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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre as bases da Ilustração com que passaram os professores de
Química que exerceram atividades docentes na Escola de Cirurgia da Bahia. O recorte temporário para a
investigação da Ilustração dos sujeitos para o ensino de Química inicia-se no ano de 1772, quando foram
realizadas as reformas pombalinas para o ensino da nação, ao ano de 1817 quando inaugura a cadeira de
Química na Escola de Cirurgia da Bahia. A fundamentação teórica será tratada pelos estudos de DIAS
(2005) e RAMANELLI (2008) que trataram das questões a cerca da Ilustração e, BURKE (2006) quanto ao
entendimento de cultura e hibridização cultural. Por fim, consideramos que as bases do entendimento
desta Ilustração foi caracterizada como uma fusão de ordenamentos culturais que possibilitaram o
entendimento da história da educação da ciência Química no período colonial.

Palavras-chave: História da Educação – Ilustração – Ensino de Química.

ABSTRACT

This work aims to reflect on the foundations of the Enlightenment that passed the Chemistry teachers who
exercised teaching activities in the School of Surgery, Bahia. The temporary cut to research the subject of
illustration for teaching chemistry begins in the year 1772, when we were done for the reforms of Pombal
teaching the nation, to the year 1817 when inaugurates the chair of Chemistry in the School of Surgery
Bahia. The theoretical studies will be treated by DAYS (2005) and RAMANELLI (2008) that addressed
issues about the Enlightenment and Burke (2006) as to the understanding of culture and cultural
hybridization. Finally, we consider the foundation of the understanding of this illustration was characterized
as a fusion of cultural orderings that allows the understanding of the history of science education in
Chemistry colonial period.

Keywords: History of Education - Illustration - Chemistry Teaching.

Introdução

Os processos formativos de professores do período colonial brasileiro para os estudos superiores são
tratados a partir do entendimento sobre Ilustração. Esta categoria fundamental de análise nos direciona a
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pensar, também, nos acontecimentos da constituição de uma cultura científica no Brasil, a qual foi
construída por muitos sujeitos que buscou no exterior, uma formação que os garantiu estar Ilustrados por
um espírito progressista e modernizador.

Esta nova geração de intelectuais tratou de desenvolver atividades científicas consideradas como uma
relação íntima com a ciência. Esta medida relacional é chave para a construção de atividades dos sujeitos
que produziram, aplicaram e difundiram o conhecimento em atividades de ensino superior.

Para Dias (2005), a Ilustração foi um processo de formação cultural científica que garantiu a construção de
uma mentalidade por um prisma cosmopolita. Os sujeitos envolvidos nesta ‘trama’ foram iniciados a
produzirem trabalhos documentais em viagens-naturalistas, colecionaram materiais empíricos
(matéria-prima da biodiversidade) e, destes empreendimentos, os seus estudos tiveram impressões
científicas no desenvolvimento social e do ensino das ciências, entre elas, a Química.

Estas ideias de construção social e educacional a que os intelectuais organizaram no processo de
Ilustração foram impulsionadas pelo movimento iluminista que, em certa medida, entenderam que a
prática científica poderia modificar o cenário e a mentalidade de seus conterrâneos que viviam em um
lento desenvolvimento diante dos progressos sociais e das instituições científicas da Europa.

Seria este o perfil social, segundo Oliveira (2005, p.25) diz ser a característica da História da Ciência
Brasileira do século XIX. Para ela, a História da Ciência, deve ser entendida como “a história de um
progresso, a do conhecimento científico”. Nesta perspectiva de progresso e cientificismo que se acham
imersa a sociedade, o conhecimento que media as ações práticas e teóricas para um fim daquele universo
coletivo nos leva a tratar este evento como um movimento de jogo de poder.

[...] Cada vez mais o homem – ou então a sociedade por ele constituída com toda
a sua trama de poderes – tem sob seu domínio maiores, mais elaborados e mais
precisas informações sobre as propriedades da natureza. Manipula-se e, devido
ao jogo do poder, há uma tendência em colocá-las em consonância com os
interesses das classes prevalecentes do todo o social. Por esse motivo,
considerando os conflitos de interesses e por outras razões estritas à produção
científica, verifica-se não se tratar de um acúmulo de conhecimento que se dá de
forma linear, contínua e harmônica [...] (Oliveira, 2005, p.25)

O poder político com que o conhecimento garantiria e aliado a um desejo de transformação no cenário
social são os blocos de entendimento de uma cultura acadêmica do período moderno que tratou de formar
jovens estudantes brasileiros. Por outro lado, os interesses pessoais também estavam presentes no
processo de Ilustração, como discutem os estudiosos Dias (2005) e Raminelli (2008), são estes elementos
intrínsecos para o entendimento formativo dos intelectuais brasileiros que buscaram em outras fronteiras
suas titulações.

Os jovens brasileiros foram, nas palavras de Maria Odília (2005), “ciosos” em garantir benefícios e
privilégios através de acúmulos de seus feitos. Esta tendência, explica a estudiosa, deveu-se a “influência
de uma corrente de pensamento diretamente filiada a Voltare e aos enciclopedistas franceses e que
desempenharia papel histórico decisivo no estabelecimento de relações pragmáticas entre os intelectuais e
a sociedade” (p.41)

Nos espaços de Ilustração e a prática desta formação, consideramos que os sujeitos construíram em suas
múltiplas atividades educacionais, sociais e políticas uma cultura científica que se desdobra diante dos
limites que a sociedade apresentou. Mesmo que possua elementos próprios no executar de suas práticas,
ela, também, estará impregnada de influências externas que, nos caberia tratar de hibridismo cultural o
surgimento de novos conhecimentos.

Pág.2/7



Segundo Oliveira

De forma bem ampla, pode-se dizer que toda sociedade possui uma cultura
científica, seja ela autóctone ou em sua grande parte importada. Na verdade ela
nunca é exclusivamente isenta de influências externa, ou então, exclusivamente
importada. A própria difusão de saberes externos em sociedades inicialmente
alheias à produção original dos saberes científicos, cria, literalmente, as condições
de emergência, cedo ou tarde, de saberes originais [...] (2005, p.29)

Tanto no processo de Ilustração quanto na atuação dos sujeitos instruídos, as suas contribuições podem
ser entendidas como produtos híbridos culturais. Estes resultados podem ser o apoio do Estado, o
envolvimento do público social e intelectual, o comprometimento do Ilustrado e sua qualidade de
produção, as vias de publicação de matérias e atendimento de suas determinações, a qualidade do ensino
e as questões socioeconômicas podem, em medidas contextuais, decidir o perfil da nação e de sua história
científica.

O entendimento desta Ilustração perpassa sobre a questão de cultura que, segundo o historiador inglês
Peter Burke (2006, p.16), conceitua “em um sentido razoavelmente amplo de forma a incluir atitudes,
mentalidades e valores e suas expressões, concretizações ou simbolizações em artefatos, práticas e
representações”.

Esta será uma medida que nos fará pensar sobre a questão de hibridização da cultura no processo de
Ilustração de professores de Química do Brasil. Ou seja, esta formação recebeu influência francesa, a
cultura de experienciar por meio de viagens e das práticas desenvolvidas em circunstâncias contextuais
em colônias portuguesas. Tais contribuições nas práticas de ensino dos Ilustrados são impossíveis de se
distinguir o momento em que ‘começam’ e ‘terminam as contribuições francesas, portuguesas ou
brasileiras nos atos dos sujeitos envolvidos no fenômeno.

Comparativamente, os ‘empréstimos’ que cada localidade ofereceu a realidade do ensino, prática e
atuação dos sujeitos Ilustrados merecem ser entendidos como encontro cultual que, segundo Burke
(2006) podem ser considerados como momentos de adaptação que impulsionam a criatividade dos
sujeitos a produzir novas práticas, artefatos, representações simbólicas de forma situada, isto é, os seus
significados são correspondidos por uma “posição social” e de “condicionamento histórico”.

Este mesmo autor, nos alerta para a não utilização do termo de ‘hibridismo cultural’ em sujeitos, uma vez
que, a expressão está relacionada aos produtos culturais que fundiram de culturas distintas a partir de
uma “acomodação” ou “apropriação” feitas pelos agentes. Este evento de recepção de cultura e criação de
novas formas de cultura (híbrida), o autor irá denominar de ‘traduções culturais’ que corresponde a uma
descrição do “mecanismo por meio do quais os encontros culturais produzem formas novas e híbridas”.
(BURKE, 2006, p.55)

Os primeiros passos do conhecimento Químico na Universidade de Coimbra

O conhecimento do inicio do ensino de Química têm seus primeiros vestígios nas descrições que os
naturalistas-viajantes faziam sobre a biodiversidade do território explorado. Os seus relatos inferiam sobre
as riquezas naturais e minerais, as quais muito serviram para os mercados medicinal, comercial e entre
outros que significaram na transformação de um conhecimento como modo de desenvolvimento
econômico, social e cultural.

A História Natural foi deste modo, se constituindo como campo científico, em Portugal, a partir das
deliberações legais do ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como “marquês de Pombal
(1770)”, em 1772, por ocasião da “reforma dos estudos superiores” que “distribui a Universidade de
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Coimbra por seis Faculdades: Teologia, Cânones, Leis, Medicina, Matemática e Filosofia” (CARVALHO,
2001, p.469).

Neste contexto de reforma do ensino, o qual representou banir os métodos de instrução dos Jesuítas, o
curso de Medicina foi o marco do conhecimento científico Químico no currículo como parte integrante do
curso preparatório que, teria duração de três anos, enquanto que o curso médico seria de cinco anos.

Na disposição deste curso preparatório, a História Natural faria parte do primeiro ano de estudos dos
jovens ingressantes em medicina que teriam idade de 18 anos e a oportunidade de acrescentar mais um
ano de estudos para adquirirem o grau de licenciados ou doutores ouvindo as lições dos 3º e 4º anos, em
que teriam as seguintes cadeiras:

3º ano – Instituições Médicas (Medicina Teórica, Fisiologia, Patologia, Semiologia,
Higiene e Terapêutica, com aulas práticas no hospital).

4º ano – Aforismo, de Hipócrates e Boerhaave. Aulas práticas no hospital.
(CARVALHO, 2001, p.475)

Nesta cadeira de História Natural, faz-se referência ao professor Domingos Vandelli (1730-1816),
“naturalista italiano, originário da cidade de Pádua” que instituiu as primeiras lições de química. Este
distinto intelectual foi durante a segunda metade dos anos setencentistas, um importante articulador
científico internacional que tornou os estudos em Portugal conectado com outras instituições e
personalidades da ciência na Europa. (FARIAS, 2010)

Além destas colaborações, o professor Domingos Vandelli foi responsável pela elaboração do corpo dos
estudos químicos nos cursos de Filosofia e na cadeira de História Natural do curso de Medicina,
organização de museus e na preparação de estudantes que viriam a realizar atividades naturalista em
missões ultramarinas.

As investidas ultramarinas serviam ao estado português como uma estratégia tanto do ponto de vista
científico de acúmulo de conhecimento, os quais podiam ser vistos nos museus naturais, quanto do viés
político, pois seria das informações dos ilustrados que o governo tinha a capacidade de domínio, controle e
reconhecimento de suas terras coloniais.

Esta relação do estado e naturalistas foi reconhecido como um ‘contrato’ de patronagem, ou seja, ao passo
que o estado português os instruía como profissionais naturalistas para fins científicos e político, os
vassalos teriam em contrapartida benefícios de ordem econômica, prestígio social através condecorações,
possibilidades de ocupar cargos na administração pública das colônias e privilégios em isenções de
impostos. (RAMINELLI, 2008, p. 137)

Com a saída do marquês de Pombal do cargo de ministro de Portugal, o primeiro projeto para a instrução
de estudos foi desenvolvido em 1799, por Francisco de Borja Gastão Stockler, “personalidade que viria a
assumir grande relevo na vida política portuguesa das primeiras décadas do século XIX, alta patente
militar, lente de Matemática na Academia Real as Marinha, sócio e secretário da Academia das Ciências de
Lisboa, homem de letras e político ativo”. (CARVALHO, 2001, p.507)

O plano de Stockler, no que diz respeito as instruções aos estudos superiores, tratou em discutir que a
“Universidade de Coimbra não forma o número suficiente de médicos de que a nação precisa” precisando
desta forma absorver um número maior de profissionais. Não obstante, este projeto ousado que superaria
o anterior ditado pelo Marquês de Pombal, o projeto determinava que a execução dos estudos superiores
não estaria sobre as rédeas do Estado, mas “só uma corporação de homens eminentes estaria em
condições de o fazer, e essa corporação só poderia se a Academia das Ciências de Lisboa” (idem, p.511)
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Seria, então, um projeto de perspectivas avançada e revolucionária, o que contrariou o relator, Ribeiro
Sanches, que seguia uma postura política conservadora que respondeu ser inviável a execução do Projeto
para os planos de instrução superior e demais graus de ensino. A sua justificativa foi afirmar que a nação
não havia conseguido desenvolver os planos de estudos das escolas menores para então pensar nas
instruções de outros graus e, não obstante, preocupou-se porque o projeto que visava dar maior
visibilidade ao corpus de estudos sobre a ciência, deixaria de enfatizar a moral religiosa para aplaudir a
moral civil. (CARVALHO, 2001, p.512).

A cadeira de Química na Escola de Cirurgia da Bahia

No contexto brasileiro, o “sistema cultural” foi voltado para a formação de “sacerdotes, letrados e eruditos
e que, desenvolvendo-se na sua órbita autônoma, resistia à poderosa atração dos métodos dos novos e
das tendências progressivas que agitavam o mundo civilizado”. Neste terreno, é possível entender que a
cultura científica teria mínimas chances de penetração para então oferecer a sociedade alavanques
educacionais, econômicos e políticos. (AZEVEDO, 1963, p.372)

Por ocasião da vinda da Família Real ao Brasil, D. João VI criou importantes instituições científicas em que
a Química foi figurada por um lado como “atividade suplementar em laboratórios analíticos existentes ou
como disciplina dos cursos de Medicina, Engenharia e, mais tarde, Farmácia”. Nos limites de um ensino
estruturado em instituições de estudos superiores e transmitido através de materiais impressos, como por
exemplo, compêndio, os cursos de medicina, em especial, foram os que melhores evoluíram a relação
ensino-aprendizagem na formação de profissionais. (MATHIAS (1979, p.101)

Entre as instituições científicas criadas, a Escola de Cirurgia da Bahia que, fundada a partir da “Carta Régia
de 18 de fevereiro de 1808”, significou um pólo científico para a Ilustração de profissionais na medicina.
Este eco de cientificismo apresentou a cadeira de Química com a função de instruir os alunos ao
entendimento sócio-comercial e industrial dos produtos naturais e minerais.

Para tanto, o ensino de Química foi pautado nas raízes do conhecimento científico francês e, utilizando a
obra de “La Philosophie Chimique” do filósofo Antonie François de Fourcroy, traduzida para o português em
1801 por Manuel Joaquim Henrique de Paiva, deveriam os lentes construir seus compêndios a serem
utilizados em suas respectivas aulas. (CARRARA JR, 1996).

Por esta estrutura, a cadeira de Química foi inaugurada no ano de 1817 e regida pelo português Sebastião
Navarro de Andrade que possuía formação de doutor pela Universidade de Coimbra. Na abertura deste
ensino através da Carta Régia de 28 de janeiro de 1817, a ciência Química foi conduzida por Instruções
Provisórias em que estava previsto as seguintes orientações para o Lente:

[...] ensinará a theoria chimica em geral: depois “passará às applicações desta
tão interessante sciencia às differentes artes e ramos de industria. Fará todas as
experiências e analyses que forem necessárias, procurando dar aos seus
discípulos toda agilidade e pericia na pratica das operações chimicas, tendo
somente em vista nas suas lições theoricas e praticas tudo quanto for relativo á
pharmacia, agricultura, tinturaria,manufactura de assucar, e á extração não só
das substancias salinas de que se possam colher utilidade, mas também dos
óleos, betumes, resina e gomma. Dará lições praticas de docimasticas, e
explicará as differentes construcções dos fornos de diversas espécies, tendo
particular attenção ao trabalho das minas d ferro, e de outros metaes, de que
abunda o Reino do Brasil, para que possam ser utilmente aproveitados. No tempo
das férias observará com seus discípulos os terrenos visinhos da Cidade da Bahia
para lhes explicar as suas formações e ao mesmo tempo colher os productos
mineralógicos que encontrar, e achar dignos de observação, para servirem ás
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suas lições e serem guardados no gabinete de mineralogia que se deve formar,
sendo para esse fim convidados todos que acharem algum fóssil, a fazer entrega
delle no dito gabinete, pagando-se o seu justo valor aos que o exigirem [...]
(PEREIRA, 1923,p.21)

Estas instruções foram seguidas até 1822 quando iniciaram as revoltas da Independência na Bahia e,
desta forma, o ensino na Escola de Cirurgia da Bahia permaneceu fechado, o professor Sebastião Navarro
encerrou suas atividades por comportar-se de forma hostil com os movimentos de independência e,
somente no ano de 1831, o curso médico volta as suas atividades normais de ensino.

Considerações

Ao refletirmos sobre as bases do conhecimento químico, nós conseguimos entender o processo de
Ilustração que corresponde à formação intelectual daqueles que exerceram, entre outras atividades
políticas e de administração pública, a profissão de professor na Escola de Cirurgia da Bahia.

Embora tratássemos de uma atmosfera portuguesa, da Universidade de Coimbra, a reforma de instrução
que sofreu por determinação do marquês de Pombal, foi responsável pela Ilustração dos primeiros
professores a tomarem posse na cadeira de Química no ensino médico na Bahia. Um contexto que
pretendeu manter uma relação linear com sua Colônia e procurou nas bases do ensino científico francês as
lições necessárias para esta formação, bem como aquelas que foram desenvolvidas no curso de medicina
na Bahia.

Com os apontamentos da obra francesa, os ecos do Iluminismo também soaram na formação dos sujeitos
que construiu uma postura modernizadora e progressista frente às realidades sociais da sua nação
colonial, a qual estava sendo governada por agentes comprometidos com um regime conservador.

Por fim, consideramos que a Ilustração foi um processo de formação de professores que esteve
caracterizado pela profusão de ordenamentos culturais de distintas instâncias, os quais contribuíram no
ensino de Químico na Escola de Cirurgia da Bahia. Um estudo que apresentou além desta contribuição, a
possibilidade de conhecer a história da educação da ciência Química no período colonial.
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