisas, suas observações 
sobre a constituição da matéria tinham um caráter mais operacional e 
estariam relacionadas aos produtos da análise efetuada por meio das 
destilações. Sustentava a teoria dos três princípios na Santíssima Trindade 
relacionando-a aos três tipos de sais, de enxofre e de mercúrio, os quais 
procederiam de uma forma primeva que, por sua vez produziria outras três, e 
se diferenciariam pela mistura dos outros dois princípios.

  

6

Assim, na nossa comparação sobre o sal pode-se perceber 
que são de três naturezas diferentes que se manifestam 

  
Provavelmente nessa associação ternária dos princípios, Meurdrac 

tenha sido influenciada por Du Chesne que, ao tratar dos três princípios, 
admitia que mesmo podendo ser separados permaneceriam na mesma 
essência distinguindo-se por meio de suas propriedades e virtudes e se 
manifestaria da mesma forma que a “divina trindade”: 

                                                                 
1 Ibid., 3. 
2 Ibid.,4. 
3 Glaser utiliza a palavra “físicos” com o sentido de filósofos naturais. 
4 Glaser, 4. 
5 Meurdrac, 5. 
6 Trindade, Práticas Femininas, 61. 
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todas elas em uma mesma essência, pois a primeira natureza 
é o sal fixo e firme, a segunda é o sal volátil, que contem duas 
espécies de sal: um sulfuroso que se inflama rapidamente e é 
chamado de nitro; o outro é mercurial, aquoso e participa da 
natureza do sal amoníaco.  

O sal seria o “pai da geração, por que é ele quem mais contribui para 
a criação”, ou seja, seria o princípio responsável pela materialização dos 
corpos e neles estaria presente em maior quantidade. Sua obtenção se daria 
por evaporação, a partir da dissolução em água das cinzas dos vegetais, 
animais, minerais e metais e cada corpo conteria esse princípio em três 
diferentes formas: fixo, nitro e amoniacal. O primeiro deles, o sal fixo, “torna-
se visível pela Arte e contém em si virtudes balsâmicas”, seria solúvel em 
água. Além de retirar a umidade dos corpos, seria ele o responsável pela 
preservação dos corpos1

O sal nitro seria o intermediário entre o fixo e o amoniacal, estaria 
ligado ao enxofre, dando-lhe sabor e odor, existiria em pequenas quantidades, 
por isso “não é visível, e guarda as virtudes de sua origem: se extraído de um 
purgativo, purgará, de um diurético, fará urinar” 

. 

2

O sal amoniacal ou volátil estaria unido ao princípio mais sutil dos 
sais, seria recolhido juntamente com os “espíritos” e as “águas” como 
produtos do processo de destilação. Sem presença do sal, sofreriam 
putrefação seria o responsável pela fixação do mercúrio

  

3

Glaser não reconhecia esses três tipos diferentes de sais, mas atribuía 
a esse princípio qualidades semelhantes. Assegurava que seria obtido do 
resíduo da evaporação das substâncias voláteis onde permaneceria 
juntamente com o principio passivo terra, do qual poderia ser separado por 
dissolução seguida de evaporação. Entretanto, Nicolas Lemery, discípulo de 
Glaser, no seu Cours de chymie, cuja primeira edição data de 1675, admitia a 
existência de três tipos diferentes de sais: fixo, volátil e essencial.

. 

4 Como 
Meurdrac, aceitava um princípio primevo – o espírito universal – que estaria 
“difundido por tudo, produzindo diversas coisas”. Como considerava tal 
princípio “um pouco metafísico”, preferiu levar em conta apenas “as 
substâncias sensíveis obtidas dos procedimentos químicos”, que seriam as 
semelhantes aos princípios defendidos por Glaser. 5

O segundo princípio, o enxofre é, para Meurdrac, o que faz “a união 
entre o espírito e os corpos, por esse motivo, chamado por alguns autores de 
alma.” Como o sal, o enxofre também se dividiria em três tipos diferentes: o 
grosseiro, o médio e o sutil. O primeiro, que existiria em pequenas 

  

                                                                 
1 Ibid., 2. 
2 Ibid., 2-3. 
3 Meurdrac, 7 
4 Leméry. Cours de chymie, 7-8. 
5 Ibid., 
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quantidades, se encontraria unido ao sal fixo e lhe conferiria as virtudes 
balsâmicas. O segundo estaria ligado, ao sal nitro e formaria as partes “graxas, 
quentes e oleosas, porque queima com facilidade e é notado pelos seus 
efeitos” O enxofre sutil constituiria a parte do sal amoniacal que propiciaria a 
evaporação “fazendo os espíritos se inflamarem.”1

É impossível separar uma coisa que participa de três. Sendo 
a natureza uma obreira tão prudente, fez tão 
perfeitamente as misturas que não está em nosso poder 
separar completamente o que ela reuniu.

  
Vale salientar que tanto Meurdrac como Glaser concordavam que 

havia diversas formas de enxofre, no entanto davam explicações diferentes 
para o fato. Para ela essa diversidade era função da parte do misto do qual 
fora obtido. Já o boticário do Rei reconhecia dois tipos de enxofre: o primeiro 
deles, mais leve, flutuaria sobre a água por estar impregnado de algumas 
partículas espirituais; o outro, mais pesado, conteria porções de sal e terra. De 
certo modo, considerava que as características dessa substância seriam dadas 
pela presença de outros princípios, fossem eles ativos ou passivos.  

Por fim, existiriam diferentes tipos de mercúrio, que também se 
diferenciariam pela presença dos outros dois princípios. O primeiro, mais 
pesado, seria obtido por meio de um longo e difícil processo de destilação do 
sal do simples de que é retirado. Estaria unido ao sal fixo juntamente com o 
enxofre grosseiro e constituiria o espírito do sal. O segundo encontrar-se-ia 
junto com o enxofre médio e com o sal nitro. Um mercúrio muito sutil, ligado 
ao sal amoniacal ou volátil e ao enxofre sutil seria obtido nos produtos das 
destilações. Na sua concepção o mercúrio seria o espírito da vida separado de 
suas partes grosseiras poderia ser “transformado pela mão do artista em algo 
muito espiritual e incorruptível”. Contudo não poderia ser reduzido ao seu 
princípio primeiro, já que  

 

2

Assim, por meio dos processos de destilação seria apenas permitido 
reunir as partes “espirituais às espirituais, as médias às médias e as grosseiras 
às grosseiras”, e as duas últimas deveriam conter alguma porção do principio 
espiritual, caso contrário seriam destituídas do poder da cura.

 

 

3

Glaser descreve o mercúrio como sendo “dos três [princípios], na 
combustão [dos mistos], o primeiro que se apresenta aos nossos sentidos” e 
seria o responsável gerar a vida e permitir o crescimento. Entretanto, por ser 
muito volátil, seria facilmente eliminado, por isso corpos nos quais haveria 
predomínio dessa substância não seriam muito duráveis o que poderia ser 

 

                                                                 
1 Ibid., 4. 
2 Meurdrac, 6. 
3 Ibid., 7 
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verificado “nos animais e vegetais que perecem bem antes que os minerais e 
metais por serem estes últimos praticamente destituídos desse princípio.”1

Ao ponderar sobre esses três princípios, Meurdrac afirmava que os 
que teriam escrito sobre o assunto, o fizeram mais pela “reflexão do que pela 
demonstração”, e o grande número de filósofos empenhados em esclarecer 
tal questão, seguira apenas suas inclinações e preferências pessoais e não a 
razão, em particular ao que se refere ao mercúrio. 

 

2

Contrariando o pensamento corrente entre alguns químicos da época 
de que esse princípio tivesse propriedades semelhantes, independentemente 
do material de partida, Meurdrac descartava a possibilidade de que o 
mercúrio pudesse ser o ponto de contato no qual ocorreria a comunicação das 
características entre os vegetais e os animais. Sob seu ponto de vista, esse 
trânsito seria impossível em função dos atributos particulares que assumiria 
em cada um dos reinos da natureza.

 

3

Utilizando a concepção de que cada princípio estaria, pelas suas 
variantes, unido aos outros dois, talvez Meurdrac estivesse tentando resolver 
este problema, já bastante antigo, e ainda presente nas discussões dos 
filósofos químicos do século XVII, especialmente entre aqueles que, como ela, 
tinham no laboratório o ponto de partida para o estudo do comportamento da 
matéria e com isso pretendesse uma alternativa para o intrincado problema 
dos limites entre os reinos da natureza, uma herança deixada por Lúlio e 
outros autores alquímicos.

 

4

                                                                 
1 Glaser, Traité de La Chymie, 6 
2 Ibid., 8. 
3 Meurdrac, 6. 
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A história da ciência tem já há algum tempo debruçado sobre a 

relação entre ciência e técnica, bem como entre ciência e magia nas origens 
da ciência moderna. Em recente estudo, procuramos mostrar que, naquela 
época, ciência e técnica estão estreitamente relacionadas à concepção de uma 
natureza mágica que se transforma e se oculta sob o véu das aparências não 
se deixando capturar facilmente. Segundo magos renascentistas, esse 
constante fluxo de querer se metamorfosear era a parte essencial da natureza 
que gostava de dissimular-se. Era observando e imitando a natureza em todos 
os seus aspectos que o mago adquiria conhecimento e prática de sua arte. 
Entretanto, não bastava apenas observá-la e imitá-la, era também necessário 
que ela fosse manipulada em todos os seus aspectos. Para conjugar e dispor 
os meios para manipulá-la, o mago utilizava certos aparatos e recorria a 
diferentes artifícios de modo a produzir os mais variados efeitos. Conjugando 
conhecimentos práticos e teóricos, o mago buscava capturar aquela inevitável 
necessidade da natureza procurando compreender a “ordem” do devir. Assim, 
neste trabalho buscaremos discorrer sobre as relações entre arte e ciência a 
partir das origens da ciência moderna por meio da análise da idéia de 
produção de efeitos na magia natural do século XVI. Abordaremos a 
concepção de magia como ciência do extraordinário e o uso de aparatos para 
desvelar os segredos da natureza segundo proposta do estudioso e mago 
napolitano Giambattista della Porta (1535-1615). 
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Este trabalho analisa a influência da telegrafia submarina no 

desenvolvimento das teorias eletromagnéticas durante o século XIX. Em 
meados deste século, a telegrafia elétrica, feita por fios presos ao topo dos 
postes, estava presente em quase todas as regiões da Europa, EUA, e em fase 
de implantação na América do Sul e Ásia. No norte da Europa, alguns países 
foram interligados por pequenos cabos submarinos, como o cabo que 
atravessou o Canal da Mancha, em 1851. O sucesso desses pequenos cabos 
fez crer que o funcionamento de cabos com maior extensão seria semelhante. 
Entretanto, os problemas começaram a aparecer. Nos cabos submarinos 
longos, sinais elétricos de curta duração enviados numa das extremidades 
chegavam à outra extremidade como sinais longos, e com sensível atraso em 
relação ao sinal emitido. Este fenômeno foi inicialmente observado por 
Werner Siemens, em 1848, e por Latimer Clark e Samuel Statham, em 1849. A 
descoberta do retardamento em cabos submarinos longos comprometia o 
ambicioso empreendimento de ligação telegráfica entre a América do Norte e 
a Europa. 

A constatação de que nos fios aéreos os sinais não apresentavam 
retardamento, mas quando isolados e enterrados ou colocados no mar 
apresentavam retardamento, era uma clara evidência de que o meio 
ambiente interferia na propagação elétrica. Este fato contribuiu com a teoria 
de campo, cujo conceito foi introduzido por Michael Faraday, que disputava a 
explicação da propagação elétrica com a teoria da ação à distância. A 
compreensão do fenômeno influenciou as teorias desenvolvidas por William 
Thomson e James Clerk Maxwell. 

 
Durante a década de 1840, uma rede telegráfica foi erguida sobre 

postes que se espalharam pela América do Norte e a Europa. O sistema de 
telégrafo Morse, hegemonicamente adotado, era composto de um único fio 
condutor que transmitia sinais longos e curtos segundo o código Morse. Esse 
sistema de comunicação à distância funcionava bem e era mais rápido do que 
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qualquer outro sistema de comunicação até então criado. As linhas 
telegráficas aéreas cruzaram fronteiras e interligaram países. A Inglaterra, 
naturalmente isolada do continente, viu-se obrigada a desenvolver cabos 
submarinos para conexão com as linhas telegráficas dos demais países. Na 
busca pelo domínio da tecnologia dos cabos submarinos estavam em jogo 
interesses econômicos, relações políticas internacionais, assuntos públicos e 
privados. 
 A primeira tentativa de ligação telegráfica entre a Inglaterra e o 
continente ocorreu em 1850, quando os irmãos John W. e Jacob Brett ligaram 
um cabo submarino no canal da Mancha. O cabo era tão leve que durante a 
instalação os operários tiveram que colocar lastros nele para que afundasse. A 
pouca espessura e inadequação na construção do cabo fizeram com que as 
poucas mensagens enviadas fossem truncadas e de difícil compreensão. O fim 
dessa empreitada ocorreu menos de 24h após sua instalação. Um pescador 
francês, inadvertidamente içou o cabo e o cortou, talvez para provar aos 
amigos o resultado da pescaria. [FIELD, 1866] Dois anos se passaram até que 
um segundo cabo fosse instalado no mesmo local. Bem mais robusto que o 
primeiro, o segundo cabo foi um sucesso técnico e comercial. O cabo no canal 
da Mancha impulsionou a instalação de outros pequenos cabos no norte 
europeu, como os localizados entre Inglaterra e Irlanda e entre Inglaterra e 
Holanda. 
 O passo seguinte foi a tentativa dos governos britânico e francês de 
se ligar via cabo submarino com suas principais colônias, Índia e Argélia, 
respectivamente. O governo britânico já estava em negociação com os irmãos 
Brett para instalação do cabo até a Índia quando estourou a revolta dos 
Sipaios, em 1857. A referida negociação não foi concluída porque os irmãos 
Brett não conseguiram a devida concessão para atravessarem o Império 
Otomano. Ciosos pela comunicação direta com sua colônia, em 1858, os 
ingleses contrataram a Red Sea and India Telegraph Company, de propriedade 
de Lionel Gisbourne, para instalação do cabo submarino. Mesmo sem ter 
conseguido a instalação do cabo até a Índia, os ingleses foram obrigados, por 
força de contrato, a pagarem a importância de 36.000 libras esterlinas durante 
cinquenta anos [MARGERIE, 1909]. Sem êxito com os cabos submarinos, os 
ingleses partiram para a solução cuja tecnologia já era bem dominada: a 
telegrafia aérea. Para isso, utilizou as linhas telegráficas de diversos países 
europeus, além das linhas construídas pelo governo turco, em 1858, de 
Constantinopla até Fao, cidade localizada na extremidade oeste do golfo 
pérsico. De lá, pequenos cabos submarinos ligaram algumas cidades litorâneas 
até Gwadur, cidade na fronteira da Índia, de onde o cabo era conectado às 
linhas aéreas até Bombaim. Uma segunda opção de ligação com a Índia foi a 
linha aérea foi construída entre Teerã e Bushire, outra cidade no golfo persa, 
de onde se conectava por cabo submarino à Índia. A ligação entre Teerã e a 
rede telegráfica europeia foi feita pelo governo da Rússia. Em janeiro de 1865 
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a Inglaterra tinha duas linhas telegráficas que a comunicava com a Índia 
[HEADRICK, 1991]. Essas linhas telegráficas eram uma espécie de mal 
necessário. Embora a ligação com sua colônia estivesse tecnicamente 
concluída, na prática, uma série de empecilhos tornava a comunicação muito 
complicada. Entre as dificuldades estava a falta de domínio da língua inglesa 
em muitos dos países atravessados pela linha. Na linha que atravessa o 
Império Otomano, além do problema dos caracteres relativos a língua árabe, o 
frio do inverno muitas vezes quebrava o fio sobrecarregado de gelo, 
interrompendo por semanas a comunicação. O mesmo ocorria com o que 
atravessava o território russo. Um outro problema era a questão da 
segurança, pois os despachos do governo eram retransmitidos em diversos 
países. 
 O governo francês fez várias tentativas de comunicação telegráfica 
com sua colônia no norte da África. A primeira ocorreu em 1852, no ano 
seguinte a instalação do cabo no canal da Mancha. Os irmãos Brett foram 
contratados para ligação com a Argélia, mas pretendiam esticar os cabos 
submarinos até a Austrália, passando, no caminho, pela Índia. Depois da 
primeira instalação bem sucedida no canal da Mancha, parecia que atingir 
pontos distantes era questão apenas de se construírem cabos submarinos 
com extensão compatível. Mera ilusão. Como será apresentado adiante, 
problemas de transmissão de sinais em cabos subterrâneos já haviam sido 
detectados na Prússia e publicados na França. Pelas intenções dos Brett, eles 
desconheciam esses problemas ou não deram a devida importância. Embora 
as intenções fossem grandes para a época, o fato é que os cabos submarinos 
dos Brett não foram além da Itália. A porção entre Genova, Córsega e 
Sardenha foi assentada com êxito, em 1854, mas o cabo que efetivamente 
cruzaria o Mediterrâneo entre Sardenha e Argélia não teve o mesmo sucesso.  

A tentativa seguinte de ligação entre esses países foi realizada em 
1857, quando a Newall and Company instalou um cabo submarino que 
funcionou durante dois anos. O governo francês voltou-se então para um 
terceiro fabricante, Glass Elliot and Company, que realizou duas tentativas: a 
primeira, de Toulon a Argélia, o cabo quebrou no assentamento; a segunda, 
de Port-Vendres (via Menorca) até Argélia, houve duração de apenas um ano. 
Desiludido, o governo francês optou por utilizar as linhas terrestres da 
Espanha, na tentativa de ligação com a Argélia. Um pequeno cabo de 
Cartagena a Oran, assentado em 1864 pela companhia Siemens; este cabo 
também quebrou logo depois. Apenas em 1870 os franceses obtiveram seu 
primeiro cabo direto e confiável entre a França e o norte da África, através da 
companhia inglesa Marseilles, Algiers and Malta Telegraph Company. Um ano 
depois a linha foi duplicada pela India Rubber Gutta-Percha and Telegraph 
Works Ltd. [HEADRICK, 1991]. 
 Além as tentativas de ligação telegráfica por cabo submarino entre a 
Inglaterra e a Índia e entre a França e a Argélia, ambas malsucedidas, houve 
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ainda um terceiro projeto ainda mais audacioso: a ligação transoceânica entre 
a Grã-Bretanha e a América do Norte. Esse projeto foi dirigido por Cyrus W. 
Field (1819-1892), um investidor norte-americano que, após contato com 
Leonel Gisborne, despertou interesse pela telegrafia submarina e vislumbrou a 
ideia de cruzar o Atlântico com um cabo submarino. Após dois anos de 
estudos de viabilidade do projeto, Field embarcou para Grã-Bretanha a fim de 
reunir capital e tecnologia para sua empreitada. Na Inglaterra, associou-se aos 
Brett e fundaram a Atlantic Telegraph Company [STANDAGE, 1998]. Como 
responsável técnico foi nomeado Edward Orange Wildman Whitehouse (1816-
1890), um cirurgião e eletricista amador, que conseguiu destaque no mundo 
da telegrafia realizando experiências com cabos e aparelhos telegráficos. 
Whitehouse defendia a ideia de que seria possível transmitir sinais telegráficos 
através do Atlântico utilizando um cabo submarino de pouca espessura e 
aplicando alta voltagem. O cabo foi construído e instalado, em 1858, segundo 
suas especificações. Esse funcionou por menos de um mês, quando ficou 
totalmente danificado. Houve uma série de falhas na construção e instalação 
desse cabo. O cabo ficou exposto ao sol durante meses aguardando a 
instalação; por recomendação de Whitehouse, não foi testado na água antes 
de ser instalado. Hempstead resumiu os problemas desse cabo em quatro 
grandes causas: produção de má qualidade; operação imprópria durante a 
instalação; proteção insuficiente; condutor muito fino e isolamento com 
porosidade. [HEMPSTEAD, 1989] 
 No final da década de 1850, a telegrafia submarina era considerada 
uma tecnologia duvidosa: para pequenas distâncias, como na travessia de 
canais e rios, funcionava bem; para maiores, como nos mares Vermelho e 
Mediterrâneo, ou no Atlântico, as experiências se mostraram um fracasso 
técnico e financeiro. Vamos entender por quê. 

PROBLEMAS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA NO CAMINHO DOS CABOS 
SUBMARINOS 

 A história do desenvolvimento dos cabos submarinos é contada como 
uma sucessão de tentativas e erros, principalmente na instalação de cabos 
com grande extensão. Isso indica o desconhecimento prévio dos engenheiros 
sobre as agruras dessa tecnologia. Foi a partir das falhas encontradas na 
operação de grandes cabos submarinos que cientistas despertaram interesse 
sobre o entendimento da propagação de sinais elétricos. O principal problema 
com os cabos foi detectado por Werner Siemens (1816-1892), em 1848, 
quando era tenente do exército prussiano. Siemens foi incumbido de instalar 
um cabo subterrâneo entre Berlim e Frankfurt. Logo após concluir a 
instalação, Siemens observou que sinais elétricos emitidos em sequência, 
chegavam à outra extremidade sem definição clara. Sinais curtos emitidos 
numa extremidade do cabo chegavam na outra extremidade como sinais 
longos. Os sinais longos emitidos chegavam ainda mais longos, por vezes 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Arte, Ciência e Tecnologia na História - 1761 - 

juntando-se ao sinal elétrico seguinte, tornando impossível distingui-los. Esse 
fenômeno ficou conhecido como retardamento, e colocava em risco a 
telegrafia subterrânea e submarina mundial. A urgência da ligação entre 
Berlim e Frankfurt fez com que o governo da Prússia resolvesse o problema 
ordenando que o cabo fosse desenterrando e instalado sobre postes, 
transformando-o em linha aérea. Sobre o fenômeno do retardamento, 
Siemens publicou um artigo na Academia Francesa de Ciência, em 1850, no 
qual observou que o cabo funcionava como uma enorme garrafa de Leyden1. 
[HUNT, 1991] 
 O engenheiro de telégrafo Josiah Latimer Clark (1822-1898) 
demonstrou o retardamento em cabos submarinos para Michael Faraday 
(1791-1867) a fim de chamar a atenção da sociedade cientifica britânica para 
o fenômeno [HUNT, 1991]. Faraday explicou o retardamento atribuindo ao 
meio onde o cabo era instalado e ao isolamento do cabo, papel fundamental 
na transmissão do sinal elétrico. Para Faraday, a condução da corrente elétrica 
era sempre precedida de um estado de indução no dielétrico no entorno do 
cabo, que armazenava uma certa quantidade de carga. Essa explicação era, de 
fato, a aplicação da explicação dada por Faraday, em 1831, quando descobriu 
o fenômeno da indução magnética. 
 Após tomar ciência dos trabalhos de Faraday, William Thomson 
(1824-1907) escreveu uma série de artigos sobre telegrafia2. Thomson 
concluiu nestes artigos, baseados em modelo matemático, que a taxa de 
transmissão de sinais era diretamente proporcional à capacitância e à 
resistência do cabo. Esse resultado era frontalmente contrário aos resultados 
experimentais de Whitehouse. A controvérsia ganhou destaque entre 1855 e 
1858, quando estava em andamento o projeto de instalação do cabo 
Atlântico. O embate entre o renomado cientista Thomson, e um cirurgião e 
eletricista amador merece ser detalhado, até para se entender com um 
desconhecido e sem formação técnica conquistou tão improvável destaque no 
cenário da telegrafia submarina na segunda metade da década de 18503. 
 Whitehouse começou a se interessar por experimentos em 
eletricidade e a estudar o fenômeno do retardamento em 1855. Seus esforços 
em desenvolver um cabo telegráfico múltiplo colocaram-no em contato com 
John W.Brett, que sonhava com o cabo transatlântico e estava muito 
interessado na solução do retardamento. Brett cedeu a Whitehouse 1125 
milhas de cabo para realização de experimentos4. Na divulgação dos seus 
resultados, Whitehouse descobriu, entre outras coisas, que um forte pulso 
alternado produzido por um gerador eletromagnético dava menos 
retardamento que as baterias normalmente usadas. Também verificou que 
não se obtinha nenhuma vantagem quanto à redução do retardamento 
dobrando ou triplicando a massa do condutor metálico do cabo que conduzia 
a corrente elétrica. Em resumo, Whitehouse descobriu que não havia grandes 
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ameaças nem obstáculos ao cabo transatlântico. As conclusões de 
Whitehouse foram ao encontro dos interesses dos investidores. 

Em oposição aos experimentos de Whitehouse, Thomson publicou, 
também em 1855, um artigo intitulado “Theory of the electric telegraph” no 
qual mostrou que, além o retardamento produzido por um cabo aumentar 
com a resistência e a capacitância, aumentava também com o quadrado do 
comprimento do cabo. Citando o cabo do mar Negro e os problemas de 
retardamento enfrentado pelo governo britânico durante a guerra da Criméia, 
Thomson afirmou que um cabo com a mesma espessura e 6 vezes maior teria 
um retardamento 36 vezes maior. O comentário de Thomson talvez tenha sido 
precipitado, porque não estava claro que a lentidão nas transmissões através 
do cabo do mar Negro era devido ao retardamento, fato que depois Thomson 
reconheceu. Instrumentos de transmissão e recebimento de sinais mal 
ajustados parecem ter sido os principais culpados no caso do cabo do mar 
Negro. Mas a declaração de Thomson provocou sérias dúvidas sobre e a 
possibilidade de funcionamento do cabo Atlântico. Em resposta, Whitehouse 
publicou o artigo intitulado “A lei do quadrado é aplicável ou não à 
transmissão de sinal em cabos submarinos”. Baseado em resultados 
experimentais, Whitehouse procurou contradizer a teoria de Thomson. 
Segundo Whitehouse, ele aumentou a extensão do cabo em mais de dez vezes 
e observou que o retardamento aumentou praticamente numa razão 
aritmética. Aumentado a espessura do condutor o retardamento de fato 
aumentava. Além disso, dobrando a extensão do cabo, a quantidade de sinais 
emitidos por unidade de tempo não caía a 1/4 como previa Thomson, mas 
apenas 1/10. Whitehouse chegou a afirmar que a lei do quadrado era uma 
ficção teórica que poderia ser seguramente ignorada na construção de cabos 
submarinos. Thomson argumentou que as medidas de Whitehouse não eram 
suficientemente meticulosas para contrapor sua teoria. Thomson demonstrou 
que com baterias inconstantes e instrumentos magnéticos relativamente 
pesados e impróprios, a obtenção de resultados não era confiável. Thomson 
ainda afirmou que o uso de fios mais espessos não havia sido efetivamente 
testado por Whitehouse, que usou fios múltiplos. Mas, como já dito, Thomson 
voltou atrás na sua previsão sobre o retardamento no cabo transatlântico, 
baseado no cabo do mar Negro. Portanto, o cabo atlântico não seria 36 vezes 
mais lento. [HUNT, 1996]. 

A celeuma entre Thomson e Whitehouse teve trégua após a 
nomeação de Thomson, em dezembro de 1856, para diretoria da Atlantic 
Telegraph Company (ATC). Na ocasião, Thomson chegou a elogiar Whitehouse 
como um experimentador cuidadoso e com importantes resultados obtidos. 
Com os ânimos apaziguados e os interesses comerciais preservados, o cabo 
Atlântico foi construído. Após três tentativas de instalação malsucedidas, o 
cabo Atlântico foi finalmente instalado e inaugurado em 5 de agosto de 1858. 
Os aparelhos de envio e recepção de Whitehouse foram conectados e logo se 
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percebeu a lentidão das transmissões. As transmissões ficaram cada vez mais 
lentas até o cabo ser declarado completamente perdido cerca de trinta dias 
depois de instalado. 

A culpa pelo fracasso recaiu sobre Whitehouse que foi demitido em 
17 de agosto e a operação do cabo entregue a Thomson. Após 1858, 
Whitehouse foi expulso do mundo da telegrafia. Sem dúvida, Whitehouse teve 
enorme parcela de responsabilidade pelo fracasso no primeiro cabo Atlântico, 
mas certamente não foi o único. Engenheiros, investidores, cientistas e até 
governos tiveram sua parcela de culpa. Whitehouse foi usado como bode 
expiatório do fracasso do cabo Atlântico. A expulsão de um desconhecido 
preservou figuras e instituições proeminentes, e garantiu a continuidade do 
projeto. 

Para estudar as causas do problema no cabo Atlântico, foi formado 
um Comitê, em 1859, com quatro representantes do governo britânico e 
quatro da ATC5. Ao final, publicaram o mais completo relatório sobre 
telegrafia submarina. O relatório detalhou um extenso número de ensaios a 
serem realizados, antes do cabo ser lançado no mar. Trazia, entre outras 
especificações, a espessura, o comprimento e a flexibilidade do cabo, a 
potência para se telegrafar a grandes distâncias; e a velocidade com que as 
mensagens poderiam ser enviadas. 

As pesquisas de Thomson com amostras de cobre usado em cabos 
submarinos mostraram que a condutividade do cobre variava muito de uma 
amostra para outra. Quando ele descobriu isso, o cabo Atlântico de 1858 já 
estava construído. Entretanto, quando foi necessário substituir 600 milhas que 
haviam sido perdidas quando o cabo se rompeu numa das primeiras 
tentativas, Thomson exigiu que o cabo fosse construído com cobre de alta 
condutividade. Essa exigência foi ratificada pelo Comitê formado em 1859, 
determinando que a condutividade do cobre usado no cabo do Atlântico não 
poderia ser inferior a 85% [FIELD, 1866]. 

O controle de qualidade e a criação do padrão Ohm de resistência 
elétrica talvez tenham sido o maior legado desse Comitê para a engenharia, 
além de ter viabilizado a instalação do cabo Atlântico. A criação do padrão 
Ohm era fundamental para garantia da qualidade dos cabos submarinos e na 
determinação das eventuais falhas de isolamento do cabo já instalado. Com 
todos os problemas resolvidos, o cabo Atlântico foi inaugurado em 1866. Com 
sucesso comprovado, os cabos submarinos se espalharam pelo mundo, tendo 
a Grã-Bretanha como a detentora mundial do principal veículo de 
comunicação a distância. França e Inglaterra instalaram cabos submarinos 
diretos com suas colônias, e a antiga pretensão de Brett e chegar à Austrália 
passando pela Ásia foi realizada pelas empresas de John Pender (1816-1896). 
Em meados da década de 1870, Pender já possuía uma rede de cabos 
submarinos que conectava os cinco continentes. 
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CONCLUSÃO 

 Faraday investigava os fenômenos eletromagnéticos desde 1831, 
quando descreveu a indução eletromagnética. O fenômeno tratava de duas 
bobinas envolvidas em lados opostos de um anel ferromagnético. Num das 
bobinas, denominada circuito primário, era ligada a uma bateria de modo a 
circular uma corrente elétrica neste circuito primário. Na outra bobina, 
denominada circuito secundário, mesmo sem estar ligada a bateria do circuito 
primário, surgia uma tensão elétrica proporcional à relação entre o número de 
espiras dos circuitos primário e secundário.  

A importância do fenômeno da indução magnética para a telegrafia 
submarina está na explicação dada por Faraday para esse fenômeno. Segundo 
ele, a indução era mediada por forças entre partículas elétricas do meio 
dielétrico entorno, no caso a experiência acima descrita, o anel 
ferromagnético. Essa ideia se contrapunha frontalmente à ideia de ação a 
distância, amplamente aceita no século XVIII a partir da gravitação de Newton, 
e ratificada na lei de Coulomb. Segundo a ação a distância, duas partículas 
interagem instantaneamente uma sobre a outra sem que o meio 
interveniente tenha qualquer papel na ação entre as forças. 
 A ideia de Faraday sobre a propagação da força elétrica através do 
meio não conquistou muitos adeptos, por ocasião da publicação em 1831. 
Entretanto, esse quadro mudou significativamente a partir da década de 1850, 
quando os problemas de retardamento com os cabos submarinos ameaçaram 
a expansão da comunicação telegráfica mundial. As evidências eram: havia 
uma rede telegráfica aérea extensa operando bem na Europa e na América do 
Norte; mas, na rede subterrânea e submarina, o sinal elétrico demorava muito 
para atingir a extremidade oposta do cabo. A teoria de campo de Faraday, até 
então ignorada, ganhou destaque e atraiu atenções da comunidade cientifica, 
em particular de Thomson e James Clerk Maxwell (1831-1879). A Grã-
Bretanha, pressionada por sua condição natural, foi impelida ao 
desenvolvimento cientifico da teoria de campo, que culminou no Treatise on 
Electricity and Magnetism de Maxwell. A Alemanha, ao resolveu o problema 
do retardamento no cabo subterrâneo simplesmente retirando e 
transformando em linha aérea, somente aderiu à teoria de campo após os 
trabalhos de Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) sobre ondas eletromagnéticas, 
na década de 1880.  

Notas 
1 Dispositivo inventado por Peter Von Musschenbroek (1692-1761), em 1745, 
em Leyden, Holanda, capaz de armazenar carga elétrica. 
2 Ver os artigos em: THOMSON, William. 1872. Reprint of papers on 
Electrostatics and Magnetism. London: Macmillan & Co. 
3 Sobre o debate entre Thomson e Whitehouse ver: HUNT, 1996. 
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4 Whitehouse descreveu seus experimentos na seção de Matemática e Física 
da British Association em 1855, reunida em Glasgow. 
5 Douglas Galton, da Royal Engineers e representante do governo, Wheastone, 
William Fairbain, futuro presidente da British Association for the Advancement 
of Science, Geoge Parker Bidder, C.F. Varley, Latimer Clark e Edwin Clark, 
todos com grande experiência em telegrafia e Georg Savard, secretário da 
ATC. [FIELD, 1866]. 
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A constituição do Sindcont – Sindicado dos Contabilistas de São Paulo 
em 1919, deve-se ao empenho de 11 jovens contabilistas recém-formados, 
que decidiram lutar pelos direitos dos profissionais contábeis. A primeira 
denominação do Sindcont foi de IPC – Instituto Paulista de Contabilidade. 
Desde então, o Sindicont vem contribuindo para a divulgação das técnicas e 
teorias contábeis. A partir da fundação da Revista Paulista de Contabilidade 
em 1922, sua publicação funcionou e funciona como instrumento para 
retratar a evolução histórica da Contabilidade em todas as partes do mundo, 
possibilitando aos contabilistas não só uma visão dos assuntos de interesse da 
profissão, mas também propiciando a orientação para execução do seu 
trabalho. A instituição criada foi responsável pelo registro profissional em 
1927, por intermédio do ilustre contabilista Francisco D’Áuria, primeiro 
presidente do IPC, elaborou o Registro Geral de Contabilistas do Brasil, raiz 
histórica do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo instalado em 
1946 também por intermédio do Sindcont. Ao se relatar fatos históricos do 
Sindcont verificamos sua importância no desenvolvimento da Técnica Contábil 
no Brasil. 

 
Para alcançar o nível de transparência hoje exigida, os estudos de 

contabilidade tiveram que passar por um longo processo em território 
brasileiro, ajudando a inseri-los em parâmetros mundiais e elevá-los ao 
patamar das ciências. Nossas pesquisas têm demonstrado que algumas 
instituições, fundadas a partir do esforço dos próprios contabilistas, tornaram-
se o principal esteio para essas mudanças. Traremos aqui um histórico de 
algumas das mais importantes, como foi e continua sendo o Sindcont-SP - 
Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, fundado em 1919, a partir do IPC-
Instituto Paulista de Contabilidade. Uma derivação importante dessas 
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instituições foi a Revista Paulista de Contabilidade que passou a ser publicada 
em 1922 e que utilizaremos como uma das principais referencias documentais 
no presente estudo.  

Tornou-se de fundamenta, nos dias de hoje, trabalhar os dados 
governamentais e empresariais de forma transparente. Para tanto, as 
modernas teorias que dão conta da harmonização das praticas contábeis 
foram de grande importância. No tocante ao Brasil, hoje inserido nesse marco 
mundial, o processo para chegar a tal ponto foi bastante longo e só tomaria 
seu rumo moderno a partir das primeiras décadas do século XX. Nessa época, 
o esforço para institucionalizar a Contabilidade e alçá-la ao grau de ciência de 
pendeu de algumas poucas, mas sólidas, iniciativas dos próprios contabilistas. 
Uma das mais destacadas foi o estabelecimento do Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo, fundado em 19 de julho de 1919, com a denominação de IPC - 
Instituto Paulista de Contabilidade. A iniciativa partiu de um grupo de onze 
jovens recém-formados reunidos para lutar pelos direitos da classe contábil. 
Devido ao sucesso da iniciativa, seis meses depois o IPC já contava com 151 
sócios, absorvendo o Grêmio dos Guarda-Livros de São Paulo.  

Alguns pontos importantes do contexto brasileiro e mundial nesse 
período:  

 
Em 1919 o Brasil tinha cerca de 30 milhões de habitantes, destes 

aproximadamente 14 milhões viviam na região sudeste, ou seja, já se havia 
iniciado o fluxo migratório vindo no nordeste do país, em razão da fome 
provocada pelas secas e pelo inicio do processo de industrialização. Apesar de 
a Capital Federal ter sede no Rio de Janeiro, prevalecia a política “café com 
leite”, assim denominada por se revezarem na presidência os estados de São 
Paulo e Minas Gerais.  No mundo era encerrada definitivamente a 1ª guerra 
com a assinatura do tratado de Versailles conforme na próxima página: 
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ESPECIAL 
VEJA, Junho de 1919 

 

 
Aliados e Alemanha assinam Tratado de Versailles – Documento  

obriga derrotados a assumir total e única responsabilidade pela guerra 

– Caráter excessivamente punitivo traz críticas e desconfiança 

 
Autoridades reunidas: Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau e o 
americano Woodrow Wilson 

 
“Punitivo, o calhamaço tem 440 artigos e mais um florilégio de 

apêndices, anunciando de alguma forma a responsabilidade da Alemanha por 
todas as agruras sofridas no planeta nestes últimos anos. O documento 
também redefine as fronteiras da Europa, obrigando os germânicos a devolver 
territórios anexados e a ceder alguns rincões como compensação.  
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A lista de exigências é longa; a seguir, alguns dos principais pontos do 
tratado, que versa apenas sobre a Alemanha – a negociação com as outras 
nações das Potências Centrais (Áustria, Bulgária, Hungria e Turquia) será feita 
separadamente e em datas ainda a serem definidas.” 1

Todavia, dos 440 artigos criados pelo Tratado de Versailles, apenas 
dois diziam respeito ao Brasil. Um deles obrigava a Alemanha a pagar 125 
milhões de marcos, quantia correspondente a 1.850.000 sacas de café 
perdidas em razão de ataques a navios brasileiros. Outro artigo impunha à 
Alemanha a venda, a preços baixíssimos, de 70 navios apreendido sem portos 
nacionais durante a guerra.

 

2

Por outro lado, a conflagração mundial demandou que o Brasil 
ampliasse seu parque industrial. No primeiro senso industrial realizado no 
Brasil, em 1902, foram catalogadas três mil empresas. No fim de 1919, esse 
número chegou a treze mil, sendo que, só durante a Iª Guerra Mundial, foram 
criadas seis mil novas empresas. Basicamente elas produziam bens de 
consumo e serviam para abastecer o mercado interno.

 

3

Mas, ao mesmo tempo, aconteciam outros fatores nada favoráveis. 
Do ponto de vista da saúde, por exemplo, a enfermidade conhecida como 
Gripe Espanhola causava milhares de mortes. Entre as baixas, em janeiro de 
1919, ninguém menos que o presidente eleito Rodrigues Alves, que nem 
chegou a tomar posse daquele que seria o seu segundo mandato. No auge da 
contaminação, até mesmo o Campeonato Carioca de Futebol chegou a ficar 
paralisado por 56 dias. 

 

4 

 
 
 
 

                                                                 
1 Revista Veja – Edição Especial de Junho de 1919. 
2 Site endereço http://www.maquinariaeditora.com.br/site/degustacao/1919.pdf pag. 20 
3 Site endereço http://www.maquinariaeditora.com.br/site/degustacao/1919.pdf pag. 21 
4 Site endereço http://www.maquinariaeditora.com.br/site/degustacao/1919.pdf pag. 23 

http://www.maquinariaeditora.com.br/site/degustacao/1919.pdf�
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Foi nesse contexto de grandes mudanças que Herrmann Jr. e D’Áuria 
ajudaram a criar as primeiras entidades de classe dos contabilistas: o Instituto 
Paulista de Contabilidade (atual Sindicato dos Contabilistas de São Paulo) no 
ano de 1919, além da Academia Paulista de Contabilidade, assim como a 
Revista Paulista de Contabilidade que teve seu primeiro número editado em 
junho de 1922, substituindo a Revista Brasileira de Contabilidade. 1

 
  

 
 
 
 

                                                                 
1 Ivan Ricardo Peleias, João Bacci. Pequena cronologia do desenvolvimento contábil no 
Brasil: Os primeiros pensadores, a padronização contábil e os congressos brasileiros de 
contabilidade - Revista Administração On Line – FECAP - Volume 5 Nº 3, p 39-54 
jul/ago/set 2004. Segundo os autores desse estudo, o primeiro exemplar da Revista 
Brasileira de Contabilidade foi publicado em 1912, mas a sua publicação foi suspensa 
em 1920. Novamente publicada em 1929, e foi outra vez suspensa em 1932. Editada, 
originalmente, pelo Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, a partir de 1971, passou a 
ser editada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Em 2010 voltou a ser editada pelo 
Sindcont-SP além das publicações técnicas passou a ter publicações acadêmicas. 
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Foi a segunda publicação do gênero no País, obtendo grande sucesso 
pelo caráter científico com que tratava as questões contábeis, auxiliando no 
desenvolvimento profissional dos leitores e ampliando a cultura geral. Por ser 
uma das pioneiras, a publicação, que contava com a valiosa colaboração e o 
grande trabalho do Contabilista Armando Aloe e de outros profissionais, 
ganhou tradição e acabou por se tornar porta-voz da classe em todo o Brasil. 
Durante décadas, acolheu em suas páginas o pensamento, as análises 
técnicas, os trabalhos e as pesquisas científicas de reconhecidos Contabilistas 
que deixaram registrados indelevelmente na Revista Paulista de Contabilidade 
a marca do seu saber, tornando-se verdadeiros pilares de conhecimentos 
técnicos e científicos para as gerações vindouras. Entre os profissionais da 
classe e nos meios acadêmicos, a RPC era sempre aguardada com grande 
expectativa, pois todos sabiam que em suas páginas encontrariam valiosas 
informações.1

 “Sociedade Anonyma “Revista Brasileira de Contabilidade” - Em 16 
do mez de dezembro último, constituiu-se legalmente, nesta capital, uma 
Sociedade Anonyma com o titulo acima. O objetivo dessa sociedade é a 
publicação desta Revista. A sociedade é administrada por três directores e 
quatro administradores. Esses cargos ficaram assim distribuídos: Diretores 
Carlos de Carvalho, Horacio Berlinck e José da Costa Sampaio. 
Administradores: Francisco D’Auria, Carlos Levy Magano, Raymundo Marchi e 
Emilio de Figueiredo e como redator o Sr. Carlos de Carvalho. Em seu editorial 
é apresentado o seguinte objetivo para a publicação: Se a ordem deve 
preponderar na organisação technica de uma empresa, deve também existir 
na sua administração; se a contabilidade não é uma causa directa da riqueza, 
constitue, entretanto, um considerável elemento de absoluto successo das 
empresas em geral.”

  
A solidez dessa publicação não se deu por acaso. Como indicado 

anteriormente, a Revista Paulista de Contabilidade substituiu a Revista 
Brasileira de Contabilidade, fundada em 16 de dezembro de 1911, como a 
primeira publicação da classe contábil. Esta, por sua vez, resumiria os 
primeiros esforços de Herrmann Jr. e D’Áuria para a divulgação da 
Contabilidade como Ciência. Já em seu primeiro número, publicado em 01 
Janeiro de 1912, a revista traz observações valiosas para nosso estudo sobre 
seus propósitos e sua origem, assim como sobre aqueles que seriam seu 
esteio, conforme citado a seguir: 

2

                                                                 
1 Fonte: Site: http://crcsp.jusbrasil.com.br/noticias/2077729/sindcont-sp-volta-a-editar-a-revista-
paulista-de-contabilidade 
2Revista Paulista de Contabilidade – Instituto Paulista de Contabilidade - Anno 1 – nº 1 – Pag. 3 a 6  
Indicações preliminares sobre essa publicação encontram-se em  Ivan Ricardo Peleias, João Bacci. 
Pequena cronologia do desenvolvimento contábil no Brasil: Os primeiros pensadores, a 
padronização contábil e os congressos brasileiros de contabilidade - Revista Administração 
On Line – FECAP - Volume 5 Nº 3, p 44    jul/ago/set 2004 
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Mantida por quase 10 anos dentro dessa perspectiva de difusão e 
consolidação da Contabilidade, essa publicação emprestaria maturidade e 
credibilidade suficiente para que, a partir da Revista Paulista de Contabilidade, 
passos ainda mais largos fossem possíveis. Assim, logo em 1922, em seu 
primeiro número, essa nova publicação traz um artigo escrito por Raul Vaz, em 
prol dos contabilistas, do ensino e do esforço pela regulamentação da 
profissão, citados a seguir:  

 
 

“(..) .o que devemos fazer não é contractar 
profissionais extrangeiros, mas sim, tratar de 
amparar o ensino commercial dando-lhe o 
verdadeiro molde, e que no presente é sem rodeios, 
a legalização da classe. Legalisada a profissão de 
contadores e guarda-livros teremos amparado o 
ensino commercial e serão favorecidos:  
 
 

a) os contadores formados por escolas, cujo programma seja o 
mais conveniente possível para formar rapazes para o 
commércio;  

 
b) os governos, que terão nessa classe, independente de 

remuneração, os seus fiscaes, porque havendo penalidades, como 
sejam multa, annulacão de titulo e prisão, os profissionaes, toda a vez 
que o commerciante procurar insinua-los para praticarem um acto 
que viesse prejudicar o fisco, recusariam categoricamente receiosos 
de serem punidos; os Srs. Commerciantes, que assim sabiam 
perfeitamente que tinham auxiliares de responsabilidade e que 
portanto o seu patrimônio estava em boas mãos. Portanto, o único 
remédio efficaz para a remodelação do ensino commercial do paiz 
está na legalisacão da classe, sem o que nada se conseguirá. .... 
convém ponderarmos que já existe projecto de lei para legalisacão 
dos guarda-livros ...” 
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Fonte: Revista Paulista de Contabilidade nº 1 – Pag. 3 a 6 – Biblioteca: FEA/USP 
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Desta forma temos a luta pelo reconhecimento, pela regulamentação 
e pela valorização da contabilidade como ensino e como profissão como numa 
batalha sem tréguas para ser vencida.  

Vale a pena lembrar que, pouco antes da publicação desse artigo, 
mais precisamente em 1920, tramitava no Senado Federal projeto de lei de 
autoria do Senador Raymundo de Miranda, determinando que toda a 
escrituração comercial fosse realizada pelo sócio autorizado pelo contrato 
social ou por guarda-livros habilitados. Os movimentos até aqui relatados 
tiveram como conseqüência a fundação de órgãos de classe por todo o Brasil, 
que viessem a defender os interesses da profissão contábil, então em franco 
desenvolvimento. No esforço para o reconhecimento da profissão, algumas 
personalidades atuaram para que isto ocorresse. Merecem destaque o 
Senador João Lyra, Francisco D’Auria, Raul Vaz e Frederico Hermann Junior, 
cuja luta foi registrada em manifestações por meio de discursos e 
pronunciamentos. Merece, ainda, um destaque especial a personalidade que 
empreendeu os maiores esforços para a regulamentação da profissão, e que 
acabou por se tornar uma espécie de patrono da classe: o Senador João Lyra 
Tavares: Foi guarda-livros e chefe de escritório da firma em que trabalhava. 
Como comerciante, teve uma atuação destacada em Pernambuco. Fundou em 
seu Estado uma Associação de Guarda-livros e foi membro da Associação 
Comercial de Recife.  

Atuou na política, foi historiador e economista, autor de obras 
didáticas e estudioso de geografia. Em 1.914, a convite do então Ministro 
Rivadavia Corrêa, esteve pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro, Capital 
da República, onde tomou parte da comissão escolhida para estudar a 
reorganização da contabilidade do Tesouro nacional. No ano seguinte, João 
Lyra Tavares foi eleito Senador pelo Rio Grande do Norte, cargo que ocupou 
até o fim de sua vida. No Senado foi membro eminente da Comissão de 
Finanças e, sempre ressaltou os benefícios que a sociedade brasileira teria 
com o reconhecimento de uma classe de contadores públicos.  

Lyra foi convidado para assumir a Presidência do Conselho Perpétuo 
de Contadores, eleito em 27 de dezembro de 1925. Foi homenageado em 
cerimônia realizada no Hotel Terminus, em São Paulo, em 25 de abril de 1926, 
como prova do reconhecimento da classe contábil paulista ao seu trabalho 
junto ao Senado em prol da profissão contábil. Em certo momento de seu 
discurso, em que mencionou Carlos de Carvalho, chegaria a afirmar: 
“trabalhemos, pois, bem unidos, tão convencidos de nosso triunfo, que desde 
já consideramos 25 de abril o dia dos Contabilistas Brasileiros”. 1

                                                                 
1 Ivan Ricardo Peleias, João Bacci. Pequena cronologia do desenvolvimento contábil no 
Brasil: Os primeiros pensadores, a padronização contábil e os congressos brasileiros de 
contabilidade - Revista Administração On Line – FECAP - Volume 5 Nº 3, p 45 a 46    
jul/ago/set 2004 
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Apresenta-se a seguir uma cronologia dos esforços para o 
reconhecimento e regulamentação da profissão até a edição do Decreto-Lei nº 
9295/46, refletidos na criação de diversos órgãos de classe e na ocorrência 
dos primeiros congressos brasileiros de contabilidade: 

1926 – Surge a primeira lei sobre Imposto de Renda. Por ocasião do 
surgimento da tributação sobre a renda e sua influência na contabilidade, 
surgiram fortes discussões sobre a padronização de balanços, mas sem 
consenso. 

A organização da profissão – primeiros passos: 
Nesse mesmo ano, o Decreto nº 17.329-26 regulamentou o ensino 

técnico comercial, que obrigava os estabelecimentos de ensino reconhecidos 
oficialmente a manter obrigatoriamente um curso geral, de duração de quatro 
anos, equivalente a um curso técnico de 2º grau e destinado a formar 
contadores. Além disso, podiam oferecer, facultativamente, um curso 
superior, com duração de três anos, e um curso de especialização, como 
Atuária e Perícia Contábil, também regulamentados. O referido decreto 
também determinava que o ensino deveria ser principalmente prático. A 
intenção era formar contadores especialistas em escrituração contábil e livros. 

1927, o Prof. Francisco D'Auria passou a difundir a idéia de um 
“Registro Geral de Contabilistas no Brasil”, o que se tornou efetivo por meio 
de um Conselho Perpétuo e pode ser considerado uma espécie de embrião do 
atual sistema CFC/CRC. 

1931, o Decreto nº 20.158 reorganizou o ensino comercial e 
regulamentou a profissão de Contador, determinando que o ensino comercial 
passaria a ser oferecido sobre a forma de um curso propedêutico, de cursos 
técnicos (secretário, guarda-livros, administrador-vendedor, atuário e perito-
contador) , curso superior de administração e finanças e curso elementar de 
auxiliar de comércio. 

1932, O Decreto nº 21.033 passou a exigir que os livros e documentos 
contábeis fossem assinados por atuário , perito-contador, contador ou guarda-
livros, caso contrário, não teriam efeito jurídico ou administrativo, o que 
ampliou a demanda por esses profissionais no mercado 

1939 – O  Decreto-lei nº 1.168/39 instituiu a obrigatoriedade da 
apresentação do balanço correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano por todas as pessoas jurídicas e firmas individuais que 
pagassem o imposto de renda pelo lucro real, o que acabou por padronizar a 
data de apuração do Balanço Anual. 

1940 - quase um século depois do Código Comercial, surgiram dois 
Decretos-leis, que trouxeram importantes inovações. O Decreto-lei nº 
2.416/40 estabeleceu normas sobre a Contabilidade dos Estados e Municípios, 
determinando um modelo padrão de balanço para entidades públicas. Porém, 
as inovações mais significativas surgiram com a publicação do Decreto-lei nº 
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2.627/40, sobre sociedades por ações, que resultaram das discussões 
existentes desde 1926 sobre padronização dos balanços. 

1946 – O estabelecimento do Conselho regional de Contabilidade por 
intermédio do Instituto Paulista de Contabilidade atual Sindicont-SP. 

1976 – Lei 6.404/76 – Lei das S/As. 
2007 – Lei 11.638/07 – transição para as práticas internacionais de 

contabilidade no Brasil. 
2010 – Adoção no Brasil das práticas internacionais de contabilidade 

– IFRS – International Financial Reporting Stardard. 
No período da fundação do Instituto Paulista de Contabilidade a 

discussão presente era se a contabilidade seria uma ciência ou apenas um 
método. Todavia, para entender o quadro formado a partir dessas discussões 
(que, entre outras coisas, levaria a criação do Sindicont-SP e a transformações 
importantes futuras) será necessário lançar mão a bases já estabelecidas por 
estudiosos anteriores. Especificamente, no que se refere a historia da 
contabilidade, S. Iudícibus nos diz que: 

“(...)em termos de entendimento da evolução histórica da disciplina, 
é importante reconhecer que raramente o “estado da arte” se adianta muito 
em relação ao grau de desenvolvimento econômico, institucional, e social das 
sociedades analisadas, em cada época. O grau de desenvolvimento das teorias 
contábeis e de suas práticas está diretamente associado, na maioria das vezes, 
ao grau de desenvolvimento comercial, social e institucional das sociedades, 
cidades ou nações. ”1

“(...)Talvez um projeto que tenta integrar os quatro componentes 
necessários à definitiva institucionalização da ciência no Brasil tenha 
começado a delinear-se nesses últimos dez anos, rompendo com certas pré-
concepções sobre a “mentalidade (ou falta) científica brasileira”, 
“incapacidade”de investimento governamental, etc”

 
Já no que tange a questão das ciências no Brasil, Alfonso-Goldfarb e 

Ferraz, apresentam o quadro histórico de sua institucionalização, procurando 
identificar, em diferentes períodos, a articulação (ou falta de articulação) do 
que consideram seus quatro componentes fundamentais: ensino, pesquisa, 
divulgação e aplicação do conhecimento. E concluem que: 

2

No caso da Contabilidade o próprio governo brasileiro sempre foi o 
grande disseminador do seu ensino, em razão da sua aplicabilidade para 
registro e cobrança de impostos. Desde o Brasil Colônia e Império, 
inicialmente os provedores da fazenda foram os primeiros contadores que se 
tem notícia, além dos agentes designados para o exercício dos governos 
ultramarinos, de acordo com os modelos do Antigo Regime e de participação 
no Real Serviço. Em geral, as câmaras municipais eram conhecidas como as 

.  

                                                                 
1 Sérgio de Iudícibus. Teoria da contabilidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1993 pag. 31 
2 Ana Maria Alfonso-Goldfarb, Márcia H.M. Ferraz. Raízes Históricas da Difícil Equação 
Institucional da Ciência no Brasil - São Paulo em Perspectiva, 16(3): 3-14, 2002 
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instâncias representativas dos interesses dos colonos. Eram compostas por 
vereadores escolhidos entre os membros das elites locais; alcaides; juízes 
ordinários; procuradores que exerciam em conjunto o governo das vilas e 
cidades, cuidando de assuntos como abastecimento, segurança, aplicação dos 
padrões de pesos e medidas, limpeza e conservação do espaço público, além 
de possuírem algumas atribuições militares e judiciárias de acordo com O 
Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira  Administração colonial.1
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O presente artigo procura analisar a estrutura fundiária e a relação 

com o atraso tecnológico no setor agropecuário brasileiro a partir da criação 
da Lei de Terras de 1850. É apresentada e discutida, uma série de 
características para a compreensão do processo histórico da formação do 
mercado de terras no Brasil. A Lei de Terras de 1850 visava impedir a 
proliferação da pequena propriedade (minifúndio) no território brasileiro, 
servindo exclusivamente para garantir a propriedade da terra para os grandes 
latifundiários, contribuindo para a formação da atual estrutura fundiária do 
Brasil. A Lei de Terras destinava-se a impedir o livre acesso a terra, o principal 
meio de produção nas sociedades pré-industriais, tanto dos ex-escravos como 
os trabalhadores imigrantes. A Lei de Terra tinha forte herança e parte 
constitutiva da estrutura centralizada do período colonial. A formação da 
estrutura fundiária foi fundamental para o atraso tecnológico no setor 
agropecuário brasileiro. O controle do acesso a terra gerou incentivos na 
implantação de sistemas de produção com práticas rudimentares, porque 
estimulava a produção itinerante no domínio das grandes propriedades, 
barrando a tecnificação do setor. Logo, a estrutura fundiária propiciou a 
formação de fronteiras internas das grandes propriedades, na qual cultivavam 
a terra com uso intensivo de mão de obra. Contudo, a produção agropecuária 
nesse período era extensiva e predatória, tanto nas grandes lavouras, como na 
pecuária, e também nas próprias lavouras de subsistência. Assim, a Lei de 
Terras de 1850 contribuiu para o controle da propriedade, o desmatamento 
contínuo e a não inovação tecnológica. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como perspectiva analisar a formação do 
mercado de terra no Brasil, a partir da criação de Lei de Terras nº 601 de 18 de 
setembro de 1850. A pesquisa está fundamentada na História Agrária, ou seja, 
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buscando analisar as questões entre: homem e campo; natureza do uso da 
terra; o seu processo de evolução; os processos de transmissão das 
propriedades; as formas de acesso a essa propriedade; a região ocupada, 
quem ocupou essa região; força de trabalho; fluxos migratórios; hierarquias 
sociais; relações de poder entres outros fatores. 

Outro apontamento que será analisado nesse artigo é como ocorreu 
a ocupação das terras no Brasil antes de 1850. Já que Portugal não tinha 
recursos financeiros suficientes para assumir sozinha essa empreitada da 
colonização do nosso país. Logo, indagaremos se a doação de terras antes da 
Lei de Terras de 1850 contribuiu para a formação do grande latifúndio no 
Brasil através das Sesmarias e Capitanias Hereditárias? 

Pensar na criação da Lei de Terras e, principalmente, as suas 
conseqüências para o Brasil, será o segundo ponto de analises nesse ensaio, 
por meio do exame de várias discussões e mudanças que aconteceram sobre a 
questão da Lei de Terras de 18 de setembro de 1850. Lembrando que a Lei de 
Terras só foi regulamentada pelo decreto nº 1.318 de 30 de janeiro de 1854. 

A partir da problemática do surgimento da Lei de Terras de 1850, será 
indagado seu o principal objetivo, ou seja, se a sua criação era para servir aos 
interesses dos grupos hegemônicos dos períodos colonial, imperial ou os 
pequenos posseiros? Ou era uma forma de obrigar senhores de terras a 
legitimarem as suas terras para gerar divisas para o Império brasileiro? 

Sobre a perspectiva da Lei de terras como forma de consolidação do 
mercado de terras no Brasil pós-1850, questionaremos se ela impossibilitou o 
seu acesso a todos que não tinham recursos para adquiri - lá? E 
principalmente, se a Lei de Terras destinava-se a impedir o livre acesso à 
terra? Como aos ex-escravos e imigrantes? 

O objetivo desse trabalho é identificar o surgimento da Lei de Terras 
no Brasil e as suas principais para conseqüências pós-1850 para a formação do 
mercado de terra no Brasil. E se Lei de Terras foi criada para dar privilégios aos 
grupos hegemônicos desse período Imperial. O artigo possui cinco seções 
além dessa introdução: 2 – A criação da Lei de Terras; 3 – Consolidação do 
Mercado de terra no Brasil pós-1850 e atraso tecnológico no setor 
agropecuário brasileiro; as Considerações finais sumarizam o estudo. 

A CRIAÇÃO DA LEI DE TERRAS 

O surgimento da Lei de Terras de 18501

                                                                 
1 Para Kirdeikas (2003, p.22), a Lei de Terras foi o resultado de um embate  político 
travado por cerca de  sete anos no Parlamento brasileiro. O contexto político, 
econômico e internacional nos anos que precederam a sua promulgação foi cheio de 
conflitos e tensões.   

 tinha como perspectiva não 
apenas disciplinar as irregularidades cometidas sob o sistema sesmarial e 
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também nos anos posteriores a 1822, e sim impedir a proliferação de 
minifúndios e o avanço de posseiros no Brasil. 

Devemos compreender que o projeto inicial da Lei de Terras foi 
elaborado por Sales Torres Homem no ano 1843. Aconteceram várias 
discussões e mudanças de gabinetes sobre a questão da Lei de Terras, que só 
seria promulgada em 18 de setembro de 1850, quatorze dias depois da 
promulgação seria a vez da Lei Eusébio de Queiroz que extinguiu o tráfico de 
escravos para o Brasil, em 4 de setembro de 1850. Porém, a Lei de Terras só 
foi regulamentada pelo decreto nº 1.318 de 30 de janeiro de 1854.  

O projeto da Lei de Terras segundo Kirdeikas (2003) foi sempre 
acompanhado por um debate em torno da substituição do trabalho escravo e 
introdução de trabalhadores livres no Brasil. Muitos políticos do Império, 
como por exemplo, o próprio Sales Torres Homem, e também Bernardo de 
Souza Franco entre outros, defendiam, claramente, a “Teoria de Wakefield” 
na criação de uma legislação que regulasse a política de terras no Brasil, com a 
instituição de um mercado de terras, além de promover o aumento da oferta 
de força de trabalho no Brasil via imigração estrangeira. 

 A Lei de Terras de 1850 dispõe sobre as terras devolutas no Império, 
e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das 
condições legais. Bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e 
determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a 
título oneroso, assim para empresas particulares, como para o 
estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado pelo 
Governo a promover a colonização estrangeiro. 

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras 
devolutas por outro titulo que não seja o de compra. 
Exceptuam-se as terras situadas nos limites do 
Imperio com paizes estrangeiros em uma zona de 10 
leguas, as quaes poderão ser concedidas 
gratuitamente. Art. 2º Os que se apossarem de terras 
devolutas ou de alheias, e nellas derribarem mattos 
ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com 
perda de bemfeitorias, e de mais soffrerão a pena de 
dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, além da 
satisfação do damno causado. Esta pena, porém, não 
terá logar nos actos possessorios entre heréos 
confinantes. (LEI Nº 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 
1850). 

Segundo Matos (1979), o sistema sesmarial trouxe desvantagens 
sobre a posse da terra, ou seja, principalmente para os serviços públicos e 
particulares. O motivo era que os sesmeiros tinham avultadas despesas para 
conseguirem as terras, medi-las e marcá-las, ficando sobrecarregados nos 
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valores das mesmas terras, do que aqueles que as desfrutam e as dominam 
pelo mero título de posse. 

Não interessa ao bem público, porque, devendo os 
sesmeiros, para marcarem as datas, ajuntar o mapa 
topográfico do terreno, oferecendo-o com efeito 
estes, e não os presentando os posseiros, porque 
ocupam sem título, não se tem até agora conseguido 
um exato conhecimento da configuração de todas as 
terras distribuídas, o que seria bem conveniente que 
existisse, para se formar o cadastro ou mapa exato do 
território da província ou da maior parte dela e depois 
deste o de todo o Império.(MATOS, 1981, p.288-291). 

A criação da Lei de Terras visava impedir a proliferação da pequena 
propriedade, porém a existência do “minifúndio” no território brasileiro pode 
ser explicada pelo fato que nem todos os que aqui viviam preenchiam os 
requisitos necessário para ser um sesmeiro. Havia no século XVIII muitos 
escravos em forros, pobres e um contingente de sem-terras, que se tornavam 
posseiro. 

Segundo Gancho et al (1995), devemos compreender que a existência 
do minifúndio no Brasil não era uma contradição com o sistema plantation, 
mas como um complemento indispensável ao sistema de exploração da terra, 
quer fornecendo gêneros de subsistência, quer como produtor de mão de 
obra de reserva para a grande propriedade. 

Szmreczányi (1990) enfatiza que a situação não era melhor nas 
pequenas culturas de subsistência, da mesma forma que as grandes lavouras, 
acabaram se especializando na produção de alguns gêneros complementares 
aos das culturas de exportação e predominantemente destinados ao consumo 
local. Outro fator, apontado, é que as culturas de subsistência eram 
desenvolvidas dentro das grandes lavouras de exportação, sendo uma forma 
auto-suficiente para alimentação de proprietários e escravos. 

Para que ocorresse a sua evolução – ou seja, para que 
se desse a formação de uma agricultura de verdade 
no Brasil – seria necessário o estabelecimento de uma 
divisão do trabalho e de um sistema de trocas 
contínuas entre as referidas atividades e seus 
respectivos mercados consumidores, internos e 
externos. Tais condições só começaram a surgir 
definitivamente no país com o processo de sua 
autonomia política, e apenas vieram a materializar-se 
de forma irreversível várias décadas após a 
Independência. Essa materialização foi o processo 
lento, descontínuo e multifacetado, além de variável 
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de uma região brasileira para outra. (SZMRECZÁNYI, 
1990, p. 116). 

Segundo Szmreczányi (1990), da mesma forma que as grandes 
lavouras de exportação, as culturas de subsistência eram praticadas em 
moldes extensivos, nunca chegando a constituir atividades especializadas, 
intensivas e permanentes. Porém, pensar a formação da agricultura de 
verdade no Brasil, seria necessário o estabelecimento de uma divisão do 
trabalho e de um sistema de trocas continuas nas atividades dos mercados 
consumidores, internos e externos. 

A Lei de Terras de 1850 em sua versão final denunciava a dificuldade 
em estabelecer mecanismos eficazes de regularização de acesso às terras 
brasileiras. Logo, uma série de ambigüidade em seus artigos revelou os 
conflitos existentes à época de sua votação e expressa percepções diversas 
sobre os diferentes costumes e concepções em relação à forma de acesso as 
terras no Brasil. Até mesmo para definir o que são terras devolutas. 

Art. 3º São terras devolutas:  

§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso 
publico nacional, provincial, ou municipal.  

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por 
qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por 
sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou 
Provincial, não incursas em commisso por falta do 
cumprimento das condições de medição, confirmação 
e cultura.  

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou 
outras concessões do Governo, que, apezar de 
incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.  

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, 
que, apezar de não se fundarem em titulo legal, forem 
legitimadas por esta Lei. (LEI Nº 601, DE 18 DE 
SETEMBRO DE 1850). 

A Lei de Terra teve como principal meta caracterizar o que era terra 
devoluta, ou seja, terras dadas por sesmarias que não foram cultivadas e, de 
acordo com o regulamento das sesmarias deveriam ser devolvidas à Coroa 
Portuguesa. Porém, esse termo de “terra devoluta” ao longo do processo de 
ocupação territorial, foi sendo empregado para denominar “terras livres”, em 
hipóteses, locais que ainda não tinham sido ocupadas, que em certos casos 
tornavam-se parte do patrimônio do poder público. 

Na ótica de Motta (2005), o artigo 3º as terras devolutas seriam as 
que não se acharem aplicadas a algum uso público; as que forem de domínios 
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particulares; que não forem dadas por sesmarias; e as que não se acharem 
ocupadas por posse que, apesar de não se fundarem em título legal, foram 
legitimadas pela Lei de Terra. “Até os dias de hoje, a definição de terras 
devolutas apóia-se nos princípios originalmente definidos pela Lei de Terras de 
1850. A rigor, a legislação caracteriza terras devolutas a partir da noção de 
exclusão particulares”. (MOTTA, 2005, p.469). 

Dessa forma, a Lei de Terras de 1850 consagrou vários dispositivos 
em relação à forma de acesso a terra no Brasil. Sobre as terras devolutas, a lei 
estabelecia que a compra era a única forma legal de aquisição de terras 
devolutas; essas seriam por exclusão das terras particulares; porém haveria 
uma reversa de terras devolutas para fins de colonização (nesse caso a região 
da Faixa de Fronteira com outros países), fundação de povoações, abertura de 
estradas, e principalmente a construção naval (MOTTA, 1998). 

Em relação à forma de legitimação e revalidação das terras possuídas, 
a lei estabeleceu segundo Motta (1998), que as sesmarias e as posses, mansas 
e pacíficas dos primeiros ocupantes seriam revalidadas, ou seja, se estas 
estivessem sendo cultivadas com algum tipo de cultura. Para ter a posse, teria 
que está plantando algum tipo de cultura e principalmente ocupada a 
determinada área. As terras eram adquiridas por posses, sesmarias ou outras 
concessões, e também deveriam ser demarcadas num prazo a ser estipulado. 
A partir desses fatores os “possuidores” que deixassem de proceder à 
medição teriam suas terras caídas em com isso, devendo conserva apenas a 
área de posse cultivada. De acordo com a Lei de Terras, era obrigatório os 
seus possuidores tirarem os títulos de suas áreas, em organização desses 
títulos deveria ser na freguesia por meio de um registro Paroquial de terras 
possuídas. 

Outro fator que a Lei de Terras buscou sistematizar os elementos 
legais que permitiam definir como uma posse se tornava uma “propriedade”, 
ou seja, um “domínio”. A Lei determinou que todos aqueles que possuíam 
terras, teriam que registrá-las. O Artigo 5º enfatiza que todas as posses 
deveriam ser regularizadas. 

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, 
adquiridas por occupação primaria, ou havidas do 
primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou 
com principio de cultura, e morada, habitual do 
respectivo posseiro, ou de quem o represente [...] (LEI 
Nº 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850). 

Podemos perceber que no Artigo 5º da Lei de Terras, o que 
determinar a posse da terra era o “cultivo”. Além, desse fator “cultivo”, as 
posses “mansas” e “pacíficas” refere-se à negação das posses adquiridas de 
má fé ou por mera invasão e usurpação do alheio. 
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A estratégia do governo Imperial com a Lei de Terras era legitimar as 
terras para os senhores que não possuíam títulos, ou eram títulos particulares, 
para gerar divisas para o império. 

Se para o pequeno agricultor, aquele que não tinha 
muitos recursos para produzir e muito menos como 
comercializar o seu excedente, o pagamento cobrado 
para fazer o registro já pesava enormemente em seu 
bolso, imagine-se tendo que pagar também pelo título 
da terra. (SILVA, 2000, p.96-97). 

Entretanto, “os registros paroquiais” foram uma forma de aplicar a 
Lei de Terras de 1850 e principalmente uma forma de gerar divisas para o 
Império. Outro fator que contribuiu para o surgimento do mercado de terras e 
também veio confirmar a posse da terra, desde que essa posse tivesse 
ocorrida de forma “mansa” e pacífica”, e também a garantia dessa posse 
aconteceria segundo essa lei pela “morada habitual” e pelo “sinal de cultivo 
da terra”. 

Para Kirdeikas (2003), a Lei de Terras de 1850 garantiu a propriedade 
privada da terra a todos os possuidores das antigas sesmarias. Logo, a 
estrutura fundiária não foi alterada com a nova legislação, não houve 
nenhuma mudança significativa no campo, apenas atribuindo-se preço a todas 
as terras do Império. Concluímos, assim a vitória do latifúndio e do sistema de 
“plantation”.  

[...] ao se baixar a Lei de terras, ela, ao contrário de 
reordenar a estrutura latifundiária, acabou por 
sancionar esta estrutura ao mesmo tempo em que, a 
partir daí, impediu a acesso a terra a todos que não 
tivessem capitais. (PAULA, 2001, p.21 Apud. 
KIRDEIKAS, 2003, p.26). 

A formação do mercado de terras no Brasil, segundo Kirdeikas (2003), 
aconteceu sob a égide do grande latifúndio, servindo aos interesses das elites 
agrárias brasileiras. O resultado da Lei de Terras de 1850 foi somente o 
benefício dos interesses da elite agrária. 

Para Smith (1990), a teoria da “Colonização Sistemática de 
Wakefield” trabalha o objetivo que é preciso estipular o preço da terra 
(propriedade), dessa forma, cria-se mecanismos que impende que os 
trabalhadores se instalem por conta própria em um pedaço de terra. Logo, a 
Lei de Terras de 1850, surgiu como garantia de propriedade para os grandes 
latifundiários, ou seja, o resultado dessa lei era impedir que colonos 
tomassem posse de uma parcela de terra, logo para sobreviver teria que 
trabalhar para os grandes latifundiários pelo trabalho assalariado. 
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Na perspectiva de Smith (1990), a Lei de Terras de 1850 surgiu na 
inspiração da teoria de Wakefield da Colonização Sistemática1

                                                                 
1 Essa teoria se reveste de um conteúdo pragmático, cujo objetivo é o de gestar um 
certo tipo de propriedade nos espaços coloniais a (moderna propriedade da terra) . 

. Porém, para o 
autor a regularização das terras proposta pela lei não se inscreviam como 
projeto de povoamento do Brasil, como o pensador Wakfield defendia e sim 
as transformações das “relações de trabalho”. 

CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO DE TERRA NO BRASIL PÓS-1850  E  
ATRASO TECNOLÓGICO NO SETOR AGROPECUÁRIO BRASILEIRO 

Para compreender a formação do mercado de terras, devemos 
pensar nas políticas governamentais do ano de 1850, e principalmente na 
proibição do tráfico representando o estopim para o fim da escravidão no 
Brasil, resultando, ao mesmo tempo, na elevação do preço dos escravos e na 
desvalorização do seu trabalho em longo prazo e conseqüentemente no 
atraso tecnológico agropecuário brasileiro. A desvalorização segundo 
Szmreczányi (1990) foi compensada pela valorização da propriedade fundiária 
por meio da famosa “Lei de Terras”, que permanece em vigor até dias atuais. 

A Lei de Terras pode ser considerada um marco no processo de 
transição do trabalho escravo para o livre.  

Ao impedir o acesso a terra em renda territorial 
capitalizada, permitindo ao fazendeiro transfigurar 
seu capital, anteriormente investido em escravos, 
aquisição de terras. Estabelecer-se-iam as condições 
para manter o padrão de acumulação, sem prejuízo 
dos interesses dos fazendeiros de café”. (MOTTA, 
2005, p.289). 

Dessa forma, a “Lei de Terras” não apenas transformou a terra em 
mercadoria, como impossibilitou o seu acesso a todos que não tivessem 
dinheiro para adquiri-la. O resultado dessa lei trouxe conseqüências para os 
trabalhadores livres e os libertos da escravidão, que só poderiam subsistir na 
agricultura mediante a venda de sua força de trabalho aos proprietários das 
terras e do capital. 

A formação de um mercado de trabalho capitalista, segundo 
Szmreczányi (1990), só se torna possível, com a existência de trabalhadores 
livres e destituídos de meios de produção. Segundo o autor, a libertação dos 
escravos foi um passo essencial e decisivo nessa direção, apesar de todas as 
suas falhas e insuficiências. Porém, a Lei de Terras de 1850, destinava-se a 
impedir o livre acesso à terra, o principal meio de produção nas sociedades 
pré-industriais, tanto aos ex-escravos como para os trabalhadores imigrantes, 
sem estimar os trabalhadores livres nacionais. 
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Para Szmreczányi (1990), o desenvolvimento da agricultura em larga 
escala deveria envolver um conjunto de atividades, cuja viabilidade concreta 
requer e pressupõe a existência de uma adequada infra-estrutura 
institucional. Ou seja, a infra-estrutura integrada, por entidades públicas ou 
privadas especializadas em pesquisa agronômica e em assistência técnica aos 
produtores. 

Segundo Delgado e Fernandes Filho (1990), a intervenção do Estado 
na economia agrária produziu as chamadas “rendas extraordinárias”, logo, 
atribuídas por diferentes políticas econômicas aos detentores das grandes 
propriedades fundiárias. Esse processo ocorreu por diferentes etapas. 

A primeira etapa é o regime de intercâmbio de commodities - 
relativamente protegido pelas políticas cambial e de tarifas vigentes, 
mediante garantia de preços. A segunda etapa é o sistema de crédito rural e 
favores fiscais então vigentes. A terceira etapa é o próprio mercado de terras 
altamente concentrado. 

Delgado e Fernandes Filho (1999), enfatizam que o mercado de terras 
começou a se constituir nesse período de 1850, uma vez que ficou 
estabelecido que o acesso à imensidade de terras existentes no país seria 
realizado somente através da “compra”. A partir da Lei de Terra que a 
propriedade passa a ter expressão monetária, e que se generaliza seu caráter 
de ativo transacionado no mercado. O Mercado de Terras se consolidou a 
partir dessas peculiares políticas setoriais de proteção e alavancagem da 
renda fundiária.. 

A renda fundiária ou a parcela da renda nacional 
apropriada direta ou indiretamente pelos detentores 
da propriedade fundiária, contém determinantes 
políticos e econômicos referentes a pelo menos três 
mercados completamente distintos - “commodities”, 
dinheiro e terras, cujos padrões de regulação 
alteraram-se fortemente no passado recente, 
provocando inusitado movimento descensional no 
preço das terras.O mercado de terras transaciona 
títulos patrimoniais referidos a direitos de 
propriedade fundiária, que são por sua vez portadores 
de renda. Esta renda apresenta mediações no 
mercado futuro. Depende das expectativas de 
funcionamento dos mercados particulares de 
produtos rurais e do padrão de regulação dos 
mercados de “commodities” e terras. E depende ainda 
fortemente da taxa monetária de juros. (DELGADO; 
FERNANDES FILHO, 1999, p.4-5). 
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Segundo Furtado (1972), a agricultura itinerante praticada dentro das 
vastas propriedades de terras no domínio de poucos proprietários e o controle 
do acesso a terra constituiu então um fator fundamental na implantação do 
sistema de produção com práticas rudimentares, pois estimulava uma 
produção itinerante no domínio das grandes propriedades, barrando a 
tecnificação do setor. A formação de fronteiras internas das grandes 
propriedades propiciou o mecanismo, na qual as grandes propriedades 
cultivavam a terra com uso intensivo de mão de obra. 

Logo, atraso tecnológico no setor agropecuário brasileiro de acordo 
com os estudos Alberto Passos Guimarães (1979) através da memória escrita 
deixada por viajantes e cronistas sobre os processos agrícolas, mostra que a 
derrubada das matas, a roça, a queimada, a coivara, os regos de palmo e meio 
a profundidade cavados a enxada, nos quais eram enterrados os pedaços de 
cana, a total ausência de irrigação e adubação, levava a ser monótona a 
condenação da terra. 

Segundo  os relatos de Henry Koster, sobre o Nordeste brasileiro, 
aponta que  

O sistema de agricultura é péssimo, ou melhor, como 
não é necessário nenhuma ciência agrícola, pela 
imensidade da região e raridade de habitantes, as 
terras são trabalhadas em um ano e no outro o 
matagal recobre totalmente nos trechos que não 
foram aproveitados, parecendo a quem jamais foram 
tocados. É preciso distinguir a diferença entre 
carrascal, que não é semeado por ter a terra feição 
estéril, da que está abandonada, para descansar, 
destinada a outro plantio. Esse processo de cultivo 
exige três ou quatro vezes mais terra do que seria 
necessário. (KOSTER, 1942, p. 92). 

Na perspectiva de Richard F. Burton, no Brasil a terra sofria de duas 
pragas especiais: a do latifúndio e o sistema de lavoura herdado dos 
aborígines ou da África Central. 

[...] e perpetuado pelos métodos desmazelados de 
cultura, inevitáveis em qualquer parte em que se 
empregue o trabalho escravo. No Brasil como na 
Rússia e nos Estados do Sul da União Americana, as 
vastas plantações precisam somente precisam 
somente ser roçadas; e o solo virgem forma uma 
considerável parcela do valor real das propriedades 
territoriais. A falta de adubos e a necessidade de se 
deixar terras em descanso faz com que somente 
metade (e às vezes dificilmente mesmo um décimo) 
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de toda a propriedade seja aproveitada na lavoura 
anual. (BURTON, 1941, p. 92). 

Podemos perceber que atraso tecnológico no setor agropecuário 
brasileiro aconteceu por causa dos “métodos desmazelados de cultura”, 
segundo Passos Guimarães (1979), herdados tanto da pré-história brasileira 
quanto da pré-história africana, os quais desde séculos haviam sido 
abandonados na Europa e América do Norte, com o avanço da revolução 
agrícola1

                                                                 
1 A Revolução Agrícola teve como perspectiva geral o aumento da produtividade e a 
rentabilidade  da  propriedade.  

, era um efeito, mas também uma causa, de uma perpetuidade do 
latifúndio, do sistema escravocrata e pós-escravocrata. Ou seja, o nomadismo 
do latifúndio cafeeiro, bem como o sedentarismo do latifúndio canavieiro 
eram duas linhas diversas, mas convergentes do processo evolutivo da 
estrutura fundiária brasileira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos perceber que a Lei de Terras de 1850 inaugurou no Brasil a 
formação do mercado de terras, ou seja, tornando a terra uma propriedade e 
dando ao seu possuidor a tranqüilidade e seguridade pela lei. Não podemos 
deixar de indagar que a Lei de Terras de 1850 na perspectiva de Motta (1998) 
não esteve automaticamente ligada ao problema da transição do trabalho 
escravo para o trabalho livre, que estava sendo discutida desde 1843 até o 
ano de 1850, e também não foi apenas resultado da divisão dos partidos 
políticos do período. 

Para Souza Martins (1986), a Lei de Terras de 1850 consagrou a 
propriedade privada, impedindo o acesso à terra por outros meios que não 
sua compra. A partir desse fator, a lei no Brasil promoveu mais conflitos, e não 
soluções. Logo, os senhores de terras se “apropriaram dessa legislação” não 
porque as leis satisfazer inteiramente os seus interesses, mas porque eles 
possuem recursos para financiar processos custosos, e principalmente 
satisfatoriamente os defensores de versão nos tribunais. 

O início do mercado de terras no Brasil aconteceu com a elaboração 
da Lei de Terras de 1850. Destacamos como grandes pontos para a formação 
do mercado de terras no Brasil: O primeiro é o acesso à terra, que só poderia 
ser efetuado por ato de compra, deixando a terra de ser livremente 
apropriada. O segundo é que a lei de terras de 1850 revalida as posses de 
terras anteriores, ou seja, reconhecendo as sesmarias concedidas durante o 
período colonial, em tese mantendo mesma estrutura fundiária. O último era 
a intenção de promover um processo de imigração estrangeira, através da 
venda de terras devolutas do Brasil, ou seja, o estado passa a ter a função de 
fomentar o processo de colonização.  
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Logo, o surgimento da instituição do mercado de terras no Brasil, 
privilegiou a mesma estrutura fundiária, que predominava o latifúndio, 
beneficiando assim as elites agrárias dos grandes latifundiários que vendiam 
para o mercado externo. Dessa forma, o mercado de terras criado no Brasil 
preocupou-se com os setores da economia de produção voltada para fora do 
país. 

Portanto, regulamentação do Estado brasileiro com a Lei de Terras foi 
fundamental para a formação da propriedade privada, começando as 
Sesmarias, a partir do período colonial, com a finalidade de atender as 
grandes transformações, sociais, econômicas, políticas e culturais ocorrentes  
na  Colônia, face  aos descontroles das concessões de terras, as quais 
possibilitaram a “formação do mercado de terras no país”. 

A Lei de Terras de 1850 permitiu o surgimento da superioridade da 
grande propriedade sobre a pequena. O latifúndio por sua vez utilizava o 
sistema primitivo de rotação de terras, e não de culturas. Desse modo, os 
métodos tradicionais utilizados pela agricultura resultou em limitar o 
desenvolvimento de equipamentos e instrumentos mecânicos, conservando-
se sem alteração a estrutura da grande propriedade, as relações de semi-
escravidão e semi-feudais no trabalho. Tendo, como uma das consequências 
as condições de insegurança e atraso tecnológico do setor agropecuário 
brasileiro. 

O atraso tecnológico no setor agropecuário brasileiro aconteceu 
tanto pelo emprego de métodos extensivos quanto pelos métodos intensivos, 
ou seja, os métodos dos processos modernos eram utilizado mais em escala 
insignificante em relação aos rudimentares que já tinham sido abandonados a 
década nos países europeus. Logo, esses fatores contribuíram para o não 
desenvolvimento equilibrado da agricultura, é o Brasil somente a partir da 
década de 1980 começou a ser postulado como um grande produtor 
agropecuário, apesar das imensas condições favoráveis. Em muitas regiões do 
Brasil predominava até recente a utilização de métodos tradicionais do 
período da colonização do país. 
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O artigo tem como objetivo expor o cenário em que os Parques 

Tecnológicos brasileiros iniciaram suas atividades. 
Esse cenário tem como inicio na década de 1980, devido a uma 

política governamental na qual o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT) destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação 
de recursos humanos, juntamente com governos estaduais e municipais, vem 
incentivando a implantação de locais, denominados Parques Tecnológicos, 
onde empresas, universidades e institutos de pesquisa se reúnem a fim de 
promover através de incentivos fiscais o desenvolvimento e a inovação. 

Essa iniciativa levou governos estaduais e municipais a criarem uma 
legislação específica de incentivo à implantação dos Parques e dos centros de 
pesquisa, aumentando significativamente o número de empreendimentos 
espalhados pelo território brasileiro e, conseqüentemente, no crescimento 
gradativo de patentes e artigos científicos. 

Até então, a aglutinação de empresas e universidades aconteceram 
de forma ora induzida ora espontânea, porém sem área física limitada, sem 
políticas de incentivo fiscal formando regiões com potencialidade e 
características parecidas denominadas de Pólos Tecnológicos. 

Os Parques, por sua vez, diferentemente dos Pólos mostraram-se 
aparentemente como um aprimoramento dos modelos anteriores com uma 
maior presença do Estado e uma relação formal entre as instituições de ensino 
e pesquisa com as empresas privadas presentes. 
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A ciência, assim como nas as diversas culturas e sociedades, foram 

historicamente uma seara do masculino e a conquista feminina destes espaços 
foi, e tem sido uma árdua e longa trajetória de lutas, trabalho e 
reconhecimento.  

Como não poderia deixar de ser, a fotografia foi, e ainda o é, um 
espaço masculino, seja na figura de pesquisadores, fotógrafos e/ou 
acadêmicos. No entanto, a partir dos anos 30, o quadro começa a se modificar 
com as mulheres-fotógrafas impondo sua presença e qualidade em um meio 
quase exclusivo do masculino. Com o advento das máquinas de prisma, 
compactas e mais leves (Roleiflex e a Laica) surge a possibilidade do manejo e 
de uma mobilidade mais de acordo com o corpo feminino. Como 
conseqüência, grandes nomes da fotografia feminina surgem, produzindo 
imagens modernas e sensíveis. Estas mulheres tinham em comum uma forte 
ligação com as ideologias emergentes (socialismo e nazismo), além de uma 
independência única em um mundo profundamente machista. Assim, a 
militante comunista Gerda Taro, a socialista Tina Medotti e Leni Riefenstahl (a 
fotógrafa e cineasta do nazismo) trazem para a fotografia o olhar feminino 
para uma realidade anteriormente ocupada e capturada somente pelo 
masculino.  

O trabalho procura discutir a relação do advento de novas tecnologias 
(na fotografia) como fundamental para a entrada das mulheres no campo da 
captura de imagens, trazendo um novo olhar para a fotografia: o feminino. 

INTRODUÇÃO 

Como não poderia deixar de ser, a fotografia foi, e ainda o é, um 
espaço masculino, seja na figura de pesquisadores, fotógrafos e/ou 
acadêmicos. No entanto, a partir dos anos 30 do século XX, o quadro começa a 
se modificar. A fotografia passa a ter um novo olhar em suas fileiras, pois 
algumas mulheres começam a se dedicar à fotografia, rompendo uma barreira 
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de longo tempo. São fotógrafas que começaram a impor sua presença e a 
qualidade de seu trabalho, em um meio exclusivamente masculino, trazem 
para a fotografia uma perspectiva diferente, fundada na sensibilidade e 
particularidades do feminino.  

Esta nova afirmação feminina em um campo historicamente 
masculino reacende a discussão do porque se levou tanto tempo para se 
romper estes obstáculos em um campo onde o olhar é multifacetado e de 
uma complexidade que transcende questões de gênero. Surge, a partir deste 
momento, questões tais como: quais foram as condições que permitiram e 
favoreceram esta mudança de comportamento social e profissional, e quem 
foram estas pioneiras da fotografia profissional. 

O LUGAR DA MULHER NO MUNDO MASCULINO NO SÉCULO XIX E 
INÍCIO DO SÉCULO XX 

A mulher na maioria das sociedades do século XIX e início do XX 
ocupava um lugar de submissão à figura masculina, seja pai ou marido, tendo 
de se ocupar de tarefas domésticas e de trabalhos complementares 
(secundários) às necessidades de sustento familiar. Com raras exceções, tais 
como a viuvez ou inoperância da figura masculina em gerir o sustento da casa, 
a mulher se contentava, ou se submetia, a cuidar dos filhos, da casa e de 
serviços relacionados com tais determinações sociais que impunham a ela um 
lugar reservado e limitado das suas possibilidades de se desenvolver (estudar 
etc). Raras mulheres conseguiam, neste período, transpôs as barreiras 
impostas pelo poder de uma sociedade machista. Mesmo nas classes mais 
ricas, ou nos grupos mais esclarecidos ou cultos, as atitudes de mulheres 
frente a sua liberdade de escolha e desejo eram constantemente reprimidas, 
desde sua sexualidade até a sua escolha profissional. Mulheres como George 
Sand  (mulher que adotou um nome e comportamento masculino para poder 
se diferenciar e ridicularizar a ideologia do pequeno mundo burguês europeu) 
e Chiquinha Gonzaga (musicista popular) eram exceções que confirmavam 
uma perversa regra: no mundo masculino elas não possuíam o mesmos 
direitos e nem mesmo o direito de questioná-los. 

Este quadro começa a se modificar drasticamente com o fim da Belle 
Époque na eclosão da 1ª Grande Guerra Mundial (1ª GGM). É o fim da fantasia 
de um mundo sem guerras entre as grandes potências e o início de uma 
transformação radical no mundo até então conhecido. No começo do conflito, 
governos (de ambos os lados) incentivaram a ideia de ser uma guerra rápida e 
justa, uma guerra de honra e romântica. A realidade foi dura, sangrenta e 
longa. A destruição de campos agrícolas, pastos e cidades, a perda 
incompreensível de vidas e a emergente insatisfação entre as tropas, levaram 
a certeza de que esta era uma guerra econômica e de interesse exclusivo de 
companhias e governos, nada tinha com liberdade ou justiça. No entanto, a 



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Arte, Ciência e Tecnologia na História - 1798 - 

tecnologia de guerra incentivou não só a continuidade do conflito, bem como 
revolucionou a medicina, a ótica, as indústrias químicas, a aviação etc. 

Como não poderia deixar de ser, a saída maciça de homens para a 
frente de batalha criou buraco enormes na indústria, nos campos e na 
burocracia dos Estados. A solução encontrada foi a de utilizar a mão de obra 
ociosa, ou seja, a mão de obra feminina. Amulheres ao assumir o lugar 
produtivo dos homens nas fábricas e escritórios, ganha com o trabalho a 
consciência de liberdade, igualdade e direitos antes negada à ela. O masculino 
em sua arrogância narcísica de predador e dominador, ao produzir uma guerra 
que não se avaliou como e para onde esta iria se desenvolver, abriu espaços 
para que o feminino se tornasse consciente de seus novos direitos e assim, 
transformasse radicalmente o seu olhar para si e para o mundo em que se 
inseria. Foi a primeira revolução social decorrente da 1ª GGM, mas não seria a 
última. 

A crescente insatisfação, a fome e as perdas inúteis de vidas fazem 
com que se iniciem rebeliões e motins dentro e fora das fileiras militares. A 
mais importante, mais perene e de maior determinação para o mundo até 
então conhecido foi a Revolução Bolchevique de 1917, que não só derruba o 
Czar Nicolau e toda a aristocracia, mas coloca no poder os sovietes de 
camponeses e operários. É a grande revolução social e econômica que 
defende os direitos dos diferentes (culturas, gênero, sexualidade etc) em lugar 
da exploração (econômica, cultural, étnica, gênero etc) de alguns sobre a 
maioria. O Império Russo desaparece em questão de meses e em seu lugar 
surge a União das Repúblicas Soviéticas. O mundo é abalado por uma 
revolução que em apenas 10 dias abala as estruturas de toda a Europa (com 
seus Impérios e colônias) e os Estados Unidos da América (com seu 
capitalismo e seus países satélites), mas injeta, semeia em todos os povos 
submetidos e explorados a semente de que algo pode ser diferente, algo novo 
está no ar. Logicamente, a mudança ao ser econômica, política e social, 
transborda para os costumes, a família, os ideais, os conflitos de gênero, os 
direitos do trabalhador, os governos...ninguém mais sairá impune desta 
revolução que a 1ª GGM iniciou. 

A mulher não se contentará com um lugar secundário, não mais se 
acomodará em estar submetida, irá querer ocupar o seu novo, e por direito 
seu, lugar neste novo mundo...levará tempo para algumas coisas até os dias 
de hoje, mas nada será como antes para o feminino, mas principalmente e 
indubitavelmente para o masculino. 

A TECNOLOGIA E A FOTOGRAFIA: UMA RÁPIDA E PEQUENO RESGATE 
HISTÓRICO 

A tentativa dos seres humanos em capturar as imagens suas e do 
mundo em que se inseriam, começa nas mãos gravadas nas cavernas pré-
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históricas como sendo a primeira tentativa real de relacionar o imaginário com 
a realidade.  

A partir daí, até a evolução da química e da mecânica de 
instrumentos com a 1ª  GGM leva a captura de imagens a sair da idade da 
pedra. Deixando o daguerrótipo e a pesada câmera de chapas para trás surge 
um equipamento leve, compacto, de mecânica resistente e de uma ótica 
precisa: as câmeras de prisma ótico. A 1ª GGM com seus avanços militares no 
campo da mecânica e da ótica de precisão para os armamentos, da evolução 
da química e da necessidade de criar um design compacto que facilitasse o 
transporte nos campos de batalha, foram essenciais para o desenvolvimento 
da fotografia.  

Após a guerra, surgem as primeiras câmeras reflex, as SLR (single lens 
reflex – reflex de lente única), com um sistema que se estrutura em um 
mecanismo móvel que permite a captura da imagem de modo exato, como foi 
visto pelo fotografo ao enquadrar o objeto a ser fotografado. O mecanismo, 
embora complexo, funciona de modo simples e eficiente, onde o espelho 
levanta, alterando o caminho da luz dentro da máquina e esta é desviada em 
direção ao filme. A captura de imagens torna-se uma ação fácil e rápida, onde 
a focagem ou a profundidade de campo que queremos selecionar, acabam 
sendo calculados com rara precisão e rapidez. 

Em 1936, a alemã Kine-Exacta desenvolve uma câmera reflex (SLR), 
sendo a  pioneira em criar mecanismos inovadores que foram rapidamente 
incorporados por outros fabricantes de câmeras. Entre seus pioneiros 
destaques técnicos podemos apontar:  

• SLR que utilizava filmes de rolo 127  (1933  - VP Exakta) 
•  Flash com tomada embutida ativado pelo obturador (1935)  
• SLR a usar um filme de 35 mm (1936 - Exakta Kine) 
• Embora pioneira, não alcançou um lugar de relevo junto aos 

profissionais, lugar na prática ocupado pela câmeras Leica e 
Rolleiflex, que se constituíram em sinônimo de qualidade de 
equipamento fotográfico, sendo as mais usadas por fotógrafos 
do mundo inteiro. 

A Leica deve a Oskar Barnack (um entusiasta da fotografia e do recém 
inventado cinema) o desenvolvimento de uma câmera compacta e portátil. 
Barnack aproveitou sua experiência como fotógrafo afeito a carregar as 
pesadas câmeras fotográficas de sua época, com suas chapas e pesados tripés, 
e criou uma caixa de metal onde foi acoplada uma lente telescópica com um 
obturador de velocidade única (1/40 seg.). Surge, assim, a Ur-Leica que 
utilizava fotogramas de 24x36 milímetros para a obtenção de imagens mais 
nítidas. Em 1924, se inicia a produção em série da primeira Laica com uma 
lente 50mm e abertura de f/3.5, foram 30 protótipos conhecidas como Leica 0 
(zero). No início da década de 30, a Leica já produzia o seu primeiro modelo 
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com lente intercambiável determinando a abertura de novos horizontes para 
a fotografia mundial. 

Outro grande avanço tecnológico para câmeras compactas e 
portáteis se deve ao aparecimento da Rolleiflex, fabricadas pela empresa 
alemã Franke & Heidecke. São câmeras de formato TLR (Twin Lens Reflex - 
lentes reflexivas gêmeas) com duas lentes objetivas com a mesma distância 
focal. Uma das lentes é uma objetiva que captura a imagem, enquanto a outra 
lente é usada para fazer parte do sistema de visor que fica na parte superior 
da máquina.  O visor consiste de um espelho cônico de 45 graus que permitia 
que a visualização da imagem, em tamanho menor, sem perda de 
enquadramento e com uma tela de focagem (não luminosa) no topo da 
câmera, além de um sistema de abertura na forma de capô pop-up.  Isto 
ajudava a reduzir o seu peso e o seu tamanho. O foco mostrado na tela de 
focagem é exatamente igual, garantido pela sincronicidade da objetiva 
superior (a lente fotográfica) com a objetiva do visor. Seus obturadores 
atingiam velocidades de captura de até 1/500 segundos e utilizavam um filme 
de tamanho 120 (6x6 cm). Seu corpo metálico garantia proteção e leveza, que 
juntamente com seu tamanho compacto, de peso reduzido, com excelente 
sistema ótico (lentes Zeiss e Schneider) e visores muito nítidos, se 
transformou rapidamente num equipamento também muito usado por 
profissionais que necessitavam de agilidade e leveza no seu trabalho. A 
Rolleyflex teve como destaque um mecanismo de avanço de filme robusto e 
muito bem projetado, fazendo com que o carregamento e avanço fosse rápido 
e semiautomático, e a introdução  de um contador automático de filme, 
através de um sensor que iniciava a contagem dos quadros facilitando a 
leitura pelo fotógrafo. 

Todas as três máquinas foram fruto da tecnologia ótica e mecânica da 
indústria alemã, que embora muito avançada na produção de equipamentos, 
não possuia a mesma eficiência no surgimento de grandes nomes da 
fotografia. Este fato decorre que a sociedade alemã não encarava a fotografia 
como uma forma de arte e nem, ainda, era considerada uma potente arma 
para se documentar a realidade. Esta realidade rapidamente muda com a 
visão midiática que Joseph Goebbels imporá ao cotidiano alemão com a 
ascensão do nazismo, a fotografia e o cinema, ou seja as imagens, se tornarão 
grandes aliados da propaganda do III Reich. 

O OLHAR FEMININO E A FOTOGRAFIA: TECNOLOGIA, 
COMPORTAMENTO E GÊNERO 

A presença feminina na fotografia se fazia de forma esporádica e 
extremamente elitista, pois os equipamentos eram caros e pesados, impondo 
uma dificuldade maior para a mulher em um mundo dominado pela força e 
pelo machismo. Algumas exceções fugiram a regra, mas com certeza para 
confirmar a existência da mesma. Uma destas raras exceções foi a Princesa 
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Izabel, filha de D. Pedro II, Imperador do Brasil, ele mesmo um aficionado pela 
fotografia e pelas novidades científicas da época, que proporcionou a sua filha 
a possibilidade de se envolver com a captura de imagens. A sua presença 
como fotógrafa do cotidiano da família imperial só foi possível pelo apoio de 
seu pai, da facilidade em adquirir equipamento fotográficos (caros e raros), 
mas principalmente, de possuir em seu entorno as condições estruturais para 
desenvolver este seu hobby: escravos para carregar os pesados equipamentos, 
empregados que asseguravam as facilidades na locomoção de sua alteza, e 
finalmente, professores-fotógrafos que lhe asseguravam um aprendizado 
rápido e eficiente. No entanto, esta realidade não era extensiva as outras 
mulheres no Brasil e no mundo. 

Com o advento das máquinas reflex, compactas e mais leves 
(Rolleiflex e a Leica) surge a possibilidade do manejo e da mobilidade na 
captura de imagens mais de acordo com o corpo feminino. Como 
consequência, grandes nomes da fotografia feminina surgem produzindo 
imagens modernas e sensíveis. Algumas destas mulheres tinham em comum 
não só um desejo imenso em estar à frente dos acontecimentos, e por 
definição de capturá-los, mas bem como eram possuidoras de um espírito 
revolucionário traduzido por uma forte ligação com as ideologias emergentes 
(socialismo e nazismo) além, é claro, de uma constante busca de 
independência em um mundo profundamente machista.  

Assim, a militante comunista Gerda Taro, a socialista Tina Medotti e a 
fotógrafa e cineasta do nazismo Leni Riefenstahl trazem para a fotografia o 
olhar da mulher, do feminino, para um mundo construído e dominado por 
homens, trazendo uma nova perspectiva para uma realidade anteriormente 
ocupada,  capturada e fotografada  somente por um olhar masculino.  

Mas o que diferencia o olhar masculino do feminino? 
Para responder esta pergunta devemos ir a Freud, que desvenda o 

mistério da mulher para os homens, que até hoje ainda procuram entender o 
funcionamento e o olhar feminino para as coisa do mundo. Para Freud, apesar 
dos homens procurarem entender e estar mais próximos das mulheres, elas 
ainda se apresentam como uma incógnita para a lógica dos homens, ou seja, o 
masculino ainda tem em seu imaginário a visão do feminino como algo 
desconhecido que a duras penas deverá ser um dia, quem sabe, desvendado.   

Dentro do campo da Psicanálise, Wilhelm Reich procurou olhar 
através  de seus estudos sobre o contato somato-psíquico estabelecido na 
forma em que o ser humano se articula e se relaciona consigo e com o mundo, 
entender como construímos nossas características de funcionamento e 
comportamento. Através do olhar e do que, como e por que capturamos o 
mundo interno e externo e determinamos inconscientemente ou 
conscientemente o nosso posicionamento perante a vida. Assim, quanto 
maior for o desbloqueio deste segmento maior será nossa possibilidade de 
perceber, capturar e conectar a nossa intimidade e o mundo que nos cerca. 
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Para ele, o masculino e o feminino são dois campos interligados e 
complementares que trazem para as nossas vidas a qualidade do equilíbrio.  O 
olhar masculino e o olhar feminino são instâncias especiais da particularidade 
da sexualidade humana, e como tal, capturam a partir de suas especificidades 
o mundo que se apresenta sob sua égide, seja ele interno ou interno. São 
diferentes para poderem ser iguais. Deste modo, por que não se poderia falar 
de um a partir do outro? Logo, falar do olhar feminino na fotografia através do 
olhar masculino é uma forma correta de se pensar o outro.  

Mas agora, como a tecnologia entraria como sustentáculo para este 
olhar? 

Será que sem o desenvolvimento tecnológico das Rolleiflex e Laicas as 
mulheres poderiam ter nos anos 30 ocupado um lugar tão ousado em um 
mundo claramente masculino, o da fotografia? Ou, será que sem a atitude 
feminina de trazer as lutas nos movimentos sociais dos anos 30 para a 
fotografia, esta poderia ter tido um olhar feminino, mesmo que com câmeras 
mais leves e ágeis? 

É correto pensar que o olhar feminino para a captura de imagens 
realmente só foi possível nos anos 30 do século XX pela associação de dois 
fatores fundamentais: as transformações tecnológicas na fotografia e as 
mudanças  político-sociais.  

O advento de novas tecnologias na fotografia foi fundamental para a 
entrada das mulheres neste campo, pois sem as máquinas compactas, 
portáteis e de alta qualidade tecnológica, não seria possível a priori levar o 
olhar feminino para a captura de imagens. No entanto, sem a emancipação da 
mulher na sociedade pós-guerra e pós-revolução socialista seria muito difícil o 
machismo social reconhecer, e permitir, que esta ascendesse 
profissionalmente e saísse do lugar de submissão a que era imposta. A luta 
feminina por seus direitos ganhou contornos de realidade com a ida das 
mulheres para postos chaves anteriormente ocupados por homens, a 
necessidade de sua presença em trabalhos antes limitados ao masculino, a 
necessidade de preenche-los por falta de mão de obra, a liberdade não só de 
trabalhar, mas de gerir suas vidas, suas casas e sua sexualidade determinaram 
uma mudança de comportamento impossível de ser retroagido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, tecnologia e transformações sócio-políticas deram a 
sustentação para a garantia da luta pelos direitos de serem donas de si 
mesmas, donas de seus desejos e de suas possibilidades. A mudança de 
comportamento através destas duas instâncias proporcionaram a mulher se 
tornar, além de tudo, uma fotógrafa. Gerando uma nova forma e uma nova 
perspectiva entre o que se observa e o que se captura, revelando-se na tríade 
contato-tecnologia-gênero um novo olhar: o feminino. Foi através dos 
movimentos sociais e da tecnologia que a mulher encontrou o 
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reconhecimento de um novo papel social para si em um mundo que se 
propunha igualitário (pelo menos em teoria), mas que sempre foi desigual. 
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O presente artigo visa analisar a atuação da Sociedade Auxiliadora da 

Indústria Nacional (SAIN), criada na província do Rio de Janeiro, em 1831, que 
se inspirou na “Société D’Encouragement à L’Industrie Nationale e no modelo 
português da Sociedade Promotora da Indústria Nacional (1822). Ele centra a 
sua análise nos trabalhos publicados no periódico da Sociedade, o Auxiliador 
da Indústria Nacional, publicado desde 15 de janeiro de 1833. Busca-se 
ilustrar, nesse sentido, a composição de uma defesa, no final do século 
XIX,  das inovações técnicas calcadas na “ciência moderna” como uma maneira 
de recupera os tempos áureas da indústria açucareira e  a função da SAIN, 
enquanto centro difusor das ideias dos chamados “agricultores progressistas”. 
A questão que se impõe relaciona-se ao ponto em que os senhores de 
engenho do Brasil, despojado dos meios para fortalecer a sua produção 
agrícola, fruto de um processo de longa duração gerado pela perda do 
mercado externo e baixa nos preços do açúcar, optaram por enxergar nas 
inovações tecnologias uma solução para a “crise da lavoura”. Este artigo 
pretende discutir, deste modo, a ideologia do “progresso” adicionada à 
cultura científica que se formava ao redor da agricultura. A agricultura deixaria 
de ser, de modo geral, um domínio dos “homens da terra”, é sim, dos 
“homens da ciência” – químicos, agrônomos, engenheiros e dos chamados 
“agricultores progressistas”, paladinos dessa “agricultura moderna”. 

 
No Brasil, inspirada no modelo francês da Société D’Encouragement à 

L’Industrie Nationale (1801) e no exemplo português da Sociedade Promotora 
da Indústria Nacional (1822), foi fundada a Sociedade Auxiliadora da Indústria 
Nacional. Esta Sociedade desempenhou um importante papel no processo de 
diversificação e modernização da agricultura brasileira. 

Pode-se dizer que embora nascesse e manteve-se como uma 
sociedade particular, munida de autonomia para gerir os seus recursos e 
eleger um corpo administrativo, dependia em grande parte do auxílio 
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econômico do Estado.  Assim, primeiramente, a SAIN ligar-se-ia ao Ministério 
dos Negócios do Império e, em um segundo momento, ao Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas, criado em 1860. 

Ocorre que no Brasil, – despojado de uma tradição associativista ou 
cientifica durante grande parte do período colonial, fruto de um processo de 
longa duração, como ocorreu na Europa, onde proliferavam as sociedades 
científicas desde o século XVI -, essas instituições só começariam a se 
organizar no século XVIII1. No entanto, devido a uma maior demanda 
econômica, seria no século XIX, que a ação do Governo se tornaria mais 
efetiva, com a criação de associações comerciais, jardins botânicos, 
instituições privadas, etc. Um exemplo seria a própria SAIN e, posteriormente, 
o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Buscava-se promover 
melhorias na agricultura. Certamente que o fortalecimento do estudo das 
ciências naturais assumiria maior intensidade na medida em que se tornava 
patente as melhorias alcançadas na produção agrícola européia. A posição de 
Eulália Lobo é particularmente significativa quando ela defende que havia uma 
política governamental deliberada em função de aperfeiçoar e diversificar a 
agricultura do país.2

                                                                 
1 Começa a surgir uma maior preocupação em melhorar a exploração da colônia 
através de novos produtos, como no caso da Cochonilha e do Anil e de métodos mais 
racionais de produção. As primeiras obras foram apresentadas pela Academia de 
Ciências de Lisboa. Posteriormente, “nessa conjuntura, de defesa de um maior 
desenvolvimento da agricultura pela maior exploração da natureza nasceram às 
primeiras instituições voltadas para as ciências naturais na Colônia. Apesar de 
efêmeras, plantaram uma tradição científica no âmbito das ciências naturais, dando 
início à relação entre as ciências e a agricultura”. DOMINGUES, Heloisa Maria Bertol. 
1995. Ciência: um caso de política: As relações entre as ciências naturais e a agricultura 
no Brasil - Império. Tese FFLCH-USP. Universidade Federal de São Paulo.   
2LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. História Político-Administrativa da agricultura 
brasileira: 1808-1889. Brasília: Ministério da Agricultura, p. 7. 

  
Como um dos mais notáveis proveitos desta aglutinação de forças em 

torno da valorização da ciência e do associativismo, a SAIN daria uma 
contribuição significativa no fortalecimento da relação entre ciência e 
agricultura no Brasil. Ademais, a sua atuação como grupo de pressão sócio-
político que atuava junto ao poder monárquico, seria extremamente 
fortalecida até as décadas de 60-70 do século XIX. 
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Tornava-se cada vez mais forte as idéias e atitudes favoráveis a 
transformação da agricultura. Nessa ordem de idéias, a SAIN colocava-se 
como divulgadora dos conhecimentos científicos nacionais e estrangeiros, 
funcionando como uma sociedade cientifica que auxiliaria o Governo nas 
políticas de fomento à racionalização da lavoura e as demais indústrias 
nacionais. Patrícia Barreto relacionou à influência da Société D’Encouragement 
à L’Industrie Nationale as bases propostas pela SAIN, como congregar em uma 
única associação cientistas, artistas, agricultores e negociantes na defesa do 
progresso agrícola e industrial; estabelecer uma biblioteca e um gabinete de 
máquinas, divulgar suas idéias através de um periódico com memórias, 
manuais, descrição de desenhos e máquinas, etc., defender o ensino técnico e 
promover concursos públicos para a premiação daqueles que se dispusessem 
a desenvolver novas espécies e máquinas agrícolas. 1O traço marcante da 
SAIN, como lembra Carone, seria tentar difundir “a idéia do progresso 
moderno pela palavra e exposição de inventos mecânicos”.2

 Imagem 1- Capa do Primeiro Volume do Auxiliador da Indústria nacional 

 

                                                                 
1 A SAIN buscava sempre reafirmar o caráter pragmático de suas atividades, tais como 
suas congêneres estrangeiras. BARRETO, Patrícia Regina Corrêa. 2009. Sociedade 
Auxiliadora da Indústria Nacional: O templo carioca de Palas Atenas. Tese de 
doutorado: PHCTE/UFRJ.  
2CARONE, Edgar. 1978. O centro industrial do Rio de Janeiro e a sua importante 
participação na economia nacional. 1827-1877. Rio de Janeiro: Editora Cátedra. 
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A essa preocupação explícita de divulgar uma forma de produção 
racional calcada na aplicação da ciência, recorreu-se ao formato dos 
periódicos científicos europeus. A Revista intitulada “O auxiliador da Indústria 
Nacional ou coleção de memórias e notícias interessantes aos fazendeiros, 
fabricantes, artistas e classes industriosas do Brasil, tanto originais como 
traduzidas das melhores obras, que neste gênero se há publicado, nos Estados 
Unidos, França, Inglaterra, & Cia.” teve seu primeiro número publicado em 15 
de janeiro de 1833.1

  O título do Auxiliador não poderia ser mais claro. Ele nos diz que a 
Revista estava preocupada em acompanhar os avanços mais recentes na 
Europa e difundi-los entre um público leitor já descriminado, além de 
descrever e acompanhar a discussão do desenvolvimento técnico almejado 
dentro do próprio país. Em face das dificuldades geradas por diversos motivos, 
principalmente econômicos, que obstavam a introdução de todos os avanços 
noticiados no país, já em 1834, o Auxiliador pontua que entendia que alguns 
avanços estavam fora do alcance da maioria dos agricultores brasileiros, mas 
que caberia adaptá-los à realidade econômica do Brasil.

 

2

Conquanto fossem numerosos os assuntos tratados nas páginas do 
Auxiliador, a defesa de que era necessário acabar com a rotina e adotar as 
inovações técnicas na agricultura seria um tema recorrente. Nada mais 
natural, se considerarmos que o Brasil era um país essencialmente agrícola e 
que muitos dos seus sócios estavam ligados à lavoura

 

3

                                                                 
1De 1833 até 1892 foram publicados 708 números. Barreto, Op. Cit. 
2 O Auxiliador da Indústria Nacional. 2º ano, 1834, Rio de Janeiro, Typ.  Imp.. e Const. 
De Seigot-Plancher & C.  
3 “Como vemos, no Brasil ainda não se usa a palavra indústria no sentido moderno, isto 
é, o da reprodução extensiva de mercadorias pela máquina. A atividade seria 
complementar, por que para lavrar a terra é necessário instrumentos técnicos, fruto da 
Indústria, como diz Ignácio Álvares Pinto de Almeida, no seu discurso inaugural de 
1827. Desta maneira, o que se pretende é a economia da mão de obra escrava, o 
barateamento dos custos e a maior produção agrícola, fatos naturais numa sociedade 
voltada para a terra e para a grande agricultura. De qualquer modo, o termo indústria 
assumiu os membros da SAIN, o significado mais essencial: a transformação, isto é, a 
capacidade de associar a agricultura, as artes e a ciência num único contexto, o 
progresso”. Carone, Op. Cit., p. 226 

. Nota-se que no 
interior do problema agrícola, o Auxiliador manifestou grandes preocupações 
a respeito da indústria sacarina. O impacto progressivo da perda do mercado 
externo se fez sentir mais profundamente com o avanço do açúcar de 
beterraba. Questão esta abordada desde os primeiros números do Periódico.  

O açúcar não destoaria das medidas levantadas para os outros 
produtos agrícolas. Tudo se tentava na persistente busca de adotar uma 
agricultura moderna, ou seja, a defesa da agricultura em si como uma ciência, 
que deveria apoiar-se nas muitas ciências aplicáveis aos trabalhos agrícolas, 
como a química, a mecânica, a botânica, etc. 
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Esta postura deu ensejo a uma análise comparativa entre o Brasil e os 
outros países produtores. Estes embates entre os modos de produção, tanto 
da parte agrícola como da fabril, tendeu muitas vezes a associar os engenhos 
brasileiros a uma forma atrasada de cultivar a cana e produzir açúcar. 
Expressões como “atraso” e “rotina” tornaram-se freqüentes nas páginas dos 
jornais, pareceres técnicos e na fala de alguns dos ditos “agricultores 
progressistas”, estadistas e cientistas.  

Esse debate seria travado constantemente nas páginas da SAIN e 
muitos entusiastas de uma “agricultura moderna” apontavam a importância 
da Sociedade na divulgação destas novas idéias. De acordo com Ayres de 
Albuquerque Gama, no seu trabalho “Noções de agricultura”, publicado em 
1870, a rotina vinha sendo aos poucos combatida e a SAIN atuaria como um 
verdadeiro “facho luminoso” para a indústria agrícola.1

A maneira como o cenário econômico estava organizado no Brasil 
implicava necessariamente na valorização da agricultura. Em contraste, no 
entanto, vários atores a descreviam como retrograda e atrasada. Essa situação 
fez com que as inovações técnicas aplicadas em outros países se destacassem 
neste momento como uma forma de retirar a lavoura da tão falada crise em 
que ela havia caído. Emilio Joaquim da Silva Maia 

 

2

Qual deve ser entre nós este ramo preferido 
altamente o está proclamando a prodigiosa 
fertilidade do nosso abençoado território (...) e, 
portanto devemos ser de preferência agricultores, e 
habilitarmo-nos com o auxílio dos princípios, que as 

destacava que existem três 
ramos de indústria: agricultura, comércio e artes e ofícios. Isso implicaria na 
impossibilidade de países bem povoados de cultivar os três ramos. No Brasil, 
devido à diminuta população somada a uma vastíssima superfície, essa 
impossibilidade era ainda maior. Assim, dever-se-ia escolher um ramo especial 
sem abandonar os outros.  

                                                                 
1 Ayres de Albuquerque Gama foi bacharel em belas letras e em direito e professor da 
segunda cadeira do 2º ano da escola normal de Pernambuco. GAMA, Ayres de 
Albuquerque. 1870. Noções de agricultura por Ayres de Albuquerque Gama. Recife: 
Typografia do Jornal do Recife. 
2 Emilio Joaquim da Silva Maia formou-se em Filosofia na Universidade de Coimbra e 
em medicina na Universidade de Paris. Foi professor do colégio Pedro II, membro 
fundador do IHGB e membro de várias sociedades, dentre elas a SAIN. Seus estudos 
ligavam-se à história, a medicina e as ciências naturais. GARCIA, Lúcia Maria Cruz. 
2004. O pensamento de José Bonifácio de Andrade e Silva à luz dos escritos de Emilio 
Joaquim da Silva Maia. In: Anais da XXIII Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa 
Histórica. Curitiba. 
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ciências agrárias nós fornecem a este respeito, para 
tiramo-nos da terra a maior utilidade possível. 1

A agricultura deu costas às grandes vias em que 
deverá de andar até onde chamasse a ciência prática 
para perder-se nas veredas tortuosas da rotina, 
donde só poderá desvencilhar-se agora com a 
agronomia moderna, com todos os seus recursos, 
com toda a sua assisada experiência

 

A fala de Emilio Joaquim da Silva Maia demonstra assim a 
preocupação em resguardar o papel da agricultura, mas também aponta a 
necessidade de racionalizar a produção com as inovações técnicas 
conseguidas pelas ciências agrárias. Dessa forma, os chamados defensores de 
uma agricultura progressista estavam agindo em prol da permanência e da 
reafirmação do status quo, demonstrando a importância da agricultura e a 
subordinação dos outros ramos a ela, mesmo que não deixem de apontar a 
importância de investir na indústria e comércio. 

Parece claro que a valorização da química, da botânica, da mecânica 
agrícola e da agronomia trouxesse um novo fôlego a agricultura nacional e 
fossem vistas como as principais armas contra a rotina. Afastar-se dos velhos 
métodos de produção tornava-se uma demanda comum.  

2

 Cabe-nos colocar que a relação entre a escassez de mão-de-obra e o 
processo de introdução de maquinário, que se acentuou a partir de 1850, com 
o fim do tráfico de escravos no Brasil, é inegável. Embora, os estudos de 
Rafael de Bivar Marquese demonstrem que a escravidão não era incompatível 
com a introdução de técnicas mais modernas, o processo de modernização 
parece avançar de forma mais visível depois do fim do tráfico

 

Nossa intenção estaria incompleta se não trouxéssemos à baila a 
questão do fim da mão-de-obra escrava e a adoção de novas formas de 
trabalho, haja vista, que esta discussão esteve diretamente ligada ao processo 
de modernização adotado no período. 

3

 É interessante notar que nos artigos publicados no Auxiliador da 
Indústria Nacional, outros periódicos ou em outros meios de divulgação 
utilizado no período trazem uma preocupação em diminuir a utilização da mão 
de obra. O desafio era diferente daquele enfrentado no início do século XIX, 
ocasião em que a existência da mão de obra escrava não era ameaçada. Nesse 
segundo momento, com a eminência do fim da escravidão tratava-se de 

. 

                                                                 
1 O Auxiliador da Indústria Nacional. V. 1, jan. de 1846 a maio de 1847. Rio de Janeiro: 
Typographia de J. E. S Cabral. 
2 Ibid., p. 410. 
3 MARQUESE, Rafael de Bivar. 2004. Feitores do corpo, missionários da mente: 
senhores, letrados e controle dos escravos na América: 1660-1860. São Paulo: 
Companhia das Letras. 
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diminuir o gasto com a mão-de-obra através da introdução de maquinário. 
Este pensamento, não desprezível, é encontrado de forma recorrente no 
Auxiliador, como na fala de Ladisláu Netto, em 1869. 

Edificantes exemplos nos estão metendo pelos olhos 
algumas das colônias produtoras de açúcar, não nos 
será fácil seguir-lhe ao menos pegadas. Entre nós até 
aqui, tem sido tudo a braço, nula a maquina, nula a 
instrução profissional; pois bem, façamos o que 
praticam estas colônias (...) é preciso que a máquina 
seja-lhe de um constante auxílio e que o braço ao 
contrário limite-se tão somente ao que dele houver 
mister aquela para ser apenas digerida.1

Nem os de Pernambuco conseguem rivalizar com os 
daqueles países que preferem primar mais pela 
qualidade que pela quantidade, e que empregam em 
suas manufaturas os mais aperfeiçoados aparelhos 
indicados pela mecânica agrícola. Estamos 
convencidos de que somente depois do 
estabelecimento das fábricas centrais, da divisão do 
trabalho e da cultura racional da cana de açúcar, 
poderá este ramo da indústria assumir no mercado a 
posição que lhe compete

 

Outro ponto interessante levantado pelo autor foi a influência da 
produção açucareira de outros países, seja de beterraba ou de cana-de-
açúcar. Com todos estes aspectos em mente, podemos entender a visão dos 
agricultores de que os seus problemas só podiam ser superados pelos novos 
métodos de produção adotados pelos seus principais concorrentes. 

2

Ademais, deve-se considerar que grande parte do país era 
dependente da cultura da cana, enquanto ao mesmo tempo o Brasil era visto 
como fraco do ponto de vista do mercado externo de açúcar. Nesse sentido, é 
manifesta a tentativa do Auxiliador, diante das questões que diziam respeito 
ao açúcar, levar os senhores de engenho a pensar de modo mais sistemático a 
modernização, estabelecendo relações entre o progresso, a recuperação do 
mercado externo e a adoção das técnicas agrícolas, apresentadas pelos 

 

                                                                 
1 Ladisláu Netto era naturalista e foi diretor do Museu Nacional. Auxiliador, Op. Cit., 
1869.  
2Antônio.J. T. Mendonça Belém Um correspondente do Recife.  
O Auxiliador da Indústria Nacional. V. XLVI, 1878. Rio de Janeiro. Typ. de Eduar & 
Henrique Laemmert. 
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autores em voga, como Leonardo Wray, Alvaro Reynoso, além dos técnicos 
nacionais, como Bulamarque1

Com esse intuito, em vários artigos, o Auxiliador apresentava dados 
estatísticos da safra brasileira, o estado da produção açucareira nos vários 
países produtores, informação sobre o maquinário utilizado nos engenhos 
brasileiros ou estrangeiros, além de recomendar certos instrumentos 
agrícolas, como o arado, ou defender a introdução dos engenhos centrais. 
Sempre recomendava também a racionalização da produção através da 
adoção de métodos científicos. Ademais, a SAIN concedia prêmios aos 
inventores de máquinas que beneficiassem a lavoura ou a indústria. 

.    

 
Imagem 2 – modelo do certificado concedido pela SAIN aos inventores de máquinas e 
instrumentos ou instrumentos agrícolas  
 

Embora Carone tenha se referido a uma maior publicação de artigos 
antes de 1875, – que pretendiam defender a implantação de métodos mais 
                                                                 
1 Frederico Leopoldo César Bulamarque (1803-1866) - doutor em ciências matemáticas 
e naturais, formado pela escola militar, diretor do Museu nacional e secretário da 
diretória do Imperial Instituto fluminense de agricultura; Secretário perpétuo da SAIN e 
responsável pela série de manuais agrícolas editados pela Sociedade, a fim de 
disseminar o uso de técnicas mais avançadas na produção agrícola; 
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modernos na indústria e na cultura da cana e mostrar aos decadentes 
senhores de engenhos as vantagens da introdução de novos métodos de 
produção -, percebe-se que mesmo posteriormente a esta data, a SAIN 
seguiria na mesma linha, e não somente com elogios às concessões de 
engenhos centrais, como postula o autor.1

O que aconteceu com a Sociedade Campista de 
Agricultura aconteceu com a Sociedade Auxiliadora da 
Agricultura Nacional. Apesar da sua existência de mais 
de 30 anos e da publicação de seu interessante e útil 
jornal, ainda ela não conseguiu modificar o nosso 

 
O fato de a SAIN defender a introdução dos engenhos centrais, não 

significou a inexistência de trabalhos relativos à indústria açucareira. Apesar 
das pesquisas de Carone terem apontado a inexistência de uma produção 
apreciável sobre a temática em análise, certo é que o Auxiliador continuou a 
publicar trabalhos que abordavam a crise dos preços do açúcar, o problema da 
superprodução, a concorrência da beterraba, os problemas enfrentados pelos 
engenhos centrais brasileiros, a falta de resultados da lei 2687, o consumo de 
açúcar, a produção de álcool, os novos maquinários e meios de cultivo, dentre 
outros. Assim, não se pode pensar que a produção açucareira foi desprezada 
pela SAIN. O que chama mais a atenção, no entanto, são as constantes 
referências à necessidade de romper com o atraso através de melhorias 
técnicas e a constante defesa dos engenhos centrais. Ao que se saiba não era 
um posicionamento restrito a SAIN, mas uma posição quase unânime dos 
chamados agricultores progressistas. 

Não se pode deixar de pressentir que o surgimento do Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 1860, juntamente com o Imperial 
Instituto Fluminense de Agricultura, influíram negativamente na atuação da 
SAIN, que em 1866 perderia 2/3 das verbas recebidas do MACOP e teria 
problemas até para manter a publicação do Auxiliador. Feitas estas 
considerações, quero frisar que minha preocupação consiste em compreender 
a atuação da SAIN no processo de modernização da indústria sacarina 
brasileira. Nesse sentido, apenas levantamos a hipótese de que as criações do 
Ministério e do Instituto propiciaram um maior controle destas ações na mão 
do Estado Imperial, ao mesmo tempo em que se prestava conta a uma 
necessidade imperiosa de atender a pressão dos senhores de engenhos por 
políticas mais efetivas de auxílio à lavoura. Ou mais precisamente, a ênfase 
dada pela Sociedade já não bastava. A propaganda apesar de continuar a ser 
uma das principais armas dos agricultores progressistas e utilizada em 
sociedades criadas posteriormente, como a Sociedade Nacional da agricultura, 
por si só não seria suficiente. Este problema já era levantado em 1872 pelo 
Barão de Monte Cedro: 

                                                                 
1 Carone. Op. Cit. 
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sistema de cultura, que se vai transformando 
lentamente por esforços particulares, ainda não 
conseguiu transformar o fabrico do açúcar, e assim 
outras reformas que reclama a nossa agricultura. Esta 
incapacidade da sociedade Auxiliadora para produzir 
todo o bem em relação à lavoura tem sido sentida por 
ela mesma, que tem reconhecido a necessidade de 
fundar uma fazenda modelo ou fazenda 
experimental. (...) As sociedades agrícolas, que têm 
em mira melhorar a agricultura com escritos e 
discussões, não alcançam inteiramente o seu fim (...). 
A agricultura para progredir carece mais de exemplos 
de que palavras e escritos. 1

                                                                 
1 CARNEIRO da SILVA. João José. 1872. Barão de Monte Cedro. Estudos agrícolas. Rio 
de Janeiro: Typ. Acadêmica, p. 68 
 

 

Há que se reconhecer, não obstante, o papel ímpar representado 
pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, principalmente através do 
Auxiliador, na divulgação das idéias que preconizavam uma agricultura 
moderna, baseada na ciência e em novos modos de produção. Ademais, a 
SAIN seria a precursora das idéias associativistas no Brasil, que sistematizaram 
em grande parte as demandas e os anseios de muitos senhores de engenho e 
colocaram a defesa dos engenhos centrais na ordem do dia.   
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Esta comunicação tem como objetivo discutir a produção científica da 

Escola  Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ (ESALQ), localizada em 
Piracicaba, São Paulo, Brasil, entre 1914 e 1931. Nas primeiras décadas do 
século XX, o Brasil tinha como uma de suas principais características, o caráter 
rural de sua economia. O Brasil era um país agrícola, em função do processo 
de colonização e das características de seu território. Assim, as escolas de 
agricultura tiveram um papel fundamental na produção científica brasileira no 
início do século XX. Pretendo analisar a história da genética animal e vegetal 
na Escola, com ênfase nos debates em torno das teorias biológicas em voga no 
período, como Lamarckismo e as Leis de Mendel. Essas teorias forneceram 
subsídios paras pesquisas na área de agricultura, em especial experimentos 
que possibilitassem o desenvolvimento agrícola brasileiro. Nessas pesquisas, 
dois nomes se destacam na ESALQ: Carlos Teixeira Mendes (1888-1950) e 
Octavio Domingues (1897-1972), respectivamente, professores de Agricultura 
e de Zootecnia. Carlos Teixeira Mendes notabilizou-se pelas suas pesquisas 
com variedades de culturas importantes para a agricultura brasileira, tais 
como milho, batata, mandioca e feijão. Octavio Domingues escreveu livros e 
textos nos quais ensinava como proceder a seleção genética em animais, em 
especial o gado da raça Caracu. Assim, pretendo ressaltar a importância da 
ESALQ como instituição científica que nos primeiros anos do século XX 
impulsionou o desenvolvimento da biologia e da genética animal e vegetal no 
Brasil e consequentemente, contribuiu para o melhoramento agrícola 
brasileiro e da ciência brasileira. 
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O curriculum de estudos da Ratio Studiorum reflecte um quadro 

epistemológico que conheceu aceitação ao longo de cerca de vinte séculos, 
mas adquire um aspecto inovador em relação aos seus contemporâneos, na 
medida em que rejeita a tradicional oposição entre ensino escolástico e 
ensino humanístico. Diante daquelas duas tradições de ensino, a Ratio 
Studiorum colhe a convicção de que aqueles não eram caminhos exclusivos 
nem rivais mas complementares.  

A partir de textos da Ratio Studiorum (1599), magna charta dos 
colégios dos Jesuítas, recentemente vertida em língua portuguesa, a autora 
pretende descrever o lugar dado ao conhecimento da Natureza no regime de 
estudos da Companhia de Jesus e equacionar o papel que o seu ensino 
exerceu no desenvolvimento científico, tendo em conta que a filosofia natural 
é considerada a mãe de todas as ciências.  

Sendo efectivamente o seu conhecimento da Natureza um 
conhecimento mais filosófico do que científico (no sentido moderno do 
termo), a Ratio Studiorum constituiu ou não um obstáculo à Revolução 
Científica? 
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Em um estudo sistemático sobre a história da química no século XVIII, com 

especial ênfase em Lavoisier, foram privilegiadas as abordagens de Thomas Kuhn e 
Ludwick Fleck da “revolução química” com o objetivo de identificar aproximações e 
diferenças entre dessas duas possibilidades historiográficas. A química de Lavoisier 
reforça os conceitos Kuhnianos quanto ao nascimento de um novo paradigma e a 
conseqüente revolução científica, apontando uma visão descontinuista da história das 
ciências. A noção de paradigma de Thomas Kuhn, como algo que circunscreve o que o 
cientista observa e problematiza, e a consideração de que diferentes paradigmas 
científicos são incomensuráveis teria fomentado uma abordagem sócioconstrutivista 
das ciências. Nesta abordagem, procura-se entender o sucesso das explicações 
científicas como vinculado à trama social, política e institucional na qual tais 
explicações são produzidas, mantidas e alteradas. A evidência da aproximação de Kuhn 
com o pensamento de Fleck se dá quando Kuhn compreende que as revoluções são 
produtoras de novas divisões nos campos científicos.  A tradição científica em que 
Kuhn se insere foi marcada pela idéia de que o desenvolvimento da ciência se faz por 
descontinuidade, isto é, através de revoluções científicas, já Fleck entende, que o 
desenvolvimento científico deve ser visto como um processo lento e contínuo, assim, a 
ciência tem uma “evolução” que se processa a partir de uma “mutação” e não uma 
“revolução”.  

INTRODUÇÃO 

Entre as décadas de 30 e 40, o modelo continuísta da ciência, 
baseado na evolução interna das teorias sobre a natureza, permaneceu como 
paradigmático em história da ciência (GOLDFARB, 2004). A ruptura com a 
historiografia continuísta deu-se nos anos 60, gerada, principalmente, pelo 
debate em torno da obra de Thomas Kuhn.  

Thomas Kuhn, em seu livro: A estrutura das revoluções científicas 
(KUHN, 2009) mostra o quanto é insustentável a defesa do conceito de 
desenvolvimento da ciência por acumulação (PEDUZZI, 2006). Salienta que a 
ciência passa inicialmente por uma fase pré-paradigmática, período no qual há 
uma ampla divergência entre os pesquisadores, sobre quais fenômenos 
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devam ser estudados e como devem ser estudados, sobre quais metodologias 
e regras devem ser utilizadas, etc. Neste período a disciplina ainda não tem o 
status de científica.  

A disciplina se torna ciência quando adquire um paradigma, que 
fornece os fundamentos sobre os quais a comunidade científica desenvolve 
suas atividades. A transição entre paradigmas se dá através de "revoluções", e 
entre estes períodos de transição tem-se uma "ciência normal". Durante os 
períodos de ciência normal, uma comunidade científica trabalha dentro de um 
"paradigma", que fornece uma visão de mundo e um conjunto de problemas a 
serem resolvidos. Uma revolução começa quando uma teoria entra em "crise", 
devido ao surgimento de muitas "anomalias" ou problemas, “quebras-cabeças 
sem solução”. Um período de discussão e divergências se instala até que surge 
outro paradigma. O aparecimento de um novo paradigma que resolva as 
anomalias leva a uma rejeição do paradigma anterior, há incomensurabilidade 
entre os paradigmas e se instala, dessa forma, a chamada revolução científica 
(PESSOA, 1993). 

Kuhn esforça-se para explicar o funcionamento da ciência a partir do 
pressuposto revolucionário e acaba eternizando “a dinâmica do processo 
revolucionário na própria dinâmica da ciência” (CONDÉ, 2005, p.131). 

PARADIGMA, INCOMENSURABILIDADE, ESTILO DE PENSAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

Para Kuhn os paradigmas de uma comunidade científica podem ser 
facilmente determinados e estes orientam as pesquisas. A ciência normal, 
quando pesquisadores compartilham do mesmo paradigma, desenvolve-se de 
forma cumulativa. 

Há distinção entre os desenvolvimentos que fazem acréscimos ao 
conhecimento e aqueles que requerem o abandono de uma porção daquilo 
que se acreditava, ou seja, desenvolvimentos que não requerem mudança 
taxonômica e aquelas que a exigem. Depois de uma revolução são 
encontradas mais especialidades cognitivas, estas gradualmente conquistam 
seus espaços e possui cada uma um léxico distinto (KUHN, 2006). 

Em primeiro lugar, as revoluções, que produzem 
novas divisões entre campos no desenvolvimento 
científico, são muito semelhantes a episódios de 
especiação na evolução biológica. O paralelo biológico 
da mudança revolucionária não é a mutação, como 
pensei por muitos anos, mas a especiação. (KUHN, 
2006, p. 125) 

O pensamento de Kuhn expresso na obra que lhe conferiu 
notoriedade: A estrutura das revoluções científicas, apresenta muitas 
semelhanças com a obra de Fleck, autor que o antecedeu e que cuja obra foi 
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citada no prefácio do seu livro. No entanto, Kuhn não dialoga diretamente 
com este autor e justifica mais tarde alegando dificuldade com a língua alemã, 
em que a obra foi escrita, e pela especificidade do vocabulário de medicina e 
bioquímica utilizado (CONDÉ, 2005). 

Para Kuhn (2006) uma comunidade compartilha uma estrutura 
lexical, que fornece as precondições da experiência possível. As categorias 
lexicais mudam com o tempo e com a passagem de uma comunidade a outra 
e os indivíduos podem pertencer a várias comunidades inter-relacionadas, 
mas experienciam aspectos do mundo de diferentes maneiras à medida que 
transitam entre as comunidades. 

Ludwick Fleck (1896-1961), médico bacteriologista de origem judaico-
polonesa desenvolveu proposições epistemológicas e em 1935 produziu o 
livro: “A Gênese e o desenvolvimento de um fato científico” (FLECK, 1979) 
onde discute suas idéias sobre a construção coletiva do saber científico a 
partir da história da sífilis e da reação de Wassermann (MATOS, 2005). O livro 
do Fleck, em seu primeiro lançamento, não teve uma apresentação, 
usualmente feita por outro autor, refletindo o isolamento deste, que não 
dialogava com o então existente neopositivismo do Círculo de Viena. Depois 
de ter sido ignorado, quase que totalmente por aproximadamente quatro 
décadas, seu livro foi traduzido para o inglês com apresentação de Thomas 
Kuhn (CONDÉ, 2010). 

A importância do trabalho de Fleck se deve a descrição detalhada que 
é feita da matriz social e cognitiva, na qual os cientistas estão inseridos 
quando observam os fenômenos naturais e produzem os fatos científicos 
(LÖWY, 2008). 

Para Fleck, é impossível pensar a ciência a partir de um cientista 
individual, pois se trata de um fenômeno coletivo. O trabalho científico é 
concebido a partir de um coletivo de pensamento, portador de um estilo de 
pensamento. A ciência deve ser entendida como uma atividade 
historicamente elaborada por coletivos (PFUETZENREITER, 2003). 

Um fato científico é como uma regra desenvolvida por um grupo de 
pessoas unidas por um estilo de pensamento comum, que constrói seu corpo 
de práticas, métodos, ferramentas e critérios. Cada novo conhecimento é um 
produto da comunidade de cientistas, que foi moldada pelas múltiplas 
interações desta comunidade com outros grupos e estruturas sociais (MATOS, 
2005).  

Com base na Gestalt, Fleck explica os diferentes tipos do observar. O 
ver confuso (inicial) e o ver formativo, possível apenas para aqueles que já 
adquiram a práxis necessária, este desperta a capacidade para uma visão 
direcionada e anula a habilidade para outras formas de percepção 
(PFUETZENREITER, 2003).  

Para Fleck, a aprendizagem está relacionada com a estrutura sócio-
cultural de uma comunidade e o conhecimento possui a finalidade de reforçar 
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o vínculo social. Os cientistas pertencem a coletivos de pensamento distintos 
e são socializados em estilos de pensamento incomensuráveis (LOWY, 1994). 
Mas o diálogo e as trocas entre diferentes grupos de pesquisadores são 
possíveis. 

As principais diferenças entre Kuhn e Fleck estão relacionadas com as 
suas respectivas formações de origem, ou seja, as comunidades científicas as 
quais estes pertenciam e as suas diferentes visões (CONDÉ, 2005). 

De acordo com Fleck o desenvolvimento da ciência é gradual, sem 
envolver uma descontinuidade. No lugar da incomensurabilidade de Kuhn, ele 
alega a dificuldade (e não a impossibilidade) de comunicação entre diferentes 
estilos de pensamento, esta comunicação se daria de forma indireta levando 
as mutações de estilos de pensamentos (CONDÉ, 2005). 

LAVOISIER 

Antoine Laurent Lavoisier, considerado o “pai da Química Moderna”, 
viveu durante o século XVIII e com base em seus experimentos propôs a lei da 
conservação da massa (FILGUEIRAS, 2007). 

Comprovou a inexistência do flogisto, considerando que o material 
incorporado aos corpos em combustão seria o oxigênio, havendo uma troca 
de massas após a combustão (FILGUEIRAS, 1995).  

Lavoisier previu que seu trabalho levaria a química a passar por uma 
revolução, ou seja, sua chamada revolução foi percebida e proclamada por 
ele. 

Ate segunda metade do sec. XVIII os gases não eram considerados 
corpos “materiais”. No século XVII, Robert Boyle (1627-1691) e Jean Baptist 
Van Helmont (1577-1644), já haviam observado o desprendimento de “fluidos 
aeriformes” durante uma reação química, mas foi a “Cuba Pneumática”, 
construída por Stephen Hales (1677-1761), que possibilitou aos químicos 
recolher “ares” sobre a água e submetê-los a testes para verificar seu 
comportamento e distinguir suas diferenças e suas propriedades (MOCELLIN, 
2003). 

O alemão Ernst Stahl (1660-1734) considerava como elementos a 
terra e a água e como instrumentos de reação, o ar e o fogo. Segundo Stahl, 
quando um corpo entrava em combustão ele perdia uma substância, o 
flogisto, contido nos metais e inexistente em seus óxidos. Essa teoria tinha 
grande aceitação na sua época por ser a única que explicava diversas reações 
químicas (FILGUEIRAS, 1995).  

O químico inglês Joseph Priestley descobriu uma serie de novos ares, 
caracterizando-os segundo rigorosos métodos de análise. Isolou a parte do ar 
atmosférico que absorvia o flogisto durante uma combustão, chamando-a de 
“ar desflogisticado”, e percebeu as diferenças entre esta parte e a que restava 
apos a combustão, que por estar saturada de flogisto foi chamada de “ar 
flogisticado”.  
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Lavoisier, insatisfeito com as explicações existentes em sua época, 
propôs outro principio diferente do flogisto. Considerou que o aumento de 
peso verificado após uma calcinação era causado pela absorção de uma parte 
do ar atmosférico, a mesma porção que conferia a acidez a compostos ácidos, 
denominando-a de princípio oxigênio. 

Em 1773, Lavoisier escreveu em suas notas de laboratório sobre seu 
trabalho com gases: “a importância do tema me obrigou a voltar a esse 
trabalho que, no meu entender, está fadado a provocar uma revolução no 
terreno da física e da química” (LAVOISIER apud FILGUEIRAS, 1995). 

O termo revolução naquela época era utilizado como uma metáfora 
inspirada no vocabulário astronômico designava movimentos rotativos 
dotados de certa regularidade, portanto comportava a idéia de repetição, de 
obediência a um movimento cíclico independente da intervenção humana. 
Após 14 de julho de 1789 o termo passa a ter outro significado, trata-se de 
movimento de natureza irresistível e irrevogável, fazendo parte de uma 
necessidade histórica (CAVALCANTE, 1997). 

Em 1791, numa carta para Chaptal, Lavoisier usa novamente o termo 
revolução no seguinte contexto: “Todos os cientistas jovens adotam a nossa 
teoria e daí  eu concluo que a revolução na química está realizada” (LAVOISIER 
apud FILGUEIRAS, 1995; DONOVAN, 1999, p.185). Na mesma ocasião usa 
novamente o termo numa carta para Benjamin Franklin. Após a tomada da 
bastilha o termo revolução teria tido outro significado para Lavoisier? Para 
Donovan (1999), a utilização do termo foi uma tática de Lavoisier, ele desejava 
ser um legislador científico. 

As inovações propostas por Lavoisier tiveram grande repercussão e 
passaram a ser identificadas como “Revolução Química” (OKI, 2004). 

Quando em 1789 foi publicado o Traité élémentaire de chimie 
(LAVOISIER, 1805) vários químicos adeptos do flogístico já tinham falecido, 
isto contribuiu para a rápida substituição do paradigma existente e o rápido 
sucesso da obra (POIRIER, 1998). Muitas vezes, membros da comunidade 
educados dentro do paradigma anterior, nunca aceitam por completo a nova 
teoria, mas com o passar do tempo, o paradigma anterior deixa de ter 
defensores. (PESSOA, 1993). 

Em A Estrutura das revoluções científicas, Kuhn usa a teoria da 
combustão como exemplo da existência de um período de crise que acontece 
antes de ocorrer uma revolução. A falência da teoria do flogisto estaria ligada 
ao surgimento da química dos gases no inicio dos anos de 1770, e ao peso 
extra que os materiais adquirem após serem queimados. “Quando a partir de 
1770, Lavoisier iniciou suas experiências com o ar, havia tantas versões da 
teoria do flogisto como químicos pneumáticos, (KUHN, 2009, p.98) A 
proliferação de versões de uma teoria é um sintoma de crise. (KUHN, 2009, 
p.95).  
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O surgimento da química de Lavoisier reforça os conceitos de Kuhn 
quanto ao nascimento de uma nova teoria científica, ou seja, a conversão de 
personalidades importantes ao novo paradigma, e o surgimento de uma nova 
linguagem transcrevendo esse novo paradigma. O momento em que ocorreu a 
ruptura entre a química até então existente e a atual, foi aquele em que 
houve uma ruptura nas estruturas lingüísticas da ciência química, 
característica das mudanças revolucionárias (MOCELLIN, 2003). 

Para Kuhn, a transição entre paradigmas não é feita por etapas, mas 
deve ocorrer subitamente como na gestalt. 
  Alguns historiadores da Química criticaram essa versão revolucionária 
do trabalho de Lavoisier. Para eles o trabalho dos predecessores, sucessores e 
colaboradores de Lavoisier não foram devidamente valorizados (BENSAUDE-
VINCENT E STENGERS, 2001). Para Boantza (2007), Priestley tem sido 
considerado, injustamente, pela história como um rival menos competente de 
Lavoisier. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Freqüentemente, a história das ciências, se debruça pelo problema 
da articulação entre os diversos campos dos saberes, e estuda a passagem de 
um universo cultural para outro, sendo necessário, para isto, recorrer a 
profundas análises sócio-culturais (LOWY, 1994). 

Para Debus (1991) tanto a tradição internalista, que aborda a história 
da ciência numa perspectiva positivista e técnica, quanto a externalista, que 
leva em conta que o desenvolvimento da ciência pode ser influenciado por 
fatores não científicos, estão imbricadas e que precisamos de ambas as 
perspectivas para desvendarmos os fatos históricos. Conforme Condé (2006, 
p.11) independente da metodologia que se utiliza para destacar uma 
abordagem da história social da ciência ou uma história das idéias científicas, 
o importante é se imbuir da convicção de que “a ciência é um produto 
cultural”.  

A noção de paradigma de Thomas Kuhn, como algo que circunscreve 
o que o cientista observa e problematiza, e a consideração de que diferentes 
paradigmas científicos são incomensuráveis teria fomentado uma abordagem 
sócioconstrutivista das ciências (OLIVEIRA e CONDÉ, 2002). Nesta abordagem, 
procura-se entender o sucesso das explicações científicas como vinculado à 
trama social, política e institucional na qual tais explicações são produzidas, 
mantidas e alteradas. A evidência da aproximação de Kuhn com o pensamento 
de Fleck se dá quando Kuhn compreende que as revoluções são produtoras de 
novas divisões nos campos científicos. A tradição científica em que Kuhn se 
insere foi marcada pela idéia de que o desenvolvimento da ciência se faz por 
descontinuidade, isto é, através de revoluções científicas, já Fleck entende, 
que o desenvolvimento científico deve ser visto como um processo lento e 
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contínuo, assim, a ciência tem uma “evolução” que se processa a partir de 
uma “mutação” e não uma “revolução”.   

Kuhn na Estrutura das revoluções científicas (2009), é bastante 
enfático quanto a incomensurabilidade entre adeptos de paradigmas 
diferentes. Após alguns anos em sua obra: O caminho desde a Estrutura 
(2006), quando ele passa adotar a estrutura lexical presente nas comunidades 
científicas, já admite uma comunicação parcial. Dessa forma aproxima-se 
muito do Fleck que acredita que a comunicação entre os diferentes estilos de 
pensamento é possível ocasionando as mutações e o conseqüente 
desenvolvimento científico. Lavoisier, pela suas diversas atividades, 
freqüentava diferentes comunidades e teve oportunidade de estabelecer e 
efetivar a comunicação intercoletiva. 

 Para Kuhn, cada comunidade científica tem a sua própria estrutura 
lexical e quando se dá a especiação é criada outra estrutura lexical. Lavoisier e 
demais colegas criaram uma nova nomenclatura química, mas adotaram 
muitos termos da nomenclatura comumente usada, e para Fleck “um novo 
estilo de pensamento contêm vestígios históricos, desenvolvimento 
evolucionário de vários elementos de outro estilo” (FLECK, 1979, p. 100). 

A diversidade lexical é necessária ao desenvolvimento do 
conhecimento e provavelmente seja vital para resolver os quebra-cabeças 
(KUHN, 2006). O que torna distintas as especialidades é a 
incomensurabilidade. Quanto maior o número de especialidades maior a 
dificuldade de comunicação entre as diferentes comunidades, pois a 
disparidade conceitual crescente impossibilita a comunicação plena. 

As diferenças mais proeminentes que existiam entre Kuhn e Fleck 
parecem que se esmaecem com o decorrer do tempo e a aproximação entre 
os dois torna-se cada vez mais evidente. Ambos abordam, os momentos de 
crises (fase das complicações) antes das mudanças, abordam a gestalt, 
adotam o termo da incomensurabilidade, como dificuldade de comunicação 
entre léxicos diferentes ou estilos de pensamentos diferentes. Para Kuhn, a 
opção por um paradigma implica em ter fé nas possibilidades apresentadas 
por este novo paradigma e para Fleck a opção pela mudança de estilo de 
pensamento implica em atitude social. A evidência determinante da 
aproximação de Kuhn com o pensamento de Fleck se dá quando Kuhn 
compreende que as revoluções são produtoras de novas divisões nos campos 
científicos.  “[...] os episódios que descrevi outrora como revoluções científicas 
estão intimamente associados àqueles que comparei aqui com especiação” 
(KUHN, 2006, p.150). 

Na história de Lavoisier encontramos evidências que corroboram 
tanto o pensamento de Kuhn como o de Fleck, mas como o próprio Kuhn se 
aproxima do pensamento fleckiano quando associa as revoluções com as 
especiações ou surgimento das especialidades nas ciências indica, que no 
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momento, a abordagem fleckiana contempla de forma mais completa este 
período histórico. 

Agradecimentos 

Agradeço à Universidade Federal de Viçosa (UFV) por viabilizar a 
minha participação neste Congresso e ao Professor Mauro Lúcio Leitão Condé  
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pelas valiosas sugestões na 
elaboração desse texto. 

REFERÊNCIAS 

BENSAUD-VICENT, B. e STENGERS,I. 2001. Histoire de la chimie. Paris: La 
Découverte. 

BOANTZA, V. D.; 2007. Collecting airs and ideas: Priestley’s style of 
experimental reasoning. Stud. Hist. Phil. Sci. 38, 506–522. 

CAVALCANTE, B. 1997. Revolução Francesa e a modernidade. São Paulo: 
contexto. 

CONDÉ, M. L. L. 2006. Introdução. In: Ciência e cultura na História. CONDÉ, M. 
L. L. (Org). Belo Horizonte: Argvmentvm. p. 07-13 

CONDÉ, M. L. L. Paradigma versus estilo de pensamento na história da ciência. 
In: Ciência, História e Teoria. CONDÉ, M. L. L. e FIGUEIREDO, B. G. 
(Org). Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005, p. 123-144 

CONDÉ, M. L. L. 2010. Prefácio à edição brasileira. In: Gênese e 
desenvolvimento de um fato científico. FLECK, L. Belo Horizonte: 
Fabrefactum. 

DEBUS, A. 1991.  A ciência e as humanidades: a função renovadora da 
indagação histórica. Revista da SBHC. v.5, p.3-13,   

DELIZOICOV, N.C.; CARNEIRO, M.H. S.; DELIZOCOIV, D. 2004. O movimento do 
sangue no corpo humano: do contexto da produção do 
conhecimento para o do seu ensino. Ciência & Educação, v. 10, n. 3, 
p. 443-460, 

DONOVAN, A. 1999. Antoine Lavoisier: Science, Administration and Revolution. 
New York: Cambridge University Press. 

FILGUEIRAS, C. A. L. 1995. Química Nova, vol. 18, n.2, p. 219-224,  
FILGUEIRAS, C. A. L. 2007. Lavoisier: o estabelecimento da Química Moderna. 2 

ed. São Paulo: Odysseus Editora. 
FLECK, L. 1979. Genesis and development of a scientific fact. Chicago: 

University of Chicago Press. 
FLECK, L. 2010. Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo 

Horizonte: Fabrefactum. 224p. 
GOLDFARB, A. M. A.; FERRAZ, M.H.M.; BELTRAN, M.H.R. 2004. A historiografia 

contemporânea e as ciências da matéria: uma longa rota cheia de 
percalços. in: Escrevendo a História da Ciência: tendências, propostas 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Filosofia e teoria da Ciência - 1825 - 

e discussões historiográficas. Orgs: GOLDFARB, A. M. A.; BELTRAN, 
M.H.R. São Paulo: EDUC/Livraria Editora da Física/Fapesp,  p. 49-74 

KUHN, T. S. 2009. A Estrutura das revoluções científicas, 9 ed., São Paulo: 
Perspectiva. 

KUHN, T. S. 2006. O Caminho desde a estrutura. São Paulo: Editora UNESP.  
LAVOISIER, Antoine-Laurent. Traité élémentaire de chimie. Paris: Chez lês 

libraires associes, 1805. 
LÖWY, I. 2008. Ways of seeing: Ludwik Fleck and Polish debates on the 

perception of reality, 1890–1947. Stud. Hist. Phil. Sci. 39, , p. 375–
383. 

LOWY, I.; 1994. Ludwik Fleck and the history of science today. História, 
ciências, saúde – Manguinhos, I(1): 7-18.  

MATOS, E.; GONÇALVES, J. R.; RAMOS, F. R. S. 2005. A Epistemologia de 
Ludwick Fleck: subsídios para a prática interdisciplinar em saúde. 
Texto Contexto Enferm., 14(3): 383-90. 

MOCELLIN, R. C. 2003. Lavoisier e a Longa Revolução na Química, Dissertação 
de mestrado defendida na Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC. 

OKI, M. C. M. 2004. A história da química na perspectiva kuhniana. Química 
Nova na Escola. N. 20, p. 32-37.  

OLIVEIRA, B. J. de e CONDÉ, M. L. L. 2002. Thomas Kuhn e a nova historiografia 
da ciência, ENSAIO – Pesquisa em Educação em Ciências v.04, n. 2. 

PESSOA, O.  Jr. Aula ministrada na disciplina de HG-022 Epistemologia das 
Ciências Sociais do curso de Ciências Sociais da Unicamp a convite da 
profa. Fátima Évora. Disponível em:  
http://www.fflch.usp.br/df/opessoa/Soc1.pdf. Acesso em: 02 de 
junho de 2009. 

PEDUZZI, L. O. Q. 2006. Sobre continuidades e descontinuidades no 
conhecimento científico: uma discussão centrada na perspectiva 
kuhniana in: Estudos de História e Filosofia das Ciências: Subsídios 
para aplicação no ensino. Org: SILVA, C. C. São Paulo: Editora Livraria 
da Física, p. 59-85. 

PFUETZENREITER, M. R. 2003. Epistemologia de Ludwik Fleck como referencial 
para a pesquisa nas ciências aplicadas. Episteme, Porto Alegre, n. 16, 
p. 111-135.  

POIRIER, J. P. 1998. Lavoisier: Chemist, Biologist, Economist – Traduzido por  
Rebecca Balinski. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 516 
p. 

http://www.fflch.usp.br/df/opessoa/Soc1.pdf�


COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Filosofia e teoria da Ciência - 1826 - 

 
L – Filosofia e teoria da Ciência 

 
LUDWIK FLECK E A CIRCULAÇÃO INTRACOLETIVA E INTERCOLETIVA DE IDEIAS 

DURANTE A SÍNTESE DE ELEMENTOS TRANSURÂNICOS E EXTENSÃO DA 
TABELA PERIÓDICA 

 
1CRISTHIANE FLÔR; 2VINÍCIUS SOUZA 

 
1Universidade Federal de Juiz de Fora 

2Universidade Federal de Viçosa 
cristhianeflor@yahoo.com.br 

 
Palavras-chave: Ludwik Fleck; Epistemologia; Elementos Transurânicos; 
Projeto Manhattan 

 
O presente trabalho traz uma discussão sobre aspectos da 

epistemologia do conhecimento do médico e microbiologista Ludwik Fleck 
(1896-1961), que pensou o conhecimento a partir de uma perspectiva sócio-
histórica. Analisa-se, à luz dos conceitos fleckianos de circulação intracoletiva 
e circulação intercoletiva de ideias, como ocorreu a comunicação de 
produções científicas relacionadas à síntese de elementos transurânicos e a 
consequente alteração da Tabela Periódica dos Elementos no contexto da 
Segunda Guerra Mundial, dentro do Projeto Manhattan. O referencial 
fleckiano permite explorar a comunicação entre os cientistas e a comunicação 
destes com o público leigo, considerando que as Ciências são construídas na 
interação e não no estereótipo do “cientista gênio”, recluso em seu 
laboratório. Tal referencial adequa-se à leitura de eventos históricos, 
permitindo compreender tanto o desenvolvimento do referido campo do 
conhecimento quanto a possibilidade de sua transformação substancial. A 
circulação intracoletiva de ideias  ocorre entre indivíduos que compartilham 
um estilo de pensamento, de modo que termos específicos desse estilo 
predominam em sua comunicação. A circulação intercoletiva de ideias pode 
ocorrer tanto entre indivíduos que pertencem a coletivos de pensamento 
diferentes quanto entre indivíduos pertencentes ao círculo esotérico e 
aqueles pertencentes ao círculo exotérico de determinado coletivo de 
pensamento. Esse trabalho mostra, a partir de um posicionamento fleckiano, 
a importância da circulação de informações científicas durante a Segunda 
Guerra Mundial. Temos claro que este texto não abrange toda a extensão 
deste rico contexto histórico, porém permite entrever alguns aspectos da 
dinâmica científica em um período de grandes transformações na História das 
Ciências. 
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INTRODUÇÃO – FLECK E A SOCIOGÊNESE DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO 

Atualmente, muitas pesquisas relacionadas às Ciências da Natureza 
discutem sobre as possíveis articulações entre Epistemologia, Filosofia, 
História e o Ensino das Ciências. MATHEWS (1995) defende para o ensino das 
Ciências Naturais uma abordagem contextual, indicando que as Ciências 
devem ser ensinadas em seus diversos contextos: ético, social, histórico, 
filosófico e tecnológico. Em síntese, deve-se educar simultaneamente em e 
sobre Ciências, de modo que: 

Não se trata aqui da mera inclusão da história, 
filosofia e sociologia (HFS) da Ciência, como um outro 
item do programa da matéria, mas trata-se de uma 
incorporação mais abrangente de temas de história, 
filosofia e sociologia da Ciência na abordagem do 
programa e do ensino dos currículos de Ciências que 
geralmente incluíam um item chamado de “A 
natureza da Ciência”. Agora, dá-se atenção especial a 
esses itens e, paulatinamente, se reconhece que a 
história, a filosofia e a sociologia da Ciência 
contribuem para uma compreensão maior, mais rica 
e mais abrangente das questões neles formuladas. 
(MATHEWS, 1995, p.165) 

Relatar alguns acontecimentos ligados à síntese dos elementos 
transurânicos à luz do referencial fleckiano permite explorar toda a riqueza 
das comunicações entre cientistas de áreas diversas – principalmente físicos e 
químicos – assim como a comunicação destes com o público leigo. 
Consideramos que as Ciências se desenvolvem através da interação e não no 
estereótipo do “cientista gênio” recluso em seu laboratório e Ludwik Fleck, em 
sua epistemologia, demonstra muito bem este aspecto interativo inerente às 
Ciências. 

Ludwik Fleck nasceu em Lwów, na região da Galícia, que hoje faz 
parte da Ucrânia. Fleck formou-se em medicina e atuou como clínico geral e 
pesquisador na área de bioquímica e microbiologia, período no qual 
desenvolveu um forte senso crítico em relação à sua prática e às questões 
relativas à produção e disseminação do conhecimento científico. Iniciou suas 
incursões no campo da epistemologia em 1926, quando proferiu uma 
conferência sobre as características do modo de pensar médico na Sociedade 
de Amigos da História da Medicina. 

Atualmente, trabalhos utilizando o referencial fleckiano (Delizoicov  
et al., 2002; Da Ros, 2000 e 2006;) permitem compreender como se deu 
historicamente o desenvolvimento deste pensar epistemológico. Entre outros 
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fatores, sua epistemologia sofreu influência de questões importantes como 
sua participação na Sociedade Polonesa de Filosofia e História da Medicina, a 
ocorrência das duas grandes Guerras Mundiais e a as constantes mudanças na 
geografia de seu país.  

A epistemologia fleckiana trabalha com um modelo interativo do 
processo de conhecimento, descartando a hipótese do observador neutro ao 
coletar dados. Em linhas gerais, este referencial aponta três fatores na 
produção do conhecimento científico: o sujeito conhecedor, o objeto a ser 
conhecido e o “estado do conhecimento” na área. Para Fleck, os fatos 
científicos são condicionados e explicados sócio-historicamente: 

Portanto, só tendo em conta as condições sociais e 
culturais do conhecer pode fazer-se compreensível a 
aparição de outras muitas “realidades” junto à 
realidade estabelecida pelas Ciências Naturais. Assim 
como cada indivíduo possui uma realidade própria, 
todo grupo social dispõe também de uma realidade 
social determinada e específica. Portanto, o 
conhecer, enquanto atividade social, está unido aos 
condicionantes sociais dos indivíduos que o levam a 
cabo. (Schaffer & Schnelle, 1986, p.21). 

Fleck compreende que a formação de cientistas se dá através da 
apropriação de um determinado estilo de pensamento, que possibilita o 
“sentir seletivo e a ação consequentemente dirigida” (Fleck, 1986, p.145). Em 
linhas gerais, ao se apropriar de um determinado estilo de pensamento, o 
cientista em formação passa a fazer parte de um coletivo de pensamento, o 
qual representa a unidade social de uma comunidade de cientistas.  

Esta apropriação de determinado estilo de pensamento não se dá de 
forma simples ou espontânea, mas, pelo contrário, é complexa e rica, de 
forma que seria necessário um outro trabalho para descrevê-la. Mais detalhes 
da formação de um cientista em determinado estilo de pensamento podem 
ser obtidos através da leitura de Delizoicov  et al., 2002; Schaffer e Schnelle 
1986; dentre outros. No presente trabalho, focaremos a atenção sobre o 
surgimento de novos estilos e coletivos de pensamento, sobre os círculos 
exotérico e esotérico de conhecimento, o papel da linguagem e da 
comunicação intercoletiva e intracoletiva das ideias. 

 
 
 

CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA EM ESTUDO POR MEIO DE UM 
BREVE HISTÓRICO DA TABELA PERIÓDICA 
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A elaboração da Tabela Periódica representou um marco 
importantíssimo na História da Química. Com a apresentação de sua tabela 
em 1869, Dmitri Mendeleiev pôs ordem no caos que reinava na Química no 
que dizia respeito aos elementos químicos e suas propriedades. 

Com a Tabela Periódica, a Química chegou à 
maioridade. Como os axiomas da geometria, da Física 
newtoniana e da Biologia darwiniana, a Química tinha 
agora uma ideia central sobre a qual todo um novo 
corpo de Ciência podia ser construído. Mendeleiev 
classificara os tijolos do universo. (Strathern, 2002, p. 
251) 

De um modo geral, temos um maior acesso à história desta fase da 
elaboração da tabela. A forma como ocorreu esta etapa da classificação dos 
elementos químicos é recontada em diversos livros de divulgação científica 
(Strathern, 1998, 1999, 2002; Sacks, 2002) e abordada em trabalhos de 
pesquisa na área da educação científica (Mortimer, 2001).  

Vale a pena lembrar, no entanto, que a Tabela Periódica de 
Mendeleiev era organizada segundo os pesos atômicos dos elementos 
químicos, uma vez que o modelo atômico que norteava a Química naquela 
época era o modelo de Dalton – átomos representados por esferas maciças e 
indivisíveis. Porém, a Química sofreu fortes influências da revolução da 
mecânica quântica ocorrida no início do século XX, e que implicaram em uma 
revisão da estrutura da Tabela Periódica, sendo que é para este período que 
pretendemos direcionar a atenção neste trabalho.  

No final do século XIX e início do século XX, a Ciência se desenvolvia 
rapidamente. Feitos científicos como a produção de raios X, o efeito Zeeman, 
o elétron e a radioatividade impulsionavam vários cientistas a desvendar a 
estrutura atômica. Estes feitos marcaram fortemente a Química e foram 
sentidos em um importante marco da Química Moderna: a Tabela Periódica.  
Em 1913, houve um fato que marcou decisivamente a história relacionada à 
Tabela Periódica dos elementos químicos: Henry G. Moseley descobriu a 
forma de determinar o número atômico dos elementos químicos: 

Sua descoberta do número atômico, o número que 
mede a carga positiva do núcleo em unidades de 
carga protônica, proporcionou esclarecimento 
definitivo sobre o conceito de elemento químico. 
(Segrè, 1980, p.138) 

 
Após essa determinação, a Tabela foi reorganizada em função do 

número atômico dos elementos químicos, o que permitiu detectar elementos 
que anteriormente eram apenas hipotéticos, como o rênio e o háfnio. Em 
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pouco tempo, a Tabela Periódica já estava completa com os 92 elementos 
químicos conhecidos. No entanto, a extensão da tabela para elementos de 
número atômico além do urânio – os elementos transurânicos – apresentava 
algumas dificuldades, que serão analisadas com base na teoria do 
conhecimento do Ludwik Fleck. 

A LINGUAGEM E A CIRCULAÇÃO INTER E INTRACOLETIVA DE IDEIAS 
NA BUSCA POR ELEMENTOS TRANSURÂNICOS 

Como destacado anteriormente, a introdução do conceito de número 
atômico na elaboração da Tabela Periódica dos elementos químicos levou a 
sua extensão e perfeita ordenação dos 92 elementos químicos naturais 
conhecidos. A Figura 1 mostra a disposição dos elementos químicos na tabela 
por volta de 1920. 
Figura 1 – Tabela Periódica antes da II Guerra Mundial. Os números atômicos dos 
elementos transurânicos, ainda não descobertos, vão de 93 a 100. Fonte: 
SEABORG, 1969, p. 64. 

As primeiras tentativas de produção de elementos além do urânio 
foram feitas por Fermi, Sègre e colaboradores em 1934. Em 19 de janeiro de 
1934, Irene Curie e Frederic Joliot enviaram uma carta a Nature onde 
relatavam a produção de radioatividade artificial: 

Nossas mais recentes experiências mostram um fato 
espantoso. Quando uma lâmina de alumínio é 
irradiada sobre uma preparação de polônio, a 
emissão de pósitrons não pára logo que a preparação 
é removida. (Curie & Joliot, apud Segré, 1980, p. 201) 
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Este feito permitiu um melhoramento das atividades experimentais 
através da utilização de nêutrons como projéteis. A divulgação de resultados 
de pesquisas promove o que Fleck chama de circulação intracoletiva de ideias, 
através da qual os cientistas que compartilham do mesmo estilo de 
pensamento comunicam-se entre si. Este tipo de divulgação promove também 
a chamada circulação intercoletiva de ideias, através da qual cientistas 
portadores de diferentes estilos de pensamento tomam conhecimento dos 
desenvolvimentos científicos de outras áreas. 

A participação em vários coletivos de pensamento e 
o intercâmbio entre diversos estilos de pensamento 
pode promover mudanças teóricas e afrouxar a 
coerção de pensamento, contribuindo para a 
mudança de significados de termos e propiciando o 
surgimento de um novo estilo de pensamento. 
(Leite, Ferrari & Delizoicov, 2001.) 

Dessa forma, através da circulação de ideias no fervoroso mundo 
científico do início do século XX, Fermi e colaboradores descobriram novas 
substâncias radioativas através do bombardeamento do núcleo de urânio com 
nêutrons, identificando-as como elementos transurânicos. No entanto, 
investigações químicas foram levadas a cabo por Hahn, Meitner e Strassmann, 
demostrando que as interpretações dadas por Fermi não estavam corretas, 
pois os elementos resultantes do bombardeamento dos núcleos de urânio 
eram produtos de fissão nuclear. Segundo Seaborg (1969): 

A descoberta da fissão nuclear por O. Hahn e F. S. 
Strassmann, em dezembro de 1938, descoberta essa 
que abriu a “idade atômica” é, portanto, um 
subproduto da pesquisa para a procura e para a 
produção dos elementos transurânicos. 
Por outro lado e, curiosamente, a descoberta do 
primeiro elemento transurânico, neptúnio, foi um 
subproduto dos estudos levados a cabo por E. M. 
McMillan, em 1940, sobre o fenômeno da fissão. 
(Seaborg, 1969, p. 24) 

É interessante notar que, na época, talvez impulsionados pelo fervor 
das pesquisas ao redor do núcleo atômico, tanto químicos quanto físicos 
trabalhavam com os mesmos materiais e seus procedimentos experimentais e 
resultados obtidos se complementavam e eram alimentados pela circulação 
intercoletiva de ideias. O “afrouxamento” nos estilos de pensamento da 
Química e da Física, no que dizia respeito aos elementos transurânicos e ao 
núcleo atômico respectivamente, permitiu a formação de um novo coletivo de 
pensamento. Nas palavras de Seaborg (1969), é importante destacar que 
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[...] Mesmo quando todos os átomos são coletados 
em uma pequena superfície, é ainda impossível vê-
los, pesá-los ou levar a cabo qualquer teste químico, 
como se faz com uma quantidade macroscópica, 
visível ou ponderável. Portanto, as propriedades 
químicas dos novos elementos têm de ser estudadas 
por técnicas especiais, as quais são conhecidas pelo 
nome geral de Química dos Traçadores ou 
Radioquímica. (Seaborg, 1969, p. 20-21) 

Surgiu neste período a necessidade de integrar métodos químicos e 
físicos para a produção e identificação de elementos transurânicos, instituindo 
um novo campo de conhecimentos conhecido como Radioquímica, que era 
sustentado por novos conhecimentos produzidos tanto no campo da Química 
quanto no campo da Física.  

Apesar dos avanços proporcionados pela Química dos Traçadores, a 
teoria química relativa à Tabela Periódica ainda não explicava 
satisfatoriamente muitos fenômenos observados. A Radioquímica permitiu a 
produção e identificação do elemento de número atômico 93 (netúnio) por E. 
M. McMillan e P. H. Abelson e do elemento de número atômico 94 (plutônio) 
por G. Seaborg, E. M. McMillan, J. W. Kennedy e A . C. Wahl em 1940. No 
entanto, os elementos recém descobertos, de números atômicos 93 e 94 não 
se comportavam como era de se esperar – com propriedades semelhantes às 
do rênio e do ósmio, elementos estes colocados acima dos primeiros na tabela 
que vigorava na época.  

Da mesma forma, ainda não era possível identificar os elementos de 
número atômico 95 e 96. Esta inconsistência levou Glenn Seaborg, em 1944, a 
propor a hipótese de que os elementos de número atômico acima do actínio 
(Z = 89) formassem uma nova série semelhante aos lantanídeos. 

Este novo conceito significava que os elementos 95 e 
96 deveriam ter algumas propriedades em comum 
com as do actínio e algumas em comum com seus 
“irmãos” de terras raras, európio e gadolínio, 
principalmente no que diz respeito à dificuldade de 
oxidação acima do estado de valência III. Quando se 
planificaram os experimentos de acordo com esse 
novo conceito, os elementos 95 e 96 foram 
imediatamente descobertos. (Seaborg, 1969, p.67) 
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A proposta de Seaborg para uma nova configuração da Tabela 
Periódica permitiu a identificação de numerosos elementos transurânicos, 
além de permitir a explicação das propriedades químicas tanto de elementos 
já identificados quanto de elementos ainda não identificados. Assim, a Tabela 
Periódica dos elementos químicos adquiriu uma nova configuração, destacada 
na Figura 2: 

 

Figura 2: Tabela Periódica como se apresenta nos dias de hoje. Os números atômicos 
dos elementos não descobertos estão colocados entre parênteses. Fonte: SEABORG, 
1969, p. 68. 

 
A identificação de elementos transurânicos possibilitada pelo 

desenvolvimento da Radioquímica suscitou questões relativas ao trabalho 
com a linguagem científica. Fleck considera estas questões de grande 
importância, pois, para ele, a linguagem 

é uma instituição que não só possibilita – mediante 
seu correto entendimento – uma comunicabilidade e 
com ela a reprodutibilidade dos conhecimentos 
científicos, como tem também – por seu “mal 
entendimento” (esvaziamento do significado) 
inerente a toda comunicação – uma função positiva 
no desenvolvimento da Ciência. (Schaffer & Schnelle, 
1986, p. 34). 

Para a compreensão de algumas questões de linguagem relacionadas 
à nomenclatura dos elementos transurânicos, é imprescindível lembrar que as 
pesquisas relacionadas com a predição e detecção desses elementos se 
desenvolveram na década de 1940 e foram perpassadas e impulsionadas pela 
ocorrência da II Guerra Mundial. Para maiores esclarecimentos sobre a 
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influência da história na produção do conhecimento científico, no segundo 
capítulo de sua obra “A gênese e o desenvolvimento de um fato científico”, 
Ludwik Fleck trata de aspectos relativos ao caráter histórico do saber.  

Sendo que a identificação dos novos elementos artificiais era um 
assunto sigiloso, pois já havia iniciado a II Guerra Mundial e a utilização dos 
conhecimentos científicos para a produção de uma bomba atômica era 
latente, Seaborg (1969) relata a respeito desses elementos: 

Esses dois elementos transurânicos recebiam apenas 
a designação de “elemento 93” e “elemento 94” ou 
então nomes em código, o que foi adotado até a 
primavera de 1942 quando foram redigidos os 
primeiros relatórios detalhados sobre os trabalhos 
correspondentes. Os trabalhos iniciais foram levados 
a cabo em um ambiente de segredo, em virtude das 
aplicações militares potenciais do elemento 94. 
(Seaborg, 1969, p. 29) 

Apesar da circulação intracoletiva e intercoletiva das ideias fazerem 
parte do desenvolvimento científico, em tempos de guerra, o fazer científico 
tende a se comportar de maneira parcial. Schaffer e Schelle (1986, p.13-14) 
relatam que Fleck, durante sua detenção em campos nazistas, foi encarregado 
de elaborar uma vacina para o Tifo e, no entanto, produziu vacinas ineficazes. 
Analogamente, a produção dos elementos transurânicos teve que se dar de 
maneira sigilosa envolvendo, para isso, linguagens em código: 

Durante o ano de 1941, o elemento 94 recebia a 
indicação, em código, de “cobre”, o que foi 
perfeitamente satisfatório até que foi necessário 
introduzir o elemento cobre propriamente dito, em 
alguns dos experimentos quando então surgiu o 
problema de distinguir qual dos dois “cobres”. 
Durante algum tempo, o plutônio continuou a ser 
chamado de “cobre” e o cobre propriamente dito 
como “honesto cobre”. 
Por causa desta simples brincadeira de “nomes” as 
coisas foram se tornando cada vez mais complicadas 
e finalmente o elemento 94 foi batizado como 
“plutônio” em março de 1942. O nome plutônio foi 
dado por analogia com o planeta Plutão, por analogia 
com o que se fizera com o neptúnio. Plutão é o 
segundo e último planeta conhecido além de Urano. 
(Schaffer & Schelle, 1986, p. 30) 

 



CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

Filosofia e teoria da Ciência - 1835 - 

A designação dos novos elementos por códigos fazia com que a 
linguagem desempenhasse papel contrário àquele que tem em tempos não 
belicosos. Assim, esta assegurava a não comunicabilidade e a não 
reprodutibilidade de feitos científicos. Os “mal entendidos” provenientes 
desta ação, ao contrário daqueles explicitados por Fleck, não promoviam o 
desenvolvimento do conhecimento científico de forma imparcial pelo mundo. 
Pelo contrário, geravam confusão entre “não iniciados” no código sigiloso. 

A TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO A PARTIR DOS CÍRCULOS 
ESOTÉRICOS 

Para compreender o papel dado por Fleck à divulgação dos feitos 
científicos é necessário conhecer um pouco mais da estrutura que este autor 
propõe para a produção destes conhecimentos. Na concepção fleckiana, 
segundo Scheid, Ferrari e Delizoicov 2005, entende-se o coletivo de 
pensamento como uma comunidade de indivíduos que compartilham práticas, 
concepções, tradições e normas, relacionando-se com seu objeto de 
conhecimento através dos estilos de pensamento. Segundo esses autores, 

Os coletivos de pensamento estratificam-se em 
círculos: o exotérico e o esotérico. O primeiro é 
entendido como sendo constituído pelos indivíduos 
que, de uma forma ou de outra, consomem o 
conhecimento produzido pelo segundo. (Scheid, 
Ferrari & Delizoicov 2005, p. 224) 

A comunicação por cientistas dos resultados e conclusões de suas 
pesquisas deve ser feita de uma forma compreensível à população de não 
iniciados, isto é, tende para o exotérico. No caso abordado no presente 
trabalho – tratando da síntese dos elementos transurânicos e a consequente 
modificação da estrutura da Tabela Periódica dos elementos químicos – a 
comunicação se fazia necessária principalmente por pressões sociais.  

Em tempo de guerra, a população precisava saber das contribuições 
das Ciências. Revistas não especializadas, jornais e programas de rádio 
tentavam acompanhar de perto o que os cientistas estavam produzindo. É o 
caso da revista citada por Seaborg (1968): 

Ainda dentro do lado pitoresco de todos estes 
estudos extremamente absorventes, é interessante 
lembrar o comentário da revista New Yorker na seção 
denominada “O Comentário da Cidade”: 

Novos átomos vêm sendo produzidos de um modo 
espetacular, e com uma frequência talvez alarmante 
e a Universidade da Califórnia, em Berkeley, cujos 
cientistas descobriram os elementos 97 e 98, batizou-
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os de berkélio e califórnio, respectivamente. [...] Os 
ocupadíssimos cientistas da Califórnia sem dúvida 
nenhuma surgirão com mais um ou dois elementos 
em futuro não remoto [...] Entretanto já perdeu a 
oportunidade de se imortalizar nas Tabelas Atômicas 
com a seguinte sequência: univérsio – 97, ofio – 98, 
califórnio – 99, berkélio – 100. (“Universitium – 97, 
ofium – 98, californium – 99, berkelium – 100”, isto é, 
“University of Califórnia, Berkeley”).  

Os descobridores enviaram ao New Yorker a seguinte 
resposta: 

Os “Comentários da Cidade” não atingiram o alvo 
relativamente ao batismo dos elementos 97 e 98. 
Devemos chamar a atenção para o fato de que não 
tivemos falta de visão ao indicar esses elementos 
como “berkelium” e “californium”. Usando esses 
nomes, antes de mais nada, previmos a terrível 
possibilidade de ocorrer o fato de que, indicando 97 e 
98 por “universium” e “ofium” algum novayorquino 
poderia descobrir os elementos 99 e 100 e batizá-los 
com os nomes de “newium” e “yorkium”. 

A resposta do New Yorker a esta última carta do grupo da 
Califórnia foi breve: 

Estamos despendendo o máximo de nossos esforços 
em nossos escritórios e laboratórios para descobrir os 
elementos “newium” e “yorkium”. Até agora a única 
coisa que temos são somente os nomes.  (Seaborg, 
1968, p.43- 44) 

Este episódio bem humorado da divulgação perpassa por 
sentimentos patrióticos, pressões sociais e da mídia em torno das Ciências e 
temores relativos à alarmante frequência com que eram descobertos novos 
elementos. A escolha de nomes para novos elementos químicos tem suas 
regras próprias e as prioridades definidas no círculo esotérico correspondente, 
no entanto, não está isenta de pressões, tanto deste círculo esotérico quanto 
de círculos exotéricos mais próximos – os leigos formados, por exemplo – ou 
mais distantes – a população em geral. 

Quanto à participação dos indivíduos em círculos exotéricos e 
esotéricos, Delizoicov et al. (2002) lembram que esta deve ser sempre 
relativizada 
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O círculo exotérico não se relaciona diretamente com 
o fato científico, mas pela mediação indireta do 
círculo esotérico. Estabelece-se, dessa forma, sempre 
uma relação dos círculos esotéricos com seus círculos 
exotéricos correspondentes baseado na confiança 
nos primeiros, “iniciados”, e nas necessidades 
objetivas dos segundos, “leigos formados”. 
(Delizoicov et al., 2002, p. 60) 

A participação em círculos exotéricos e esotéricos só faz sentido se 
for relativizada, isto é, se uma for considerada em relação à outra. Assim, por 
exemplo, os cientistas que trabalhavam na produção e identificação de 
elementos transurânicos pertenciam ao círculo esotérico dos Radioquímicos. 
Professores de Química, por sua vez, faziam parte de um círculo exotérico de 
“leigos formados”, mais próximo e mantendo mais relações e interações com 
o anterior do que, por exemplo, um advogado ou um comerciário. 

Neste sentido, diante dos episódios para os quais dirigimos a atenção 
neste trabalho, um deles, que diz respeito à comunicação da descoberta dos 
elementos de número atômico 95 e 96, chamou a atenção para a circulação 
intercoletiva de ideias. Glenn Seaborg (1968) relata sua participação no 
programa de rádio Quizz Kids, por ocasião de uma comemoração do dia do 
armistício, em 15 de novembro de 1945.  

Neste programa, jovens estudantes faziam perguntas ao convidado, 
neste caso, perguntas relativas às aplicações dos novos elementos em 
situação de guerra ou não, e também relacionadas aos novos elementos 
descobertos no Laboratório metalúrgico durante a guerra. Seaborg 
transcreveu vários trechos do programa, dentre os quais o que segue abaixo: 

Richard: Oh, outra coisa – têm sido descobertos 
outros elementos como o plutônio e o netúnio? 
Seaborg: Oh, sim Dick. Recentemente dois novos 
elementos foram descobertos, elementos com 
números atômicos 95 e 96 no Laboratório 
Metalúrgico aqui em Chicago. Então agora vocês 
devem dizer a seus professores para mudar em seus 
livros escolares de 92 para 96 elementos. (Seaborg, 
1968, p. 285) 

Seaborg comunicaria a detecção dos novos elementos no dia 
seguinte, 16 de novembro, num simpósio na Sociedade Americana de 
Química. A seu ver, esta antecipação de um dia num Quizz Show para jovens 
estudantes não traria grandes repercussões. O cientista ficou surpreso ao 
conhecer as consequências dessa ação: 
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Como resultado da radiodifusão, na qual eu disse à 
audiência que havia 96 elementos ao invés de 92, eu 
recebi numerosas cartas de estudantes falando que 
disseram a seus professores o que eu lhes pedi, mas 
os professores não acreditaram neles. Eles me 
pediam para tirá-los do problema no qual eu os 
coloquei; eu fiz o melhor que pude escrevendo cartas 
de confirmação que eles podiam mostrar aos seus 
professores. (Seaborg, 1968, p. 286) 

Durante este episódio, a sequência através da qual se dá 
normalmente a circulação intercoletiva de ideias (do círculo esotérico para os 
leigos formados do círculo exotérico e então destes para círculos exotéricos 
cada vez mais periféricos) foi invertida, como se tivesse sido “pulada” uma 
etapa. Como consequência, os professores não acreditaram que a 
comunicação tivesse se dado antes aos seus alunos do que a eles próprios. 

Por fim, ensinar e discutir sobre Ciências nas diferentes esferas sociais 
permite uma ampla noção da complexidade e riqueza do empreendimento 
científico enquanto um construto histórico. Diante desse quadro, a 
sociogênese do conhecimento de Ludwik Fleck, articulada a episódios 
históricos, apresenta ótimas possibilidades para se discutir a relevância das 
Ciências na perspectiva sociocultural de construção dos conhecimentos. 
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A descrição dos processos que ocorrem na natureza exige um sistema 
de referência, que é constituído por um sistema de coordenadas, que serve 
para indicar a posição das partículas no espaço, e por um relógio, que serve 
para indicar o tempo.  

Os sistemas de referência chamados de inerciais ou de Galileo, não 
são submetidos à ação de forças e movem-se com velocidade constante, as 
forças que atuam sobre uma partícula, são apenas as de interação. Assim, 
precisamos dar uma maior relevância, no ensino de Física, ao papel 
desempenhado pelo referencial na estrutura da Mecânica: Clássica, Quântica 
ou Relativística. Ao analisar do ponto de vista histórico e filosófico o tema 
referencial percebemos que a concepção desse conceito tem evoluído com o 
passar do tempo, apesar de que, em geral, a noção aristotélica ainda perdura 
na concepção prévia dos estudantes, dificultando a aprendizagem do 
fenômeno do movimento. Para aprofundar a compreensão dos sistemas de 
referência, buscamos a relação existente entre eles e a Teoria de Grupos que 
teve origem a partir de três áreas que são: a geometria, a teoria de número e 
a teoria de equações algébricas, conduzindo ao estudo de permutações.  

O conjunto desses problemas nos levou a estudar o tema dos 
sistemas de referência, com enfoque no conceito de movimento, discussão 
sobre a ciência nas concepções antiga, medieval, moderna e contemporânea 
com o objetivo de entender tais sistemas de referência e sua ligação com as 
concepções da ciência e a relação entre eles a Teoria de Grupos e o ensino. 

Para entendermos o conceito de referencial e sua evolução, foi feita 
uma construção histórica e filosófica em torno das concepções sobre 
movimento. Essa construção foi realizada respeitando os pensamentos da 
idade antiga, medieval, moderna e contemporânea. Através desse conceito 
podemos entender que um corpo só pode estar em movimento apenas em 
relação a outro corpo. A história e a filosofia, no que tange à Física, devem ser 
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utilizadas na elaboração e execução de atividades voltadas para a 
reconstrução de tópicos buscando compreender as propriedades, teoremas e 
aplicações. Já o estudo do desenvolvimento histórico e filosófico da Teoria de 
Grupos é uma tentativa de facilitar o processo de apropriação do conceito 
matemático, pois com ele, podemos determinar mais claramente os 
obstáculos da aprendizagem no que tange ao conceito de sistemas de 
referência. É preciso conhecer o processo do pensamento matemático, em 
sua complexidade, capaz de permitir a passagem de uma pessoa de um nível 
para outro mais avançado, a partir de seus aspectos lógicos e psicológicos. Por 
isso, ao analisarmos a história e a filosofia da ciência percebemos que os 
experimentos, as observações e os resultados de medidas são importantes 
para a construção do conhecimento científico, mas a questão da 
racionalidade, que é mais complexa, também tem papel fundamental. 
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Oswald Spengler na obra O Declínio do Ocidente reflete sobre o que 

significa filosoficamente dizer que a escola pitagórica fundou – com sua 
famosa assertiva “tudo é número” – um novo modo de pensar e de lidar 
“cientificamente” com as coisas. Dizer que a escola pitagórica fundou um 
saber, rigorosamente científico em respeito às coisas, significa dizer que sua 
“matemática” fundou uma possibilidade e uma espécie de saber científico que 
supõe: 1) primeiro que o número é arché da natureza, ou seja, que as coisas 
naturais, a rigor, só podem ser conhecidas de maneira matemática e, no caso 
de Pitágoras, através dos números; 2) que os números expressam a medida 
das coisas, ou seja, que o que garante a exatidão, a justeza e a possibilidade 
do conhecer é a medida numérica;  3) que o conhecimento necessita, para ser 
justo conhecimento, ser um conhecimento matemático (“exato”) das coisas; 
4) que o saber matemático sobre as coisas diz respeito à possibilidade de 
“perceber” as coisas antecipadamente em sua forma cosmética e harmônica, 
ou seja, na visão pitagórica de número o “dar-se a si mesmo conhecimento” 
relaciona-se com o “dar-se a si mesmo beleza”. 
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Neste trabalho, de caráter mais programático que conclusivo, 

analisaremos como a historiografia da matemática tem tratado a 
modernização das ciências matemáticas brasileiras, no início século XX, em 
especial as críticas que positivistas sofreram no período. Situando esses 
debates brasileiros em um panorama mais ampliado, que considera, por 
exemplo, as dinâmicas das ciências exatas na Europa e as implicações de uma 
espécie de ilustração no Brasil oitocentista, elencamos alguns caminhos 
possíveis para os problemas que esta historiografia tem enfrentado. 

 
É bastante comum encontrar em trabalhos historiográficos sobre a 

matemática no Brasil (Castro 1955, Hönig & Gomide 1979, D’Ambrosio 2008), 
especialmente entre aqueles panorâmicos que se ocupam em retratar como a 
matemática foi ensinada e estudada no país desde a época do descobrimento, 
esforços analíticos no sentido de compreender um suposto atraso das ciências 
matemáticas no Brasil; atraso que foi finalmente rompido, segundo a maioria 
destes estudos, somente no século XX com as fundações da Universidade de 
São Paulo, em 1934, da Universidade do Distrito Federal, em 1935, e da 
Universidade do Brasil, em 1939.  

Ao retratar o período anterior a 34, fala-se em uma “pré-história” da 
matemática, em um “isolamento científico” (Hönig & Gomide 1979, p.40 e 43), 
cuja razão e sintoma principal foi o positivismo de Auguste Comte. Em sua 
contribuição ao compêndio organizado por Fernando Azevedo sobre “As 
Ciências no Brasil”, Francisco Castro (1955) comentará que o alto prestígio que 
as ideias de Comte exercia na matemática brasileira “é, também, a prova mais 
decisiva de que os progressos realizados pela matemática no século anterior 
ainda não haviam penetrado suficientemente no país”. Hönig & Gomide 
(1979), seguindo Castro (1955), sugerem que o alheamento com relação aos 
progressos realizados pela Matemática em outros países explica, por exemplo, 
a penetração da influência das ideias positivistas no ensino da Matemática no 
Brasil do Século XIX e sua permanência até o início do século XX. 
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Para D’Ambrosio (2008), os “impulsos de modernização” que 
permitiram a “escapada ao positivismo” vieram de quatro engenheiros que 
“foram importantíssimos no surgimento de uma nova matemática, atualizada 
e integrada na pesquisa matemática européia”: Otto de Alencar Silva (1874-
1912), Manuel de Amoroso Costa (1885-1928), Theodoro Augusto Ramos 
(1895-1935) e Lélio Itapuambyra Gama (1892-1891). Eles protagonizarão uma 
série de eventos que comporão o retrato da derrocada positivista no Brasil. 
Seria o fim, de outra maneira, de uma ciência ilustrada, típica do século XIX 
(Siqueira 2011). 

Em 1898, Alencar escreverá o artigo “Alguns erros de Mathematica 
na Synthese Subjectiva de A. Comte” na Revista da Escola Polytecnica do Rio 
de Janeiro, artigo considerado por Silva (1995, p.169) como “um precioso 
momento na história da ciência brasileira, um ponto de inflexão na curva 
ascendente da nefasta influência do positivismo no Brasil, porque contém as 
primeiras críticas, procedentes, a trabalhos científicos (matemáticos) de Comte 
feitas por um brasileiro que se dedicava às ciências”. É por meio de Alencar, 
segundo Castro (1955), que os alunos da Escola Polytechnica do Rio de 
Janeiro, entre eles Amoroso Costa, Theodoro Ramos e Lélio Gama, entrarão 
em contato com importantes tratados europeus sobre matemática, “os livros 
de Clebsh, Salmon, Koenigs e Darboux, [...] de Hermite, Jordan e Picard”, além 
do “cálculo das probabilidades e os livros de physica mathematica de 
Poincaré”.      

Amoroso Costa, por sua vez, escreverá sobre geometrias não-
euclideanas, lógica e fundamentos da matemática, temas típicos na 
matemática européia do começo do século XX; dedicará uma série de artigos, 
publicados entre 1919 e 1923 no carioca O Jornal, ao debate das condições 
precárias das ciências exatas no Brasil. Em seu artigo “Pela ciência Pura”, em 
tom solene e irônico, Costa dirá: “o nosso terreno é ainda impróprio ao cultivo 
dessa suprema flor de espírito, que é a ciência pura, contemplativa e 
desinteressada” (Siqueira 2010).  

Mas serão Lélio Gama, no Rio de Janeiro, e Theodoro Ramos, em São 
Paulo, que, dez anos mais tarde, conseguirão “reaver” um espaço 
institucionalizado para a ciência “pura, contemplativa e desinteressada” com a 
criação das Universidades de São Paulo e do Brasil. 

 Essa visada sobre a história das ciências matemáticas no Brasil 
amalgamou-se de tal maneira no imaginário dos cientistas brasileiros que, em 
maio de 1952, um pouco antes da publicação do texto de Francisco de Castro, 
o jovem engenheiro civil Newton Carneiro da Costa, também às voltas com 
seu projeto de estudar filosofia e matemática no Paraná, escreverá um 
pequeno texto no “O Estado do Paraná” sobre “Amoroso Costa e o valor 
artístico das ciências” colocando Theodoro Ramos, Otto de Alencar, Amoroso 
Costa e Gomes Souza como os quatro maiores matemáticos brasileiros 
(Siqueira 2010). Gomes Souza (1829-1864), o mais antigo entre esses 
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personagens, já tinha sido “resgatado”, juntamente com seu trabalho, por 
Alencar, como o primeiro dos brasileiros a fazer ciência original no Brasil. Para 
D’Ambrosio (2008), “Souzinha representava o pensamento oposto ao 
positivismo e é compreensível que tenha sido marginalizado no 
desenvolvimento da matemática positivista na segunda metade do século 
XIX”.   

Tanto Francisco Castro, Chaim Hönig, Elza Gomide, Ubiratan 
D’Ambrosio, e Newton Carneiro da Costa fazem parte de uma geração 
posterior a de 34, posterior àquela tutorada pelos primeiros professores 
estrangeiros que vieram ao Brasil para construir os cursos sonhados por 
Amoroso Costa. Nesta geração já é possível encontrar alguns indivíduos 
publicando trabalhos com regularidade e originalidade em revistas 
internacionais, consolidando assim um movimento de modernização e 
internacionalização nas ciências matemáticas brasileiras. 

REAVALIANDO AS FONTES 

 Há razões para crer que os estudos sobre os processos de 
modernização das ciências matemáticas no Brasil do começo do século XX 
necessitam incorporar outras perspectivas analíticas, além de uma análise 
mais ampla das fontes nacionais e internacionais. 

As fontes primárias utilizadas perfizeram, na maioria dos casos, um 
número reduzido de trabalhos escritos por aqueles que postulavam uma 
modernização da matemática, o que constituiu uma vista parcial dos debates. 
Sobre os erros de matemática contidos nos trabalhos de Comte, tanto 
D’Ambrosio (2008, p.65) quanto Silva (1995) parecem desconhecer que, 
mesmo entre intelectuais aparentemente associados ao positivismo, a prática 
de encontrar erros nos trabalhos comteanos era usual, caracterizando uma 
aproximação não homogênea e não dogmática dos positivistas aos textos de 
Auguste Comte.  

Maria Amélia M. Dantes (1986, p.55) comenta que Ivan Lins, já em 
1967, em sua “História do positivismo no Brasil”, observa que Licínio Cardoso, 
tido com um dos principais rivais de Amoroso Costa e Theodoro Ramos na 
recepção da teoria da relatividade no Brasil (Paty 1986), notara que “a obra do 
filósofo não acompanhava os avanços das áreas científicas”. Mais 
recentemente, Celso Castro (1995, p.113) comenta que Benjamim Constant 
Botelho de Magalhães (1836-1891), positivista não-ortodoxo e professor de 
matemática, costumava comentar os erros de matemática contidos na obra 
de Comte em suas aulas na Escola Militar do Rio de Janeiro.  

Nesse sentido, a razão que levou Otto de Alencar Silva a publicar, em 
1898, sua crítica aos erros de Comte não deve estar simplesmente numa 
aversão ao positivismo. Os trabalhos de Otto de Alencar Silva, Amoroso Costa, 
e Theodoro Ramos parecem desfrutar de um status simbólico bastante 
positivo entre os historiadores, oposto ao de seus oponentes, nas raras vezes 
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em que estes foram analisados.  Em oposição aos erros “positivistas”, a tese 
de Ramos “Sobre as funcções de variáveis reaes”, por exemplo, defendida em 
1918, figura como exemplo a ser seguido “numa época em que as modernas 
exigências de rigor matemático ainda não tinham sido bem compreendidas no 
país” (Castro 1955, p.69). Tal disparidade de opinião nos leva a questionar os 
significados, considerados até agora, das categorias “positivista” e “moderna” 
atribuídas à matemática.  

 Considerando (Bourdieu 1976) que as ações de um intelectual não 
são ações puramente científicas, mas também representam interesses 
políticos no campo científico, uma explicação para os debates deveria levar 
em conta essas duas dimensões da ação intelectual. Assim, uma análise 
abrangente dos artigos sobre matemática e temas correlatos nas revistas do 
período possibilitaria reavaliar quem eram os modernos e os positivistas (se 
for possível mesmo dividir os debates desta maneira), o que cada um destes 
grupos pleiteava, e, sobretudo, se de fato estas são categorias analíticas 
pertinentes. Além disso, caracterizar as competências técnicas destes grupos e 
analisar a maneira como essas competências foram adquiridas pode jogar luz 
nos debates que tentavam definir quais eram os procedimentos mais 
adequados ao estudo da matemática no Brasil; se rigorosos ou imprecisos, se 
baseados na teoria de conjuntos ou não, se se referiam à matemática 
europeia ou não. Como bem observa Shapin (1982, p. 165), “no processo da 
defesa de interesses pessoais e profissionais, conflitos sobre a natureza do 
fenômeno podem aparecer dentro da comunidade científica. Se a natureza é 
constituída de uma maneira, então seu estudo pode ser mais bem efetuado 
por meio da aplicação de um conjunto de competências; se ela é constituída 
de outra, então talvez outro conjunto de competências técnicas poderá ser 
requisitado”.     

Nesse sentido, outra hipótese sobre a ocorrência dos debates seria a 
de que se trata de uma readequação de forças nas ciências brasileiras, onde 
um grupo de engenheiros, às voltas com seus investimentos em uma 
matemática não preocupada com aplicações, uma vista daquela que estava se 
tornando hegemônica na Europa, viu-se aos poucos desvalorizado em um 
ambiente onde a matemática era um instrumento de trabalho na engenharia. 
Daí, a insistência de alguns deste grupo na construção de um espaço 
institucionalizado para a ciência pura e descompromissada. 
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Este trabalho tem como principal objetivo discutir e analisar o papel 

de intelectuais cariocas das décadas de 30 e 40 do século XX na popularização 
de Euclides da Cunha e na construção de uma imagem que associa o escritor 
ao pensamento positivista. Para fundamentar a discussão e a análise, são 
analisados os conceitos de positivismo e evolucionismo, as trajetórias 
profissionais dos intelectuais citados, a militância dos mesmos no Grêmio 
Euclides da Cunha do Rio de Janeiro e a importância de suas atuações para a 
divulgação não só da obra de Euclides da Cunha, mas de uma interpretação 
específica sobre ela e sobre seu autor, contribuindo para cristalizar a noção de 
que Euclides da Cunha foi positivista. 
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O objetivo do presente trabalho é investigar a influencia da 

dessacralização do quinto postulado da geometria euclidiana na criação da 
lógica imaginária de Nicolai Vasiliev e explorar a idéia de que grandes 
acontecimentos em uma área da ciência afetam outras áreas de forma 
significativa. 

Buscamos também explorar algumas das conseqüências do trabalho 
de Vasiliev no desenvolvimento subseqüente da lógica moderna. 

Nos séculos XIX e XX, o estudo e o desenvolvimento da lógica como 
disciplina independente foram palco de grandes evoluções, alterações e 
desenvolvimentos. 
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Modelos sempre estiveram presentes no processo de (re)construção 

dos conhecimentos produzidos no percurso histórico das ciências. 
Compreender a abrangência e relevância dos diferentes modelos nos debates 
que permearam o desenvolvimento das ciências significa (re)conhecer as 
bases sobre as quais se alicerçou os diferentes saberes científicos. 
Considerando esses pressupostos e a relevância histórica dos modelos 
propostos para explicar o Calor no transcurso histórico das ciências, o 
presente trabalho busca apresentar uma discussão teórica relacionada à 
evolução dessas concepções, com destaque para os obstáculos 
epistemológicos, e posteriores rupturas, permitindo aos cientistas 
estabelecerem novas possibilidades para os conhecimentos consolidados ao 
longo dos tempos. Nesse sentido, os debates que perpassaram a evolução do 
Calor demonstram que os diferentes modelos propostos relacionavam-se a 
concepções animistas, mecanicistas e substancialistas, permitindo fomentar 
importantes e acaloradas discussões históricas que alicerçariam novos 
saberes. Assim, busca-se limitar (e, talvez, valorizar) nesse trabalho os 
diferentes saberes que foram difundidos ao longo da história das ciências, 
considerando a relevância dessas ideias nos debates científicos. Isso permitiu 
aos cientistas reestruturarem suas concepções na busca por explicações 
satisfatórias, a partir de discussões associadas, muitas das vezes, às 
observações experimentais. Por fim, é importante ressaltar que a passagem 
pela evolução histórica dos modelos relacionados ao Calor permite uma 
melhor compreensão não só sobre o desenvolvimento técnico das ciências e 
os debates que perpassaram a (re)construção dessas ideias, mas também 
sobre as inter-relações estabelecidas entre elas e todas as outras esferas da 
atividade intelectual humana, tornando o campo científico fértil para o 
surgimento de novas teorias. 
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O PROCESSO DE (RE)CONSTRUÇÃO DE MODELOS NA CIÊNCIA E SUA 
RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO 
CONHECIMENTO 

“Em nosso esforço para compreender a realidade 
somos semelhantes a um homem tentando 
compreender o mecanismo de um relógio fechado. 
Ele vê o mostrador e os ponteiros em movimento, até 
ouve o seu tique-taque, mas não tem meio algum de 
abrir a caixa. Se for engenhoso, poderá formar alguma 
imagem de um mecanismo que poderia ser 
responsável por todas as coisas que observa, mas 
jamais poderá estar certo de que sua imagem seja a 
única capaz de explicar suas observações.”  

Albert Einstein & Leopold Infeld 

Os cientistas, ao longo do tempo, desenvolveram suas teorias 
buscando apresentá-las através de modelos criados a partir das conclusões 
oriundas, muitas das vezes, de observações experimentais e de debates com a 
comunidade científica. A (re)construção histórica desses modelos é um 
processo relacionado tanto à cognição humana quanto à história social, 
considerando a busca do homem por compreender o universo que o cerca. 
Nesse sentido, os modelos representam aspectos tanto do mundo físico 
quanto do social, podendo ser construídos e manipulados no momento em 
que se pensa, planeja e busca explicar situações que perpassam a Ciência ou 
não. Dessa forma, modelos sempre estiveram presentes no processo de 
(re)construção dos conhecimentos produzidos no percurso histórico das 
Ciências. 

A importância da utilização dos modelos na História das Ciências é 
amplamente reconhecida por cientistas e filósofos da Ciência (Nersessian, 
1999), considerando que os modelos estão no centro de qualquer teoria e que 
a sua construção e emprego é fundamental no desenvolvimento das pesquisas 
científicas e no processo de legitimação dos conhecimentos (Morrison & 
Morgan, 1999; Halloun, 2004). Além disso, eles podem ser considerados as 
principais ferramentas utilizadas pelos cientistas para produzir conhecimento 
e um dos principais produtos da Ciência (Barab, Hay, Barnett, & Keating, 2000; 
Justi, & Gilbert, 2003). 

Pode-se inferir que o desenvolvimento do conhecimento científico 
relativo a qualquer fenômeno relaciona-se, normalmente, com a produção de 
uma série de modelos com diferentes graus de generalidade e poder de 
predição. Considerando que a construção e o emprego dos modelos 
representa um dos principais alicerces no processo da pesquisa científica, 
compreender a abrangência e relevância da modelagem nos debates que 
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permearam o desenvolvimento histórico das Ciências significa (re)conhecer as 
bases sobre as quais se desenvolveu/desenvolve/desenvolverá o 
conhecimento científico (Gobert & Buckley, 2000; Halloun, 2004; Morrison & 
Morgan, 1999). 

No presente trabalho, o enfoque se volta para alguns recortes 
históricos da Ciência, buscando apresentar modelos para a evolução das 
concepções relacionadas ao calor. Os debates históricos sobre essa temática 
demonstram que os diferentes modelos para o calor relacionavam-se a ideias 
que perpassaram por concepções animistas, mecanicistas e substancialistas, 
permitindo aos cientistas desenvolverem importantes discussões em 
diferentes momentos da História. 

Por fim, este trabalho busca limitar (e, talvez, valorizar) os diferentes 
saberes que foram difundidos ao longo da História das Ciências, considerando 
a relevância dessas ideias nos debates científicos de um dado momento 
histórico, o que permitiu aos cientistas reestruturarem suas concepções na 
busca por explicações satisfatórias, a partir de importantes discussões 
associadas às observações experimentais. Nesse sentido, Bachelard (1996) 
destaca que 

[...] A evolução das Ciências é dificultada por 
obstáculos epistemológicos, entre os quais o senso 
comum, os dados perceptíveis, os resultados 
experimentais e a própria metodologia aceita como 
válida, assim como todos os conhecimentos 
acumulados. Para conseguir superá-los, são 
necessários atos epistemológicos: ruptura com os 
conhecimentos anteriores, seguida por sua 
reestruturação.” (Bachelard, 1996, p. 28) 

Reconhecendo a relevância histórica dessa temática, sobretudo como 
um eixo unificador dos diferentes saberes científicos e que, ao mesmo tempo, 
agregou contribuições de todas as Ciências, apresentaremos uma discussão 
das concepções relativas ao calor, com destaque para os obstáculos e 
posteriores rupturas epistemológicas que permitiram aos cientistas trilharem 
novos caminhos para os conhecimentos instituídos ao longo da História das 
Ciências.  

 
 
 

MODELOS PARA O CALOR E A BUSCA PELA CONSTRUÇÃO DE SABERES 

ALICERÇADOS NA EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO 
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“A Ciência é incapaz de resolver os mistérios finais da 
natureza, porque nós somos parte dessa natureza e, 
portanto, do mistério que tentamos resolver.” 

Max Planck 

Proposição dos primeiros modelos para o calor no transcurso 
histórico das Ciências 

Em relação à obtenção e o controle do fogo, sabemos que tal feito 
revolucionou a vida do homem. Usado como fonte de luz e de calor, 
constituía-se igualmente numa arma e fonte de energia para a transformação 
dos materiais. Dentre os filósofos que se empenhavam na busca de um 
princípio único, Heráclito (535-470 a.C.) acreditava que o fogo estava na base 
das diversas manifestações e transformações da matéria conhecida, 
considerando-o algo fundamental, o elemento do qual tudo se deriva. A 
chama, que podia assumir diferentes formas, representava a imagem da 
diversidade presente na natureza (Vidal, 1986).  

Leucipo (500-430 a.C.) e Demócrito (460-370 a.C.) acreditavam que a 
matéria era composta por diminutos átomos e o calor era atribuído às 
partículas em movimento que escapavam incessantemente dos corpos 
aquecidos (Guaydier, 1984). Na teoria dos elementos, a proposta das formas 
geométricas feita por Platão apresentava o fogo como o elemento mais leve e 
mais móvel, correspondendo ao menor dos poliedros (tetraedro), com o 
poder de destruição devido às arestas agudas relacionada a sua forma 
geométrica, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Sólidos de Platão, correspondendo aos elementos do Universo1

Tanto na obra de Platão como na de Aristóteles (384-322 a.C.), há 
menções ao fato de que o movimento produz calor. Gilbert (1982) relata que 
Aristóteles considerava o calor (ou fogo) formado por diminutas “partículas 
ígneas” em movimento. Na obra De Rerum Natura, do atomista Lucrécio 

. 

Platão (427-347 a.C.) escreveu no Timeu que o fogo é um elemento 
que, ao penetrar um corpo, colocaria as partículas deste em movimento, 
fazendo com que estas se expandissem. Ao ser resfriado, o ar expulsaria o 
fogo, comprimindo novamente as partículas (Hoppe, 1928, apud Silva, 1995). 

                                                                 
1 Figura extraída do site http://mandrake.mat.ufrgs.br/~mem023/20072/viviane/ 
Untitled-1-solidos.html (acessado em 18/03/11). 
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(aproximadamente 95-55 a.C.), aparecem duas substâncias distintas: o calor 
que estaria no Sol e o frio que estaria nos rios, além do fogo composto por 
uma substância sutil que poderia transferir-se pelos poros da matéria (Astolfi 
& Develay, 1990). 

Na filosofia grega, havia a concepção inicial de um único elemento 
responsável pelas diversas manifestações e transformações da matéria 
conhecida. De acordo com Silva (1995): 

Para Tales (624-546 a.C.), esse elemento era a água, 
para Anaxímenes (586-525 a.C.) era o ar, e para 
Heráclito (535-470 a.C.) era o fogo. As explicações 
com base em um único elemento se mostravam 
insuficientes e Empedocles (cerca de 500-450 a.C.) 
desenvolveu a teoria das quatro qualidades (frio, 
quente, seco e úmido) e dos quatro elementos (terra, 
fogo, ar e água), indestrutíveis e eternos, que se 
uniam e se separavam mediante duas forças: o amor e 
o ódio. (Silva, 1995, p. 33) 

Aristóteles, compactuando da ideia apresentada por Empedocles, 
considerava que associadas a uma matéria prima amorfa existiam 
propriedades e qualidades que a tornavam sensível e determinavam a sua 
“forma”. Essas qualidades constituíam dois pares opostos (quente e frio / seco 
e úmido), como destacado na Figura 2. 

 

Figura 2. Os elementos e suas qualidades, de acordo com Aristóteles. 

Eram essas qualidades, e não os elementos, que constituíam a base 
fundamental de todas as coisas, pois os elementos correspondiam a 
combinações de qualidades. Nesse sentido, o fogo combinaria o par quente-
seco (Vidal, 1986). A teoria dos quatro elementos / qualidades foi aceita até o 
final da Idade Média, quando começou a ser questionada por não explicar 
satisfatoriamente muitos fenômenos químicos que os alquimistas estavam 
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descobrindo. Vários outros elementos ou princípios foram acrescentados a 
esse quarteto, como, por exemplo, o sal, o mercúrio e o enxofre (Chagas, 
2006). A Alquimia, então, começa a perder seu status diante da percepção de 
mundo mágica que lhe dava suporte e sentido. Isso por que os alquimistas se 
relacionavam com a natureza considerando uma visão vitalista e qualitativa do 
mundo, ao passo que muitos dos estudiosos daquela época assumiam um 
pressuposto mecanicista e quantitativo para as Ciências. E mediante essas 
divergências de visões, ocorre uma possível ruptura desses saberes 
alquímicos, a partir do momento que os cientistas passam a assumir 
pressupostos técnicos e científicos de um novo tempo.  

O calor ainda continuava intrigando muitos cientistas, que buscavam 
valorizar as experiências sensoriais, propondo-se a noção relacionada à 
“carga” de calor, na qual é desprezada a existência de uma temperatura 
ambiente. Nesse contexto em que as concepções intuitivas emergem, passar 
pela experiência das sensações do quente e do frio não produz 
necessariamente uma reflexão sobre a natureza do calor. Consequentemente, 
tais ideias podem se enquadrar num tipo de obstáculo que Bachelard (1996) 
chama da “primeira experiência”. Para esse autor, o obstáculo inicial à cultura 
científica aparece com a primeira experiência que, muitas das vezes, é repleta 
de imagens pitorescas, concretas, naturais e de compreensão, a princípio, 
fácil. A descrição feita pelo “encantamento” parece gerar a compreensão dos 
fatos observados, com a elaboração de modelos intuitivos baseados em 
analogias superficiais. 

Assim, num reino de imagens que inicialmente são contraditórias e 
de abrangências limitadas, abre-se espaço à fantasia e ao espanto, associado a 
modelos para o calor que ainda se mostram pouco convincentes nos 
contextos científicos e filosóficos atuais, permanecendo  uma concepção 
metafísica que, de acordo com Thomas Kuhn, é inerente à Ciência.  Bachelard 
(1996), por sua vez, afirma que tal tendência faz com que uma “Ciência 
insipiente tome conta das melhores cabeças” (p.43). Segundo esse autor, é 
preciso ir além: faz-se necessário racionalizar a experiência, não somente para 
encontrar um modelo explicativo para o fato observado, mas também para 
inserir a experiência “num jogo de razões múltiplas” (p.51), o que vai de 
encontro à certeza imediata das primeiras convicções. 

Seguindo o curso da intuição, alguns modelos se baseavam em 
atribuir um caráter anímico ao calor, que podia ser considerado como um 
atributo dos materiais, com a manifestação de “vontades” quanto a sua 
transferência. A noção de calor e os processos de transferência do mesmo 
também podem estar relacionados a uma concepção substancialista, 
considerando a capacidade que este apresentaria de “penetrar” a matéria. 
Historicamente, essa última ideia apresenta muita força e perdurou por 
séculos, apresentando uma explicação que contemplava satisfatoriamente a 
busca da Ciência na ocasião desses estudos.  
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Para Bachelard (1996), no entanto, o obstáculo animista é muito 
especial, pois foi amplamente utilizado nos séculos XVII e XVIII e quase que 
superado por completo pela Física do século XIX. Por outro lado, ele considera 
que o obstáculo substancialista constitui-se num dos mais difíceis obstáculos a 
ser superado, considerando que se apoia numa ideia de fácil compreensão. 
Para esse autor, concepções relacionadas à substância e à vida, quando 
compreendidas de modo ingênuo, são obstáculos fundamentais à construção 
de um pensamento científico. 

Tanto a Física quanto a Química interessam-se pelo estudo das trocas 
térmicas entre os corpos. Francis Bacon (1561-1626), um dos fundadores da 
Ciência experimental moderna, buscou reunir elementos que pudessem 
explicar a natureza e melhor colocar o calor a serviço da humanidade. 
Investigador sábio e meticuloso, Bacon propôs que fossem listados todos os 
fenômenos em que o calor estivesse presente e também aqueles em que 
estivesse ausente. Depois, elaborou uma terceira lista (ou tábua, conforme 
sua própria denominação), com o objetivo de distinguir os graus de 
manifestação do calor. 

As tábuas baconianas, como eram conhecidas, pretendiam arrolar 
observações isentas de qualquer teorização prévia. Assim, por exemplo, tocar 
um recipiente contendo cal virgem (óxido de cálcio – CaO) logo após a adição 
de água ou manusear o esterco recente de um cavalo eram experiências que 
acusavam a presença do calor. Examinando o comportamento de diferentes 
materiais, tornava-se possível compará-los (terceira tábua) e concluir, de 
forma indutiva, que o tijolo, a pedra e o ferro, depois de aquecidos ao rubro, 
conservam calor por muito tempo. 

A propósito da relação entre fatos e teorias, preconizada pelos 
empiristas, como Bacon, Chalmers (1993) sugere o diagrama apresentado na 
Figura 3: 

 

Figura 3. Argumento indutivista na Ciência. (Chalmers, 1993, p. 28) 

Um século e meio mais tarde, no campo industrial, as aplicações do 
calor foram se tornando progressivamente mais importantes. O escocês James 
Watt patenteou, em 1769, a primeira máquina a vapor, desencadeando a 
procura por engenhos com eficiência cada vez maior, isto é, com maior 
rendimento na conversão de calor em trabalho mecânico. Tal corrida resultou 
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na criação de uma área de conhecimento para o estudo dos fenômenos 
térmicos: a Termodinâmica, Ciência que estabeleceu, mais de um século 
depois dos primeiros avanços técnicos, os princípios da conservação da 
energia (primeiro princípio) e do aumento da entropia do universo (segundo 
princípio). 

De acordo com Oliveira e Santos (1998), a Termodinâmica promoveu 
uma abertura e expansão do pensamento que permitiu aos cientistas se 
tornarem mais exigentes em relação às teorias que formulavam. Em vista 
disso, no século XIX, o modelo substancialista para o calor perdeu prestígio e 
novos meios de explicação foram buscados. Uma ferramenta importante 
nessa busca foi a teoria atômico-molecular, que serviu de apoio a Ludwig 
Boltzmann para a formulação da Teoria Cinética dos Gases1

O calor como substância e a Teoria do Flogisto: os caminhos 
históricos e os importantes debates que perpassaram (re)construção 
das Ciências 

. Reconhecida 
somente após sua morte, a teoria de Boltzmann levou os físicos do século XX a 
estabelecerem os atuais conceitos de temperatura (medida do grau de 
agitação molecular médio de um corpo) e calor (fluxo de energia entre corpos 
mantidos a diferentes temperaturas).  

Percebemos, então, que nesse transcurso histórico, várias foram as 
explicações para elucidar os diversos fenômenos naturais, de modo que os 
modelos científicos conviveram e convivem com outros sistemas como, por 
exemplo, os de inspiração filosófica e religiosa. O conceito de calor e a 
explicação dos fenômenos térmicos pertencem a um conjunto de elaborações 
mais complexas e controvertidas da Ciência, envolvendo ideias que transitam 
por diferentes áreas do conhecimento e, sobretudo, que dialogam com 
concepções presentes no senso comum e que tendem a não ser compatíveis 
com o saber científico. 

George Ernst Stahl (1660-1734), médico e químico alemão, 
desenvolveu a Teoria do Flogisto2

                                                                 
1 A despeito dos trabalhos anteriores desenvolvidos por físicos com J. J. Waterson 
(1845) e J. C. Maxwell (1860), Oliveira e Santos (1998) consideram Boltzmann o 
principal formulador da Teoria Cinética dos Gases por ter chegado às leis da 
Termodinâmica aplicando métodos estatísticos à descrição do movimento das 
moléculas gasosas. 
 
2 Esse termo vem do grego e quer dizer ‘inflamado’. 

, que permitiu explicações do calor no 
contexto da Química. Ele abriu novas possibilidades de entendimento para 
essa Ciência ao identificar os fenômenos da calcinação dos metais, como os da 
combustão de madeira, carvão, óleo e enxofre, além de elevar a prática 
química ao status de Ciência.  Segundo a teoria proposta por Stahl, os 
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combustíveis (carvão, madeira, óleos, enxofre) continham o flogisto que era 
liberado durante a queima e que se manifestava na forma de luz e calor. O 
produto da calcinação de um metal é a cal (óxido metálico) e, por sua vez, o 
metal poderia ser recuperado num processo inverso, a redução, desde que em 
presença de um material rico em flogisto, como o carvão. Assim, para Sthal a 
calcinação é um processo reversível, sendo a redução da cal ao metal a prova 
da validade de sua teoria, conforme demonstrado a seguir: 

Calcinação 
Metal         ∆   Cal + Flogisto 

   

 

Redução 
Cal         +  Carvão    Metal 

             (flogisto)  

Esse processo era bem conhecido dos metalúrgicos há milênios, mas 
carecia de explicação científica. Três fatos mereciam a atenção deles: (i) a 
explicação para o aumento da massa após a calcinação (massa do metal 
menor do que a massa da cal) e a explicação para a diminuição da massa após 
a combustão (da madeira, por exemplo – massa da madeira maior do que a 
massa das cinzas). No entanto, atribuía-se ao flogisto peso negativo (na 
calcinação) e peso positivo (na combustão). Essa inconsistência foi rechaçada 
mais tarde por Lavoisier; (ii) como o carvão e os outros combustíveis 
acumulam flogisto? Para Sthal, as erupções vulcânicas e as queimadas 
enchiam o ar de flogisto. As plantas capturavam esse flogisto que ficava 
armazenado em seus tecidos. O carvão seria o depósito de flogisto. Por outro 
lado, os animais incorporariam à gordura o flogisto contido nas plantas 
ingeridas; e (iii) para Stahl, o metal é um composto (cal + flogisto) e a cal é 
uma substância simples. Essa concepção foi contestada por Lavoisier. 

Apesar de ser considerada, posteriormente, equivocada, a Teoria do 
Flogisto impulsionou a pesquisa Química e, sobretudo a Química Pneumática 
(que estuda os gases). Nesse contexto, é importante destacar que o 
desenvolvimento industrial inglês tinha levado aos franceses o conhecimento 
dos trabalhos em pneumática realizados por Black, Priestley e outros. A 
descoberta do oxigênio envolvendo três grandes químicos – Scheele (1742-
1786) quem primeiro o obteve, Priestley (1733-1804) quem o caracterizou e 
Lavoisier (1743-1794) que o reconheceu como um novo elemento – foi 
decisiva para o abandono da Teoria do Flogisto. Dos três cientistas, apenas 
Lavoisier reconheceu a inviabilidade do flogisto e propôs a nova teoria da 
combustão em que “algo” entra (o oxigênio) ao invés de “algo” que sai (o 
flogisto).  
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Contribuições de Lavoisier nos debates científicos sobre o calor e a 
Química Moderna 

Uma das teorias resultantes de estudos quantitativos sobre as 
transformações químicas foi elaborada pelo químico francês Antoine Laurent 
Lavoisier (1743-1794). Partindo da suposição de que nas transformações as 
quantidades se conservavam, ele realizou experimentos envolvendo 
combustões, notando que parte do ar se fixava ao material combustível. Com 
a descoberta do gás oxigênio (que na época foi chamado de “ar vital” por ser 
imprescindível à respiração animal), Lavoisier relacionou a ocorrência dos 
processos de combustão à incorporação do oxigênio aos princípios 
constituintes do combustível. Admitindo essa incorporação, era possível 
explicar o aumento de massa verificado em certas combustões. 

Ao associar o gás oxigênio a um “princípio de acidez” e afirmar que 
tal gás se formava somente quando o princípio1

Porém, restou outro problema que Lavoisier viu, ainda, de forma 
antiga: a natureza do calor. Para ele, o calor era também um fluido 

 se ligava ao calórico, Lavoisier 
contribuiu para que a ideia do flogisto fosse abandonada. Para explicar a 
produção de calor e luz que frequentemente acompanha as combustões, 
Lavoisier admitiu que a matéria era constituída também por um elemento 
imponderável – o calórico. Assim, o gás oxigênio seria constituído pelos 
princípios (ou elementos) oxigênio e calórico. Ocorreria combustão quando o 
combustível tivesse afinidade pelo princípio oxigênio, incorporando este e 
liberando o calórico. Apesar de imponderável, a quantidade de calórico 
poderia ser determinada utilizando um aparelho específico – o calorímetro. 
Com Lavoisier surgiu, então, a Calorimetria. 

Por meio de engenhosas experiências, Lavoisier demonstrou a 
importância do ar na combustão. Mediu, em parceria com o Físico e 
Matemático Pierre Simon de Laplace (1749-1827), utilizando um calorímetro 
de gelo, o calor desprendido nos processos de combustão e no metabolismo 
dos animais, demonstrando que ambos eram semelhantes, diferindo-se 
apenas na velocidade em que ocorriam. Lavoisier, preocupado com o fogo, 
revolucionou a Química com novos conceitos e métodos.  

                                                                 
1 Na História das Ciências, Paracelso introduziu a ideia de princípio na natureza. Da 
pesquisa de um constituinte último da matéria, alguns químicos, como van Helmont e  
Hooke, chegaram a de um “princípio universal”. O químico alemão Joachim Becher 
considerou que o elemento terra existe sob três formas. Uma dentre elas – a “terra 
sulfurosa”, herdada do enxofre, ao qual os alquimistas e Paracelso atribuíram 
importante destaque na natureza – era susceptível de desaparecer inteiramente no 
curso das combustões. Seu discípulo Stahl, buscando um ajuste comum às combustões, 
acreditou identificá-lo nesta terra sulfurosa. Para ele, não se tratava de uma 
substância, e sim de um princípio, o “princípio do fogo”, denominado flogisto. E o fato 
de se constatar o aumento de massa na combustão de alguns corpos não preocupou 
Stahl, pois o flogisto não era uma matéria ponderável, mas um princípio.  



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Filosofia e teoria da Ciência - 1860 - 

imponderável, que penetrava todos os corpos, capaz de ir dos mais quentes 
para os mais frios. Esse fluido, denominado calórico, figurava no livro de 
Lavoisier ao lado dos corpos simples (como ele denominava os elementos 
químicos), como o hidrogênio, o oxigênio, o carbono etc. É importante 
destacarmos que tanto a Teoria do Flogisto, proposta por Sthal, como a teoria 
desenvolvida por Lavoisier envolvem concepções sobre a constituição da 
matéria. Para Sthal, a matéria era formada por substrato e flogisto; para 
Lavoisier era constituída por elementos ou princípios, sendo o oxigênio um 
dos princípios em questão, conforme destacado a seguir: 

Sthal Metal                             Óxido  +  Flogístico
combustão

 

Lavoisier combustão
Metal  +  Oxigênio                             Óxido 

Em relação à evolução dessas ideias na História das Ciências e à 
construção de diferentes modelos para os fenômenos envolvendo o calor, é 
importante destacar que, dando sequência aos estudos de Sthal, Lavoisier 
buscou consolidar uma sólida base teórica para a Química que amenizasse 
seus fundamentos metafísicos, afastando qualquer vestígio do passado 
mágico e alquímico1

Por volta de 1760, no auge das teorias substancialistas, Joseph Black

. Nessa busca, realizou investigações experimentais com 
um olhar distinto dos que trabalhavam com a Química na época. Toda 
pesquisa experimental que desenvolvia tinha por propósito realizar medidas 
quantitativas com o máximo de precisão possível. 

2

Entendo que durante a ebulição, o calor é absorvido 
pela água e entra na composição do vapor que dela se 
produz, da mesma maneira que entra na composição 
do gelo em fusão e entra na composição da água que 

 

(1728-1799) realizou importantes estudos, fundamentados por inúmeras 
experiências, que o permitiram propor o conceito de calor latente, a fazer 
considerações ao conceito de calor específico e a distinguir temperatura de 
calor. A crença em um modelo substancialista para o calor assumido por Black 
pode ser destacado na seguinte passagem:  

                                                                 
1 É importante destacarmos que alguns fundamentos da Ciência ainda podem ser 
considerados metafísicos, como a crença de que o mundo é ordenado e que há uma 
estrutura subjacente às coisas, ou de que o mundo é resultado de eventos aleatórios e 
fortuitos, ou ainda de que as leis físicas são universais e imutáveis.  
2 Joseph Black foi professor em Glasgow e Edinburgh, na Escócia, no século XVIII. Entre 
suas importantes investigações está a do calor, que depois levou seu aluno James Watt 
(1736-1819) ao aperfeiçoamento da máquina a vapor. 
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este está produzindo. (Black, apud Moulton & 
Schiffers, 1986, p. 208, grifo nosso.) 

Nesse período, surgiu também a primeira máquina a vapor, 
construída e patenteada pelo ferreiro Newcommen e pelo vidreiro Cowley 
(Guaydier, 1984). Essa primeira máquina apresentava um rendimento muito 
reduzido, sendo reformulada posteriormente pelo engenheiro inglês James 
Watt (1736-1819), possuidor de conhecimentos importantes adquiridos no 
período em que havia sido colaborador de Black em algumas de suas 
pesquisas. 

Com o advento das máquinas a vapor, concebidas e interpretadas 
com base na Teoria do Calórico, essa ideia não sofreu abalos, pois o 
dispositivo de Watt era razoavelmente explicado pela modelo substancialista 
ou material do calor, em que este era liberado no momento da combustão. A 
explicação através do modelo mecânico do calor só viria muitos anos depois, 
após o estabelecimento da Termodinâmica. 

Nesse contexto investigativo sobre a natureza do calor, Lavoisier 
acabou por se polarizar mais na teoria substancialista, reconhecendo a 
existência de uma “matéria do fogo” e chegando, em 1787, a denominar a 
partícula de calor como “calórico”. Por outro lado, Laplace, apesar de se 
polarizar igualmente, admitiu a existência de forças moleculares (atração e 
repulsão) para explicar as propriedades do calórico (Bassalo, 1992). 

Por fim, é importante destacar que a passagem pela evolução 
histórica dos modelos conceituais para o calor nos permite compreender não 
só sobre os desenvolvimentos técnicos das Ciências e os debates que 
perpassaram a (re)construção dessas ideias, mas também sobre as 
interrelações estabelecidas entre elas e todas as outras esferas da atividade 
intelectual humana, tornando o campo científico fértil para o surgimento de 
outras teorias. 
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Este trabalho discute as relações entre a mecânica newtoniana, uma 

teoria tardia para as máquinas saída do quadro conceitual da mecânica 
racional e o contexto do qual surgiria uma nova teoria: a termodinâmica. 
Dentro deste contexto, cheio de conseqüências históricas e epistemológicas, é 
principalmente explorada a tentativa de utilização do conceito de trabalho 
como conceito central da teoria das máquinas anterior a criação da 
termodinâmica.  

INTRODUÇÃO 

Nas primeiras décadas do século XIX, com o desenvolvimento de 
novas teorias para explicar os fenômenos elétricos, magnéticos, da 
propagação da luz e do calor, o paradigma newtoniano começa a perder 
importância como base de explicação para esses novos campos científicos. 
Apesar disso, o chamado projeto laplaciano seria a última “pièce de 
résistance” de um grupo de cientistas fieis ao quadro explicativo da mecânica 
newtoniana e da possibilidade de sua extensão aqueles fenômenos nos quais 
a mecânica dava sinais de esgotamento. 

Embora a mecânica perdesse terreno dentro do quadro explicativo 
das novas disciplinas científicas, a mecânica lagrangeana seria o ponto mais 
alto atingido pela teoria de Newton (1642-1727) e exercia uma grande 
influência na formalização matemática que essas novas disciplinas iam 
adquirindo. É importante citar, neste contexto o livro de Fourier: “A Teoria 
Analítica do Calor”, publicado em 1822. 

Um aspecto pouco estudado deste rico contexto de transição e de 
surgimento de novas teorias científicas, diz respeito a formulação de uma 
teoria geral para as máquinas. Ao longo de muitos séculos as máquinas iam 
sendo construídas e desenvolvidas em grande parte de forma independente 
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do grande progresso das teorias mecânicas. Nesse sentido, a mecânica 
racional até o final do século XVIII tinha sido incapaz de formular uma teoria 
para a mecânica das máquinas. Isto somente veio a acontecer na virada do 
século começando com os ensaios sobre as máquinas de Lazare Carnot (1756-
1823), culminando com a publicação de seu: “Princípios Fundamentais do 
Equilíbrio e do Movimento”, em 1803. Além dessa obra, marco fundamental 
da teoria das máquinas, em 1829 Coriolis (1792-1843) lançou seu livro: “Sobre 
o Cálculo do Efeito das Máquinas”, uma reformulação e aprofundamento dos 
trabalhos de Lazare Carnot e que teve uma grande repercussão nos meios 
científicos.  

Gaspard-Gustave de Coriolis, juntamente com Henri Navier (1785-
1836), Victor Poncelet (1788-1867) e outros, fazem parte de uma nova 
geração de engenheiros politécnicos posterior a Carnot e que tomam para si a 
tarefa de desenvolver a teoria que estava faltando para as máquinas. É 
também importante ressaltar que neste contexto o conceito de trabalho 
desempenha um papel fundamental e estruturante na construção dessa 
teoria. 

O CONCEITO FÍSICO DE TRABALHO E A TEORIA GERAL DAS MÁQUINAS 

Desde o início de século XVIII era comum calcular a capacidade de 
uma máquina ou um motor realizar trabalho em função da altura que eles 
podiam elevar um certo peso. Neste sentido as quantidades mgh e ½ mv2 
eram praticamente equivalentes do ponto de vista do funcionamento da 
maior parte das máquinas. Dessa maneira é que todos aqueles que estudaram 
as máquinas passaram a considerar essas quantidades como fazendo parte de 
uma mesma realidade, isto é, da força viva. Não é feita nenhuma diferença 
entre o trabalho e a energia cinética, termos ainda desconhecidos àquela 
época. Como sabemos vai ser Coriolis quem vai consagrar o uso do termo 
“trabalho”, além de adicionar a constante ½ ao termo da força viva em seu 
mais famoso livro “Sobre o cálculo do efeito das máquinas”, publicado em 
1829. Na realidade a utilização do termo trabalho em substituição aos termos 
que eram correntes na literatura de então é um pouco mais complexo, pois a 
partir de 1825, aproximadamente, não somente Coriolis passou a usá-lo, mas 
também outros engenheiros politécnicos como é o caso Poncelet.  

Ainda sem denominar o produto da força pelo deslocamento de seu 
ponto de aplicação de trabalho, mas de momento de atividade ou momento 
de ação, é na teoria geral das máquinas de Lazare Carnot que podemos 
encontrar essa diferença entre força viva e trabalho. O início do 
desenvolvimento dessa teoria aparece em seu primeiro “Ensaio sobre as 
máquinas”, datado de 1783 e se consolida, conforme mencionamos em seus 
“Princípios”. A diferenciação entre os dois conceitos aparece no parágrafo 59 
dos “Princípios” quando ele afirma: “Nós acabamos de ver que a força viva 
pode se apresentar ou sob a forma Mu2 de uma massa pelo quadrado de uma 
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velocidade, ou sob a forma PH de uma força motriz por uma linha. No 
primeiro caso é a força viva propriamente dita; no segundo, podemos lhe dar 
a denominação particular de força viva latente”. E a força viva latente é, 
evidentemente, a energia potencial do sistema.  

Ao diferenciá-los dessa maneira, Carnot deixa claro que o trabalho 
pode ser transformado em força viva e de certa forma antecipa em 44 anos, 
pelo menos no campo estrito da mecânica, a conversão entre trabalho e 
energia. O princípio da conservação da energia é do final da década de 40 do 
século XIX. 

O MODELO FÍSICO-ECONÔMICO DE COULOMB 

Na virada do século XIX para o século XX assiste-se na Europa e 
Estados Unidos a uma verdadeira eclosão das ciências industriais do trabalho. 
A fisiologia, a psicologia, a sociologia do trabalho, a ergonomia e a ciência da 
organização aparecem guardando uma estreita relação. É neste contexto que 
surge Frederik Winslow Taylor (1856-1915), inventor da “administração 
científica” com a pretensão de ser a ciência símbolo da modernidade 
industrial.  

Cem anos antes que esse clima fosse criado, o trabalho de Coulomb 
tem um valor muito grande pelo pioneirismo e pelo fato de ter usado um 
ferramental teórico saído da mecânica. Além disso, historicamente é a partir 
desses estudos que ele empreende que também surge o conceito de 
rendimento mecânico como sendo a razão entre trabalho útil e o trabalho 
total. Isto foi feito na também já referida “Memória sobre a força dos 
homens”.  

Coulomb ao atacar o problema da fadiga como um problema 
mecânico retoma uma velha questão que era a de medir a capacidade 
muscular de um homem em uma jornada normal de trabalho. Sua 
preocupação fundamental não era medir recordes em termos de 
possibilidades humanas, mas de quantificar capacidades usuais, ordinárias de 
um homem médio em sua jornada diária. Em outras palavras, tratava-se de 
medir a “real jornada de trabalho”, como será concebido um século mais 
tarde por Frederik Taylor. 

 Coulomb considerava que era necessário distinguir no trabalho dos 
homens e animais dois fatores: o efeito que ele pode produzir usando sua 
força muscular para movimentar uma máquina e a fadiga que lhe acompanha 
ao produzir este efeito. Ele se propõe então a maximizar a razão entre o efeito 
e a fadiga, ou seja, o rendimento, caracterizando de forma inequívoca uma 
preocupação econômica. 

Coulomb constrói então um modelo matemático para duas situações. 
A primeira para a movimentação de uma carga na vertical, como era 
conhecida e usual para medir a capacidade de uma máquina. Em seguida para 
um deslocamento horizontal. Em seu modelo matemático ele incorpora um 
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termo representando a fadiga e considera esse termo linear. Finalmente ele 
aplica o método para calcular máximos e mínimos de uma função e faz uma 
discussão muito interessante sobre os valores das constantes que aparecem 
no modelo e sobre os seus significados físicos. 

Pelo exposto nos itens anteriores, Coulomb e Lazare Carnot são as 
figuras maiores da criação de uma teoria das máquinas e precursores de 
disciplinas correlatas como a mecânica aplicada e a mecânica industrial. 

O EMPREENDIMENTO DOS ENGENHEIROS POLITÉCNICOS 

Nas três primeiras décadas do século XIX os engenheiros politécnicos 
tinham a sua disposição os estudos de Coulomb, não somente a “Memória 
sobre a força dos homens”, mas um conjunto de outras investigações, como 
seu famoso estudo sobre o atrito seco com o estabelecimento de suas leis. 
Ainda da parte de Coulomb as preocupações econômicas que ele expressava e 
que serviram como um estímulo e ponto de partida para o estudo da 
eficiência das máquinas. 

A este acervo técnico-científico deixado por Coulomb devemos 
acrescentar a teoria geral das máquinas de Lazare Carnot publicada logo nos 
primeiros anos do século XIX.  

A teoria de Carnot tinha uma característica importante que era ter 
resgatado a mecânica racional para o estudo das máquinas, fato dos mais 
auspiciosos, pois os conhecimentos acumulados sobre as máquinas ou eram 
de natureza empírica, acumulados durante séculos, desde a antiguidade ou se 
referiam a casos particulares, de desenhos e plantas para certos tipos de 
máquinas especiais. O que Carnot desenvolveu foi uma mecânica para os 
choques e movimentos bruscos com as ferramentas da mecânica racional, 
profundamente influenciado pelos trabalhos de d’Alembert (1717-1783) em 
especial o famoso princípio que leva seu nome. É importante observar que o 
famoso princípio tem uma formulação original diferente daquilo que 
normalmente é apresentado nos manuais de física ou mecânica não sendo 
originalmente um método de equilíbrio muito menos de “parar” um 
determinado corpo. Em linhas gerais o princípio de d´Alembert trata de uma 
decomposição de velocidades antes e depois do choque com a finalidade de 
encontrar a velocidade de corpos após o choque. A decomposição vetorial das 
velocidades antes e depois dos choques permite a Carnot utilizar 
sistematicamente os dois princípios de conservação, o da quantidade de 
movimento e o da quantidade de movimento angular para o sistema em 
movimento como um todo. 

 
 
 

O PROJETO LAPLACIANO E A TRANSIÇÃO PARA NOVAS TEORIAS  
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Nas primeiras décadas do século XIX Laplace e alguns de seus 
seguidores passaram a defender pontos de vista segundo os quais a refração 
ótica, a coesão dos sólidos, o efeito de capilaridade e as reações químicas 
eram o resultado das forças atrativas exercidas pelas partículas da matéria da 
mesma forma que a lei da gravitação universal de Newton. Embora essas 
proposições não fossem de todo originais, foi Laplace e seus seguidores que as 
colocaram na forma de um programa explanatório e fornecendo-lhe um 
caráter universal. 

O programa laplaciano foi apresentado de maneira mais desenvolvida 
por Denis Poisson (1781-1840) como uma teoria da mecânica física com o 
objetivo de substituir a mecânica analítica de Lagrange. 

Apesar do fracasso do projeto laplaciano em tentar unificar uma série 
de fenômenos do mundo físico sob a égide da mecânica, ele teve uma 
importância considerável para o desenvolvimento da física do século XIX. Ele 
incentivou um conjunto de trabalhos e passou a privilegiar as medições e os 
métodos experimentais como o paradigma das ciências do mundo físico. 

Em sua “Memória sobre o Calor”, publicado em 1780, Lavoisier e 
Laplace apresentam duas hipóteses sobre a natureza do calor: uma que o 
entende como um fluido espalhado por toda a natureza dos quais os corpos 
são mais ou menos penetrados dependendo de sua disposição particular de 
retê-lo; a segunda hipótese considera o calor como o resultado dos 
movimentos insensíveis de moléculas da matéria. Isto pressupõe que os 
corpos, mesmo os mais densos são constituídos por um grande número de 
poros ou pequenos vácuos onde o seu volume ultrapassa de muito a matéria 
nele contido. Dentro dessa segunda hipótese eles explicitamente consideram 
o calor como a força viva que resulta do movimento das moléculas sendo ela a 
soma dos produtos da massa de cada molécula pelo quadrado da velocidade. 

No começo do século XIX, o calor era considerado ou como uma 
forma de movimento ou como um fluido imponderável e indestrutível. Deve 
ser observado que os maiores nomes da ciência de então eram partidários da 
hipótese do calor como uma espécie de fluido.  

SADI CARNOT (1796-1832) E O SURGIMENTO DA TERMODINÂMICA 

A retomada das relações econômicas entre França e Inglaterra no 
período denominado de “Restauração”, mostrou aos franceses a 
predominância da indústria inglesa sobre a sua. Ela se devia em grande parte 
ao progresso e ao emprego das máquinas á vapor constantemente 
aperfeiçoadas pelos engenheiros ingleses. Sadi Carnot tinha plena consciência 
dessa situação ao afirmar em sua obra máxima: “O estudo dessas máquinas é 
do mais alto interesse, sua importância é imensa, seu emprego cresce todos 
os dias. Elas parecem destinadas a produzir uma grande revolução no mundo 
civilizado... Elas também provavelmente um dia servirão de motor universal e 
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obterão a preferência sobre a força dos animais, as quedas d água e as 
correntes de ar”. 

A primeira publicação de Sadi Carnot é de 1822 e trata-se de um 
ensaio para encontrar uma expressão matemática para o trabalho fornecido 
por um quilograma de vapor. Este documento somente veio a público em 
1966. 

 O fundador da termodinâmica em sua obra única: “Reflexões sobre a 
potência motriz do fogo”, publicada em 1824, tenta com ela encontrar uma 
teoria mais geral do que a que repousava sobre a agitação térmica e que 
permitisse ir mais longe do que os conceitos de então do éter e do calórico e 
com os quais ele parece não concordar muito. Ele introduz o conceito de 
máquina dita de Carnot e mostra que o ciclo delas depende unicamente das 
temperaturas extremas. Carnot utiliza pela primeira vez o conceito de 
reversibilidade apontando suas implicações no enunciado das leis. Como 
sabemos, este conceito é uma herança de seu pai Lazare Carnot que em sua 
obra máxima: “Princípios fundamentais do equilíbrio e do movimento”, ao 
introduzir o conceito de movimento geométrico o faz definindo-o como 
aqueles que são reversíveis. Com isto Lazare Carnot tentava dar maior 
amplitude á aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, aquela época ainda 
conhecido como princípio das velocidades virtuais. 

Voltando a questão central estabelecida por Sadi Carnot e sob a qual 
repousa o segundo princípio da termodinâmica, ele afirma: “A produção do 
movimento nas máquinas à vapor é sempre acompanhada de uma 
circunstância na qual devemos fixar nossa atenção... passagem do calórico de 
um corpo onde a temperatura é mais ou menos elevada, a um outro onde ela 
é mais baixa. O vapor não é aqui senão um meio de transportar o calórico... a 
produção da potência motriz é então devido, nas máquinas á vapor, não a um 
consumo real do calórico, mas a seu transporte de um corpo quente a um 
corpo frio. Este princípio é aplicável a toda máquina colocada em movimento 
pelo calor... Em toda parte onde exista uma diferença de temperatura, em 
toda parte onde possa acontecer o restabelecimento do equilíbrio do calórico, 
pode acontecer também a produção de uma potência motriz”. 

O PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA 

Um passo fundamental no sentido do estabelecimento do princípio 
da conservação da energia foi a medida da equivalência entre o trabalho 
mecânico e o calor. Nos séculos XVII e XVIII os físicos tinham considerado as 
perdas de energia dentro dos sistemas mecânicos como fatos isolados e 
provenientes de processos não mecânicos e assim não se aventuraram a 
enunciar uma teoria da equivalência entre o calor e a energia mecânica. O 
conceito da conservação da energia mecânica já pode ser encontrado no 
século XVIII em alguns autores. Leibniz enunciou o princípio da conservação da 
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força viva. Ele havia afirmado que a força viva, ou seja, o produto da massa 
pelo quadrado da velocidade se conservava nos processos mecânicos. 

No começo do século XIX, a medida da força viva através do trabalho 
mecânico, isto é, o produto da força vezes distância, foi introduzida em vários 
escritos de cunho mais tecnológico, como foi o caso de Lazare Carnot. 
Também Peter Ewart (1767-1842) encontrou uma relação quantitativa entre o 
calor gerado pela queima de carvão e a potência mecânica ou força que ele 
poderia produzir. 

As experiências de Rumford (1798) sobre o aquecimento produzido 
na usinagem de canhões mostraram que uma grande quantidade de calor era 
gerada neste processo. Ele então interpretou o fenômeno como advindo do 
movimento, ou seja, do atrito, ponto de vista adotado por Humpry Davy e 
Ampére. Rumford obteve também uma medida do equivalente mecânico do 
calor. Ela estabelecia que uma caloria era igual a 570 kgm, com um erro de 
25%, aproximadamente. 

O trabalho de James Prescott Joule (1818-1889) em 1840 foi de 
fundamental importância no esclarecimento dos processos de conversão, 
além de fornecer a confirmação experimental dessa equivalência quantitativa 
entre calor e trabalho mecânico. No começo da década de 40 do século XIX 
investigações de Joule se concentraram no aprimoramento das máquinas 
elétricas e também em eletroquímica, campo de investigação já abraçado por 
Faraday. 

Davy e Faraday tinham buscado formular uma teoria elétrica das 
afinidades químicas e Joule tentou também elaborar esta teoria no sentido de 
unificar os fenômenos elétricos, químicos e térmicos, demonstrando sua 
interconversão na forma de uma equivalência quantitativa. Para chegar a uma 
relação desta natureza entre trabalho e calor, ele construiu uma máquina 
elétrica na qual trabalho mecânico gerava uma corrente elétrica, a qual, por 
sua vez gerava calor. O mecanismo fornecia a relação numérica entre calor e 
trabalho mecânico a ser calculado. Joule logo concluiu que trabalho mecânico 
podia ser diretamente transformado em calor pelo atrito. 

Em 1847, Joule ilustrou a relação direta entre trabalho mecânico e 
calor, esboçando este fato na forma de um desenho onde cordas ligadas a um 
peso, de maneira que o peso podia ser elevado ou abaixado correspondendo a 
um decréscimo ou acréscimo na temperatura. Ele não publicou estes esboços 
do movimento transformando-se em calor, mas simplesmente afirmou que o 
calor foi medido através da força viva e assim que partículas de corpos 
aquecidos estavam em movimento. 

Se Joule teve uma participação fundamental no estabelecimento do 
princípio da conservação da energia, muitos outros também participaram. 
Thomas Kuhn em seu livro: “A Tensão Essencial”, cita muitos outros cientistas 
que simultaneamente no período entre 1842 e 1847 estavam na linha de 
frente deste processo. Mayer, Colding e Helmholtz estão entre eles. 
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A INCORPORAÇÃO DO CONCEITO FÍSICO DE TRABALHO À ECONOMIA  

O conceito de trabalho no período analisado adquire certas 
características que o transformam em um conceito físico-econômico. Isto 
porque o trabalho agora já não é mais somente o trabalho realizado pelas 
máquinas, mas de homens e máquinas e aparece no momento em que a 
mecânica prática e a mecânica racional se encontram, com a condição do 
conceito físico já está formalizado podendo ser posto a serviço da economia 
da máquina. Isto também acontece em um período extremamente rico no 
panorama social, científico e econômico da Europa, principalmente na França 
e Inglaterra. Além disso, este período é também contemporâneo do 
nascimento da economia política clássica, que não acontece justamente nele 
por acaso, sendo esta disciplina que vai fornecer os elementos e os conceitos 
que possibilitam esta passagem, ou talvez fosse melhor dizer deste 
enriquecimento de um conceito que sai do campo da física e adquire outras 
dimensões no campo da economia. 

 Neste contexto de pleno desenvolvimento da mecânica e de amplo 
progresso das idéias econômicas, o conceito de trabalho da física vai funcionar 
como um conceito ponte entre essas duas ciências, a partir de uma questão 
bastante concreta que se colocava aos engenheiros e economistas da época, 
que era, como medir a produção e o custo de máquinas e homens operando 
em conjunto e ainda de como otimizar todos esses fatores de produção. 

Curiosamente as idéias que parecem ter exercido uma influência mais 
direta sobre os engenheiros politécnicos, segundo alguns autores, foram as 
teorias de Jean-Baptiste Say (1767-1832). As idéias de Coulomb e 
principalmente as de Coriolis sobre produção se assemelham muito as de Say. 
A teoria da produção deste economista repousa em grande medida na noção 
de “utilidade” e na “faculdade que certas coisas têm de poder satisfazer às 
necessidades dos homens”. Para ele o valor é fixado sobre o mercado pela 
utilidade, pois ele exprime simultaneamente a oferta e a demanda de bens. A 
demanda é a medida da utilidade, pois se os homens “atribuem um valor a 
uma coisa é em razão de sua utilidade”. Esta noção de utilidade permite a Say 
articular uma análise físico-técnica com a análise econômica propriamente 
dita. Por outro lado sua teoria econômica se apóia fortemente sobre o 
processo tecnológico e incorpora elementos da natureza no processo de 
produção, sendo de certa forma influenciada pelo pensamento fisiocrático. 

Finalmente, para Say o trabalho de homens e máquinas é análogo ao 
dos homens na medida em que podemos pensar na substituição de um pelo 
outro. O conceito de trabalho para ele equivale a um “serviço produtivo”, 
exprimindo a produção pelo ângulo da oferta. Dessa maneira, o conceito de 
trabalho mecânico dos engenheiros politécnicos do período analisado, se 
inscreve muito bem na economia política de Say. 
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CONCLUSÕES 

Acerca da origem das idéias de trabalho e energia podemos dizer que 
ela está associada ao próprio funcionamento das máquinas. Mesmo nas 
máquinas mais simples como é o caso da alavanca, da polia, da cunha e 
outras, foi se desenvolvendo a idéia de que uma máquina era um dispositivo 
multiplicador de forças, mas que tinha uma capacidade limitada. Em outras 
palavras, estava implícito em seu processo de funcionamento um jogo de 
perdas e ganhos em termos de seu desempenho e que em certas situações 
podia se ganhar mais do ponto de vista da realização de certo trabalho e em 
outras menos.  

É desse núcleo fundamental de idéias que vão se desenvolver os 
conceitos de trabalho como o produto da força pelo deslocamento de seu 
ponto de aplicação e de energia como aquela quantidade que se mantém 
constante e limita a capacidade de realizar trabalho que uma máquina tem. Da 
tentativa de entender bem a interação entre força e velocidade é que surge a 
idéia do rendimento mecânico e de sua eficiência que como vimos teve 
Coulomb como precursor ao fazer uma analogia entre o corpo humano e uma 
máquina. Ao fazer uma analogia mecânica de um problema biológico, o da 
fadiga causada pelo maquinismo, a idéia frutifica no caminho inverso, ou seja, 
o de trabalho útil de uma máquina e o que resulta da eliminação das perdas 
como uma parcela do trabalho total realizado. 

Outra vertente para o estudo do trabalho é a idéia do equilíbrio. O 
princípio das velocidades virtuais, posteriormente denominado princípio dos 
trabalhos virtuais surge do princípio da alavanca (uma máquina simples) como 
sistema de análise para o estudo do equilíbrio como a condição limite ou o 
limiar do movimento. Embora a alavanca seja um tipo de máquina o que de 
fato estava por trás desses estudos era a idéia do equilíbrio. 

Posteriormente a capacidade de realizar trabalho de uma dada 
máquina foi associada a sua capacidade de vencer certa resistência mais 
freqüentemente traduzida em termos da elevação de um determinado peso a 
uma altura especificada. Com isto foi possível estabelecer a equação 
envolvendo o trabalho, como o produto do peso a ser elevado pela altura 
atingida com a expressão das forças vivas. Estava, portanto equacionado o 
problema do jogo de perdas e ganhos envolvendo forças e velocidades e 
muito mais tarde traduzida na famosa frase de Lazare Carnot de que “o que se 
ganha em força se perde em velocidade e vice-versa”.  

Lazare Carnot é o criador da primeira teoria geral das máquinas 
construída dentro do quadro conceitual da mecânica racional. Na realidade 
existe certo dilema na mecânica de então que é precisamente o fato de ela ter 
atingido um alto grau de formalização e sofisticação e ainda não ter criado 
uma teoria geral para descrever o funcionamento de uma máquina. É neste 
sentido que o trabalho de Carnot é importante e seu livro consolida esta 
teoria, nos “Princípios fundamentais do equilíbrio e do movimento”, e tem 
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uma importância fundamental não somente pelo caráter inovativo, ou seja, de 
enquadrar uma nova mecânica das máquinas dentro da mecânica de Newton 
e d’Alembert, mas também por uma revalorização da relação entre a 
matemática e a física. O livro utiliza a linguagem da geometria e da 
trigonometria o que já parecia superado pela difusão em larga escala do 
cálculo infinitesimal como a linguagem da mecânica. Segundo alguns 
historiadores da ciência o livro de Carnot só não teve uma maior projeção 
devido a publicação em 1788 da “Mecânica analítica” de Lagrange. 

Com esta teoria criada por Carnot e que vê a máquina como um 
sistema para a comunicação do movimento se estabelece a conversão entre 
trabalho e força viva na operação de uma máquina. Dessa forma antecipa-se 
em cerca de quarenta anos o princípio da conservação da energia aplicado de 
forma restrita ao campo da mecânica.  

Partindo da teoria de Carnot a geração seguinte de engenheiros 
politécnicos, em um outro contexto histórico passa a utilizar o conceito físico 
de trabalho para o estudo da produção realizada por uma máquina, ai 
incluindo o custo dessa produção e uma caracterização de sua eficiência. Isto 
era necessário no sentido de comparar o trabalho de máquinas diferentes. 

Finalmente é importante registrar que o período em estudo e essas 
questões relacionadas com o trabalho são fundamentais para o estudo 
histórico e epistemológico das outras ciências que estavam surgindo como a 
termodinâmica, o eletromagnetismo e as teorias da luz. Os engenheiros 
politécnicos levaram às últimas conseqüências a aplicação do conceito de 
trabalho como tentativa de explicar o funcionamento das máquinas. Assiste-
se, portanto ao próprio esgotamento de um modelo. Estava surgindo uma 
nova ciência, um novo quadro conceitual para explicar as máquinas, a 
termodinâmica. Curiosamente pelas mãos do filho de Lazare Carnot, Sadi 
Carnot (1796-1832). 
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No presente trabalho, realizo uma análise historiográfica acerca do que 

ficou conhecido como “Revolução Científica”. Como se sabe, revolução 
científica é o nome dado por historiadores da ciência ao período da história 
européia que marca o nascimento da Ciência Moderna. A revolução científica 
recobre o período em que as transformações dos fundamentos conceituais e 
metodológicos dos conhecimentos humanos sobre a natureza foram 
responsáveis pela institucionalização do que hoje conhecemos sob o rótulo de 
Ciência Moderna. Seu apogeu teria sido no século XVII, embora tanto as datas 
quanto os personagens envolvidos diretamente nessas transformações tenham 
variado de historiador para historiador. A flexibilidade com que a História das 
ciências tem narrado a revolução científica é o principal objeto de estudo sob o 
qual se concentra esse trabalho. Essa flexibilidade, conforme aponta John Henry 
(1998), indica que a revolução científica é, sobretudo, uma categoria conceitual 
desenvolvida pelos próprios historiadores. Buscando contribuir para o 
aprofundamento do que se compreende por revolução científica no campo da 
historiografia da ciência, analiso três autores que problematizaram a concepção 
de revolução científica e, além disso, fundaram importantes formas de 
entender o desenvolvimento científico por meio de seus métodos 
histórico-narrativos. Assim, a partir das obras dos historiadores Alexandre Koyré 
(1892-1964), Thomas Kuhn (1922-1996) e Steven Shapin (1943-), analiso três 
momentos diferentes de compreensão da revolução científica, a saber: o 
momento de consolidação conceitual do termo revolução científica, o momento 
de apogeu dos estudos sobre a dita revolução e, por último, o momento de 
declínio de tais estudos. 
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A Metafísica é uma palavra inventada pelo filósofo Andronico de 

Rodes1

Nas ciências, “Um conhecimento é considerado metafísico quando tem 
suas bases de sustentação apoiadas em alguma explicação ou elemento da 
natureza que não possa ter sua existência confirmada por meios 
experimentais.” (Braga, 2000, p.28). 

 (ano 50 a.C.), para classificar e denominar os escritos de Aristóteles 
posteriores aos seus estudos sobre física. Andronico criou o termo metafísica, 
que significou "que está depois da física", durante a elaboração de sua obra 
sobre Aristóteles. A circunstância de haverem sido, na sua edição, colocados 
depois dos livros de física, os sobre o ser em geral, deu oportunidade a que a 
partir de então todo o grupo, um total de 14 livros, viesse a ser denominado 
pelo autor da edição de Metafísica, literalmente após a física.  A metafísica 
aristotélica é "a ciência do ser como ser, ou dos princípios e das causas do ser e 
de seus atributos essenciais". Ela abrange ainda o ser imóvel e incorpóreo, 
princípio dos movimentos e das formas do mundo, bem como o mundo mutável 
e material, mas em seus aspectos universais e necessários, ou seja, é à busca do 
conhecimento da natureza última de todas as coisas. 

É importante destacar que para cada filosofia proposta, os fatores 
históricos, políticos e sociais permeiam todo o processo de produção da ciência 
e que de modo geral, as teorias que surgem coexistem e a história da ciência 
apresenta uma correlação conjunta a todos os fatores descritos. Também é 
importante compreendermos que as abstrações fazem parte da elaboração do 

                                                                 
1 Andronico de Rodes foi um filósofo peripatético nascido na ilha de Rodes, autor da 
primeira edição completa das obras doutrinais de Aristóteles, escrita com o nome de 
Corpus Aristotelicum (65 a. C.), considerada substancialmente autêntica e uma obra 
fundamental para o renascimento do aristotelismo e para a história da filosofia 
ocidental. (em http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AndrRode.html) 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AndrRode.html�
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pensamento científico, sendo em muitos casos imprescindíveis para a 
implementação de uma determinada filosofia. Para Abrantes, “A história da 
ciência fornece, ademais, evidencias de que, em qualquer período, cientistas e 
filósofos admitiram, consciente ou inconscientemente, explícita ou 
implicitamente, determinadas ´imagens de natureza` que não podiam ser 
submetidas diretamente ao crivo da experiência.” (Abrantes, 1998, p.11). 

Entretanto, na História da Ciência, as abstrações, apesar de úteis para a 
compreensão de fenômenos naturais, também eram motivo de desconfiança, 
devido ao seu caráter metafísico.  

Ao longo de vários séculos, inúmeros pesquisadores e filósofos 
trouxeram valiosas contribuições consideradas de caráter científico e em 
paralelo desenvolveram numerosos estudos de cunho místico, teológico ou 
alquímico. Mais ainda, utilizaram-se de conhecimentos considerados 
metafísicos para sustentar suas teorias, ou pelo menos, usaram-nos como 
leitura primordial para desenvolvê-las. 

Segundo Rossi (2001), “Na sua defesa da centralidade do Sol, Nicolau 
Copernico invoca a autoridade de Hermes Trimegisto [...] William Gilbert se 
refere a Hermes e Zoroastro, identificando a sua doutrina do magnetismo 
terrestre com a tese da animação universal. Francisco Bacon, [...], na sua teoria 
das formas, é fortemente condicionado pela linguagem e pelos modelos 
presentes na tradição alquimista. Johannes Kepler é um profundo conhecedor 
do Corpus Hermeticum [...] Tycho Brahe vê na astrologia uma aplicação legítima 
da sua ciência. René Descartes, [...], quando jovem, [...], insistia sobre a unidade 
e a harmonia do cosmo [...] De motu cordis de William Harvey, dedicadas à 
exaltação do coração como “Sol do microcosmo”, ecoam os temas da literatura 
solar e hermética dos séculos XV e XVI [...] Também na concepção newtoniana 
do espaço como sensorium. Dai foram ressaltadas influências das correntes 
neo-platônicas e da cabala judaica. Newton não só lia e resumia textos 
alquímicos, mas dedicou muitas horas da sua vida a pesquisas do tipo 
alquimista.”(p.59) 

Assim, pensamos que o conflito entre diferentes teorias que expliquem 
um mesmo tipo de fenômeno, como por exemplo, Teoria do Éter X Lei da 
Gravitação Universal, Atomismo X Quatro Elementos, Flogisto X Conservação 
das Massas, são fundamentais para a construção do pensamento científico. 

Vamos então, resumir esta oposição conceitual entre duas delas: a 
Teoria do Flogisto e a Lei da Conservação da Matéria. 

A TEORIA DO FLOGISTO 

Elaborada pelo químico e médico alemão Georg Ernst Stahl, idealizava 
que, um material ao ser aquecido ou queimado desprende um “princípio do 
fogo” (Flogisto) imperceptível aos olhos e impossível de ser isolado. A luz e o 
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calor percebidos durante a queima das substâncias são as únicas manifestações 
deste flogisto. 

Como o flogisto não podia ser percebido pelos sentidos ou detectado 
experimentalmente, a teoria apresentava um caráter metafísico e, desta forma, 
recebia criticas do ponto de vista filosófico pelos cientistas da época. 

Apesar disto, durante praticamente todo o século XVIII, a teoria do 
flogisto foi muito bem aceita por inúmeros químicos da época. No entanto, 
questões propostas sobre a variação de massa nas reações químicas e suas 
verificações experimentais, combaliam o flogisto cada vez mais.  

A LEI DA CONSERVAÇÃO DA MATÉRIA 

Também conhecida como Lei de Lavoisier, em homenagem a Antoine 
Laurent Lavoisier, é definida da seguinte forma: “Podemos estabelecer como 
axioma que, em todas as operações da arte e da natureza nada se cria; uma 
quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento; a qualidade 
e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas; e nada 
ocorre além de variações e modificações da combinação dos elementos.” 
(Lavoisier, 2007) 

Lavoisier foi o químico que se opôs de forma mais veemente a teoria 
do flogisto. Para Filgueiras (1995): “Lavoisier [...] construiu racionalmente a 
nova ciência química usando [...] uma combinação de indução com dedução e 
experimentação rigorosa.” 

Os métodos utilizados por Lavoisier tinham o uso de balanças como 
referência. A partir de determinações quantitativas exaustivas verificou as 
incoerências da teoria do flogisto e em seu lugar elaborou a sua lei, já descrita 
anteriormente. 

Lavoisier também concluiu que “quando um corpo arde ocorre sempre 
a incorporação de alguma coisa a ele, o que [...] viria mais tarde a chamar de 
oxigênio.” 

A Lei de Lavoisier é até hoje utilizada como princípio básico de cálculos 
químicos que relacionam as massas das substâncias participantes de uma 
reação, também chamados cálculos estequiométricos. 

Abaixo são colocadas equações representativas das diferenças 
conceituais entre o pensamento de Stahl e o de Lavoisier. 
 
 
 
 
 
 
 

REAÇÕES DE COMBUSTÃO 
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Stahl: 
metal  cal +flogisto (metal= composto) 
Lavoisier: 
metal + oxigênio  cal (metal= elemento) 
Stahl: 
ar inflamável  água +flogisto  
(ar inflamável= composto) 
Lavoisier: 
hidrogênio + oxigênio  água 
 (hidrogênio= elemento) 

O ponto fraco da teoria de Stahl provinha do fato que, em algumas 
reações, como por exemplo, a combustão de metais como estanho e chumbo, 
produzia compostos com maior massa que os metais em questão. Então, “como 
admitir que a perda do flogisto por um corpo podia, em alguns casos, diminuir 
e, em outros, aumentar a massa”? (Filgueiras, 1995) 

A resposta dos adeptos da filosofia de Stahl era que o flogisto era uma 
entidade imponderável, mas ainda assim, a questão da variação de massa 
deixava lacunas na interpretação do fenômeno da combustão. 

O progresso científico no estudo dos gases e o isolamento de vários 
deles a partir da segunda metade do século XVIII foram fundamentais para o 
surgimento de uma nova compreensão das reações químicas de calcinação e 
principalmente de combustão. 

Para Hankins (1985), “a realização crucial da Revolução Química era 
que o “ar” não era um elemento, mas um estado físico que muitas substâncias 
químicas podiam assumir e que o ar atmosférico era uma mistura de várias 
substâncias químicas em um mesmo estado “aeriforme”.  

A conclusão de que o ar era uma mistura teve um forte impulso, com 
uma funcionária pública francesa, chamada Anne Turgot.  

Até meados do século XVIII, cientistas como Wallerius, Nollet e Baumé, 
acreditavam que os líquidos evaporavam por estarem dissolvidos no ar e que a 
remoção deste ar deveria tornar impossível a evaporação. No entanto, 
experimentos de evaporação de líquidos em sistemas em que se utilizavam 
bombas para a retirada do ar, revelavam exatamente o oposto: não só a 
evaporação ocorria, como se tornava mais rápida. 

A brilhante conclusão de Turgot foi que “na evaporação no vácuo, a 
expansibilidade era uma propriedade não somente do ar, mas de todas as 
substâncias no estado de vapor”. (Hankins, pg 87) 

“O argumento que substâncias químicas podiam existir em um estado 
de “vapor” foi reforçado pela descoberta de novos “ares”. 

O químico inglês Joseph Priestley foi o responsável pela coleta e 
isolamento de um grande número deles, como por exemplo, o óxido nítrico, o 
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cloreto de hidrogênio, a amônia, o dióxido de enxofre, o óxido nitroso e o 
oxigênio, denominado por ele “ar deflogisticado”. 

Priestley e seu contemporâneo francês Antoine Laurent Lavoisier 
realizaram experimentos semelhantes a partir da calcinação de vários óxidos 
metálicos, entre eles o óxido de mercúrio (litargírio), entretanto tiveram 
interpretações completamente distintas. 

Enquanto Priestley, por ser adepto da teoria de Stahl, considerou que o 
“ar” obtido liberava flogisto na produção do metal, Lavoisier interpretou que 
este “ar” estaria combinado com o metal para formar o óxido e que por 
aquecimento seria liberado e, de modo inverso, ao reagir com o metal, este ar 
combinava-se com o mesmo produzindo o óxido. 

A aceitação de Lavoisier às idéias de Turgot, de que as substâncias 
podem por meio da evaporação passar para um estado de vapor e o seu rigor 
experimental traduzido pela análise quantitativa das massas das substâncias 
participantes de uma reação o levaram a concluir que em uma reação de 
combustão este “ar” descoberto era sempre incorporado ao metal e que o 
produto da sua combustão teria sempre maior massa.  

Segundo Lavoisier, “Parece provado do que precede que o principio 
que se combina com os metais durante a sua calcinação e que aumenta o seu 
peso, não é outra coisa senão a porção mais pura do mesmo ar que nos rodeia, 
que respiramos e que passa, nessa operação, do estado de expansibilidade ao 
de solidez.” (Filgueiras, 1995) 

Negando a teoria do flogisto, Lavoisier chamou este “ar” de oxigênio e, 
considerou-o composto de um princípio oxigênio (que seria a matéria 
incorporada ao metal durante a combustão) e pelo calórico, um fluido elástico 
que seria a causa do calor ou luz produzidos na combustão. 

“O ar está composto da matéria do fogo  como dissolvente combinado 
com uma substância que lhe serve de base. Todas as vezes que essa base está 
na presença de uma substância com a qual tem mais afinidade, ela abandona 
seu dissolvente e a matéria do fogo aparece como calor, chama e luz”. 
(Lavoisier, 2007) 

É interessante notar que o calórico (ou matéria do fogo), assim como o 
flogisto, é um fluido imponderável, apesar das intepretações de Lavoisier e 
Stahl serem, obviamente, diferentes.   

As idéias de Lavoisier e a sua lei da conservação da matéria foram um 
marco para uma nova compreensão do fenômeno da combustão e para todo 
um processo de reformulação de pensamento dos cientistas, desde fins do 
século XVIII e principalmente de seus predecessores em relação aos fenômenos 
químicos.  

Pensamos que os conflitos teóricos são necessários e saudáveis para o 
desenvolvimento científico. Abrantes conclui que “A tensão entre imagens da 
natureza mutuamente incompatíveis pode ser considerada um dos motores do 
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desenvolvimento científico (e filosófico) em diversos períodos históricos.” 
(Abrantes, 1998, p.14) 

Assim percebe-se que a História da Ciência é repleta de reformulações 
conceituais, muitas delas recorrendo a conceitos anteriormente descartados, 
como é o caso da própria teoria dos quatro elementos que ultrapassou mais de 
20 séculos sendo defendida pelos aristotélicos e combatida pelos não 
aristotélicos e sendo abandonada em fins do século XVIII, após a aceitação, 
junto à comunidade científica, das pesquisas de Lavoisier para a explicação de 
vários tipos de reação, inclusive a combustão. 

Em contrapartida, o conceito da existência do átomo, criado em 370 
a.C. por Leucipo e Demócrito que havia sido descartado foi resgatado por 
Dalton no século XIX (CHASSOT, 2004). 

Então cabe o seguinte questionamento, é possível que o metafísico, 
em suas mais variadas conotações, seja importante para a construção do 
pensamento científico?  

Para uma corrente de pensamento, cujo mentor foi Auguste Comte, 
denominada positivista, a resposta é não. A Filosofia Positiva de Comte nega 
que a explicação dos fenômenos naturais, assim como sociais, provenha de um 
só princípio. A visão positiva dos fatos abandona a consideração das causas dos 
fenômenos (Deus ou natureza) e torna-se pesquisa de suas leis, vistas como 
relações constantes entre fenômenos observáveis. Propõe a idéia de uma 
ciência sem teologia ou metafísica, baseada apenas no mundo físico/material. O 
Positivismo apregoa que o ser humano apresenta três diferentes estágios ou 
estados de pensamento na construção de um determinado conhecimento. 

Estado Teológico ou Fictício 
“[...] os fatos observados são explicados, isto é, vistos a priori, segundo 

fatos inventados. Esse estado é necessariamente aquele de qualquer ciência no 
berço. Ele fornece, [...], o único meio pelo qual se possa raciocinar sobre os 
fatos, [...], sendo indispensável para permitir que se vá mais longe.” 

Estado Metafísico ou Abstrato 
É um meio de transição entre os estados teológico e científico. 

Considera que “idéias são abstrações personificadas, nas quais o espírito pode 
ver à vontade o nome místico de uma causa sobrenatural ou o enunciado 
abstrato de uma série simples de fenômenos, conforme estiver mais próximo 
do estado teológico ou científico”. Também supõe que “os fatos, tornando-se 
mais numerosos, não são ao mesmo tempo interligados segundo as analogias 
mais extensas”. 

Estado Científico ou Positivo 
“É o modo definitivo de toda e qualquer ciência. [...] Então os fatos são 

ligados por idéias ou leis gerais, [...], sugeridas ou confirmadas pelos próprios 
fatos e que, muitas vezes, não passam de fatos bastante gerais que se 
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transformam em princípios.” Neste estado, todas as hipóteses desenvolvidas 
têm que ser verificadas pela observação. 

Portanto, a filosofia positiva de Comte tinha por objetivo estabelecer 
uma nova ordem social e política, tendo a ciência e o seu “progresso” até o 
último estado apresentado, como modelo de referência para a sua doutrina, 
desprezando qualquer linha de pensamento que esteja associada a um caráter 
teológico ou metafísico. 

Para Comte, “Esse é o espírito da doutrina positiva que se trata hoje de 
estabelecer, propondo-se por finalidade fazer sua aplicação ao estado presente 
da espécie humana civilizada e não considerando seus estados anteriores senão 
como merecedores de observação para estabelecer as leis fundamentais da 
ciência.” 

Reitero que sem as abstrações que os vários filósofos e/ou cientistas 
fizeram ao longo de todos estes séculos a ciência não teria se desenvolvido 
como a conhecemos hoje e claro a história da ciência também seria diferente 
da que buscamos discutir. Ademais, a própria origem da palavra pensamento 
nos remete a alguma coisa que não necessariamente podemos materializar. 
Segundo Aurélio, um dos sinônimos para pensamento é “poder de formular 
conceitos”. Conceitos são abstratos. Então porque o pensamento científico 
deveria ser manifestado sob forma material? 

Rossi, corrobora esta idéia afirmando que: “a ciência moderna não 
nasceu no campo da generalização de observações empíricas, mas no terreno 
de uma análise capaz de abstrações, isto é, capaz de deixar o nível do sentido 
comum, das qualidades sensíveis e da experiência imediata.”(Rossi, 2001, p.10) 

Ao longo de vários séculos, inúmeros pesquisadores e filósofos 
trouxeram valiosas contribuições consideradas de caráter científico e em 
paralelo desenvolveram numerosos estudos de cunho místico, teológico ou 
alquímico.  Mais ainda, utilizaram-se de conhecimentos considerados 
metafísicos para sustentar suas teorias, ou pelo menos, usaram-nos como 
leitura primordial para desenvolvê-las.  

Delaporte faz uma defesa do mito como princípio gerador de um 
conhecimento inicial que leva ao desenvolvimento de novos conhecimentos em 
seu artigo A História das Ciências segundo G. Canguilhem:  “Uma reabilitação 
dos mitos e das imagens opõe-se à sua depreciação. É preciso, então, libertar-se 
da idéia segundo a qual o saber se forma por rejeição dos conteúdos 
imaginários, cuja única função seria a de obstáculo” (Delaporte, 1994) 

Então por que o metafísico é tão desprezado e paradoxalmente tão 
estudado durante toda a história da ciência? 

Pode-se pensar que a resposta encontra-se na própria evolução do 
pensamento científico e na sua busca do entendimento da Natureza, passando 
de informações concretas ou de alegorias, a abstrações capazes de explicá-la. 
Estas abstrações que a princípio constituiriam uma metafísica em sua mais 
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literal expressão, tornam-se fundamentais para o desenvolvimento científico no 
instante em que experimentos possam comprovar todo o seu suporte teórico 
(BURTT, 1983). 

Além disso, a leitura de textos ou teorias metafísicas gerou 
questionamentos ao longo da história que suscitaram dúvidas e culminaram em 
novas teorias.  

Mesmo que pensemos que não há nenhuma metafísica envolvida na 
elaboração de muitas das teorias já desenvolvidas, não podemos descartar que 
o cientista, na condição de sujeito de uma pesquisa carrega consigo convicções 
que serão reveladas e demarcadas ao longo de todo o seu trabalho.  

Segundo Abrantes (1998), “[...] os cientistas são guiados em seu 
trabalho por concepções tácitas, implícitas, quase “inconscientes” e não 
diretamente verificadas ou verificáveis”. 

Dessa forma, como já argumentado neste trabalho, as diferentes 
visões e explicações sobre um mesmo fenômeno (como por exemplo, a 
combustão) e as consequentes discussões e embates trazidos pelos autores e 
adeptos de cada uma dessas visões, é, na maioria das vezes fundamental para o 
desenvolvimento da ciência.  

Sob esse enfoque, não importa a teoria “certa” ou a “errada” (até 
porque não existem teorias certas ou erradas, existem períodos em que são 
mais ou menos importantes na construção do conhecimento); o fundamental é 
que a partir da interpretação dessas teorias, construa-se um conhecimento 
significativo para toda uma sociedade. 
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Temos, ao estudar e pesquisar História da Ciência, duas dicotomias que 

se manifestam em diferentes ocasiões com maior ou menor ênfase: ciência 
versus religião e, principalmente, discurso científico versus discurso mítico-
religioso. Este trabalho objetiva mostrar argumentos que defendam que o 
discurso científico não deve ser considerado superior ou, sequer, mais 
sofisticado do que sua contrapartida mítico-religiosa, além de mostrar uma 
ocasião onde ambos unem-se: a ficção científica. Para tanto traçamos estudo de 
um momento da história onde tal posicionamento que desejamos suplantar 
mostrou-se muito forte: o Iluminismo. Com base no estudo da obra de Laplace, 
percebemos a culminância do processo que colocou o homem e a ciência no 
centro do palco onte antes figuravam Deus e a religião. Em seguida, fazemos 
uma reflexão crítica desta negação do mítico como forma de atingir o 
conhecimento pleno do mundo através da obra de Joseph Campbell, que 
destaca a importancia de tais visões, desvalorizados pelos iluministas, para o 
desenvolvimento humano. O pensamento de tangibilidade do conhecimento 
através da razão é, posteriormente, duramente atacado por Kant com sua 
incognoscibilidade da “coisa-em-si”. Neste ponto, acrescentamos aos 
positivistas, tidos como herdeiros de Kant, uma nova classe de “irmãos”: os 
autores de ficção científica. Percebemos que o caráter mítico das narrativas 
humanas no decorrer da história não é estático e bem estabelecido mas 
mostra-se moldável aos anseios e linguagens de sua época, pois os signos por 
trás destas se mantém constantes, uma vez que originam-se da mesma fonte 
comum: o inconsciente humano, com todas as suas idiossincrasias. 
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Ao pensar soluções rompem-se certezas e provocam-se mudanças, 
para tanto, vamos analisar as mudanças fundamentais no desenvolvimento do 
pensamento algébrico de al-Khwãrizmi e refletir sobre  sua significância 
filosófica usando  uma abordagem  introduzida  na análise do desenvolvimento 
da geometria e no  desenvolvimento da álgebra, utilizando  termos  como: 
“forma perspectivista  de linguagem“ e ”forma projetiva de linguagem". A 
"linguagem perspectivista" e "linguagem projetiva" referem-se a conceitos 
filosóficos que tomam emprestados à geometria sistemas de representação 
cujas características podem ser associadas ao modo de observação empregado 
na construção de conhecimento. A "linguagem perspectivista" estaria 
relacionada à criação de conceitos e modelos para representar a realidade, 
formulados a partir de um determinado ponto de vista. A "linguagem  projetiva" 
refere-se à abstração sobre a abstração. As noções de perspectiva ou projeção 
geométrica são indubitavelmente  noções. No entanto, devemos usá-las num 
sentido epistemológico para caracterize uma forma específica de linguagem. 
Embora a geometria represente um tema clássico na filosofia da matemática, 
basta mencionar Platão, Pascal, Spinoza, Kant, ou Husserl- as questões 
filosóficas propostas da álgebra permaneceram na periferia de interesse. O 
universo da álgebra não é, portanto, um mundo externo aberto ao nosso olhar. 
O universo da álgebra surgiu no processo gradual de reificação das descrições 
linguísticas de nossas atividades, influenciando noções européias de visão de 
mundo até então organizadas na geometria. Não é por acaso que a álgebra foi 
criada pelos árabes, em vez de os gregos. Em nossa reconstrução do 
desenvolvimento da álgebra iremos considerar a posição da visão perspectivista 
para projetiva, do Oriente para o Ocidente. 
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Bagdá...                                                                                                   

terra da alegria e da música                                                                
terra de ciência de literatura                                                                     
tornou-se a terra de lamúria                                                                   

Araram a terra com as bombas                      
e irrigaram suas diabólicas ervas                                                                       
com as lágrimas das viúvas                                                                           
 Khalid Tailche 
 
 ...دادغب
 
 برطلاو سنالا دلب
 بدالاو ملعلا دلب
  بدنلا دلب تراص
 
 مهبشع اوقسو لبانقلاب ضرالا  اوثرح
 يناطيشلا
 لمارالا عومدب
Khalid Tailche 
 

Bagdá ... a terra da álgebra, onde surgiram soluções imaginárias que 
deslizam nas poesias como soluções dos casos insolúveis. Ao pensar soluções 
rompem-se certezas e provocam-se mudanças, para tanto, vou analisar as 
mudanças fundamentais no desenvolvimento do pensamento algébrico e  
refletir sobre a sua significância filosófica usando  uma abordagem  introduzida  
na análise do desenvolvimento da geometria e no  desenvolvimento da álgebra, 
buscando utilizar  termos  tais como: 'forma perspectivista  de linguagem“ e 
”forma projetiva de linguagem". A "linguagem perspectivista" e "linguagem 
projetiva" referem-se a conceitos filosóficos que tomam emprestados à 
geometria sistemas de representação cujas características podem ser 
associadas ao modo de observação empregado na construção de 
conhecimento.  

Ao pensar soluções rompem-se certezas e provocam-se mudanças, 
para tanto, vamos analisar as mudanças fundamentais no desenvolvimento do 
pensamento algébrico de al-Khwãrizmi e refletir sobre  sua significância 
filosófica usando  uma abordagem  introduzida  na análise do desenvolvimento 
da geometria e no  desenvolvimento da álgebra, utilizando  termos  como: 
“forma perspectivista  de linguagem“ e ”forma projetiva de linguagem". A 
"linguagem perspectivista" e "linguagem projetiva" referem-se a conceitos 
filosóficos que tomam emprestados à geometria sistemas de representação 
cujas características podem ser associadas ao modo de observação empregadas 
na construção de conhecimento. A "linguagem perspectivista" estaria 
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relacionada à criação de conceitos e modelos para representar a realidade, 
formulados a partir de um determinado ponto de vista. A "linguagem  projetiva" 
refere-se à abstração sobre a abstração. As noções de perspectiva ou projeção 
geométrica são indubitavelmente noções. No entanto, devemos usá-las num 
sentido epistemológico para caracterize uma forma específica de linguagem. 
Embora a geometria represente um tema clássico na filosofia da matemática, 
basta mencionar Platão, Pascal, Spinoza, Kant, ou Husserl- as questões 
filosóficas propostas da álgebra permaneceram na periferia de interesse. O 
universo da álgebra não é, portanto, um mundo externo aberto ao nosso olhar.  
O universo da álgebra surgiu no processo gradual de reificação das descrições 
linguísticas de nossas atividades, influenciando noções européias de visão de 
mundo até então organizadas na geometria. Não é por acaso que a álgebra foi 
criada pelos árabes, em vez de os gregos. Em nossa reconstrução do 
desenvolvimento da álgebra iremos considerar a posição da visão perspectivista 
para projetiva, do Oriente para o Ocidente. 
                A "linguagem perspectivista" estaria relacionada à criação de conceitos 
e modelos para representar a realidade, formulados a partir de um 
determinado ponto de vista (embora a percepção e a interpretação da 
realidade possa variar conforme  alteraram os pontos de vista). A "linguagem 
projetiva" refere-se à abstração sobre a abstração, isto é, a construção ou 
desenvolvimento de um conceito a partir de outro, já existente. Acontece  que 
as mais fundamentais  mudanças epistemológicas no desenvolvimento da 
álgebra podem  ser interpretadas como alterações da forma pictórica (no 
sentido de Wittgenstein's Tractatus) da linguagem simbólica da álgebra.  As 
noções de perspectiva ou projeção são indubitavelmente noções geométricas. 

O uso em um sentido epistemológico caracteriza uma forma específica 
de linguagem. Para forma perspectivista, por exemplo, é típico considerar 
expressões da linguagem para serem fotografias de  realidade observadas a 
partir de um determinado ponto de vista particular, enquanto a forma projetiva  
introduz como uma inovação fundamental,  a representação de uma  
representação. Em geometria a transição da forma perspectivista para projetiva 
é óbvia. Ocorre que a partir de ponto de vista epistemológico uma transição 
muito semelhante também ocorreu no  desenvolvimento da álgebra. No 
início,,matemáticos aceitaram  como uma  solução de uma equação apenas um 
único valor positivo de que  a incógnita preenchia  todas as condições 
estipuladas na formulação do problema matemático.  

A incógnita era, portanto, vista como uma «figura » de uma quantidade 
do mundo real, exatamente como na  representação perspectivista. 
Posteriormente, quando matemáticos introduziram substituições (ou seja, 
representações de representações)  surgiu a visão  de que todas as raízes de 
uma equação são para serem aceitas como  soluções. Isto significava que não 
somente a 'verdadeira', isto é, soluções positivas, aquelas com uma relação 
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direta com a realidade, eram aceitas, mas também (usando termos de 
Descartes), as "falsas" e até mesmo as 'imaginárias'.   

A solução  assim deixou de ser um "retrato" da realidade 
extralinguística e se tornou  simplesmente um elemento de uma estrutura. 
Porque é que, apesar as tentativas dos melhores matemáticos, durante o 
período de três séculos ninguém conseguiu resolver equações simples, tais 
como x5 - 6x + 3 = 0 ? Em situações deste tipo, o problema não é de se chegar a 
um insight, porque, no início não há nada onde o olhar possa se apoiar. Existiu  
uma longa fila de fracassos, pilhas de papel enchendo latas de lixo dos mais 
proeminentes matemáticos – tudo isso em milhares de variações demonstrado 
por uma breve reconstrução epistemológica do histórico desenvolvimento da 
álgebra de al-Khwãrizmi a Descartes.  

Embora a geometria represente um tema clássico na filosofia da 
matemática, basta mencionar Platão, Pascal, Spinoza, Kant, ou Husserl - as 
questões filosóficas propostas da álgebra permaneceram   na periferia de 
interesse. Aos livros de Jacob Klein (1934) e Jules Vuillemin (1962), pouca 
atenção tem sido dada à álgebra na  literatura filosófica.  É uma pena, porque 
uma interpretação filosófica da insolubilidade das equações do quinto grau, por 
exemplo, poderiam lançar luz sobre a relação entre linguagem e realidade.  
Substituições em muitos aspectos parecem às projeções da geometria projetiva.  

Ambas introduzem uma representação de uma representação. E tal 
como a introdução de projeções em geometria levou Desargues para completar 
o plano pelos pontos infinitamente remotos  a  fim de fazer previsões de 
mapeamento um-para-um, Também na álgebra se tornou necessário  
complementar  o sistema de números, através do número negativo e  números 
complexos, a fim de assegurar um adequado encerramento de propriedades.  
Deste modo, vemos uma analogia entre as projeções de uma figura geométrica 
e  transformações de uma equação algébrica.  

Quando transferimos a noção da forma da linguagem a partir da 
geometria para a álgebra, descobrimos que os objetos como 0 ou 1 
desempenham um papel na álgebra semelhante ao de que participa na 
geometria por noções como centro de projeção ou horizonte.  O papel 
desempenhado pela forma de linguagem é para integrar o assunto epistêmico 
da língua adentro no universo da língua. Em geometria, onde o universo da 
língua reside antes de nós e o sujeito epistêmico  tem a forma de um ponto de 
vista, a posição do objeto  no universo  é fixado por meio do horizonte. O 
horizonte indica o plano horizontal  de nossa vista. Em álgebra, quando 
comparada com a geometria, a situação é o oposto. 

 O universo da álgebra é criado através da reificação das atividades do 
sujeito epistêmico. Os números 3 ou raiz quadrada de 5 são simbolicamente 
atos reificados de contagem ou de extrair a raiz.  Assim, o  universo da 
linguagem da álgebra não é uma região aberta para o nosso olhar  onde nossa 
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única tarefa é a de fixar a nossa posição. Pelo contrário, o universo de  álgebra é 
algo que era originalmente parte de nós mesmos, nominalmente, de nossas 
ações, e nós apenas distanciamo-nos dos seus objetos passo a passo como nós  
representamos ações tais  como a contagem, a adição, subtração, etc pelos 
símbolos de números, de adição ou de subtração.  Desta forma, a reificação das 
operações aritméticas como adição ou extração de  raízes trouxe a estrutura 
mais profunda  de simetrias em primeiro plano, que foram por sua vez 
reificadas na  forma de um grupo.  

O universo da álgebra não é, portanto, um mundo externo aberto ao 
nosso olhar.  O universo da álgebra surgiu no processo gradual de reificação das  
descrições linguísticas de nossas atividades. Não é por acaso que foi a álgebra 
criada pelos árabes, em vez de os gregos. Em nossa reconstrução do 
desenvolvimento da álgebra iremos considerar a posição da visão perspectivista 
para projetiva Vamos acompanhar pequena parte da história da civilização 
ocidental, uma civilização do "espírito geométrico", uma civilização para o qual 
compreender significa adquirir uma visão, e vamos reconstruir o modo como  
esta civilização integrou  a álgebra, uma disciplina cujo universo que  não está 
aberto ao nosso olhar, uma disciplina que se baseia na  experiência motórica, 
em  manipulações, em ações.  

Em contraste com o ideal do teórico grego, que não intervém nos 
acontecimentos do mundo  e apenas os segue  com seu olhar, um algebrista  
sempre age, realiza  cálculos, resolve equações, transforma expressões. Em 
álgebra,  insights são possíveis somente após uma ação, só depois de alguns 
truques artimanhas  em busca da solução procurada.   Mas além dessas 
experiências positivas,  quando encontramos a solução, muitas vezes em 
álgebra, temos de lidar com uma  experiência negativa, com a experiência que a 
transformação não  conduziu ao resultado desejado. Essas experiências 
negativas também exigem  conceituação; elas também levam ao desejo de 
compreender a razão pela qual as  ações não tiveram sucesso.    Um dos dramas 
do desenvolvimento da álgebra residiu no lento processo pelo qual 
matemáticos finalmente conseguiram  determinar os contornos da barreira 
invisível que  bloqueava  todas as tentativas de resolver a equação quintica ¹. 
Esta barreira é chamada  de grupo alternativo  dos cinco elementos. 

A PRÉ-HISTÓRIA DA ÁLGEBRA, OU POR QUE OS GREGOS NÃO CRIARAM 
A ÁLGEBRA 

            Quando dizemos que os gregos não desenvolveram álgebra ², isto não 
quer dizer  que eles não foram capazes de resolver problemas matemáticos que 
são  agora considerados algébricos. Muito antes dos gregos, os antigos 
babilônios alcançaram o  domínio em  resolver  os problemas equivalentes a 
que hoje chamamos equações quadráticas. No entanto, eles resolveram estes 
problemas, sem a utilização de manipulações simbólicas, confiando unicamente 
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na arte de fazer cálculos.   Os gregos, por outro lado, excluíram a computação 
da  matemática, e reduziram os problemas que nós consideramos algébricos 
para  geométricos. Então eles perderam  qualquer  contato com a forma 
calculativa  de pensar predominante nos antigos  matemáticos babilônicos. Para 
Euclides o problema que hoje  compreendemos  como uma equação quadrática 
x2 + bx = C,  e solucionamos  utilizando a conhecida formula, era um problema 
geométrico.  

A tarefa era encontrar um segmento x tal que um quadrado tendo-o 
como um lado, juntamente com um retângulo com este segmento como um 
lado e b como o  outro, em conjunto ter uma área igual a  área de uma dada 
figura  C. Euclides (VI, problema 28) mostra-nos como construir o segmento x. 
Mas apesar de Euclides ter sido  capaz de proporcionar boas  construções de 
equações quadráticas, a abordagem geométrica para tais problemas tem uma 
limitação fundamental. Quando nós interpretarmos x² como a área de um 
quadrado então, x³ é o volume de um cubo, e temos parar aqui, porque as 
maiores potências não têm homólogos no espaço tridimensional. Esta foi a 
razão  que os gregos, confinados a geometria, foram capazes de capturar 
apenas um  pequeno fragmento do mundo de equações algébricas, um 
fragmento que pode  ter sido demasiado limitado para dar lugar a uma 
disciplina matemática independente. 
             Isto pode ser a razão pela qual o mundo da álgebra permaneceu 
escondido dos gregos. Quando analisamos a álgebra árabe, nós vemos  que, do 
ponto de vista de uma finesse técnica,  isso não ultrapassa o nível de Elementos 
de Euclides. Pelo contrário, em comparação com o complicado padrão de 
argumentação em Euclides e as sofisticadas construções geométricas, a álgebra 
arábica é  em muitos aspectos mais simples. Assim, o motivo pelo qual os 
gregos não inventaram a álgebra não pode ter sido uma incapacidade para 
pensar abstratamente.    

Pelo contrário, temos a impressão de que existia algum obstáculo 
impedindo os gregos de entrar no universo da álgebra. Este universo foi 
primeiramente entrado pelos matemáticos islâmicos. Claro que, na matemática, 
os árabes foram alunos dos gregos antigos. Dos os gregos eles aprenderam o 
que são  provas, axiomas e definições.  Mas a cultura dos árabes  era diferente. 
No seu centro estava uma religião que se recusou a usar a metáfora da visão na 
aproximação do transcendental. Na cultura árabe a estreita ligação entre 
pensamento e experiências visuais desapareceu. Esta ligação foi o núcleo do 
epistemia  grega.  

A metáfora básica por trás do conceito grego de conhecimentos 
teóricos é uma visão a distância. De forma a obter uma visão sobre um 
problema, temos de dar um passo a traz, temos de criar uma distância, temos 
de nos libertar de tudo o que nos une a ela e, por conseguinte, poderia 
perturbar a imparcialidade da nossa visão. Só a partir de uma distância 
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podemos ver a verdade  (κρυφά να τα μάτια μας- o que não é escondido do 
nosso olhar).   

Esta tendência é claramente visível nos Elementos de Euclides, onde as 
construções são estritamente separadas das provas.  Durante uma prova não 
devemos fazer nada, nós temos  apenas de olhar, a fim de discernir a verdade.  
A partir disto, é claro porque álgebra, na qual o foco recai sobre manipulações 
com fórmulas, é alheia à cultura grega. Manipulações algébricas não são 
baseadas em insights teóricos, mas na habilidade em cálculos. O objetivo não é 
prever o resultado, mas sim para adquirir um sentido para as artimanhas  que 
podem levar a ele, uma sensibilidade para as possibilidades abertas pela 
linguagem da álgebra.  Estas possibilidades nunca são atualizadas, não estão 
abertas a um olhar. Na linguagem algébrica apenas a expressão que estamos a 
executar é atualizada.  

Evidentemente, nós recordamos de muitos cálculos e manipulações 
feitos anteriormente, e vemos a cadeia de cálculos que estamos realmente 
performando no contexto comparado a experiência adquirida no passado. 
Sentimos também as analogias e semelhanças; recordamo-nos de estratagemas 
que podem levar-nos através do emaranhado de possíveis etapas ao resultado. 
Álgebra é sempre acerca de um processo. Quando veio a álgebra arábica para a 
Europa através da Espanha, iniciou-se um diálogo entre o espírito dos 
matemáticos ocidentais e esta fundamentalidade diferente, mas igualmente 
profunda, o espírito de álgebra.     

Este diálogo foi dominado por tentativas de visualizar, desse esforço 
para obter todos os truques e manipulações no campo visual, a adquirir uma 
visão sobre eles. No entanto, sempre que o espírito ocidental conseguiu 
visualizar uma camada do pensamento algébrico, outra mais profunda emergiu  
abaixo dela.  A história da álgebra é uma história de uma progressiva reificação 
das atividades, operações transformando operações em objetos.  

A FORMA PERSPECTIVISTA  DA LÍNGUA DA ÁLGEBRA: A SOLUÇÃO DE 
UMA EQUAÇÃO COMO UMA REGRA (A PARTIR DE AL-KHWÃRIZMI 
PARA CARDANO)  

Ab~u  Abdallãh  Muhammad ibn    M~usã al-Khwãrizmi  (780-850) é o 
autor do Pequeno Livro  al-jabr e al-muqãbala, um tratado sobre resolução 
'equações'. A palavra al-jabr (álgebra) no título do livro veio a tempo de ser 
utilizado como um nome para lidar com toda a disciplina a respeito das  
'equações'. Nós não podemos falar de equações, no sentido moderno, porque o 
livro de al-Khwãrizmi, curiosamente, não faz uso de símbolos, e mesmo até 
números pares  são expressos verbalmente.  

Para os poderes das incógnitas  o livro usa condições especiais: para x  
ele usa  Shaï(coisa), para x² mãl (propriedade), para x³ ka'b (cubo), para x4 mãl 
mãl, para x5 ka'b mãl, etc.    Nas   traduções das obras, os  nomes  árabes para 
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as potências das incógnitas  foram substituídas por seus equivalentes latinos; 
assim res era para Shaï, census para mãl, e cubus para ka'b. Na Itália, a palavra 
cosa substituiu o latim res, e, portanto, durante os séculos XV e XVI a álgebra foi 
normalmente chamada “regula della cosa”- a regra da coisa. Álgebra foi 
entendida como um conjunto de regras para manipular a coisa (ou seja, o 
desconhecido/ a incógnita), que permitiu-nos encontrar as soluções de  
'equações'  particulares.      

 Antes de tentar resolver uma "equação" particular, al-Khwãrizmi 
primeiro reescreveu-a em uma forma  onde apenas coeficientes positivos 
apareceram e o coeficiente do termo líder (termo com a maior potência  da 
incógnita) era 1.  Para alcançar esta fórmula padrão, ele fez uso de três 
operações:     al-jabr  - se em um dos lados da "equação" existem membros que 
têm de ser retirados, o montante correspondente é adicionado para ambos os 
lados;     al-muqãbala-  se a mesma potencia aparece em ambos os lados, o 
menor membro de um   lado é subtraído do maior do outro lado;   e al-radd - se 
o coeficiente da maior potência é diferente  de 1, todo a "equação" é dividido 
por ela.   

Nós escrevemos o termo "equação" entre aspas, porque, estritamente 
falando, al-Khwãrizmi não escreveu  quaisquer equações. Pelo contrário, ele 
transformou  relações entre quantidades, tudo sendo tido em sentenças de 
linguagem normal, enriquecida por alguns termos técnicos. Podemos ilustrar a 
sua abordagem com um exemplo. Considere a equação x² + 10x = 39, que se 
expressa na forma: "Propriedade e dez coisas equivale a trinta e nove”. Sua 
solução lê-se como  segue:   "Tome a metade do número de coisas, que é cinco, 
e multiplique-o por si mesmo, você obtém  vinte e cinco. Adicione isto  a trinta e 
nove, receberá sessenta e quatro. Extraia a raiz   quadrada, ou oito, e subtrai-a 
dela uma metade do número de coisas, que é cinco. O resultado, três, é a coisa. 
"  Esta abordagem é próxima a tradição  babilônica. É um conjunto de 
instruções específicas a dizer-nos como encontrar a solução.   

No entanto, existe uma diferença substancial. Em contraste com os 
matemáticos babilônicos,  al-Khwãrizmi tem a noção da incógnita (Shaï) e, por 
conseguinte, a sua instrução "tomar a metade do número de coisas, multiplicá-
lo por si só, para adicionar isto de  trinta e nove, extrair a raiz quadrada, e 
subtrair dela  a metade do número de coisas " é um procedimento universal, o 
qual pode  ser aplicado em qualquer equação quadrática desta  forma 
particular.  

Assim, enquanto os matemáticos babilônicos apenas faziam os seus 
cálculos com números concretos, al-Khwãrizmi foi capaz de compreender o 
processo de solução em toda a sua universalidade. Quando ele usa  valores 
concretos numéricos para os coeficientes, o fez apenas para o efeito de 
ilustração.  Com a ajuda das noções Shaï, mãl, e ka'b é capaz de apreender o 
processo universal, e, tomando  esta etapa ele se tornou o fundador da álgebra.   
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No século XII as obras de al-Khwãrizmi foram traduzidas em Latim. O costume 
de formular a solução de uma "equação", sob a forma verbal  persistiu até o 
século XVI.  

O primeiro resultado da matemática ocidental que superou as 
conquistas dos Antigos foi formulada desta maneira. Esta foi a solução da 
equação cúbica, e foi publicada em 1545 na famosa Ars Magna Sive de Regulis 
Algebracis por Girolamo Cardano (1501-1576). Cardano formulou a  equação do 
terceiro grau na forma: "De cubo & rébus aequalibus numero ". A solução é 
dada sob a forma de uma regra: "Cubo  um terço do numero de coisas e 
adicione a ele o  quadrado da metade do número e extraia  a raiz quadrada do 
todo. Você vai duplicar esta, e para um dos dois você adiciona a metade do 
número que você já  extraiu o quadrado e do outro   subtraia uma metade do  
mesmo. Você terá então binomium e seus apotome. ³ Então subtraindo a raiz 
cúbica do apotome da raiz cúbica do binomium, o que fica é a coisa. "  
                A fim de ver o que estava fazendo Cardano, apresentamos a equação 
na forma moderna  x³ + bx =C e nós expressamos  a sua solução, com a ajuda do 
simbolismo moderno:  

X =   ³√ u - ³√ v =   ³√ c / 2 + √ ( c / 2 )² +(b / 3 ) ³    -  ³√- c / 2 + √ ( c / 2 )² +(b / 3 ) ³ 

                Evidentemente, Cardano nunca escreveu  tal fórmula. Em seu tempo 
não havia  fórmulas nenhuma. Na superfície, álgebra ainda era regula della 
cosa, um sistema verbal de regras usadas para encontrar a coisa.  
             Como vimos, Cardano formulou o seu resultado na forma tradicional, 
como uma regra verbal. No entanto, a sua descoberta foi  possível ser feita  
através do novo simbolismo. Vamos apresentar uma reconstrução da presente 
descoberta, apresentando-a em modernos simbolismos por razões de 
inteligibilidade ( SCHOLZ, 1990). Tomemos uma equação cúbica x³ + bx = c,  ou 
seja, ' De cubo et rebus equalibus numero  de Cardano.4 O passo decisivo na a 
solução dessa equação é o pressuposto de que o resultado terá a forma da 
diferença de duas  raízes ao cubo. Quando fazemos este pressuposto, tudo se 
torna simples.  

Seja 

 x = ³√ u - ³√ v.                                                    (1) 

                 Elevar esta expressão para a terceira potência e, em seguida, 
comparando-a com a equação obtemos as seguintes relações entre  
quantidades desconhecidas  u e  v, e os coeficientes b e c, como   

b = 3  ³√ uv ,  c = u – v.                                              (2) 

                Quando isolamos v   da segunda equação, e substituímos a expressão 
resultante, obtemos uma equação quadrática   

u² - uc –    ( b / 3) ³ =0.      (3) 
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A raiz desta equação pode ser encontrada pela ajuda da fórmula de equações 
quadráticas como  

 u =   c / 2 +    √   (c / 2 ) ² + ( b / 3 ) ³   .                                   (4) 

O valor da incógnita  v pode ser agora determinada da segunda  equação (2). 
Conhecendo  u e v, podemos encontrar a solução do problema original de (1),  
na forma  

X =   ³√ u - ³√ v =   ³√ c / 2 + √ ( c / 2 )² +(b / 3 ) ³    -  ³√- c / 2 + √ ( c / 2 )² +(b / 3 ) ³ 
. 

Neste cálculo a vantagem de o simbolismo algébrico, isto é, da 
reificação da língua árabe da álgebra, é claramente visível. Já  no início nós  
assumimos que o resultado teria a forma da diferença de duas raízes  cúbicas. 
Na álgebra árabica não existiam expressões, havia apenas regras. E uma regra 
não tem forma, porque ela não pode ser percebida. Nós podemos somente 
prestar atenção e,em seguida, executar todas as etapas precisamente como a 
regra nos instrui. Só quando nós representamos os passos da regra por 
símbolos é que a seqüência de cálculos aparece diante de nossos olhos, só 
então somos capazes de perceber a sua forma.  

A regra é, assim, transformada em uma fórmula. Passo (3) também é 
digno de nota. Nós obtivemos uma equação para u. Mas o que é este u? Não é 
uma coisa determinada pela equação original.  Ele não se sustenta por algo  
real. Se fôssemos comparar a equação com uma figura, nós veríamos  que aqui 
temos uma representação de uma representação, uma imagem dentro de uma 
imagem. Do ponto de vista técnico, é o passo decisivo em  todo o processo de 
solução, porque, em vez de uma equação cúbica  para a incógnita original  x, 
obtemos uma equação quadrática para esta incógnita auxiliar, o que já sabemos 
como resolver. Do ponto de vista epistemológico, é uma mudança fundamental.  

No contexto da equação original  a incógnita  x tem uma real  
denotação: sabemos o que ela representa, o que ela é.  Mas agora é substituída 
por alguns u, sobre o qual nada sabemos. Seu significado é determinado apenas 
através da equação (1). Assim, a incógnita u  não tem qualquer referência 
direta. Sua referência é dada apenas indiretamente, através da referência de x. 
No entanto, é importante perceber que novas  possibilidades são abertas - se 
quando um reifica  um nível da linguagem algébrica, modificando as regras em 
fórmulas (isto é, quando a regra extrai a raiz da  "coisa  e adiciona-lhe cinco 
coisas " torna-se simplesmente" x² + 5x ).  

al-Khwãrizmi conhecia apenas três operações algébricas: - al-iabr, al-
muqãbala, e al-radd, mas não  a substituição. Suas transformações, não  faziam  
possível mudar a 'forma' das fórmulas algébricas. A este respeito à álgebra de 
al-Khwãrizmi se assemelha geometria euclidiana, que também estudou 
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unicamente transformações  de preservação de formas  de figuras geométricas 
(traduções paralelas, rotações, e  mudanças de escala uniformes).  

Projeções centrais, o que podem alterar a forma de uma figura (por 
exemplo, pode transformar um círculo em uma hipérbole), foram estudadas em 
geometria projetiva. Salientamos uma analogia fundamental entre  projeções 
central e substituições. Com base nesta analogia, sugerimos que nós chamemos 
essa fase no desenvolvimento da álgebra, que é caracterizada pelo 
aparecimento de substituições, como a fase da forma projetiva da linguagem 
da álgebra. 

 As substituições não simplesmente mudaram uma expressão como 
um todo de um lado da equação para o outro, mas sim as decompõe e, em 
seguida, as reorganiza em um novo caminho. Por exemplo, a substituição x= ³√u 
- ³√ v     decompôs a incógnita  x   em duas partes, estas peças então foram  
rearranjadas, e em seguida, colocadas  juntas novamente.  Assim, parece que a 
transição para a forma de linguagem projetiva move as fundações ontológicas 
para  um nível mais profundo.  

Álgebra como regula della cosa entendida a incógnita como uma ‘coisa’ 
que se pode “ter em nossas mãos e mover para outro lugar”, mas a “ forma"  
dessa coisa permaneceu inalterada. Na forma projetiva de linguagem 'coisa' em 
si é transformada. É, por exemplo, decomposta em duas partes que podem ser 
tratadas separadamente.    

Outra importante mudança introduzida pela utilização de substituições 
é relativa ao que conta como a solução de uma equação algébrica. 
Anteriormente, no quadro da álgebra entendida como regula della cosa, os 
matemáticos aceitavam apenas soluções positivas, porque o número das coisas 
(cosa) não podia  ser negativo.  

Assim Cardano aceitou apenas uma raiz positiva em sua solução para a 
equação cúbica. Se a incógnita representava  alguma  quantidade real, alguns 
números de coisas reais   não podiam ser inferior a zero. Mas, assim que 
começaram a usar as equações auxiliares, as incógnitas que se referem  apenas 
indiretamente às substituições, pode acontecer que a solução positiva da 
equação original corresponda a uma raiz negativa da equação auxiliar. Portanto, 
pelo menos nas equações auxiliares, temos de ter em conta as raízes  negativas, 
assim como as raízes positivas.     

Neste contexto, Cardano distinguiu entre a "falsa" e as "verdadeiras" 
soluções. A noção de uma equação é assim lentamente libertada de sua 
dependência de referência direta. Para  adicionar o 'falso' para as soluções 
'verdadeiras' também era necessário, a fim de transformar as transformações 
das fórmulas em transformações equivalentes. Assim como  outro aspecto da 
forma projetiva de linguagem, podemos citar a extensão da linguagem de 
expressões sem denotação direta (pontos infinitamente remotos, raízes 
negativas), que fazem  possível  o bom funcionamento da língua.      
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 A mais importante lacuna da notação anterior algébrica foi que se 
usavam diferentes letras  (r, z, c,...) para representar as potências da mesma 
quantidade. Assim, por exemplo, se r é 7 e, então, z deve ser 49, mas esta 
dependência não é indicada pelo simbolismo. Quando as substituições são 
utilizadas, tal convenção se torna inadequada, porque quando fazemos uma 
substituição de r, temos também de fazer a devida substituição de z. Além 
disso, em uma substituição, temos de fazer com pelo menos duas incógnitas, a 
velha e uma  nova. Para representar ambas com a mesma letra r criaria uma 
ambigüidade.  Em 1591¸ François Viète (1540-1603) publicou “ Introdução à 
arte analítica”. Neste livro Viète introduziu a distinção simbólica entreas 
incógnitas e os parâmetros. Ele foi o primeiro a representar  coeficientes de 
equações por letras.  Viete utilizou vogais maiúsculas A, E, I, O, U, para 
representar as incógnitas e  consoantes maiúsculas  B, C, D, F, G,. . . para 
representar os coeficientes. Além disso, cada quantidade tinha uma dimensão: 
1-longitudo, 2-planum, 3-solidum, 4-plano-planum,. . . . A dimensão de cada 
quantidade foi expressa por uma palavra escrita após o símbolo, assim, por 
exemplo, planum A foi a segunda potência da incógnita A, enquanto  solidum A 
era a  terceira potência da mesma incógnita.   

Assim, a letra indica a identificação da quantidade, enquanto a palavra 
indica a sua potência particular.  Esse procedimento torna possível usar mais de 
uma quantidade, e, dentre outras coisas torna possível  expressar uma 
substituição. Apesar de que  o simbolismo de  Viète era  bastante complicado, 
ele deu  um grande passo em frente. Foi a primeira linguagem universal 
simbólica para a manipulação de fórmulas. Viète era plenamente consciente da 
importância de sua descoberta.  

Ele acreditava que este novo método universal, ou melhor, arte 
analítica, como ele lhe chamava, tornaria possível resolver todos os problemas. 
Ele terminou o seu livro com as palavras: “Finalmente, a  arte analítica , tendo 
afinal sido colocada na forma tripla de zetetic, poristic, e exegetic, apropria para 
si o direito de  ter orgulho na solução  de problemas, que é: não deixe nenhum  
problema sem solução" Assim ele acreditava que a sua arte analítica poderia 
resolver todos os problemas.  

A ontologia imposta pela força da passagem da linguagem arábica 
prospectiva para projetiva  ocupa um caráter complexo e insólito da 
necessidade de tomar posição que não escapa, sendo impossível, e mesmo 
indesejável, a absoluta “neutralidade”. Escolher é tomar para si uma realidade 
regida pelo diapasão da qualidade, da representatividade das seleções ou das 
exclusões (FREZZATTI, 2006). A prodigiosa mudança no detalhamento da 
álgebra de fatos, de coisas e de incógnitas fez que a linguagem projetiva 
desobrigasse a qualquer  capacidade do sujeito epistêmico a generalizar, 
criando uma linguagem sem substantivos.  



COIMBRA, 26 a 29 de Outubro de 2011 

Filisofia e Teoria da Ciência - 1896 - 

Essa possibilidade de uma linguagem puramente imaginária ou falsa 
influência a ética e a estética, segundo Granger (1996). A linguagem assim 
permitiu enxergar diversas imagens visuais na busca de sensações e 
comparações, o que fortaleceu a necessidade de atenção e da memória como 
capacidade para enfrentar a fragmentação, a verdade cientifica absoluta e 
confrontar-se com o falso e o imaginário que formam um pensamento sensível, 
aguçado e plural. Assim a álgebra lida com as manipulações e revela que há  um 
outro que pode ser transformado na equação quadrática ou equação quintica  
quando se manipula formas tanto na ciência quanto na metaciência, tanto no 
materialismo quanto na metalinguagem porque a vida não é senão um jogo 
sofisticado que varia de acordo com quem mexe as peças. Portanto, a 
linguagem projetiva da álgebra pertence a um mundo arbitrário que, nas mãos 
de cada sujeito epistêmico é uma valise  da qual o homem dentro de seu poder, 
arruma as palavras, os números. Mas só com os símbolos consegue lhes 
conferir sentido.   A partir daí, a linguagem passa a transformar o Outro lado 
que já não é mais o Mesmo que se conheceu. Que desassossego! O mundo 
sacoleja: as posições se desfiguram, os horizontes se quebram.  O homem 
abandona, então, a busca da Verdade e a substitui – para usar a expressão do 
artista russo Wassily Kandinsky – pela invenção de uma “olhada interior” que 
lhe conforta frente ao falso e ao imaginário.  
 
Notas 
1    A prova da insolubilidade das equações quinticas podem ser encontrados, 
por exemplo, Stewart, 1973, p. 134.  
2  A explicação pelo qual os gregos não desenvolveram álgebra pode ser apenas 
hipotética. Baseamo-nos num  forte domínio  do aspecto visual da geometria 
grega, e uma  quase total ignorância do aspecto  calculativo  da aritmética.  
Podemos obter uma visão mais profunda desta  questão, se olharmos para ela 
em relação a outros aspectos do início da ciência moderna, que não teve 
paralelo na antiga ciência (ver Kvasz, 2004).  
3    Cardano chamou  c /2 + √ ( c / 2 )² + ( b / 3 )³     um   binomium  e  - c / 2 + √  ( 
c /  2 ) ² + ( b / 3 )³ 
um apotome. Evidentemente, Cardano não escreveu somente  fórmulas, mas 
apresentaçao é um compromisso formal  da transcrição de suas descrições 
verbais no simbolismo moderno da  algébrica. Porém, apesar desta diferença, 
estes termos de Cardano  mostram a necessidade de se referir a determinadas 
entidades algébricas  como se fossem objetos e, por isso,  documentam uma  
fase inicial do processo de reificação  que levou a criação do simbolismo 
algébrico. 
4  Os dois casos restantes de equações cúbicas, o x³ = bx + c (isto é, De cubo 
equalibus  
rebus et numero) e x³ + c = bx (De cubo et numero equalibus rébus) pode ser  
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resolvidos de forma semelhante. Equações da forma x³ + bx +c = 0 não foram 
consideradas,porque todos os números que ocorrem em uma equação foram 
consideradas a ser positivas  para que a sua soma não possa  ser zero. 
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INTRODUÇÃO 

A história oral, no tempo e no espaço, pode confirmar o papel 
relevante do observador entre seus iguais. Alcançava e articulava as histórias 
com sua concepção de mundo; conectava-a à pré com sua linguagem verbal, seu 
estilo de viver e de morrer; e, do que sabia da pós-morte. Muitos anos depois a 
Física Quântica deu ao observador o papel crucial. Mas lá, no passado remoto, 
essas práticas eram de manutenção da tradição e não de mudanças. Há milhares 
de anos povos precisavam pensar na agricultura, na caça, na guerra e, no que lhe 
parecia sobrenatural. Pensamentos de então o eram sobre a concepção de 
mundo e o entendimento da natureza, cultura, que foram criando e preservando 
pelas lendas e mitologias que abordavam o cosmo, os homens e os animais. 
Antigos cultos já foram denominados por alguma religião como mágicos. 
Cerimônias de ritos mágicos e de magia pertencem à tradição. A forma dos ritos 
precisa ser transmissível e replicável e, ter sansão público – atos que não se 
repetem, que em cuja eficácia todo o grupo não crê, não são mágicos. A dádiva 
da magia acompanha, em auxílio, as técnicas da pesca, da agricultura, da caça, da 
alquimia e da medicina. No decorrer da história da ciência, pesquisadores fizeram 
alusão aos preceitos espirituais buscando explicá-los através de métodos como 
os adequados à Química, Física, Biologia. Além da Ciência cidadão e sociedade se 
aproveitam das dádivas da magia nem sempre aceitando sua metodologia e 
explicação específicas, quando do estudo de seus efeitos. 
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DAS SOCIEDADES MÁGICAS ÀS RELIGIOSAS 

A história oral, no tempo e no espaço, pode confirmar o papel 
relevante do observador entre seus iguais. Alcançava e articulava o pensamento 
com a concepção de mundo vigente, conectava-o à pré-história, ao estilo de viver 
e de morrer e do que se sabia da pós-morte. Consagrava de maneira infatigável a 
própria vida para por a salvo do esquecimento, pela palavra, os tesouros da 
tradição de seu povo. O portador da história oral era o guardião vigilante da 
memória daquela civilização. Defensor da escuta e da precisão do que ouvia, 
mantinha fidelidade e anulava a própria opinião sobre o que lhe era relatado. Era 
necessário manter os fundamentos e o sentido daquele povo. Em troca desta 
riqueza cultural que preservava recebia as dádivas do respeito, da identidade 
fácil entre seus pares com dignidade e honrarias, do lugar de destaque ou, 
mesmo da direção, das festas e comemorações. 

Amadou Hampâté Bá nascido em 1901, no Mali, pode ser um exemplo 
para todo o continente africano de histórico passado de cultura oral. Passou pela 
vida dedicando-se a salvar e a reabilitar a tradição oral fula e bambara ou 
bamana chegando a cargos diplomáticos de seu país na Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) onde, em 1960, afirma 
que “Na África, cada velho que morre é uma biblioteca que se queima...” (BÁ, 
1960). Deixou obra escrita. Faleceu, em 1991, aos 90 anos (ALMOULOUD, 2003). 

Ao se buscar a recuperação das historias dos povos antigos e se 
abordar seus contextos, depara-se com o lado real, palpável e visível, mas, 
também, com o tesouro do irreal, imaterial e invisível das historias, lendas e suas 
composições. Lê-se na bíblia, no Livro das Origens, que na mais remota 
antiguidade, a criação dos céus e da terra se deu pela profissão da palavra de 
Deus: “E assim se fez” (BIBLIA, 1992, pag. 49). Para Eco (2002) conjectura-se em 
que língua Ele falou. Ancestrais humanos, remotos, vivendo mistérios, dúvidas e 
incertezas – a natureza desconhecida – fomentaram conjuntos de praticas. Cada 
sociedade primitiva tinha as suas convenções mediatas ou imediatas com o 
sobrenatural, com aquilo que não era concedido, evidente e manifesto. 
Estabelece-se a figura do feiticeiro ou sacerdote que retém as verdades orais 
daquele agrupamento humano e efetua as praticas e ritos para possível controle 
da natureza, do ambiente social, do estilo de vida. Ele celebra os rituais daquela 
sociedade, serve de suporte para ela e guarda para si o encanto, a sedução, o 
prestigio, a magia – para Mauss (2003) um feiticeiro é um elemento de equilíbrio 
social.  

Magia tem seus agentes (quem efetua), atos (os ritos) e 
representações (idéias e crenças que correspondem aos atos mágicos). Ritos 
mágicos são fatos de tradição. Atos que não podiam ser reproduzidos não eram 
mágicos; também não o eram aqueles em cujas virtudes todo o grupo não 
acreditava; o modelo do rito tinha de ser transmissível, eficaz, ratificado pela 
opinião do grupo (MAUSS, 2003) e doar resultados. Era aquele um tempo clássico 
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de manutenção da tradição e não de mudanças. Há milhares de anos povos 
precisavam pensar naquilo que os auxiliasse nas técnicas de agricultura, caça, 
guerra, alquimia e medicina e no que lhe parecia sobrenatural. A magia era então 
uma dádiva venerada de perto para atender a estas necessidades. A linguagem - 
menos de sinais mais das próprias matérias - usada pelo mágico ofertava 
conhecimentos sobre a origem do Criador, da criação e da criatura e o 
entendimento da natureza, saberes, que foram construídos e preservados pelas 
lendas e mitologias que abordavam o cosmo, os homens e os animais. O impacto 
da colonização nem sempre conseguiu interromper tais métodos e concepção de 
vida. Para Meihy e Holanda (2007) é clássica e primária a diferença entre a língua 
falada e a escrita e que o imprescindível na deslocação de um discurso é o 
sentido; o que não é dito, gestos, emoções e silencio provocam a clareza e a 
expressão do texto. 

Na transposição do discurso de ritos e representações para religião 
vem a mente que “Uma religião chama de mágicos os resto de antigos culto” 
(MAUSS, 2003, pag. 55). Muitos procedimentos, todavia, destes antigos cultos 
foram ou são validados por alguma religião. Para Frazer (1982) poucas religiões 
conseguiram libertar-se de forma total das amarras da magia; o costume de 
comer o pão como corpo de Deus sacramentado era praticado pelos astecas 
antes da chegada dos espanhóis ao México (1519) e a doutrina da transformação 
mágica do pão em carne também era conhecida dos árias antes do aparecimento 
do cristianismo. Tribos árias invadiram a Índia, por volta de 2000 ou 1500 a.C. 

Religião é um sistema organizado de crenças, praticas, 
rituais e símbolos projetados (a) para facilitar a 
aproximação ao sagrado ou transcendente (Deus, poder 
superior ou a verdade/realidade definitiva) e (b) 
promover uma compreensão da relação e 
responsabilidade de um com o outro na vida comum na 
comunidade” (KOENIG, MCCULLOUGH e LARSON, 2001, 
18). 

O contexto desta definição, escrita por clássicos estudiosos do 
assunto, corrobora o registrado por Sir James George Frazer, em atenção à 
doação dos primitivos mágicos, magias e rituais as religiões contemporâneas. 

DAS SOCIEDADES MÁGICAS ÀS CIENTÍFICAS 

A Ciência, em ação, muitas vezes parece magia, mesmo que não seja 
esta a intenção. É neste contexto que se consegue perceber uma diferença 
fundamental entre as duas. De forma bem clara, pode ser afirmado que o 
cientista não pode “esconder” seus truques, como se fosse um mágico. Esses 
truques devem ser exaustivamente explicados, provados, testados. Ao contrário, 
para a magia, é interessante que esses “truques” devam ser sempre protegidos 
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da curiosidade das pessoas. Cada movimento, cada ação mágica deve inspirar 
certa “curiosidade”, um “encantamento”. 

Segundo Patai1

Isaac Newton, por exemplo, incontestavelmente considerado um 
cientista, teve sua faceta mágica revelada, quando Keynes

 (2009) o mágico tinha a capacidade de acreditar que, 
ao recitar determinadas “fórmulas secretas” e/ou executar determinados atos ou 
rituais, também considerados secretos, podia forçar, ou pelo menos persuadir as 
“forças superiores” a cumprir as suas ordens. Este pensamento foi muito 
difundido na Europa medieval assim como no mundo muçulmano. Este 
pensamento também existia em meio aos judeus desde os tempos bíblicos. 

A ciência, de certa forma, por alguns aspectos históricos, emergiu da 
magia e da superstição se forem considerados o espanto e a explicação da 
ocorrência dos fatos científicos. A história da ciência registra fatos que provam o 
vínculo do científico intermediado por sua imersão na magia e na superstição. 
Aponta ainda, em alguns momentos, certa transição entre o que se pode chamar 
de “mito e fato” além da transição, mesmo que um tanto quanto menos 
explícita, entre as “bases da “magia” e os “alicerces da ciência”. 

2

Em 1642, ano do nascimento de Newton, os registros históricos 
apontavam a existência de vínculos entre a ciência, a matemática, a magia e a 

 (1942) revelou alguns 
manuscritos do sábio Inglês que continham conteúdos exotéricos. Nesses 
manuscritos newtonianos são patentes esforços para interpretar sinais ocultos 
da Bíblia. Em um dos seus trechos, Newton se esforça para calcular a data do 
Apocalipse a partir do livro de Daniel, na Bíblia. Através destes cálculos, o 
cientista demonstra que o fim do mundo não poderia ocorrer antes do ano de 
2060. Já em outra passagem, é possível ler os registros sobre quando Jesus 
retornaria a Jerusalém. 

Na física, o desempenho de Newton era então irrefutável. Afinal, não 
havia nenhuma contradição na relação que Newton tinha com a física quanto 
com a fé. No entanto, na alquimia, Newton não conseguiu mais do que 
momentos de ilusão de si mesmo e de outras pessoas. E, pelas palavras de 
Keynes, Newton não foi o último dos mágicos. Nos dias atuais, o mundo possui 
muitos cientistas e, certamente estes continuam a ser mágicos. 

                                                                 
1 Raphael Patai (1910 – 1996). 
2 John Maynard Keynes (1883 – 1946), economista inglês escreveu, na comemoração dos 
300 anos de nascimento de Newton, um artigo sobre o famoso físico. Ao contrário da 
maioria que relata contos da vida e do trabalho de Newton, quis se concentrar nas 
realizações de Newton em matemática e física. Keynes atribuiu peso igual aos escritos de 
Isaac Newton sobre alquimia e religião. A razão para isso foi que baseando seu relato 
nos manuscritos newtonianos esses lhe mostraram, claramente que, para Newton, seu 
trabalho sobre esses outros temas foi tão importante quanto aquele que realizou em 
física matemática. 
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religião. É como se todas andassem de “mãos dadas”. Mas com o Iluminismo 
esses vínculos foram sendo quebrados e começaram a se separar. 

Regressando um pouco mais no tempo, é possível encontrar registros 
de sociedades primitivas que realizavam, com regularidade, alguns atos e 
práticas consideradas tradicionais, mas que continham algum fundamento de 
caráter científico ou mágico. Esses atos eram possuidores de um conjunto 
específico de regras, e que, em sua maioria, estavam associadas a crenças em 
forças sobrenaturais. Baseando-se na crença nessas forças Bronislaw 
Malinowsky1

Aí está, portanto, uma definição mínima de ciência, que se aplica tanto 
às regras de uma arte como de um ofício. Regras científicas estabelecidas de 
forma explícita e que estão abertas ao controle através de experiências e, 
criticas, através da razão. Mas não somente regras de comportamento prático, 
mas aquelas que impliquem no surgimento de leis teóricas do conhecimento 

 considerava que não existiram povos sem ciência, religião ou magia, 
pois todas as sociedades possuíram algum vestígio explícito da existência das 
ligações entre as três. 

Outrora a magia era construída através de tradições ordinariamente 
de geração a geração, transmitida de pai para filho ou então de um feiticeiro 
para uma pessoa escolhida em um grupo. Esta pessoa deveria ser capaz de deter 
esse “poder mágico” (MALINOWSKY, 1984): por exemplo, um nativo de certa 
tribo tem consciência de que para a sua prosperidade e continuidade deve 
acolher alguns ritos importantes, classificados como mágicos tais quais as duas 
forças mais fatídicas do destino humano: a saúde e a morte. Ainda durante a 
gravidez, a futura mãe é submetida a vários rituais e cerimônias destinadas ao 
preparo da maternidade. E os nativos, antes da fase adulta são submetidos aos 
rituais de iniciação (MALINOWSKY, 1984). 

Por meio da coordenação do espaço e do tempo, os nativos 
conseguiam organizar vários eventos tribais. Essa estrutura, de alguma forma, 
veio modelando ao longo do desenvolvimento humano uma qualidade de 
“diagrama”. Tais diagramas puderam reproduzir através do tempo, de forma 
simples e prática, o controle do homem tanto sobre a natureza quanto sobre os 
demais seres que o cercavam - uma construção de fórmulas e regras científicas 
complexas ou abstratas, mas que puderam dar crescimento à espécie humana 
até sua devida superioridade. 

Ao conjunto de regras e conceitos, baseados na experiência e dela 
derivados através da inferência lógica damos o nome de ciência. E se este 
conjunto de regras e conceitos é personificado nas realizações materiais, numa 
forma fixa de tradição e executados por uma espécie de organização social, há de 
se considerar que as mais rudimentares das comunidades selvagens detinham os 
princípios da ciência. 

                                                                 
1 Bronislaw Malinowsky (1884 – 1942). 
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científico construído pela observação na experiência e através da inferência 
lógica, da forma lógica com que a natureza se apresenta. 

A ciência não é criada de forma consciente. Ela é criada sob a ordem 
das idéias, cercada de conhecimento empírico e racional. Em geral não parece 
ser tão óbvio assim. Idéias absurdas ou mirabolantes não são as expressões, os 
aspectos, que devam ser ponderados para uma determinada diferenciação entre 
uma previsão científica e uma consideração mágica – esta ultima pode ser 
classificada algumas vezes e, em casos muito especiais, simplesmente como uma 
profecia, um devaneio. Em geral, as profecias são formuladas por alguém que diz 
ser especial - a possibilidade de contestação ou de comprovação de tal fenômeno 
se torna quase impossível. A ciência não toma este rumo. Ela é uma construção 
humana e qualquer passo que seja dado adiante, só o deverá ser por pessoas que 
já tenham percorrido com relevância os passos trilhados anteriormente por 
outros grandes pesquisadores. 

Todos os ilustres cientistas da humanidade só foram reconhecidos, 
pois dominavam, profundamente, a ciência em que trabalharam com uma zelosa 
dedicação, em detrimento das suas próprias vidas. Na ciência, as palavras dever 
apresentar significados precisos, restritos e sem chances de diferentes 
interpretações. Já nas profecias, ocorre exatamente o oposto: as palavras são 
carregadas de simbolismo, de metáforas, enfim, de múltiplos sentidos. 

A ciência vem, tempestivamente, apresentando novas questões. Está 
sempre mostrando que a natureza é muito mais complexa do que se imagina. 
Embora a ciência tenha métodos para buscar, a qualquer momento, o 
conhecimento, no entanto, este modelo não garante em instancia alguma que 
ela (a ciência) chegue a algo que possa ser chamado de verdade, pois o ser 
humano segue, dia após dia, as suas intuições, seus mitos, suas profecias e as 
suas religiões. 

CONCLUSÃO 

Muitos anos depois a Física Quântica deu ao observador papel crucial. 
Responsabilizou-o pelos resultados dos sistemas observados; aquilo que ele 
observa passa por sua memória, em certa forma de linguagem, depois é falado 
ou escrito, enfim registrado – todas as inexatidões intermediárias podem ser 
encontradas entre estas fases. Para Frazer (1982) associações errôneas de idéias 
geravam confusões no antigo Mediterrâneo onde, realeza sagrada parece ter tido 
origem na ordem dos mágicos ou curandeiros públicos por uma união 
desacertada de idéias. 

Para a ciência só o é aquilo que segue a Metodologia Cientifica, 
procedimentos que podem ter sido doados a própria ciência pela crença de que 
mágico só o é se for transmissível, replicável e tiver sansão público – atos que 
não se repetem, que em cuja eficácia todo o grupo não crê, não são mágicos ou 
não são científicos. Em seu decorrer, pesquisadores fizeram alusão aos preceitos 
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espirituais buscando explicá-los e nem sempre o conseguindo, através de 
métodos como aqueles adequados à Química, Física, Biologia. Além da ciência 
cidadão e sociedade se aproveitam das dádivas da magia nem sempre conformes 
com sua metodologia e explicação específicas, quando do estudo de seus efeitos. 

Como foi visto o objetivo do estudo não se prestou a provas qualquer 
possibilidade de extinção entre magia, ciência e a religião. Como foi dito, esta 
tríade foi consolidada ao longo da História e gerou uma aparente verdade entre 
as civilizações por onde passou. Pesquisas, como as que aqui foram apresentadas 
mostram, que não há uma oposição entre elas. O que existe, comprovadamente 
é uma continuidade de saberes que encontraram em nosso tempo presente a 
possibilidade de união sob diversos prismas de análise. É uma composição de 
diversos saberes; saberes híbridos, saberes purificados ao longo da história. 
Infelizmente, para alguns povos, a relação ciência-religião é ainda hoje, delicada, 
com o ressurgimento das diferentes formas de fundamentalismo religioso. A 
relação entre Magia, Religião, Ciência e Sociedade é matéria de grande conteúdo 
histórico que aguarda cuidadosa investigação. 
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O advento da Geografia sistemática, reverenciando modelos 

hipotético-dedutivos das ciências “duras”, ocorre nos anos sessenta. Logo, a 
contar desta época, a disciplina adquiriria um caráter de abstração até então 
atípico – tamanho empirismo e padrão literário de discurso. Era a “Geografia 
Teorética e Quantitativa”! De fato, a linguistic turn verificada previu efeitos 
epistemológicos (neste caso, em termos de uma estrutura conceitual, tornada 
rígida e autocrítica). O rigorismo lingüístico é, pois, seu atributo mais 
emblemático. Paralelamente, o episódio teve causalidade e conseqüência 
passíveis de historiografia – fato que faz da atenção ao contexto um elemento 
interpretativo não menos crucial. O caso brasileiro deste advento se deu com 
certo lapso de tempo. Foi apenas nos anos setenta que alguns geógrafos 
perceberam a funcionalidade dos modelos naturalistas e das técnicas 
matemáticas. E duas instituições, em particular, jogariam papel decisivo nessa 
tomada de conhecimento e promoção: o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (Rio de Janeiro) e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio 
Claro (interior de São Paulo). Ocorre que se experimentava no Brasil um regime 
político militar, notabilizado por ditames autoritários; decorrendo disto, 
historiografias que terminaram estigmatizando a prática teorético-
quantitativista como tendo sido essencialmente servil aos projetos do regime. 

INTRODUÇÃO 

Desde os tempos de Graduação, vimos pesquisando sobre o 
desenvolvimento da “Geografia Teorética e Quantitativa” (GTQ) na Geografia. 
Procurando avaliá-la em seu específico rebatimento na escala nacional, são 
estudos que contemplam tanto o aspecto epistemológico (das implicações 
conceituais, tais como o aprimoramento da estrutura terminológica ... 
associada, esta, no caso de nossas pesquisas, à prática da construção de 
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protótipos teóricos, e, portanto, viabilizadora da verificação e do teste), quanto 
o historiográfico (dos condicionamentos de contexto, tais como a confluência de 
interesses e demandas ... relacionada, esta, no caso de nossas pesquisas, à 
tendência insuspeita de um ideário progressista/desenvolvimentista recair no 
estímulo ou incitação dos quadros acadêmicos e científicos). Resultam desse 
projeto, de já quase dez anos, uma Dissertação de Mestrado e uma Tese de 
Doutorado (REIS JÚNIOR, 2003; 2007). 

O exame detido da literatura internacional consagrada à matéria 
(sejam textos que se tornaram “clássicos” da GTQ, sejam obras que fazem seu 
inventário historiográfico) permite o apontamento de certas características 
gerais desta escola de pensamento. E esses atributos distintivos, além de 
dizerem respeito a transformações ocorridas no plano da linguagem e método 
(discurso dos “modelos” e “cálculo” de correlações, respectivamente), também 
sugerem a ingerência da cena histórica como uma driving force às novas 
práticas (por sua vez, atestada pelo engajamento deliberado nas modernidades 
difundidas à época). No entanto, convém distinguir as feições que a mesma 
cena assume, a fim de, ponderando a influência de cada uma delas, exprimir 
juízo mais fidedigno. Mesmo porque o âmbito das discussões gerais sobre 
Ciência (sua filosofia e sua história) já prevê instâncias interpretativas que 
suscitam desacordos e desavenças (KUHN, 1996). 

Sabe-se que a tradição analítica no inquérito do pensamento científico, 
com preponderante representação na literatura anglo-saxônica e bastante 
tributária de Ludwig Wittgenstein (1889-1951), toma os discursos como 
enunciações cuja sintaxe detém uma sua particular estrutura lógica – passível, 
então, de sofrer decomposição para fins verificadores. Em contrapartida, a 
tradição histórica, inspirada grandemente em, por exemplo, Henri Poincaré 
(1854-1912) e Gaston Bachelard (1884-1962), depois em Michel Foucault (1926-
1984), e assentida na literatura francesa, os toma sob a forma de veículos 
sofisticados de um conjunto de valores – o qual seria, essencialmente, função 
do contexto (de época, de grupo) em que é forjado (BRENNER, 2006). 

Conseqüentemente, o próprio inquérito do pensamento geográfico 
não ignora essa aparente dessintonia nos modos de interpretar evoluções 
epistemológicas. Isto é, propicia a investigação dos elementos formais no 
discurso – o código lingüístico pretensamente diferencial das escolas –, na 
mesma medida em que estimula a avaliação de sua, por assim dizer, genealogia 
conjuntural. Dois ângulos que, entretanto, se conjugados numa mesma 
pesquisa, não precisam resultar em ambigüidade. A bem dizer, o ideal é que o 
intérprete dê conta de fazer convergirem os elementos lingüístico e 
conjuntural, como que viabilizando a um virtual futuro leitor a possibilidade 
dele mesmo enxergar os nexos prováveis entre as disposições terminológicas 
(vocabulares) e o painel episódico da ambiência histórica. Daí, em se tratando 
de escolas de pensamento geográfico, poderíamos estimar, numa simples 
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ilustração exemplificadora, o oportuno que seria a apresentação, combinada: 
1º) das características inerentes à forma como se conheciam os objetos 
geográficos durante a “Era de Ouro” (L’Âge d’Or, vigorante no período 1880-
1950), e 2º) dos fatores contextuais que, mais do que meros cenários apáticos, 
devam ter atuado como combustíveis à mobilização dos personagens. Estar-se-
ia, assim, deslindando a “Geografia Clássica” (GC): uma disciplina dos estudos 
monográficos, minuciosamente descritivos, inventariantes à exaustão, profusos 
nos termos literários ... e isso tudo numa época de valorização dos relatos 
empíricos, da razão indutivista, do enciclopedismo diletante. No final: ao 
mesmo tempo, um ângulo epistemológico a expor – no caso da GC, 
demonstrativo de uma linguagem de qualidade mais estética que propriamente 
funcional e/ou utilitária – e um ângulo historiográfico a revelar – no caso da GC, 
sugestivo de uma “circunstância-veículo”, promotora de certos 
condicionamentos. 

Para efeito de esclarecimento, entenda-se que a Era de Ouro, tendo 
significado um período em que – após já milenar tradição ocidental (grega, 
p.ex.) na produção de saberes geográficos (das narrativas épicas às cartografias 
estratégicas) – atingiu-se um razoável nível de cristalização de princípios e 
conceitos-chave e oficializou-se isso nas universidades e escolas de ensino 
primário e secundário, foi exemplarmente ressoada a partir do território 
francês (BERDOULAY, 2008; CLAVAL, 2008). Ali, celebrizou-se a figura de Paul 
Vidal de la Blache (1845-1918), vindo a consubstanciar-se a chamada escola 
“vidaliana” de Geografia. 

A seguir, precisaremos o advento especialmente da GTQ, demarcando 
época e enunciando as principais características partilhadas pelos “novos 
geógrafos”. E arremataremos essa comunicação discernindo duas espécies de 
condicionamento histórico (verificadas quando da assimilação do ideário 
teorético-quantitativista pelos brasileiros), questionando o suposto 
“conservadorismo” (sic) dos modernos expedientes metodológicos – 
recriminação dirigida à GTQ por seus algozes neomarxistas. 

CARACTERIZAÇÕES GERAIS 

Registros bibliográficos clássicos (que definem os marcos da tendência 
discursiva), tanto quanto a literatura consagrada a fazer sua historiografia, 
apontam: a New Geography teria instaurado a definitiva conciliação do discurso 
geográfico com assertivas a priori, hipóteses a serem testadas. Teria instituído o 
hábito de elaborar explanações a partir de modelo teórico – passível de 
replicação, portanto. É que a geografia praticada até os anos cinqüenta (e 
sessenta, no Brasil) mantivera-se fiel à tradição francesa, cujos vínculos com o 
positivismo clássico só podia engendrar uma maior predisposição a abordagens 
empiristas, a condutas pretendidas neutras e a procedimentos 
preferencialmente indutivos. Daí que, num fito confesso de contrapor todo 
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preceito derivado daquela geografia “tradicional”, os new geographers se 
alinharão a diferentes panoramas de pensamento, por sua vez articulados com 
também diferentes matrizes ou sistemas filosóficos. Logo, formarão 
agremiações epistemologicamente distintas (CHRISTOFOLETTI, 1982). 

Haverá, por exemplo, três escolas de pensamento frutos da objeção 
reformista; quais sejam: 1) a própria Geografia Teorética e Quantitativa, GTQ, 2) 
a “Geografia Crítico-Radical” (GCR), e 3) a “Geografia Humanística ou da 
Percepção” (GHP). E poderíamos qualificá-las aqui, lançando mão de cinco 
critérios elucidativos: a) teor das enunciações; b) epíteto espontaneamente 
deduzido; c) estigmas lingüísticos; d) fundação filosófica provável; e e) seqüela 
imprevista. Pelo teor descrevem-se as intenções e, por conseguinte, deduzem-
se os procedimentos em método. Pelo epíteto reduzem-se as intenções a um 
dado “rótulo” (contudo justo, não injurioso). Pelo estigma aponta-se o “dialeto” 
tornado oficial entre os praticantes (por vezes, inclusive, introduzindo certo 
elitismo ou deliberado hermetismo). Pela fundação indica-se o visível esteio de 
preceitos sobre o qual estariam assentadas as premissas científicas; trata-se, 
então, da sugestão de um link do tipo “filosofia–ciência”, sob a forma de um 
nexo “preceito–premissa”. Finalmente, pela seqüela alude-se a pelo menos um 
efeito (muitas vezes inopinado) do demasiadamente convicto emprego dos 
modelos e/ou técnicas; sendo que este efeito poria alvoroçados seus 
detratores, uma vez que significaria o advento de uma (enfim) fragilidade 
possível de delatar. 

(Na realidade, estes cinco parâmetros estabelecem uma tela que, 
apesar de bastante sinóptica, dá relevo ao aspecto epistemológico; isto é, 
sumariando a forma como o objeto geográfico passa a ser traduzido/conhecido 
– segundo, é claro, a específica proposta do paradigma em questão). Os 
critérios, neste sentido, dão o contorno qualificativo das escolas. Abreviam (e 
até omitem), decerto, minudências e detalhes, os quais, por exemplo, seriam 
possíveis de associar à micro-escala dos personagens (e suas interpretações 
pessoais, eventualmente muitíssimo particulares até) ou à macro-escala dos 
países (quando, então, modos de difusão de ideário das escolas poderiam ser 
flagrados, distintamente, em território canadense e francês, por exemplo). De 
qualquer maneira, entende-se ser razoável supor a validade daquele 
“contorno” – quer dizer, a despeito das previsíveis/prováveis variantes 
biográfica e nacional. E a suposição ampara-se no fato de que, apesar da 
manifestação de assimilações peculiares, emerge sempre um padrão 
suficientemente evidente, o qual generaliza/compatibiliza, numa espécie de 
“atrator”, toda versão paralela de um mesmo descontentamento conflagrado. 
(Aliás, a existência mesma das leituras “privativas”, quer na escala dos autores, 
quer na dos países, parece-nos, já dá a entender que haveria de fato certa 
“autonomia” dos ideários – empregados tecnicamente, defendidos 
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apaixonadamente – com relação a um contexto histórico geral, simultâneo para 
os personagens e suas nações.). 

Voltando às escolas e aos critérios, seguindo a ordem supracitada, 
teríamos, primeiro com respeito à GTQ, as seguintes qualidades: 

TEOR (1a) – geografia interessada em modelos sistêmicos e de 
otimização espacial, muitos dos quais analogias ou tomadas de empréstimo 
junto à Economia e às ciências “duras”, naturais e exatas (teoria 
termodinâmica, cálculos probabilísticos, etc.); 

EPÍTETO (1b) – dita “tecnicista”, por efeito do desejo de um ar 
sobretudo “profissional”, sem parcialidade (então é o geógrafo “objetivo”, 
movido por questões práticas); 

ESTIGMA (1c) – contumaz usuária de conceitos sintomáticos, tal como 
o de pattern; ou seja, expressões (e alguns diriam “chavões”) denotadoras do 
esforço pela sistematização vocabular (system, model, planning, spatial 
organization, cluster analysis, etc.); 

FUNDAÇÃO (1d) – associável ao neopositivismo, dado o amplo recurso 
à análise lógica via matemáticas ; recurso este também atestado pela leitura de 
autores emblemáticos, tais como Ernst Nagel (1901-1985), Karl R. Popper 
(1902-1994) e Carl G. Hempel (1905-1997) (agindo estão os preceitos do rigor 
lingüístico, do verificacionismo, do dedutivismo, da matematização); e 

SEQÜELA (1e) – geografia, todavia, crente por demais na racionalidade 
da ação humana no espaço; este revés, por sinal, evidenciando que um dos 
principais calcanhares-de-aquiles da escola teria sido o fato dos argumentos 
derivantes restarem reféns de premissas generalizadoras, talvez, em excesso (o 
homo oeconomicus figurando como um caso e efeito emblemáticos da 
assimilação da Economia Neoclássica e sua econometria estatística). 

Já quanto à GCR, temos: 
TEOR (2a) – geografia impelida aos modelos denunciadores de uma 

“lógica contraditória”; lógica identificada com um modo de produção que 
conserva iniqüidades e difunde injustiças (teoria da dependência, sistema-
mundo, relação capital-trabalho, etc.); 

EPÍTETO (2b) – “radicalista”, porque pretendendo chegar à raiz 
explicativa mais profunda das desigualdades (é o geógrafo “militante”, ativista 
na causa de denunciar os interesses nefastos, ocultados nos processos 
supostamente naturais); 

ESTIGMA (2c) – uso, por exemplo, da figura do establishment, como a 
tradução de um drama hediondo, arraigado nas muitas instâncias da vida social 
(“acessibilidade restrita”, “desenvolvimento desigual”, “injustiça espacial”, 
“pobreza urbana”, etc.); 

FUNDAÇÃO (2d) – alicerce neomarxista, com corrente leitura de 
autores da Escola de Frankfurt, como Max Horkheimer (1895-1973), Theodor 
Adorno (1903-1969) e Jürgen Habermas (1929-) (incrustadas nas entrelinhas 
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estão as teses antipositivistas do materialismo histórico, da lógica dialética, da 
luta de classes); e 

SEQÜELA (2e) – geografia, no entanto, caindo na armadilha da 
substituição de um tipo de determinismo por outro; noutras palavras, a 
afirmação de um comando político e de um controle econômico, em vez de um 
regramento “natural”, de ordem bio-psicológica (a tese do materialismo 
histórico e dialético assinalando o caráter reducionista também contido nos 
postulados, digamos, “sócio-cêntricos”). 

E, por fim, como distintivos da GHP, teríamos: 
TEOR (3a) – geografia atraída pelas perspectivas psíquica e imaterial da 

experiência humana no espaço; portanto, uma escola aproximada das ciências 
cognitivas e suas contribuições teóricas (teoria da representação, do vivido, da 
afetividade, etc.); 

EPÍTETO (3b) – “lírica”, uma vez que priorizando as narrativas e os 
pensamentos dirigidos ao ambiente; pensamentos construídos, por exemplo, à 
base de reminiscências pessoais (é o geógrafo “psicanalista”, aferidor das 
representações subjetivas do espaço; mais do que de suas componentes 
biofísicas, geométricas ou meramente produtivistas); 

ESTIGMA (3c) – aplicação de conceitos como o de lifeworld, na 
intenção de definir que, nos estudos de espaço, são preferenciais as escalas de 
abordagem que se remetam à sua vivência cultural, estética ou espiritual 
(“topofobia”, placelessness, “lugar íntimo”, espace vécu, etc.); 

FUNDAÇÃO (3d) – flerte com a fenomenologia, indicado pela leitura de 
obras de autores tais como Edmund Husserl (1859-1938), G. Bachelard e 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) (bem explícitas nos textos estão as 
noções-chave de percepção e de intencionalidade da consciência); e 

SEQÜELA (3e) – geografia, por outro lado, não se esforçando para 
superar as escalas restritas do indivíduo e do lugar (aqui, os dois 
enquadramentos a princípio limitadores de um raciocínio replicador de 
tendências; conseqüentemente, mais favorável ao juízo idiográfico e menos ao 
nomotético). 

DIAGNÓSTICOS E DISCUSSÃO 

Matéria eleita em nossas pesquisas desde o Mestrado, a GTQ, 
especialmente, parece possuir ao menos quatro características gerais que 
ajudariam a afiançar aquela hipótese de uma particular fundação filosófica sob 
si (“critério d”); o positivismo lógico. Os elos de correspondência entre discurso 
geográfico e sistema filosófico definiriam uma função injetora provável. E 
embora não se deva suprimir a conjectura de que as escolas estejam antes 
erguidas sobre fundações múltiplas, é plausível sustentar que a estrutura do 
discurso “TQ” apresenta razoável grau de conexidade com os atributos mais 
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enfáticos do neopositivismo. No mínimo uma “correspondência”, e verificada 
nos seguintes quatro pares de “Atributo  Características”: 

1º) Enunciado Protocolar  Modelagens Teóricas. Aqui, pelo menos a 
idéia geral que paira sobre a concepção dos Protokollsätze – notabilizados pelo 
Círculo de Viena, mas recebendo denominações alternativas segundo autor 
(elementary propositions em L. Wittgenstein, atomic propositions em B. Russell, 
protocol statements em O. Neurath) – seria possível de identificar também 
numa das novas práticas intelectuais do “novo geógrafo”; a operação dedutiva 
via protótipo teórico. É que um espírito mais sistemático nunca fora incentivado 
no campo, e a ponto, por isso, de não ser de modo algum estimulada a dedução 
de que certas manifestações (muito embora testemunhadas localmente) bem 
poderiam se replicar (desde que “reencontrando-se” os nexos causais 
prováveis) em variados sítios. Trata-se, então, do novo espírito (hipotético-
dedutivo) possível de notar no apriorismo incontestavelmente inerente às 
construções teórico-abstratas destinadas a definir o design funcional geral das 
“organizações espaciais” (estas, o novo objeto – agora melhor sistematizado – 
da, enfim, “ciência geográfica”) (CHRISTOFOLETTI, 1976). 

2º) Preceito Fisicalista  Padrões Analógicos. Aqui, temos outra 
característica bastante intrínseca aos novos expedientes metodológicos. Porque 
no juízo do “geógrafo teorético” tomar como exemplo a seguir os feitos teórico-
conceituais conquistados noutras jurisdições disciplinares, redundou na 
transposição (por vezes, nem tão cuidadosa) de modelos interpretativos que 
falavam de fenômenos correlatos. A analogia, por decorrência, significava uma 
franca ambição de também jogar os nobres papéis da explanação e previsão – e 
sendo, se possível, bem-sucedido nesses diagnósticos e prognósticos. Dentre os 
modelos tomados de empréstimo, havia os que nitidamente apontavam a 
aquiescência de um paralelismo físico-social. O uso direto de teorias físicas 
(gravitacionais, termodinâmicas, etc.) ou “indireto” (quando apenas inspirado 
em modelos sobre processos de ordem naturalista – caso das abordagens 
epidemiológicas, p.ex.) evidenciaram este aspecto neopositivista. 

3º) Ordem Lingüística  Teorias Sistêmicas. O austero compromisso 
com uma linguagem depurada de quaisquer resquícios metafísicos, bem como 
livre de ambigüidade e demais acidentes ou imprecisões terminológicas, 
verificou-se também na nova geographic reason. E este compromisso percebeu-
se tão logo (por influência, sem dúvida, de ideário estruturalista), o geógrafo 
passou a incorporar o pensamento sistêmico – sendo que, mais precisamente, 
sua tradução formal via teoria dos sistemas gerais. Logo, a consideração da 
realidade em termos de fluxos, circuitos e encadeamentos (tanto materiais, 
quanto energéticos) conferiram ao objeto geográfico uma identidade 
essencialmente complexa, posto que forçosamente explanável à luz da noção 
de que ele só poderia ser tratado no nível das interdependências e relações 
recíprocas. Assim, estabeleciam-se, nesses termos, análises mais normativas; 
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enquadrando o funcionamento do real em esquemas teóricos supositivos de 
ordem (ainda que, é claro, alguns deles subscrevessem processos mais caóticos 
que determinísticos). E: 

4º) Estruturação Matemática  Processamentos 
Estatísticos.Igualmente relacionado com as questões do rigor e da neutralidade 
lingüísticos, o preceito neopositivista do “matematicismo” (no sentido de uma 
tradução prioritária em termos lógico-simbólicos) incidiu na GTQ. No caso, a 
isto se pôde explicitamente assistir quando da mobilização dos geógrafos para o 
aprendizado das modernas técnicas de tratamento quantitativo de dados. (No 
Brasil, organizaram-se cursos, convidaram-se professores estrangeiros para 
instruções iniciáticas, e os programas universitários acabaram sendo 
repensados no aspecto da formação em aparatos operacionais de pesquisa.). 

BRASIL, INCORPORAÇÕES E REAÇÕES INDÍGENAS 

Uma Nova Geografia, subversora do tradicionalismo discursivo até 
então vigorante, começa a se instaurar tão logo se tornam freqüentes as 
reivindicações de um papel veementemente utilitário para as pesquisas 
geográficas. Data dos anos cinqüenta e sessenta a publicação dos registros 
textuais mais enfáticos (SCHAEFER, 1953; BURTON, 1963). É que a herança 
francesa, disseminada em vários continentes pela obra de pós-vidalianos, 
cristalizara por longo período (1910-1960, pelo menos) o hábito de explanar 
sobre a ocupação econômica do espaço por meio de linguagem eminentemente 
descritiva, e como um produto de observação direta e reflexão indutiva – 
ambas baseadas nas excursões a campo. O saldo epistemológico dessa 
Geografia “clássica” foi a conjectura (direta ou indiretamente defendida), 
segundo a qual as paisagens testemunhadas seriam combinações fisionômicas 
únicas, excepcionais; quer dizer, jamais se replicariam noutros lugares. 

Sendo assim, a Theoretical Geography representou, também em 
território brasileiro, o desconcerto de uma ordem vigente, porquanto anunciava 
a possibilidade de substituir o paradigma da singularidade fenomênica 
(uniqueness) pela noção geral de modelo teórico (pattern). Para tal, nas vezes 
de instrumental acessório ao novo hábito, seriam muito empregadas por nossos 
geógrafos as teorias sistêmicas e as técnicas de processamento estatístico. As 
primeiras, oportunizando a substituição do conceito tradicional de paisagem 
(meramente “pictórico”, apático) pelo de “organização espacial”, insinuante da 
ocorrência de processos gerais e, por conseguinte, de formas potencialmente 
reincidentes; enquanto as segundas, justamente operacionalizando o cálculo da 
estimativa dessas reincidências, bem como (conforme percepção do eventual 
usuário) corrigindo “desvios”, entendidos como demasiado aleatórios. No 
Brasil, esses foram instrumentos abstratos convenientes, de fato, a uma 
concepção hierárquica dos espaços econômicos. E por intermédio deles 
propuseram-se modelos de organização regional, sugerindo operação de lógicas 
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quase “mecânicas” por trás das distribuições espaciais e das teias de relação 
entre indústrias, metrópoles e estabelecimentos agrícolas. 

A proposta foi renovadora no sentido de que redundou no 
municiamento do geógrafo brasileiro; profissional que podia enfim diagnosticar 
o estado presente das formas, sugerir readequações e até prever processos 
futuros. Não por acaso, ele, assim que devidamente instruído do novo 
ferramental, logo foi convocado a desempenhar funções técnicas junto a 
esferas governamentais de planejamento. Estamos nos referindo aqui à cena 
político-científica brasileira dos anos setenta, principalmente. 

Contudo, no mundo, passada década e meia de alvoroço e razoável 
propagação (entre 1958 e 1972), e no Brasil, um decênio de experimentações e 
apologias (entre 1968 e 1978), as fissuras no edifício começam a denunciar a 
fragilidade do projeto. Apareceriam textos críticos, de alinhamento neomarxista 
(HURST, 1973; SANTOS, 1978; SLATER, 1978; MORAES, 1981; MOREIRA, 1982), 
reprovando o fato dessa renovação, “na verdade”, manter oculta a realidade 
contraditória daquelas formas e distribuições – as quais, em essência, 
denunciariam a recorrência de fenômenos de desigualdade. O supracitado 
“instrumental acessório” teria desempenhado o papel de aparelho-mor de uma 
Geografia que pactuara com a injustiça espacial. Pelo juízo dos alinhados com a 
GCR, tanto a validação discursiva dos princípios gerais, quanto a prática de 
quantificar seus efeitos espaciais (a polarização de centros urbanos, as redes 
hierarquizadas) continham um significado ideológico. Serviam, por exemplo, à 
causa de corporações financeiras; ou, à lógica de otimização capitalista – que 
tenderia a render repercussões espaciais dos mencionados fenômenos 
(periferização urbana, inacessibilidade aos serviços, etc.). 

Mas numa perspectiva contestatória e a posteriori, houve também, a 
exemplo de ensaios rememorativos anglo-saxônicos, literatura nacional em que 
se identificam argumentos aclaradores (CERON; GERARDI, 1979; FAISSOL, 1987; 
1989). Por exemplo, o que sustenta que o enquadramento histórico dos 
câmbios paradigmáticos, conquanto inequívoco, não se reduz a um 
determinismo de ideologia e/ou classe. Neste sentido, a opção pelo recurso 
técnico ou diretriz teórica não seria fatalmente induzida por eventuais 
convicções políticas do pesquisador-usuário. (Por mais que seu sistema de 
valores deva, muito provavelmente, também predispô-lo às inclinações de 
ordem intelectual.). Em outras palavras, o condicionamento histórico atuaria 
como força-motriz que os impele (“câmbios” e “opções”) desde escalas 
diferentes. Pelo menos estas: escala das demandas institucionais (falamos da 
ambiência sócio-econômica) e escala da publicidade científica (ambiência 
acadêmica, sobretudo). 

No Brasil, o segundo recorte escalar parece ilustrar os episódios – não 
menos significativos, pelo tanto de subjetividade que encerram – de 
entusiasmo e comoção intelectual. Porque com respeito a essas sensibilidades, 
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os alinhamentos teórico-metodológicos parecem ter se dado conforme os 
livros-texto, artigos de revista e conclaves científicos fizeram a aspersão 
gradativa (e contingente!) das novidades conceitual e técnica. Era o contexto se 
fazendo veicular por meio dos protocolos tipicamente acadêmicos; e 
congregando (também segundo os ritos do acaso) virtuais simpatizantes. Há, 
inclusive, narrativas de compatrícios que, por exemplo, num tom 
autobiográfico, revelam uma pessoal tomada de conhecimento através de 
encontros casuais de obras de recentíssima edição, durante inspeções 
corriqueiras junto a prateleiras de bibliotecas universitárias (CHRISTOFOLETTI, 
1992). 

Já a primeira escala exemplifica a moção causada pela ótica dos 
tomadores de decisão; guiados, de praxe, pelo raciocínio lógico da eficiência. 
Deste modo, e no Brasil não menos, o recorte se exprimiu pelo encontro 
próspero entre a finalidade prática (esquematizada em “projetos”) e o arsenal 
técnico-tecnológico que terminou a auxiliando nos planos e/ou execuções.Era, 
agora, o contexto se expressando pelo acordo entre as práticas político-
administrativas e os métodos gestados em universidades ou instituições 
(semi)autárquicas de pesquisa. 

Na ocorrência brasileira da GTQ, identifica-se a manifestação dessas 
duas espécies de condicionamento contextual. E isso porque, ademais, houve 
dois epicentros domésticos, a partir dos quais os ideários e práticas teorético-
quantitativistas se difundiram: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(na capital do Rio de Janeiro) e a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Rio Claro (cidade do interior do estado de São Paulo). No primeiro, associada 
às preocupações pragmáticas do planejamento do desenvolvimento e da 
regionalização, a Geografia Teorética e Quantitativa foi um exercício 
principalmente orientado por circunstâncias requerentes de meios mais 
performáticos para descrever/projetar a espacialização das dinâmicas 
econômicas (tornadas intrincadas, desde os anos sessenta). Destacaram-se em 
seu quadro de pesquisadores: Speridião Faissol, Pedro P. Geiger, Roberto L. 
Correa, Marilia V. Galvão e Fany R. Davidovich – tendo predominado os estudos 
urbano-regionais (DAVIDOVICH, 1969; FAISSOL; GALVÃO; GEIGER, 1975). Poder-
se-ia afirmar, portanto, que no Rio de Janeiro predominaram os estudos 
aplicados com intenções imediata ou emergencialmente práticas. Decerto, 
estudos muitíssimo condicionados pelas requisições atreladas a políticas de 
governo. 

No segundo epicentro, por sua vez, o condicionamento contextual 
esteve relacionado à sintonia e engajamento com a vanguarda científica. 
Conseqüentemente, no interior paulista a GTQ teria se formado mais como uma 
tendência à atualização de conceitos e métodos – e dentro de um espectro de 
posturas que pode ter ido de um simples exercício diletante até incorporações 
com efetivo interesse aos estudos de fito pragmático. Portanto, o fator histórico 
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respondeu ali pela mudança sobretudo lingüística ... fator travestido de uma 
conjuntura particular (a cena científica mundial, proliferativa dos novos 
paradigmas) e veiculado por um transporte tipicamente congregante (o 
repertório bibliográfico, fomentador dos iminentes consensos). Destacaram-se 
em Rio Claro: José Alexandre F. Diniz, Antonio O. Ceron, Antonio Christofoletti, 
Lívia de Oliveira e Lucia Helena de O. Gerardi – com o notável predomínio dos 
estudos agrários e sobre formas de relevo (CERON; DINIZ, 1970; 
CHRISTOFOLETTI, 1973). 

CONCLUSÕES 

A bem dizer, os novos geógrafos só puderam exercitar a disciplina em 
sua versão (tornada) utilitária, na medida em que uma linguagem toda 
especializada – sistêmica e quantificadora – contrastou com os métodos 
outrora prevalecentes (tal como o verbalismo eloqüente, muito pouco 
favorecedor às intervenções). Todavia, a clara transformação dos instrumentos 
deveu-se antes ao fato dos mesmos serem produtos que se deixam condicionar 
pelo “continente”, que são as épocas. Logo, haveria (como, de resto, em todo 
campo do saber) uma sociologia do conhecimento geográfico. Os signatários da 
GTQ teriam, por isso, desempenhado uma função intelectual bem concertada 
aos pleitos manifestos no contexto – demandas de caráter “eficientista”, 
especialmente. 

Por outro lado (indício possível de verificar no exemplar caso 
brasileiro), esse ajuste às circunstâncias não quererá significar sempre um 
acoplamento aferrado dos discursos e práticas aos interesses de poucos grupos 
privilegiados – assertiva na qual insistiram/insistem boa parte dos censores 
alinhados com o neomarxismo. Em vez de cooptação, entendemos que o uso de 
novas linguagens e a propaganda dos procedimentos a elas concernentes 
devam, na verdade, refletir a consonância (inopinada!) do instrumental técnico 
concebido junto aos recintos de pesquisa, com as pretensões concretas, 
absolutamente previsíveis em quaisquer esferas executivas. Isso quando não 
refletem a mera (mas emocionante) “descoberta” dos mesmos instrumentos 
por espíritos intelectualmente inquietos. 

A história “quis” que a GTQ tivesse conquistado a audiência brasileira 
num momento em que se vivia regime político de corte autoritário: as ditaduras 
militares, vigentes entre 1964 e 1985. A historiografia oficial, por seu próprio 
alinhamento ideológico, lamentavelmente, estigmatizou a escola em sua versão 
nacional. Não fez esforço para deduzir que, se tivesse prosperado um regime de 
corte, digamos, mais à esquerda (por exemplo, se não deposto o governo de 
João Goulart), o fazer geográfico, ainda assim, nesta bem outra circunstância 
histórica, não teria prescindido dos ganhos epistemológicos que a filosofia da 
ciência geográfica ventilava mundo afora. 
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Os personagens envolvidos promoveriam as mesmas conseqüências. 
Nas universidades, os intelectuais curiosos absorveriam as novidades de 
qualquer maneira. E em Brasília, o quadro técnico-científico do governo, com a 
mesma eficiente presteza, iria servi-lo sob a forma de teorias e cálculos. 
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