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Jardim Botânico 

Foto retirada do livro de Barbosa Rodrigues, Hortus Fluminensis. Rio de Janeiro: 

Ed. Expressão e Cultura, ed. fac-símile de 1989. 
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O jardim Botânico do Rio de Janeiro* 

Heloisa Maria Bertol Domingues 

A criação do Jardim Botânico do Rio do Janeiro, realizada por 

D. João VI em 1808, por ocasião da chegada da família real ao Brasil, é 

um fato tão conhecido que já faz parte da memória coletiva do país. Porém, 

pouco ou quase nada se sabe sobre o seu valor como instituição científica 

para a conjuntura da época colonial e da época pós-independência. A 

chegada de D. João VI provocou o surgimento das primeiras instituições 

científicas no Rio de Janeiro, dentre elas o Horto Real, que, criado em 
1808, tinha o objetivo de desenvolver experiências de aclimatação com 
espécies vegetais de interesse agrícola e comercial (Dantes, 1988). 

A importância que os jardins botânicos passaram a ter em muitos 
países, em fins do século XVIII, pode ser explicada, de um lado, pela grande 
valorização que adquiriram as ciências naturais na vaga do Iluminismo, 
quando as preocupações dos filósofos se voltaram para as relações homem/ 
natureza, substituindo os estudos teístas. Era a laicização do pensamento, 

em que o homem seria definido pelas suas relações com a natureza e as 
condições de superação que conseguiria estabelecer entre esta e a cultura 

(Falcon, 1986; Gusdorf, 1977). De outro lado, as viagens marítimas e o 

mercantilismo haviam também provocado a valorização da idéia de riqueza 

(Foucault, 1966). Portanto, a dupla valorização da natureza, para os filósofos 

e para a economia, explicava o forte significado que ganharam aquelas ciências. 

Anteriormente, os jardins botânicos haviam sido propriedades 

particulares onde se cultivavam plantas exóticas vindas dos mais diversos 

lugares, em conseqüência das viagens marítimas que, desde o século XVI, 

mobilizavam os europeus. No século XVIII, os jardins botânicos se 
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transformaram em instituições políticas com os trabalhos voltados, 

inicialmente, para as plantas medicinais (Barthelemy, 1979). 

Aos poucos, passaram a ser os centros dinâmicos de coleção e 

aclimatação da flora originária de zonas climáticas diferentes, cuja adaptação 

e produção em escala comercial fizeram crescer as trocas e os lucros para 

quem as praticava. Os jardins botânicos modernos eram uma resposta às 
necessidades práticas, pois neles eram reunidas as espécies exóticas que 

chegavam de lugares distantes e poderiam crescer em outras partes (Sangwan, 

1992). Eram, ao mesmo tempo, objeto da ciência botânica e instrumento 
para incrementar a produção agrícola e, portanto, instrumento político. 

Porém, não foi sem discussões que eles foram se formando e 
crescendo, no fim do século XVIII e início do XIX, em vários lugares. A 
teoria botânica mais divulgada era a de Lineu, de 1758. Sua importância 
se, deveu à tentativa de criar uma nomenclatura universal para o 
reconhecimento das espécies da flora, dividindo-as por sexo, criou os 
gêneros e as classes. A conhecida teoria da classificação das espécies de 
Lineu teve inúmeros seguidores pelo mundo, mas encontrou também 
opositores, principalmente no tocante à divisão das espécies em classses 
e gêneros. Lamarck, Buffon, Jussieu, Cuvier, todos do Jardim de Plantas 
de Paris, foram os contestadores mais fortes das classificações lincanas 

ao lado do botânico suíço De Candolle. Porém, os princípios binários da 

teoria lineana não provocaram reações (Drouin, 1989). 

Para a botânica, no entanto, surgiram algumas questões dentro dos 

jardins botânicos referentes à geografia, pois, ao lado de cada planta, 

poder-se-ia encontrar uma etiqueta que indicava o nome científico, mas 
não a procedência. A interrogação era pertinente para os naturalistas e 
viajantes que necessitavam conhecer o meio ambiente mais adequado 
para o cultivo de cada espécie e/ou o local em que se poderia encontrá-

las. Assim, seria colocada em evidência uma prática científica nova: a 
aclimatação, que tinha, sem dúvida, um caráter utilitário e dependente 
de uma seqüência de experiências que envolviam conhecimentos sobre as 
necessidades das plantas, iluminação (luz, sombra), umidade, diferenças 
climáticas, tipos de terreno adequados etc., que passaram a fazer parte 
das atividades dos jardins botânicos.' 

No Brasil, o primeiro jardim botânico apareceu ainda no século XVIII. 
Sua criação esteve associada, clo ponto de vista econômico, à época de 
crise do sistema colonial, quando o governo português, ao empreender 
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uma política de reforço do exclusivo colonial, sugeriu a criação para 

promover o incentivo à produção agrícola, buscando melhorar a quantidade 

e a qualidade dos produtos já cultivados e dos que seriam introduzidos 

(Novais, 1983). Estes primeiros hortos botânicos resultaram de um ato 

político que relativizava ciências naturais e agricultura, como tinha 

acontecido na reforma da Universidade de Coimbra, em 1776, e com a 

criação das primeiras academias científicas na colônia, em 1772 e em 

1792, respectivamente.' 

O primeiro horto botânico oficial da colônia foi efetivamente resultado 
da política empreendida pela coroa nessa época. Surgiu na capitania do Pará 
em conseqüência dos propósitos reformistas de D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
e foi corroborado pela Carta Régia de 4 de novembro de 1796. Esta carta, 
evidenciando a política de renovar a agricultura colonial, ordenava, entre 
outras medidas, ao irmão de D. Rodrigo, o capitão general do Pará, D. Francisco 
de Sousa Coutinho, que organizasse o horto público São José, onde deveriam 
ampliar e aperfeiçoar as culturas já existentes e animar as novas, como 
pimenta, canela, árvore-do-pão, jatapa, barbadine, noz-moscada, linho 
cânhamo, peca, cravo-da-índia e outras especiarias (Jobim,1986). 

D. Rodrigo enviou as mesmas instruções, em 1798, para São Paulo e 
Pernambuco. Porém, o horto botânico de Belém foi o que logrou sucesso 
naquele momento, não pela proximidade com a floresta Amazônica, como 

se poderia pensar, mas por estar muito próximo à fronteira da Guiana 

Francesa. Agentes do governo português mantinham contato freqüente 

com aquele horto, eram mandados para lá para 'espionar' o que acontecia 

em relação aos ventos revolucionários que sopravam na França e que 

causavam horror ao governo de Portugal (Reis, 1946). 

Para dirigir o jardim do Pará foi nomeado um emigrado da Caiena, o 

engenheiro agrônomo Grennouiller, que morreu em seguida e foi substituído 

por um conterrâneo, Jacques Sauht. Ambos eram anti-revolucionários e 

haviam deixado a Guiana Francesa com medo de um levante de negros 

(Barbosa Rodrigues, 1989). É relevante o fato de que estas primeiras 

instituições botânicas da colônia visassem a aclimatar as chamadas plantas 

exóticas, isto é, especialmente aquelas procedentes do Oriente e que já 

eram cultivadas no Jardim Gabrielle da colônia francesa. Isto se deu tanto 

com o jardim de Belém como com aqueles que foram posteriormente criados 

em Pernambuco e no Rio de Janeiro. 
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Em Pernambuco, embora a instrução de criação fosse de 1798, sua 

efetivação data de 1811, quando foi contratado outro emigrado anti-

napoleônico da Caiena para organizá-lo, Paul Germain, agrônomo 

recomendado pelo Conde de Linhares. Este desembarcou naquela provínvia 

com uma enorme bagagem de plantas originárias da Ásia, que ele cultivou 

juntamente com o padre João Ribeiro Montenegro, professor do Seminário 

de Olinda e ex-aluno do conhecido Dr. Manuel Arruda Câmara.' 

No Rio de Janeiro, o decreto real de 13 de junho de 1808 criou um 

jardim de 'aclimação', destinado a introduzir no Brasil a cultura das 

especiarias das Índias Orientais. Para efetivá-lo, foi nomeado um intendente 

para o novo Horto Real, instituído de fato pelo decreto de 11 de outubro do 

mesmo ano. Tamanha era a preocupação do Regente em desenvolver aquelas 

espécies botânicas que, no ano seguinte, instituiu um sistema de incentivo 

à cultura das especiarias exóticas, prometendo recompensas, tais como 

medalhas, prêmios e isenções de taxas alfandegárias à importação de 

material para as fazendas.4

As primeiras plantas do Horto Real, a exemplo dos jardins 

antecedentes de Belém e Pernambuco, vieram da Caiena. Por outro lado, ao 

que tudo indica, havia uma espécie de pirataria consentida das espécies 

exóticas. Em 1813, o jornal O Patriota publicou uma carta de um 

comandante português, Luiz de Abreu, contando que, achando-se prisioneiro 

na Ilha de França, em 1808, conseguira subtrair do jardim real preciosas e 

numerosas mudas e sementes de espécies exóticas cultivadas pelos franceses 

que o dirigiam, Poivre e Menouvilles. Ao chegar ao Rio de Janeiro, deu 

parte da 'aquisição' à Real Junta de Comércio e em 1812 foi agraciado 

com uma medalha de honra pelo "zelo e patriotismo" (Abreu, 1870:41). 

O horto do Rio de Janeiro recebeu, em 1810, nova coleção de espécies 

enviadas pelo marechal português Manoel Marques, então intendente na 

Caiena. Em 1812, o mesmo intendente enviou as primeiras sementes de 

chá. Dois anos mais tarde, D. João VI mandou vir uma delegação de 

chineses com a finalidade de ensinar o cultivo e a preparação do chá no 

Horto Real, o que acabou obtendo enorme sucesso (Barbosa Rodrigues, 

1986). No Brasil, os produtos preferidos para o cultivo eram os exóticos. 

Parecia que ninguém dava importância ao fato de que grande número de 

países europeus começava a buscar, também no Brasil, produtos 'exóticos'. 

Nessa época, em que vigoravam os valores difundidos pelos 

iluministas, os produtos da flora, como os da fauna ou os minerais, 
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ganhavam valor científico proporcional ao caráter 'útil' que apresentassem. 

A preocupação simultânea com as espécies exóticas e nativas — estas, em 

geral desconhecidas do mundo europeu, mas já usadas pelos que tinham 
absorvido a cultura indígena — apareceu na Bahia, em um projeto de escola 
agrícola que comportaria um jardim botânico.5

Este projeto tinha por objetivo "a melhoração das plantas nativas e a 

naturalização das exóticas", para isso, o curso enfatizaria o estudo não 

somente da botânica, mas também da química. Chamava também a atenção 

para a utilização de um sistema de classificação e aclimatação das espécies 
que deveria ser adotado dentro de parâmetros internacionais, obedecendo 
ao método estabelecido, em Paris, por Thouin.° Apareciam, portanto, as 

preocupações com as culturas nativas da colônia, o que faria com que o 
Brasil fosse aos poucos formando o seu corpo de cientistas da natureza, 
alguns dos quais ganhariam reconhecimento internacional. 

Paradoxalmente, na conjuntura político-ideológica de crise do sistema 
colonial, espalhou-se o brilho adquirido pelos jardins botânicos durante as 
primeiras décadas do século XIX. Brilho este que não diminuiu com a 
independência política do país, porém, esta provocaria uma reordenação 
de forças internamente. 

Durante o período imperial, as atividades do Jardim Botânico tiveram 
marcadamente duas fases: a primeira concorreu para um enorme 
desenvolvimento da botânica brasileira e uma intensa atividade de trocas 
de plantas. A segunda inicia-se com a mudança na administração, quando 

passa para a tutela do Instituto Fluminense de Agricultura. Ao lado da 
botânica, desenvolvem-se as pesquisas de química vegetal e do solo, bem 
como a meteorologia. Em ambas as fases, a finalidade última da instituição 

se manteve, ou seja, o desenvolvimento dos conhecimentos 'úteis' à 
agricultura do país. Com a República, transformaram-se novamente as 

atividades do Jardim Botânico. 

O Jardim Botânico da Lagoa Rodrwo de Freitas e a política da‘indeyendência 

Já se observou anteriormente que o primeiro jardim botânico da 

colônia portuguesa na América, criado em 1796, no Pará, serviu de modelo 

para os subseqüentes em Olinda, Recife e na sede cla Corte. A cópia do 

modelo, segundo Jobim, deveu-se ao sucesso do empreendimento real 

(Jobim, 1984). 
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Porém, para este autor, tal sucesso não teria contribuído em nada 

para preservar, seja o vínculo colonial, seja a própria preservação daqueles 

jardins botânicos, que teriam decaído vertiginosamente após 1822, quando 

eles não fariam mais parte de um projeto político e quando se estabeleceria 

o domínio econômico da monocultura no Brasil. 

No entanto, uma análise mais acurada dos fatos permite uma 

interpretação diferente. O jardim botânico do Pará decaiu depois da 

independência juntamente com toda a província, que sofreu as 

conseqüências das duras lutas partidárias que se travaram na região 

naquela época, cuja violência explodiu na Cabanagem, na década seguinte 
(Reis, 1946). As lutas pós-independência foram intensas em várias 

províncias, evidenciando as resistências regionais à centralização política 
do país, que se inaugurava juntamente com o novo Estado. Neste sentido, 

parecem pertinentes as afirmações de Arthur C. F. Reis (1946) de que 

também as instituições provinciais, mesmo as de cunho científico, 

sofreriam as conseqüências daquele processo. 

No tocante ao Jardim Botânico da Lagoa Rodrigo de Freitas, a 

independência do país lhe daria um novo papel político, pois, a partir de 
então, ele funcionaria como um centro, ao mesmo tempo, de convergência 

e divulgação das espécies botânicas, tanto para os congêneres no exterior 

como para os existentes no país. Passaria a ser um dos centros de 

interrelações de trocas botânicas do Brasil, acompanhando a política 

centralizante do Estado que se inaugurava. 

Um exemplo deste caráter centralizante que o Jardim Botânico 

adquiria encontra-se no ato do imperador Pedro I que, em 1825, ao enviar 

uma ordem à presidência da província do Pará, no sentido de fazer 

recrudescer as atividades do Jardim de Belém, dizia que deveriam ser 

ali cultivadas as espécies exóticas necessárias e convenientes ao Jardim 

Botânico da Lagoa Rodrigo de Freitas.' No entanto, as atividades 

características de um jardim botânico não sofreram mudanças com a 

inauguração do novo Estado. No mesmo ofício, o governo salientava a 

importância de se cultivar e propagar espécies em 'benefício público', cujo 

resultado deveria ser de 'considerável vantagem do comércio nacional'." 

A independência do Brasil trouxe para o Jardim Botânico da Lagoa 

Rodrigo de Freitas e, conseqüentemente, para a prática científica que ali se 

realizava, um grande alento. O conhecido botânico João Barbosa Rodrigues, 

que escreveu uma história da instituição quando assumiu o cargo de diretor, 

logo depois de proclamado o regime republicano, lembrou a época da 
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independência como um momento de glória do Jardim Botânico. O imperador, 

diz ele em seu livro, querendo continuar a obra do pai e conhecendo a 

importância de tal empreendimento, tomou a si a proteção do Jardim Botânico. 

Pelo decreto de 29 de fevereiro de 1822, o imperador revogou o decreto 

de 1819, que colocara a instituição sob a administração do Museu Nacional 

e nomeou Frei Leandro do Sacramento seu primeiro diretor, o que, para 

Barbosa Rodrigues, foi um ato mais do que acertado, porque a seu ver: 

O jardim de Aclimação se transformou, por esse fato, em Jardim Botânico, 
abandonando, portanto, o terreno da simples introdução da cultura empírica 
para passar a realizar trabalhos mais sérios de experimentação e de estudo. 
Tornava-se necessária uma organização verdadeiramente científica e, nessas 
condições, ninguém melhor do que Frei Leandro do Sacramento.' 

Não poupou elogios, portanto, aquele que considerou um dos tripés 

da botânica brasileira, juntamente com Custódio Alves Serrão. Ao mesmo 

tempo reconhecia o valor científico que adquiriram os jardins botânicos. 

Frei Leandro, ao assumir a direção do Jardim Botânico da Lagoa 

Rodrigo de Freitas, já era conhecido como botânico. Formou-se em filosofia 

natural pela Universidade de Coimbra (1806). Por ocasião do seu regresso 

ao Brasil, foi nomeado lente da cadeira de botânica e agricultura da 

Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, mesmo tema dos seus cursos 

ministrados no Jardim do Passeio Público; que também dirigiu por algum 

tempo antes da independência (Saldanha da Gama, 1896). Foi aluno de 

Brotero em Coimbra e, provavelmente, teve contato com Vandelli, que 

morreu em 1810. Trouxe para o Brasil a mesma visão da ciência botânica 

que tinham seus mestres, e seu curso na Academia Médico-Cirúrgica era 

análogo ao de Brotero cm Coimbra: unia a Botânica e a Agricultura. O mesmo 

tema que instituiu nos cursos ministrados no Jardim do Passeio Público. rn

Frei Leandro concebia o Jardim Botânico do Rio de Janeiro como uma 

verdadeira instituição científica onde o Brasil pudesse ostentar seus grandes 

recursos sob o ponto de vista da história natural, diz o seu biógrafo (Saldanha 

da Gama, 1896). Ele praticou, no Jardim Botânico, uma classificação com 

base nos ensinamentos, tanto de Lineu como de Jussieu, conforme se 

observou na sua Memória do Chá, publicada em 1825, com a finalidade de 

divulgar a espécie para os possíveis produtores. Demonstrou a mesma 

dubiedade nas classificações nos trabalhos que realizou sobre as plantas 

brasileiras. Realizou amplas atividades no tocante à aclimatação, troca e 

preparação de produtos exóticos. 
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O trabalho sobre o chá foi realizado a pedido do imperador, que 
manteve na instituição um grupo de chineses que vieram ao Brasil a mando 
de D. João para ensinar o método de preparação. O trabalho de cultura e 
preparação do chá foi tão gratificante que em pouco tempo só se bebia no 
Rio de Janeiro o chá preparado no Jardim Botânico, diz Barbosa Rodrigues. 
Isto atesta a estreita relação que havia entre a produção científica e a política 
de fomentar demandas de novos produtos agrícolas, introduzindo até mesmo 
novos hábitos alimentares. 

Além disso, Frei Leandro desenvolveu várias outras espécies e 
distribuiu plantas e sementes para os jardins botânicos provinciais da 
Bahia, Pernambuco e Pará e também para alguns congêneres 
internacionais, como o jardim botânico de Cambridge, com o qual 
empreendia trocas." De seus trabalhos resultaram o reconhecimento do 
meio científico a muitas das suas classificações e também algumas trocas 

de idéias com Auguste de Saint-Hillaire sobre as condições de calor e 
umidade de algumas espécies da flora do Brasil existentes no seu herbário 
(Saldanha da Gama, 1896). Talvez, destas discussões, surgiram os 
primeiros princípios que vieram fundamentar, mais tarde, a teoria da 
aclimatação das espécies, sistematizada em meados do século XIX por 

outro Saint-Hillaire (Geoffroy).12 

As classificações feitas por Frei Leandro no Jardim Botânico se 

realizaram paralelamente à prática da aclimatação das novas espécies e 

foram feitas com muita presteza, pois os resultados dos seus trabalhos 

ganharam o reconhecimento dos seus pares. Por exemplo, com o gênero 

Funifera a classificação apareceu no Boletim da Academia de São Petesburgo 

e, depois de analisada por Martius, foi reconhecida a sua precedência sobre 

outros que tentaram a classificação daquele gênero. O mesmo não 

aconteceu com outros gêneros, cujo trabalho de classificação foi 

reconhecido como sinonímia. 

Porém, o gênero Raddisia, com que Frei Leandro homenageou o botânico 

italiano Radi na flora brasileira e cuja descrição apareceu no Munchener Denk 

Schrift da Alemanha, não só ganhou o reconhecimento dos seus pares como 

o agradecimento de Radi com a criação do gênero Leandra, que foi depois 
subdividida em Leandra Racerfera, por Hooker e Bentham, em Kew, e Leandra 

Dubia, por De Candolle, na Suíça (Saldanha da Gama, 1896). 

Seu reconhecimento veio também pelos diplomas que recebeu de sócio 
correspondente da Academia Real de Munique, da Horticultural de Londres, 
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da Sociedade Real de Agricultura e Botânica de Gand na Bélgica e do Instituto 
Colombiano. Auguste Saint-Hillaire, que lhe tinha em grande consideração, 
pediu ao governo francês, sem êxito, que o reconhecesse com uma 
homenagem da Academia de Ciências. A recusa gerou o seu protesto 
veemente e, por ocasião de sua morte, Saint-Hillaire discursou na mesma 

academia em sua homenagem (Saldanha da Gama, 1896; Ferri, 1955). 
Todavia, deixando de lado as querelas da botânica, o que se observa é 

que Frei Leandro, na direção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, realizou 

um trabalho marcante no que diz respeito ao reconhecimento da flora do 

Brasil, praticando os métodos mais modernos das ciências naturais, 
principalmente na linha professada pelos franceses, como Jussieu, e os 

aliou aos propósitos de desenvolver a agricultura do país, vendo a instituição 

ao mesmo tempo como um local de prática científica e um órgão de política 

econômica que buscava diversificar a produção de culturas. Mostrava com 

isto, também, que sua formação em Coimbra fora decisiva para a realização 

do seu trabalho futuro. 

Frei Leandro do Sacramento morreu em 1829, seu substituto, Serpa 

Brandão, dirigiu a instituição durante os vinte e dois anos seguintes. Sua 

estrutura interna manteve os fins estabelecidos pelo seu antecessor e houve 

continuidade em relação às práticas científicas. Serpa Brandão possuía a 

mesma formação de Frei Leandro e, neste sentido, não era estranho que 

professasse os mesmos valores. Pode-se dizer também que, como 

administrador, respondeu perfeitamente aos influxos da política do país, 

pois atravessou incólume no cargo o fim do primeiro reinado, todo o período 

regencial e os primeiros decênios após o período conhecido como o regresso. 

Saiu pouco tempo depois de votada a lei do fim do tráfico, em 1851. 

Até 1860, o Jardim Botânico esteve sob a jurisdição do Ministério 

dos Negócios do Império e, nos relatórios anuais deste último, apareceu 

por muito tempo no item Agricultura. Era visto, portanto, como uma 

instituição que tinha o objetivo de aprimorar a produção da terra. De fato, 

os relatórios ministeriais salientam como eixo dos trabalhos da instituição 

a introdução de novas espécies, incentivadas pela troca com o exterior e a 

sua conseqüente distribuição para as províncias que mostrassem maior 

interesse na cultura de cada tipo de produto.'3

Alguns ministros projetavam aproveitar o espaço do Jardim Botânico 

para divulgar não somente a flora, mas também conhecimentos teóricos 

e práticos sobre a mesma, com a instalação de uma escola de agricultura 
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no estabelecimento. Em 1832, o ministro Nicolau Pereira de Campos 
Vergueiro dizia que, embora a agricultura fosse o "manancial mais sólido 

e perene de riqueza", era, em nosso país, "o mais abundante" e também o 
mais "atrasado", porque os produtores possuíam excessos de terrenos e 
de braços e, por isso, não se esforçavam por "empregar os recursos da 
arte". Uma escola de agricultura poderia apressar-lhes a natureza vagarosa 
e ela poderia começar no Jardim Botânico, onde "o zelo do seu diretor 
deixou-o no estado de aperfeiçoamento compatível com os meios aplicados 
e proveitoso para a Agricultura pela distribuição de plantas exóticas nele 
franqueadas a quem as procura"» 

O ministro salientava, como se vê, a dupla face do Jardim Botânico 
— os meios aplicados e a agricultura —, deixando entrever que a instituição 
respondia a ambas e que, ao mesmo tempo, o governo imperial buscava a 
expansão da sua base econômica por meio do incentivo à prática científica 
que levasse à diversificação das espécies. Em 1836, o ministro dos Negócios 
do Império, Antonio Paulino Limpo de Abreu, mostrava-se satisfeito com 
o andamento regular dos trabalhos no Jardim da Lagoa, "tanto ao útil, 

quanto ao agradável", pois estava enriquecido de espécies não só exóticas, 

mas também indígenas, de ornamento e medicinais.15

Nesta época, eram muito fortes os laços que uniam as práticas 

científicas de classificação e aclimatação de espécies realizadas no Jardim 

Botânico, com o projeto político do governo de incentivar a diversificação 

da produção agrícola pela introdução de novos produtos. Neste mesmo 

intuito eram incentivadas as trocas de material botânico com o exterior. 

Vindos da Europa e de alguns países da América Latina e do Norte, chegavam 

ao país inúmeras espécies novas, pelas legações diplomáticas nos 

respectivos países ou pela troca direta entre as instituições. As trocas, no 

entanto, eram intermediadas pelo Ministério dos Negócios do Império, que 

fazia chegar o material ao respectivo destino. A considerar a intensidade 

das trocas que ocorriam naqueles anos entre o Brasil e tantos outros países, 

é possível dizer que, em meados do século XIX, a geografia botânica do 

mundo estava toda alterada e pode ter sido a pedra-de-toque do que hoje se 

classifica como o desequilíbrio ecológico. 

As experiências de aclimatação botânica nos jardins tinham um 
objetivo econômico bastante claro. Assim, por exemplo, na época de Serpa 
Brandão foram enviadas à Inglaterra várias amostras de chá produzidos no 
Jardim da Lagoa com o fim de verificar as possibilidades de exportá-lo em 
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escala comercial. O mesmo diretor realizou várias experiências para 
desenvolver o bicho-da-seda e, por fim, cultivou em larga escala as 
amoreiras, pois suas frutas se mostraram propícias para alimento do mesmo 
bicho-da-seda.16 Ao mesmo tempo, eram-lhe enviadas sementes exóticas 
para a aclimatação, como aconteceu com as primeiras sementes do tabaco 
cubano enviadas ao Brasil via Alemanha, onde a planta já estava em estudos, 
pelo encarregado dos negócios do país em Hamburgo, um tal senhor Smith." 

Embora os relatórios da instituição em meados dos anos 40 fizessem 

referências à constante falta de verbas para desenvolver os trabalhos, na mesma 
época, o governo imperial resolveu analisar as atividades ali desenvolvidas, 
nomeando, em 1846, uma comissão para examinar o Jardim Botânico e 
informar sobre o seu estado. Para presidir tal comissão foi nomeado Custódio 
Alves Serrão, que, então, ocupava o cargo de diretor do Museu Nacional. 

Alves Serrão, que fora contemporâneo de Serpa Brandão em Coimbra, 

formara-se em 1822 em ciências naturais e, de volta ao Brasil, foi lecionar 
na Academia Real Militar. Em seu primeiro relatório sobre as atividades do 
Jardim Botânico, propôs-se a dar continuidade ao trabalho de Serpa Brandão. 
Afirmava no documento que, embora algumas produções antigas tinham 
decaído, corno era o caso do chá, outras, ao contrário, prosperaram, como 
a cultura do cravo, das amoreiras e das plantas indígenas, "havendo mais 
de quatrocentos espécimens de plantas úteis, que continuam (...) a atender 
a demanda e consecutiva distribuição a outros jardins do Império".'" 

Alves Serrão dizia ainda que os trabalhos atendiam perfeitamente às 

exigências de conhecimento das plantas, pois elas estavam 

convenientemente catalogadas e descritas, com indicações dos nomes 

específicos e vulgares, gêneros e classes a que pertenciam, porte ou hábito 

externo e época de florescência, modo de propagação, naturalidades, 

terrenos que lhes convêm, uso próprio ou préstimo particular às espécies 

que eram ali cultivadas (Serrão, 1846). Ele salientava o quanto Serpa 

Brandão havia trabalhado para manter o Jardim Botânico dentro dos padrões 

de uma instituição de ciência. 
Alves Serrão concluía que o Jardim Botânico estava à altura de 

expandir suas atividades e, para isso, propunha, entre outras coisas, que 

ele passasse a explorar a cultura de espécies florestais, anexando a 

administração das florestas que estivessem mais próximas. Ele se mostrava 

preocupado com a exploração das madeiras. Sugeria também que fosse 

expandida a cultura das árvores frutíferas, alimentícias e medicinais, através 
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da prática dos novos métodos de cultivo de enxertos e mergulhos, embora 

não fugisse aos velhos princípios da classificação e da aclimatação. Tudo 

isso evidenciava que, para ele, os limites do conhecimento se atinham ao 

grau de 'utilidade' das espécies. 

Contudo, as sugestões de Alves Serrão não foram postas em prática 

em seguida, pois, dizia o ministro no seu relatório do ano seguinte (1847) 

que, embora as sugestões tivessem sido consideradas pertinentes, a 

Assembléia Legislativa considerou que aquelas mudanças deveriam esperar 

melhor hora. Isto porque, naquele momento, eram incompatíveis com as 

finanças do governo e seriam adiadas até que se pudesse estudar a 

reorganização dos diferentes ramos das ciências." Isto mostrava que havia 

uma intenção política em incentivar as ciências, porém, a longo prazo. 

Algumas das sugestões foram postas em prática na gestão seguinte, 

quando, em 1851, assumiu a direção da instituição Cândido Batista de 

Oliveira, que fizera uma carreira científica e política ao mesmo tempo. 

Depois de formado em ciências naturais e matemática em Coimbra, esteve 

em Paris, onde freqüentou os cursos da Escola Politécnica e se destacou 

como aluno do conhecido matemático Arago. De volta ao Brasil, foi 

nomeado lente da cadeira de matemática e mecânica da Escola Militar, 

em 1827. Ele foi um dos maiores incentivadores da introdução do sistema 

métrico decimal no país. Ao mesmo tempo, fez carreira diplomática, tendo 

sido ministro residente em Turim, em 1835. Em 1839 foi plenipotenciário 

em São Petesburgo e, em 1843, em Viena. Foi também ministro dos 

Negócios Estrangeiros, em 1839 (Guimarães, 1938; Blake, 1943). Não 

lhe foi, portanto, difícil continuar e incrementar o movimento de trocas 

de espécies botânicas com o exterior, durante os anos que esteve à frente 

do Jardim Botânico, cargo que acumulou com o de primeiro vice-presidente 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para o qual foi reeleito 

diversas vezes (Silva, 1860). 

Ao assumir o Jardim Botânico, Batista de Oliveira fez um relatório 
criticando o seu estado, dizendo que as instalações estavam precárias, os 

livros de botânica corroídos pelos bichos, mas era possível ver que eram 

escritos em latim, francês e inglês. Apenas uma exceção, e muito 
importante, para quem se dedicava à prática da aclimatação, pois encontrou 

um bom catálogo de plantas, impresso em 1843 (provavelmente por 

iniciativa de Serpa Brandão), que compreendia 464 diferentes plantas 
indígenas e exóticas, bem como uma adição em manuscrito de mais de 
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15 espécies de árvores indígenas de madeira de lei, cuja aquisição tivera 

lugar depois da impressão do catálogo.20

A década de 50, período em que Batista de Oliveira permaneceu no 
cargo (1851-1859), foi bastante importante politicamente no Brasil. Ele 
assumiu o Jardim Botânico pouco tempo depois de instituída a lei que 

terminava com o tráfico de escravos africanos (1850), o que trouxe amplas 

conseqüências para a vida política do país. A preocupação com a possível 

falta de mão-de-obra para a lavoura ocupou grande espaço nos discursos 

políticos e deu novo alento à aplicação dos conhecimentos científicos para 

aumentar a produtividade da terra. Esta preocupação já acontecia antes, 

embora esporadicamente, conforme se depreende da leitura dos relatórios 

ministeriais da época. 
O novo diretor projetava dinamizar o Jardim Botânico, aumentando 

sua área de lazer, para que o público pudesse circular mais livremente nas 

alamedas, que estavam sendo ladeadas com espécies nativas, principalmente 

as madeiras de lei, cujo desenvolvimento, das espécies, como se viu, fazia 

parte do projeto da Comissão do Governo de 1846 (Serrão, 1873). 

Em 1852, apresentou ao Conselho de Estado requerimento solicitando 
a construção de uma estrada de ferro para o Jardim Botânico, partindo do 
Hotel dos Estrangeiros, no Catete, até o ponto denominado Boa Vista, no 

caminho da Gávea, o que atestava as suas intenções de levar maior público 

ao jardim, inclusive o estrangeiro. 
Batista de Oliveira planejava também criar uma Escola Normal de 

Agricultura, onde seriam oferecidos ensinamentos teóricos e modelos práticos 

de cultivo das espécies mais importantes do país. Em relação a este aspecto, 

diferentemente das administrações anteriores — que, em geral, mostravam a 
intenção de desenvolver e divulgar espécies novas —, preocupou-se em 
desenvolver variações das espécies já cultivadas, mostrando maior proximidade 

com produtores de cana-de-açúcar, café, chá, algodão ou tabaco — as maiores 

produções agrícolas do país naquela época.21
Porém, seus projetos foram bastante prejudicados pelo conjunto da 

política do governo que sofria as conseqüências de uma propalada crise 

que se abateu, de um lado, sobre a pequena produção do país em função do 

fim do tráfico de escravos; de outro, pela queda das exportações da cana-

de-açúcar, em função da entrada no mercado do açúcar de beterraba, 

produzido, inclusive, com métodos muito mais rendosos.' 
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Estes fatos provocavam reiteradas reclamações por mais verbas, mas a 

resposta acabava por ser contrária aos projetos. Em 1856, o ministro dizia 

que as necessidades do Jardim Botânico haviam sido preteridas nos planos 

do governo e as verbas necessárias ao aperfeiçoamento das suas atividades 

tinham sido cortadas, bem como aquelas que se destinavam às obras públicas 

(Serrão, 1873)." As poucas rendas do Jardim provinham da venda dos 

chamados chapéus do Chile, fabricados com uma planta — bornbanaça —

originária do Amazonas e adaptada na instituição. Porém, a fabricação durou 

muito pouco tempo e foi retomada somente bem mais tarde. 

A década de 50, período da gestão de Candido Batista de Oliveira, 

foi, no entanto, de intensas trocas de materiais botânicos com o exterior 

e, neste sentido, o diretor acabou por desenvolver muitas espécies novas 

de interesse para o país. As trocas se realizaram com o tradicional Kew 

Gardens, em Londres, com o Jardim de Lisboa e com algumas de suas 

possessões na África, como o Jardim de Cape Town, no Cabo do Boa 
Esperança, e outros, aos quais fazem referência vários relatórios 
ministeriais daqueles anos, principalmente entre 1854 e 1858. 

Observe-se ainda que na estrutura dos relatórios anuais dos ministros 

dos Negócios do Império dos anos 50, o Jardim Botânico deixou de ser 

parte do item Agricultura para ganhar uma seção à parte. Passou, 

aparentemente, a ser tratado pela administração imperial como uma 

instituição mais independente das questões propriamente agrícolas do país, 

embora continuasse a fazer a distribuição de plantas e sementes aos 

produtores interessados. Sua atividade principal naquele período foi a de 

trocas com o exterior e os produtos recebidos consistiam basicamente em 

sementes e mudas de várias espécies das plantas já conhecidas, como 

madeiras, cana-de-açúcar ou café. Paradoxalmente, a instituição se 

aproximava dos grandes produtores do país e na estrutura organizacional 

do Estado se dissociava dos projetos propriamente agrícolas, mas nem por 

isso adquiria um perfil eminentemente científico. O duplo papel, de 

instituição científica e econômica, se mantinha. 

Nos dois anos que se seguiram à saída de Batista de Oliveira, depois 
de 1859, o Jardim Botânico foi dirigido por Custódio Alves Serrão, que 
quase nada realizou na instituição, pois, dizia tê-lo encontrado 
imensamente desorganizado e sem verbas. Alves Serrão saiu em 1861, 
logo depois que o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura o assumiu, 
protestando contra a nova administração (Serrão, 1873). 
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A descontinuidade do yrocesso histórico do jardim Botânico 

A descontinuidade ocorrida no Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 
relação às suas práticas científicas pode ser vista como um ponto de inflexão 
do processo histórico da instituição.24 Até então, somente a botânica da 

classificação e a aclimatação das plantas novas, nativas e exóticas, 

constituíam as suas práticas. Com a nova administração, os conhecimentos 

que passariam a ser considerados ali ligavam-se às áreas novas da química 

e da biologia e fariam redimensionar os fins das suas atividades. 

Depois da grande mudança política ocorrida em 1850, com o fim do 

tráfico de escravos, aconteceu uma série de outras que vieram a criar 

novas leis, como o código comercial e o estatuto da terra, ambas votadas 

em 1850. Posteriormente, foram votadas a regulamentação de hipotecas 

e do penhor agrícola (1864) — conseqüência, talvez, do crescimento do 

capital mercantil sobre a empresa agrícola (Mattos, 1987; Fragoso, 1990), 

o que fazia aumentar a preocupação dos produtores em tirar da terra o 

máximo proveito. 

A resposta política foi a rápida organização de associações 

especializadas, os institutos agrícolas que, inicialmente, apareceram na 

Bahia e no Rio de Janeiro, com a anuência do governo. Ao mesmo tempo, 

o Estado se reorganizou e, em 1860, criou o Ministério de Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas (Macop), desmembrando o Ministério dos 

Negócios do Império. O Macop passou a administrar, além dos serviços 

públicos de correios e telégrafo, estradas de ferro e navegação, as atividades 

e instituições de agricultura, corno a Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional (Saia) e os jardins botânicos. 

O Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (IIFA) foi instituído 

por decreto em julho de 1860, pouco depois da criação dos congêneres da 

Bahia e Pernambuco. É anterior à criação do Macop, que passaria também 

a administrá-lo. 

Apesar de ter tido o respaldo governamental, estes institutos eram 

autônomos no sentido de eleger as suas diretorias e redigir estatutos. Eram 

mantidos com verba do governo, mas, principalmente, dos sócios. Seus 

fins eram viabilizar medidas úteis para o progresso da agricultura, 

buscando, por intermédio da aplicação dos conhecimentos científicos, 

racionalizar a exploração da terra e da natureza.' Entre seus objetivos, 

constavam a criação de escolas agrícolas primárias, estudos teóricos e 
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práticos de engenharia especializada em hidráulica e drenagem, organização 

de exposições nas províncias e exposições nacionais para que "habilitasse 

o país a conhecer todas as suas riquezas em todos os ramos da atividade 

humana", o que faria em conjunto com a Sain. 

A organização dos institutos de agricultura era uma iniciativa de 

grandes produtores e, nesse sentido, pode ser vista como resultante da 

difícil conjuntura que viviam desde a lei que aboliu o tráfico de escravos de 

1850. Justificavam a aplicação de conhecimentos científicos para 

racionalizar a exploração da terra, dando à ciência um caráter simbólico 

de redenção econômica. 

A justificativa do ministro, Manoel Felizardo de Souza e Mello, para 

aceitar a transferência da administração do Jardim Botânico para o IIFA, 

que foi uma das reivindicações do novo instituto, prendia-se justamente 

às necessidades de aperfeiçoamento da agricultura do país. Na introdução 

do relatório anual relativo ao ano de 1860, ele enfatizava que o "atraso da 

agricultura do país estava a reclamar sérios cuidados tanto dos altos poderes 

do Estado como dos próprios lavradores".26

Afirmava o ministro que a cessação do tráfico africano causava danos 

ao país que somente poderiam ser reparados se, além da organização do 

trabalho, se conseguisse tirar todas as vantagens da fertilidade do solo e dos 

recursos naturais do país. Daí também a importância do novo Ministério da 

Agricultura. O ministro estava convencido de que as facilidades do emprego 

de novos instrumentos e o conhecimento do solo e do clima exigiriam menos 

emprego de capital e força, fazendo, ao mesmo tempo, aumentar a produção.27

Em acordo à política governamental, os associados do IIFA, a fim de 

colocarem em prática as medidas em benefício da agricultura, julgaram 

que o Jardim Botânico da Lagoa Rodrigo de Freitas era a instituição ideal e, 

logo na sua primeira reunião, deliberaram sugerir ao governo a cessão da 

sua administração. O fato consistiu, pode-se pensar, uma clara intervenção 

da sociedade no destino de uma instituição governamental de tradição 

científica. Buscavam na quebra da tradição objetivar ganhos econômicos e 

o governo imperial consentiu na intervenção, que veio a se constituir, anos 

mais tarde, em objeto de protesto de Barbosa Rodrigues e que, naquele 

momento, causou a demissão de Alves Serrão. 

Barbosa Rodrigues, que não concordara com a administração do 

Jardim Botânico pelo IIFA, na introdução do seu Hortus Fluminensis, faz 

veemente crítica às últimas administrações que o antecederam, dizendo 
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que haviam subtraído ao Jardim Botânico todo o seu aporte científico. Ele 
afirma que não encontrara ali nem arquivo "para estudar a sua história", 
nem havia pessoal regular ou biblioteca, tampouco, "nada sobre botânica". 
Não havia herbário onde pudesse buscar auxílio para o trabalho que 

empreendia, e o grande parque assemelhava-se a uma floresta, não havendo 
placas que indicassem as espécies (Barbosa Rodrigues, 1986). 

Na verdade, ao assumir a administração do Jardim Botânico, o IIFA 

começou a impor novas diretrizes às atividades da instituição. A proposta, 

que começaria a causar o que se classificou como a descontinuidade do 

processo histórico da instituição, partiu do seu secretário Frederico Cézar 
Burlamaqui que, na época, acumulava os cargos de diretor do Museu 

Nacional e de secretário da Sain. 

Burlamaqui pretendia instalar no Jardim Botânico urna escola 
experimental de máquinas e processos agrícolas, fazer viveiros de plantas 

úteis a fim de vulgarizá-las, introduzir novas culturas e fazer dele um 

depósito de animais para melhorar as raças e naturalizar as novas. Queria 

também realizar experiências com culturas novas que servissem às pastagens, 

aos alimentos e às indústrias comerciais. A engenharia também estava nos 
seus planos, pois pretendia fazer ensaios de irrigação de terrenos e dessecação 
dos úmidos (drenagem), entre outras coisas.'" O governo concordou com a 
proposta, por julgar que esta concorreria para melhorar a agricultura do país, 
mas impôs corno condição sua continuidade como passeio público e como 
estabelecimento de distribuição de plantas e sementes, pelo que seria 
indenizado. Seriam também retirados todos os escravos da instituição." 

Entretanto, os protestos contra a administração do IIFA no Jardim 
Botânico eram contra o perfil das novas direções do Jardim. Dentre os 
sócios, houve protestos como o de Guilherme Schuch de Capanema que, 
tempos depois do acerto com o governo, propôs que o Jardim Botânico 
fosse devolvido ao Estado para que continuasse a aclimatação de plantas, 

como era seu destino." 

Porém, a maioria dos deputados discordou e a tradição científica do 

Jardim Botânico mudou, como mudou também o perfil de seus dirigentes. 

Os especialistas começavam a buscar alternativas em outros ramos das 

ciências onde antes eram professados os valores das ciências naturais 

adquiridos em Coimbra sob os influxos da reforma iluminista do século 

XVIII, depois de 1860, enfrentando não somente a crise política, mas ainda 

os recentes problemas de esgotamento dos solos litorâneos e o aparecimento 

de pragas na lavoura que causavam grandes prejuízos aos produtores. 
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Os dirigentes do IIFA, diferentemente dos antigos diretores do Jardim 

Botânico, não estavam ligados profissionalmente à botânica. Certamente, 

tanto a formação como as trajetórias socioprofissionais produziram urna 

dimensão das ciências naturais diversa daquela que pugnavam os antigos 

diretores do Jardim Botânico, levando-os a incentivar mudanças na 

tradição. Isso se observa já na primeira diretoria do IIFA. 

O primeiro presidente, Miguel Calmon du Pin e Almeida, o Marquês 

de Abrantes, descendente de uma família de produtores de terra, presidente 

da Sain e político eminente, desde muito cedo manifestou a preocupação 

com a introdução de conhecimentos na agricultura.3' Em 1835, fundou 
em sua terra natal a Sociedade Philomática de Química, com a finalidade 

de aplicá-la às ciências e artes (Castro, 1979). Da mesma forma, o 
secretário geral da instituição, Frederico Cézar Burlamaqui, era engenheiro, 
especializado em mineralogia.32

A direção do IIFA foi à Europa buscar um especialista que preenchesse 

os requisitos que julgavam necessários para alcançar seus objetivos. Por 
intermédio do Ministério do Exterior, providenciaram a contratação de um 
reconhecido professor de agronomia da Universidade de Viena, Karl Glasl, 

que aceitou o convite do representante do governo brasileiro na Áustria, 
Gonçalves de Magalhães, e veio para o Brasil em seguida. 

Glasl foi contratado por cinco anos renováveis e recebeu autorização 

para trazer o que lhe conviesse para dar início aos trabalhos de instalação 

de uma fazenda-modelo e uma escola agrícola. Para isso, foi autorizado a 

trazer da Europa, além de plantas, sementes e instrumentos e um químico 

— Alex Kraus — com o objetivo de instalar o laboratório para analisar plantas 

e terrenos. Trouxe ainda um ferreiro mecânico e um marceneiro. Quanto 

ao local para realizar a pesquisa agrícola, objeto de discussões das reuniões 

do IIFA, Glasl acabou por decidir pelo Jardim da Lagoa, cujos terrenos 

achou apropriados para cumprir as exigências do seu contrato, desde que 

fosse acrescido de maior extensão de terras para instalar a fazenda normal, 

o que seria providenciado em seguida pelo instituto.33

Glasl foi nomeado diretor científico do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro e permaneceu no cargo até 1884. O fato de terem os diretores do 

IIFA contratado, em 1863, um especialista estrangeiro para comandar os 

trabalhos da instituição pode ser visto como um indicativo de que estes 

entendiam que os conhecimentos até então aplicados à agricultura do país 

não resolviam os problemas que estavam enfrentando. 
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As três décadas seguintes foram também de grandes alterações no 

âmbito político do país. O fim do tráfico de escravos fez, aparentemente, 

repensar todas as relações estabelecidas entre governo e grupos dominantes 
na sociedade. Havia, no campo da política, um movimento liberalizante, 

pois instituições de cunho privado, corno o IIFA, ganhavam espaço para 

gerir uma instituição como o Jardim Botânico. 

Em 1865, o ministro da Agricultura dizia no seu relatório anual que 

o fim do tráfico não fora uma imposição, mas resultara de um consenso 

de que o "cancro corroia e contaminava as entranhas da nação", restando, 

porém, "cicatrizar as feridas que deixou". Afirmava, no entanto, que não 

se pensasse que aquele fato tinha causado problemas à produção agrícola 

do país, já que esta havia aumentado em alguns lugares, como no Ceará, 

que havia exportado para o sul a grande maioria de seus escravos, e os 

quadros estatísticos apontavam para um aumento considerável da 

produção. O importante fora a mudança de hábitos agrícolas e métodos de 

cultura, que deveriam partir da iniciativa de cada um e não esperar que o 

governo tudo resolvesse. Dizia que: "a liberdade, a descentralização 

administrativa e a iniciativa individual salvaguardam todos os interesses 

e, talvez, mais que todos, os da indústria agrícola", fazendo, assim, urna 

clara apologia do liberalismo econômico.34

A nova política administrativa do Jardim Botânico viria a unir os 

interesses econômicos privados e os conhecimentos científicos, pois as 

práticas que ali se realizariam desde então visavam especificamente a 

resolver alguns dos problemas vividos pelos grandes produtores agrícolas 

do litoral do país. Estes começavam a sofrer os problemas do esgotamento 

do solo, a se defrontar com as pragas que dizimavam as plantações e a 

desmistificar o solo fértil tropical. 

Dentre os trabalhos que se realizaram no Jardim Botânico, 

destacaram-se os que diziam respeito às culturas mais tradicionais no 

país, como a cana-de-açúcar, o algodão ou o café, evidenciando a aplicação 

de conhecimentos e seu conseqüente desenvolvimento, que se fazia em 

função de atender às demandas dos maiores produtores do país. 

Porém, não foi sem protestos que os botânicos aceitaram as mudanças 

ocorridas no Jardim Botânico. Em 1874, um destes protestos partiu do então 

professor de botânica da Escola de Medicina, João Monteiro Caminhoá. Em 

um relatório para o governo, intitulado Acerca dos Jardins Botânicos, 

Caminhoá enumerou os jardins botânicos existentes no mundo e, ao lado do 
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nome da cidade do Rio de Janeiro, colocou um ponto de interrogação, 
acompanhado da seguinte frase: "Diretor o Sr. barão de Glasl, professor de 
mecânica em um colégio de Viena".35 Apresentou tal perfil quando todas as 
referências que apareciam a respeito de Glasl falavam da sua especialização 
para instituir uma fazenda-modelo e uma escola agrícola no país.36

Caminhoá, no entanto, insistiu: 

Em todas as sociedades de ciências naturais da Europa lastimam a falta do 
jardim botânico entre nós, pois que neste ramo competiria ao Brasil talvez 
o lugar mais importante, graças à sua riqueza vegetal, podendo por isso 
efetuar permutas preciosíssimas para todos! 

E resumiu, dizendo que na América se contavam 11 jardins 
propriamente ditos e o do Rio de Janeiro, que podia facilmente tornar-se 
ótimo, e mais 26 em vias de construção nos Estados Unidos (Caminhoá, 
1874). Excluía o jardim botânico do Rio de Janeiro porque considerava que 
ele não cumpria os objetivos de uma instituição botânica. 

A crítica de Caminhoá fazia referência aos fins do jardim botânico, 
como uma instituição que deveria não só classificar o maior número de 
plantas nacionais e estrangeiras, salientando os seus usos, mas também 
que fosse dirigida por professores botânicos que lecionassem, formassem 
herbários e que "por este meio habituem o povo do país agrícola a não ser 
ignorante do que é essencial conhecer da arte de lavrar, semear a terra e 
preparar a colheita para ser levada aos diferentes mercados".37 Para ele, ao 

país eminentemente agrícola interessava mais e mais conhecer espécies 
novas, como se fazia anteriormente. Porém, sua crítica não surtiu efeito 
naquele momento, uma vez que a situação da lavoura havia mudado. 

Quando as pragas começaram a dizimar as grandes plantações dos 
produtos exportáveis tudo foi questionado: a composição do solo, a idade 
das plantas que já haviam dado inúmeras colheitas e também os métodos 
de produzir. No relatório de 1865, o ministro dizia que 

quando o homem se acha em presença de matas virgens e solo ubérrimo, 
que exigem apenas nossas máquinas potentes de demolição e o simples 
trabalho de confiar à terra a semente para ser largamente compensado, é 
inútil e imprestável o arado, dispensável e inaplicável o cultivador: bastam-
lhe a foice, o machado e a enxada. 

Isto, afirmava ainda, se reproduzira por muitos anos para a 

prosperidade do Brasil e para riqueza do lavrador, mas agora já não preenchia 

as necessidades da produção. Constatava que a fertilidade do solo tropical 

46 



O Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

não era eterna. Para ele, contudo, a solução estava em fazer descansar a 
terra por alguns anos. Porém, as opiniões divergiam e não era exatamente 
esta a solução que apresentavam os dirigentes do Jardim Botânico. 

Não foi por acaso que foram à Áustria buscar o especialista que 
julgavam competente para tornar conta do Jardim Botânico. Naquele país, 
em 1840, apareceu o livro de Justus Liebig, lançando as bases para a 
moderna química agrícola, cujos fundamentos encontravam-se na química 

orgânica, na fisiologia e, como dizem Krohn e Schãfer, na economia 

política de Adam Smith e John Stuart Mill." A finalidade da teoria era 
desenvolver a agricultura fazendo aumentar a produtividade da terra pelo 
uso de adubos químicos artificiais.39

Glasl, também austríaco, indubitavelmente conhecia os trabalhos 
de Liebig. Seus primeiros estudos no Rio de Janeiro foram de química 
inorgânica, resumindo-se à análise quantitativa das espécies botânicas.4° 

Em seguida, começou a demonstrar seus conhecimentos de química 

agrícola, pois realizou diversos trabalhos experimentais com a cana-de-
açúcar plantada em terrenos preparados com adubos diferentes, a fim de 
avaliar a variação no sacarinamento de cada uma delas.'" 

A prática da aclimatação se transformava em 'experiência' de solo 
ou de clima ou em estudos de pluviometria, e as culturas tradicionais 

mereciam estudos de análises química ou geológica. Já não era apenas a 

morfologia das plantas que interessava, mas sua composição e fisiologia. 

Interessava conhecer a causa das pragas que atacavam as plantas ou a 

composição dos terrenos propícios para desenvolver diferentes variedades 
de uma mesma espécie. 

Em 1867, o ministro dizia no seu relatório que o IIFA estava à 
altura dos seus destinos, pois, além do uso cio arado e outros instrumentos 
aperfeiçoados, empregava adubos na cultura, fazia experiências químico-
agrícolas e obras de drenagem.42 No ano seguinte, o químico do Jardim 

Botânico foi enviado à Bahia para estudar urna doença que atacara os 

canaviais e este apresentou, posteriormente, análises quantitativas e 

qualitativas das terras onde a cana fora atacada, estudando também as 

conseqüências de ataques de insetos às mesmas plantas.'" 

A qualidade das espécies produzidas se constituiu em uma 

preocupação do diretor do Jardim Botânico, assim, Glasl promoveu diversas 

experiências de análises químicas de café, chá, mate, cana ou análises de 
terrenos. A revista O Auxiliador, da Sain, e a Revista Agrícola do Imperial 
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Instituto Fluminense de Agricultura divulgavam essas informações aos seus 

leitores, cumprindo seus propósitos de difundir conhecimentos científicos. 

Por volta de 1873, o laboratório químico foi reestruturado e um 

novo químico foi contratado, Daniel Henniger, que criou uma estação 

meteorológica para estudar índices pluviométricos, barométricos, 

aerométricos e higrométricos. As análises eram estendidas para medir, 

por exemplo, a quantidade de anil contido em plantas da família indigofera 

ou a qualidade de certos estrumes ou a matéria colorante de uma madeira, 

o efeito das cinzas no crescimento de determinadas plantas, a quantidade 

de amido de raízes ou de cloreto de sódio contido na água da Lagoa ou o 

óleo de diferentes frutas etc." 

O Jardim Botânico era comparado a "um laboratório da ciência dos 

vegetais", reunindo, em um espaço limitado, plantas de várias regiões do 

globo cujo clima se aproximava ou era análogo ao do jardim, conforme 

afirmavam em artigo publicado pelo IIFA em 1879." Ali se confundiam os 

caminhos das plantações econômicas e alamedas de lazer do Jardim 

Botânico. Onde antes o público admirava a beleza externa das plantas, 

agora os especialistas analisavam suas qualidades internas, em função do 

lugar onde as podiam cultivar. 

Sobre as qualidades do Dr. Glasl, naquele fim da década de 70, o 

redator da revista do IIFA, o professor Miguel Antonio da Silva dizia que 

graças a ele o Jardim Botânico era o grande viveiro de plantas, elogiado 

tanto no Brasil como no exterior, ocupando uma superfície superior a 10 

hectares ou 100 mil metros quadrados, contendo mais de 250 mil plantas 

nacionais e exóticas, destinadas a serem propagadas, multiplicadas, 

estudadas e aclimatadas." 

Em um longo artigo, o professor salientava que, dentre as espécies 

que se destacavam para a distribuição, encontravam-se diversas variedades 

de café — como a de Moka, de Java, ou Bourbon — ou de fumo e de algodão 

— dentre as quais o algodão egípcio trazido do Cairo pelo Visconde de Bom 

Retiro, presidente do IIFA desde 1866. Havia ainda diversos gêneros de 

bambu e 35 variedades de cana-de-açúcar. O herbário guardava também 

diversas variedades de árvores florestais para madeira de lei, árvores 

frutíferas, de gomas e fibras que deveriam fazer parte da exposição de um 

projetado Museu Industrial. Concluía o artigo dizendo que não se podia 

negar a importância do Jardim como fonte de riquezas para o 

desenvolvimento do país.47
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Em 1879, o químico da instituição já havia mudado. Era Otto Linger 

quem recebia as espécies do exterior e, sob as ordens do Ministro da 

Agricultura, procedia à sua análise química, como o ocorrido com as 687 

mudas de cana procedentes de Port Louis, ilhas Maurícias.48 Era a química 

ocupando o espaço da botânica nas dependências do Jardim Botânico e 

nas demandas científicas da agricultura. 

A aliança que se criara no Jardim Botânico entre o seu antigo papel 

de passeio público e a condição de fazenda experimental imposta pelo IIFA 

começou a ser questionada na última década do império. Ainda em 1881, 

o ministro dizia que por seu intermédio o governo tinha podido satisfazer 

os pedidos que por vezes chegavam de estabelecimentos hortículas e jardins 

experimentais estrangeiros." De fato, vê-se pela leitura dos relatórios 

ministeriais e daqueles do IIFA que as relações de trocas de espécies botânicas 

continuaram durante todo o período, mas foi uma atividade secundária do 

Jardim Botânico, depois de 1860. Porém, a ênfase nos trabalhos da fazenda 

normal, que preterira a prática da classificação e divulgação das espécies 

botânicas, começava a ganhar críticas que partiam da própria instituição. 

Quando Karl Glasl faleceu, em 1884, foi substituído pelo médico 

Nicolau Joaquim Moreira que, na mesma época, dirigia a sessão de botânica 

e agricultura do Museu Nacional e era o redator da revista do IIFA, cargos 

que deixou em 1887. Desde então, até o início do período republicano, o 

presidente do IIFA, Paes Leme, acumulou a direção do Jardim Botânico. 

O resãate da tradição 

A prática da química agrícola na tradicional instituição de botânica 

do país começou a ser questionada após a longa gestão de Glasl. O seu 

trabalho à frente do Jardim Botânico ganhou o reconhecimento de 

especialistas tanto brasileiros como estrangeiros. Em um de seus relatórios, 

Nicolau Joaquim Moreira repetiu as palavras de um visitante estrangeiro, 

Sarmiento, para ilustrar o resultado dos trabalhos do seu antecessor: 

Aquele Jardim Botânico que ostenta as obras de uma natureza ébria de sol, 
luz e umidade, é como um monumento... Aos velhos amigos caseiros, aos 
quais pela antiga limitação do horizonte vital pareça impossível visitar o 
velho mundo, aconselharíamos tomar o vapor, desembarcar no Rio de 
Janeiro, visitar o Jardim Botânico e volver ao lar, seguros de terem visitado 
a parte mais bela da terra.'" 

49 



Espaços da Ciência no Brasil 

No relatório anterior, quando havia tomado posse, o sucessor de Glasl 
lançara mão dos dizeres de um naturalista — Quezada —, chamando a atenção 
para a exuberância da flora indígena tropical que o jardim apresentava: "É 
impossível imitar em parte alguma este Jardim, porque não é possível 
reproduzir o luxo da vegetação tropical, verdadeiro transbordamento da 
vida vegetal que se nota na natureza deste país".5' 

Ao mesmo tempo que elogiava, reconhecendo os trabalhos de Glasl, 
o novo diretor distinguia o duplo papel do Jardim Botânico, dizendo que, 

ao mesmo tempo, era local de visitação e passeio e desempenhava funções 
e atividades de fazenda normal, chamada anteriormente de herbário 
experimental. Ele reclamava por mais verbas para que a instituição pudesse 
justificar o valor do adjetivo que a qualificava. Para isso, pensava fundar 
um museu industrial, onde, segundo ele, 

figurariam as mais importantes obras de História Natural, acompanhadas 
de coleções de minerais, de frutos, de essências florestais, e dos mais belos 
tipos de nossa riquíssima flora, etc., oferecendo um delicioso alimento àque-
les que se dedicam à cultura das ciências práticas e da observação.52

Para auxiliar o êxito do projeto, citava a preparação de um catálogo 

científico de vegetais que constituíam a flora do Jardim Botânico e a 

existência da biblioteca, que já contava com quase duas centenas de livros 

para consulta. Embora considerasse a biblioteca modesta para os padrões 

atuais, pode-se dizer que esta também atestava a estrutura institucional 

científica do Jardim Botânico. Percebe-se, no entanto, que o novo diretor 

exaltava o adjetivo que dava nome à instituição, minimizando as atividades 

de experimentação química que, desde 1860, haviam sido o centro das 

atenções do IIFA no Jardim Botânico. 

Nicolau Moreira, que desde 1863 era sócio da Sain e, às expensas 

desta, publicou, em 1867, um Manual de Química Agrícola (Moreira, 1867), 

"convencido da utilidade de se vulgarizarem os conhecimentos da Química 

Agrícola como preciosos recursos para vencer as dificuldades da prática, e 

principalmente em nosso país, onde a rotina impera", quando chegou à 

direção do Jardim Botânico, exaltou a botânica. Ou seja, embora não tivesse 

mudado sua visão sobre os conhecimentos químicos, pois, como professor 

de agricultura dos cursos instituídos em 1877 no Museu Nacional por 

Ladislau Neto, continuava a exaltar a química agrícola como a ciência 

coadjuvante da agricultura, não a reconhecia como uma prática compatível 

com o Jardim Botânico." 
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Em 1886, quando morreu o presidente do IIFA, Visconde de Bom Retiro, 
seu lugar foi interinamente ocupado por Pedro Dias Gordilho Paes Leme, 
secretário do mesmo. Este providenciou a divisão da instituição, projetando a 
transferência das atividades experimentais para outro local, mais distante 
da cidade e do público que buscava apenas lazer no Jardim Botânico. Nicolau 
Moreira, ainda diretor, aceitou, em termos, as deliberações do novo presidente, 
pois, embora discordasse da superposição de atividades, lembrava que a 
instituição acabara de ser premiada na última exposição universal de Anvers 
e na Sul-Americana de Berlim.54 Pouco tempo depois, Nicolau Moreira deixou 
o cargo, que passou a ser ocupado pelo novo presidente do IIFA. 

Caberia ao primeiro diretor nomeado na República — João Barbosa 
Rodrigues — resgatar definitivamente a tradição da instituição. Em 1889, 
o relatório do ministro Rodrigo Augusto da Silva afirmava: 

Fundado na vizinhança da Lagoa Rodrigo de Freitas e contendo grande 
cópia de exemplares botânicos de origem estrangeira, por muitos anos foi 
administrado este importante estabelecimento pelo Instituto Fluminense 
de Agricultura, mediante subvenção do Estado. Parecendo conveniente 
reorganizá-lo para que se preste, não somente à diversão do público, mas 
ao estudo sistemático da botânica e particularmente da flora nacional, ser-
lhe-á aplicável o regulamento aprovado pelo decreto n2 518 de 23 de junho 
último que, entre outras disposições adequadas a tal serviço, criou apropri-
ado museu, herbário, biblioteca, laboratório para análises orgânicas e ob-
servatório meteorológico. Por portaria de 25 de março, foi nomeado diretor 
o botânico João Barbosa Rodrigues. 

O ministro dizia ainda: "espero, que em pouco tempo, estejam 
classificadas e numeradas todas as plantas do Jardim e seja organizado 
um guia que permita aos visitantes observar facilmente os vegetais". 

Estava finalmente caracterizada a volta do Jardim Botânico da Lagoa 
à condição de instituição de classificação botânica e resgatada, portanto, a 

sua antiga tradição. 

Notas 

O levantamento de dados para este artigo contou com o auxílio da bolsista de Iniciação 
Científica-CNPq, Adriana Tavares do Amaral Martins. 

Ver Bonneuil, 1992. De acordo com este autor, os princípios teóricos da aclimatação 
foram sistematizados somente em meados do século XIX, inicialmente nos cursos 

ministrados por Saint-Hillaire no Museu de História Natural. 
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2 Na Universidade de Coimbra, foi criado o Curso de Ciências Naturais com a 

recomendação de que fosse fundado um jardim botânico para colecionar, entre outras, 

as plantas coloniais. Para isso, Vandelli, o primeiro diretor deste jardim botânico e 
antigo aluno de Lineu, preparou alguns dos seus melhores discípulos, visando a explorar 
as riquezas botânicas das colônias durante viagens 'filosóficas'. Nessa época, foram 
enviados, a Angola, Joaquim José da Silva, a Moçambique, Manoel Gaivão da Silva. A 
Cabo Verde foi João da Silva Feijó e ao Brasil, foram enviados, ao norte, Alexandre 
Rodrigues Ferreira e, a Minas Gerais, Joaquim Velloso de Miranda (Jobim, 1986). 

3 Ver Jobim, 1986. Tão grande era a fama de Arruda Câmara que, em 1810, seu irmão, 

nomeado físico-mor da capitania do Pará, pleiteou o cargo de diretor do Jardim 
Botânico em nome do parentesco. O Conde de Linhares intercedeu em seu favor junto 

ao Regente, apresentando-o como hábil para trabalhar em botânica, pois era irmão 
do 'Arruda de Pernambuco" (Brasil (Colônia]. Ordem Real, Ofício de 26 de abril de 

1810, Arquivo Nacional, IJJ1 770, Cx. 764). 

4 Brasil [Colônia]. Ordem Regencial, Aviso de 27 de julho de 1809, Arquivo Nacional, 

IJJ1 770, Cx. 764. Nessa mesma época os ingleses promoviam, através da Companhia 

Britânica de Comércio, um incentivo à criação de jardins botânicos na índia, com a 

mesma finalidade de explorar a flora local com fins econômicos (Sangwan, 1992). 

Esboço à nota de Domingos Jorge de Barros sobre a utilidade de criação da diretoria de 

Agricultura e Jardim Botânico na Bahia. Enviado pelo Conde de Linhares ao Conde de 

Aguiar em aviso de 13 de janeiro de 1812 (Brasil IColônial. Ordem Real. Arquivo 

Nacional, IJJ1 770, Cx. 764, pac. 4, nu 168). 

6 Thouin foi jardineiro do Jardim de Plantas de Paris à época de Buffon (Barthelemy, 

1979). 

7 Brasil. Ministério dos Negócios do Império. Ofício de 7 de janeiro de 1825. 

8 Brasil. Ministério dos Negócios do Império. Ofício de 7 de janeiro de 1825. 

9 Brasil. Ministério dos Negócios do Império. Ofício de 7 de janeiro de 1825. 

10 

11 

Ver Saldanha da Gama, 1896. No Dicionário de Termos de História Natural, Vandelli, no 
capítulo sobre a utilidade dos jardins botânicos, mostrou a necessidade de experiências 
com as plantas mais adequadas ao clima do país e com aquelas que, multiplicadas, 
fossem de maior utilidade. Brotero, seu substituto, reafirmou os mesmos objetivos, 
embora fizesse oposição aos métodos de classificação. Este era formado em Reims, na 
França, foi aluno de botânica de Buisson e amigo de reconhecidos naturalistás como 
Buffon, Cuvier, Condorcet, Lamarck e, particularmente, de Laurent de Jussieu, cujo 
método seguia. Foi nomeado em 1791 pela rainha para reger, na Universidade de 
Coimbra, a cadeira de botânica e agricultura e dirigir o Jardim Botânico (1-lenriques, 
1788). 

Brasil. Ministério dos Negócios do Império. Avisos de 29 de janeiro e 15 de maio de 1829. 

12 Sobre a sistematização da prática da aclimatação, ver Bonneuil, 1992. 

13 Depois de algumas experiências, relativas ao terreno e ao clima, enviavam às províncias 
remessas de plantas de sementes. Por exemplo, o trigo e o tabaco foram enviados ao 
sul do país. As primeiras experiências com o café se realizaram no Espírito Santo, 
Bahia e também no Ceará, mas a sua produção comercial não foi à frente, conforme 
os relatórios anuais do Ministério dos Negócios. Percebe-se que, algumas vezes, a 
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14 

aclimatação era tentada paralelamente no Jardim Botânico e nas províncias, como 
aconteceu com o pinos silvestre da Rússia, importado do Jardim Botânico de São 
Petesburgo, em 1834. 

Brasil. Ministério dos Negócios do Império. Relatório anual apresentado à Assembléia 
Legislativa pelo ministro e secretário de Estado, Nicolau Pereira dos Campos Vergueiro. 
Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1833, p.20. 

15 Brasil. Ministério dos Negócios do Império. Ofício de 22 de fevereiro de 1837. No 
Relatório anual do Ministério do Império de 1836, aparecem as negociações para a 

contratação do casal na Suíça, mas o diretor da Escola de Falemberg alegou que no 
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A Faculdade de medicina do Rio de janeiro no 
século xIx: 
a organização institucional e os modelos de ensino 

Luiz Otávio Ferreira, Maria Rachel Fróes da Fonseca 

& Flávio Coelho Edler 

Introdução 

Nossa discussão será sobre o processo de constituição das instituições 
voltadas à formação médica. A atenção estará voltada para a gênese do 
atual modelo de ensino médico. As narrativas históricas convencionais 
interpretam o desenvolvimento das instituições médicas como um processo 
evolutivo linear, não problemático, como algo natural na paisagem social. 
Acreditamos, entretanto, que devemos destacar justamente os momentos 
de rebeldia contra os padrões herdados e rotinizados do ensino médico. 

O ensino médico, tal como o conhecemos hoje, é uma invenção do 
século XIX. As características mais marcantes do processo de ensino, isto 
é, do conjunto de etapas sucessivas pelas quais passa o estudante ao 
transformar-se em médico, foram estruturadas a partir de dois movimentos 
científicos que revolucionaram, naquele período, a medicina moderna. 
Inicialmente, com a medicalização do hospital, em um capítulo conhecido 
como o nascimento da clínica; posteriormente, com a constituição de 
uma nova medicina de laboratório, em que os fenômenos da vida foram 
reduzidos ao plano dos fenômenos físico-químicos e submetidos a leis 

mecanicistas, passando a depender da experimentação animal e da 

anatomia patológica macro e microscópica. 

O primeiro momento de inflexão nos rumos do saber médico ocorreu 
logo após a Revolução Fracesa, com a institucionalização, na Faculdade de 
Medicina de Paris, do modelo sensualista e morfológico defendido por 
Fourcroy (1755-1809). Tal modelo transformou o leito do paciente em 
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fonte principal de informações sobre os fenômenos patológicos. Baseando-

se na semiologia clínica e na anatomia patológica, a clínica hospitalar 

baniu as diversas nosologias do século XVIII explicitamente baseadas nas 

classificações dos naturalistas. Esse fato levou à generalização das práticas 

de exploração, como a percussão e a auscultação mediata, com referência 

sistemática dos sintomas aos dados da anatomia patológica. Até este 

momento de ruptura com os fundamentos do saber médico legado, o ensino 

médico baseava-se em informações provenientes de qualquer época anterior. 

A segunda ruptura foi feita, em parte, por oposição aos exageros 

sensualistas expressos pelo lema de Fourcroy — Peu tire, beaucoup voir et beaucoup 

faire. Magendie (1783-1855) e Claude Bernard (1813-1878), dentre outros, 

propuseram uma reorientação das pesquisas biomédicas, tendo por base a 

construção de modelos analítico-causais. Tratava-se, então, de conseguir 

uma explicação teórica da doença solidamente cimentada, recorrendo-se de 

modo sistemático aos saberes físicos, químicos e biológicos. A investigação 

de laboratório, penetrando progressivamente na medicina hospitalar, passou 

a ser a principal fonte de conhecimentos médicos. 

O hospital mudaria seu perfil e sua função nesse período. Com o 

desenvolvimento da fisiologia e da bacteriologia, associadas às técnicas de 

anti-sepsia (1867) e da anestesia — éter (1847) e clorofórmio (1848) — o 

hospital deixou de ser visto como um lugar para onde se era levado antes 

da morte. Associando-se à imagem de um local em que os enfermos podiam 

curar-se, ele mudou o tipo de clientela, pois tornou-se um espaço apropriado 

para cirurgias e centro de saúde, atraindo as camadas sociais superiores. 

A tendência à especialização, como forma da divisão técnica da 

prática médica, tendeu a reforçar-se pelo aparecimento de formas de 

trabalho referentes a parcelas cada vez menores, embora não menos 

significativas, da totalidade do processo de diagnóstico e terapêutica. A 

diferenciação e complementaridade das especialidades clínicas emergentes, 

relacionadas a novos objetos — certas patologias, áreas limitadas do 

organismo humano e faixas etárias específicas — estiveram estreitamente 

relacionadas à mudança das condições institucionais sob as quais se 

exerciam a formação e a prática médicas. 

Este processo, aqui apresentado de maneira esquemática, não cons-

tituiu uma evolução linear. Pelo contrário, deu forma a modelos 

institucionais incongruentes, sendo ainda marcado por uma profunda cri-

se — à qual nos referiremos adiante — que afetou as bases da profissão 
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médica. A universalização dos currículos dos cursos médicos - um resul-

tado recente, somente alcançado na virada para o século atual, - a prolife-

ração das revistas médicas especializadas, bem como os congressos médi-

cos internacionais - o primeiro realizou-se em Paris, em 1867 - são sinais 

que revelam uma estratégia bem-sucedida. 

A medicina acadêmica ocidental foi capaz de restabelecer politica-

mente as bases simbólicas de sua legitimidade profissional em um pano-

rama cultural crescentemente secularizado e marcado por ampla oferta 

de modelos curativos alternativos. É preciso salientar que a 

institucionalização destas inovações teóricas e práticas foi amplamente 
condicionada pela estrutura social na qual se inseriram. O estabeleci-
mento da validade científica e da eficácia prática do saber médico, revo-
lucionado em suas bases epistêmicas, não foi apenas uma questão pura-
mente intelectual. Dissensos, consensos e ampla negociação política en-
tre médicos e outras categorias de curadores, hoje desaparecidas, marca-
ram aquele processo pelo qual foi sendo erigido o prestígio do médico, 
como detentor de um saber especializado, e a sólida crença no poder pre-
ventivo e curativo da medicina contemporânea. 

Na Grã-Bretanha, por exemplo, a batalha entre os aphotecaries e surgeorts 
contra os phisicians foi sendo vencida com os sucessivos passos do Medical 

Act de 1858, constituindo o General Council e o Medical Register o corpo 
examinador comum, em 1884, até o definitivo Medical Act de 1886. 

Na França, os sucessivos intentos de abolir a categoria dos officiers de 

santé (médicos de segunda classe) formaram um processo similar, cuja 

solução só seria alcançada em 1892 com a promulgação da lei que reformou, 

enfim, a profissão médica. 

Nos Estados Unidos, a forte tradição liberal antepôs uma barreira às 

pretensões corporativas, encaminhadas por membros da categoria, visando 

a estabelecer a unificação do monopólio do exercício profissional por meio 

de um rígido controle dos estabelecimentos de ensino. 

Somente na primeira década deste século, com a criação do Council 

on Medical Education, alcançou-se o controle sobre as formas de 

credenciamento das instituições de ensino. Assim, o processo de 

constituição de um monopólio oficial sobre o mercado de serviços médicos, 

legitimado pelo reconhecimento público de sua exclusiva competência, 

encontrou ampla variação histórica, dependendo dos contextos 

socioculturais específicos. 
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O desenvolvimento das formas institucionais voltadas para a expansão 

do uso do conhecimento técnico-científico gerado pela medicina, durante o 

século XIX, foi bastante problemático. Não era fácil sustentar os privilégios 

profissionais em um contexto marcado por um baixo consenso, entre os 

próprios médicos, sobre a legitimidade do corpo de conhecimentos herdados. 

Lembremos que em um curto espaço de tempo ocorreram duas 

tentativas de refundar as bases legítimas do processo de produção do saber 

médico. O aspecto mais peculiar dessa crise epistêmica refere-se ao fato de 

que, a partir de meados do século, ao mesmo tempo em que diminuíam os 

dissensos sobre a relevância das disciplinas médicas experimentais, 

aumentava o fosso que separava os conhecimentos sobre os processos 

fisiopatológicos daqueles relativos à terapêutica. A medicina era 

tragicamente impotente para realizar seu projeto. Como observou 

Canguillem (1977:53), "ela não conseguiu passar além de um discurso 

vazio que incidia sobre práticas (terapêuticas e profiláticas) que muitas 

vezes se assemelhavam à magia". Apenas no último quartel do século 

XIX, período dominado pelas conquistas da microbiologia, é que as ações 

curativas e preventivas da medicina começaram a realizar os sonhos 

almejados pelos médicos desde o princípio do século. 

Criação das escolas médicas 110 Rio de janeiro 

Até 1808, quando foram criadas as primeiras escolas médicas no Brasil, 

o sistema educacional compreendia unicamente os colégios e os seminários 

sob a direção dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, transcorreu 

um período de vazio educacional, interrompido somente na passagem do 

século XVIII para o século XIX, quando se processou uma verdadeira renovação 

do ambiente cultural, inserida nos parâmetros da Reforma Pombalina. 

Esboçou-se urna dinamização do mundo cultural, expressa pela fundação de 

associações e sociedades científicas e literárias, bem como pelo interesse por 

literaturas modernas, notadamente os estudos das ciências. 

Com a vinda da Família Real para o Brasil, tornando-o centro adminis-

trativo do Império, implementaram-se importantes medidas administrati-

vas, econômicas e culturais de impacto sobre o desenvolvimento da medicina 

no país. Neste contexto transformador, a cidade do Rio de Janeiro será o palco 

de várias iniciativas culturais e científicas; como a Imprensa Régia, a Biblio-

teca Nacional, os primeiros periódicos e as instituições de ensino superior. 
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Norteava a criação dos primeiros estabelecimentos de ensino superior 

a necessidade de formar quadros profissionais para os serviços públicos 

imperativos. Em 1808, foram criados os primeiros estabelecimentos de 
ensino médico-cirúrgico nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, "em 

benefício da conservação e saúde dos povos, a fim de que houvesse hábeis 

e peritos professores que, unindo a ciência médica aos conhecimentos 

práticos de cirurgia, pudessem ser úteis aos moradores do Brasil."' 

Lycurgo de Castro Santos Filho considera2 a nomeação do cirurgião 

Joaquim da Rocha Mazarém para a cadeira de anatomia (2/4/1808) corno 

o marco da criação da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de 

Janeiro, que funcionou inicialmente nas dependências do Hospital Militar.3

A proposta curricular, que inicialmente abrangia somente os conhecimentos 

de cirurgia e de anatomia, ampliou-se, abarcando as disciplinas de anatomia 

e fisiologia, terapêutica cirúrgica e particular, medicina cirúrgica e obstétrica, 

medicina, química e elementos de matéria médica e de farmácia. 

Embora inexistam subsídios documentais ilustrativos da estrutura 

inicial dos cursos realizados no município da Corte, Santos Filho (1991) 

acredita que estes adotassem as mesmas diretrizes de seus congêneres 

bahianos (Moacir, 1938). Dessa forma, para ingressar era exigido o 

conhecimento da língua francesa e o pagamento de uma taxa de matrícula. 

As lições eram teóricas e práticas, compreendendo estas últimas apenas 

demonstrações realizadas nas enfermarias franqueadas para este fim. O 

curso cirúrgico era de quatro anos, ao final dos quais o aluno estava 

habilitado a prestar exame e a  atuar em algumas questões de saúde. 

Até essa época, o exercício da medicina era facultado somente a físicos 

e cirurgiões portadores de um atestado de habilitação e licenciados pelo 

cirurgião-mor do Reino, conforme preconizava o regulamento de 23 de 

maio de 1800. Sua atuação estava restrita à realização de sangrias, 

aplicação de ventosas, cura de feridas e de fraturas, sendo-lhes vetada a 

administração de remédios internos, privilégio dos médicos formados em 

Coimbra. A criação das escolas de medicina representava o fim de muitas 

das restrições impostas pela metrópole, possibilitando a formação de médicos 

no país e transferindo para as mãos destes o exercício da medicina. 

Na busca de um maior desenvolvimento dos estudos médicos 

oferecidos pela Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, determinou-se, em 

1810, que três de seus estudantes deveriam aperfeiçoar os conhecimentos 

cirúrgicos em instituições européias, especialmente em Edimburgo. 
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Em 1812, foi criado também o cargo de diretor dos Estudos Médicos e 

Cirúrgicos da Corte e do Brasil, para o qual foi nomeado o médico da Real 

Câmara, Manuel Luiz Alvares de Carvalho. É de sua autoria o projeto de 

reforma do ensino médico, conhecido como Projeto Bom Será,4 que 

transformava as escolas do Rio de Janeiro e da Bahia em academias médico-

cirúrgicas (1813) e propunha a adoção de normas próprias para o seu 

funcionamento, tendo em vista o fato de que as escolas ainda eram regidas 

pelos estatutos da Universidade de Coimbra. Nesta nova concepção as 

exigências para o ingresso incluíam também o conhecimento da língua 

inglesa, e o curso ampliava-se para cinco anos, distribuídos da seguinte forma: 

• Plano - anatomia geral, química farmacêutica e noções de farmácia; 

• 2° ano - anatomia (repetição) e fisiologia; 

• 3° ano - higiene, etiologia, patologia, terapêutica; 

• 4° ano - instrução cirúrgica e operações, arte obstétrica (teoria e prática); 

• 5° ano - medicina, arte obstétrica (repetição). 

A conclusão destes cursos conferia, ao aluno, uma carta de 'aprovado' 

ou de 'formado' em cirurgia. A primeira era concedida àqueles que apenas 

finalizassem os cursos, e a de formado aos que, além disso, freqüentassem 

novamente as disciplinas do 4° e 52 anos. O 'cirurgião aprovado' poderia 

atuar somente no campo da cirurgia, compreendendo a realização de sangrias, 

a aplicação de ventosas, a cura de fraturas, contusões e feridas. O 'cirurgião 

formado' estaria habilitado a realizar curas de cirurgia e também de medicina, 

incluindo o direito de tratar todas as enfermidades nos locais onde não 

existissem médicos licenciados pelas faculdades européias. A partir de então, 

as próprias academias concediam os diplomas, o que causou protestos por 

parte dos cirurgiões portugueses, antigos detentores deste privilégio. 

Entretanto, a expedição de licenças para práticos ainda permanecia como 

uma atribuição exclusiva do físico-mor e do cirurgião-mor. 

Em um contexto tão conturbado, o controle sobre as formas de 

credenciamento para o exercício da medicina era visto como peça 

fundamental na batalha pelo monopólio sobre a clientela e a conseqüente 

exclusão institucional de outras categorias de curadores - a que se 

imputavam práticas de charlatanismo. As reformas do ensino médico 

refletiam, assim, passo a passo, as tentativas de fixar as bases comuns 

necessárias ao pleno exercício daquela atividade profissional. 
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Novos estatutos5 para a Academia Médico-Cirúrgica foram elaborados 

em 1820, sob a direção de José Maria Bomtempo, determinando, entre 

seus artigos, que o diretor deveria fornecer anualmente, à Secretaria de 

Estado competente, informações sobre a situação administrativa e 

intelectual da academia. A adoção de um sistema uniforme de doutrina 

científica era determinação imperativa para a condução dos cursos. Para o 

ingresso exigia-se a idade de 14 anos, o conhecimento de línguas (português 

e francês) e de lógica. A estrutura curricular, embora ainda em cinco anos, 

compunha-se dc forma diversa da dos anos anteriores: 

• 1. ano - anatomia; 
• 2° ano - fisiologia, patologia; 
• 3° ano - matéria médica, higiene geral e particular, terapêutica geral; 

• 4° ano - instituições cirúrgicas e medicina operatória; 

• 5° ano - medicina clínica, nosografia médica. 

Ao longo de sua formação, os alunos deveriam freqüentar, ainda, 

aulas de química e de botânica. 
O Decreto Imperial de 18266 estabeleceu, de forma mais ampla, a 

autonomia das academias médico-ciúrgicas, permitindo que estas 

efetivamente concedessem os dois tipos de diploma, o de cirurgião aprovado 

e o de cirurgião formado, rompendo assim com o processo de subordinação 

ao poder do físico-mor e de Coimbra. Entretanto, outras questões relativas ao 

ensino médico, como a conformação das disciplinas, permaneceram ainda 

sujeitas às determinações do Governo Imperial.' 
As deficiências do ensino médico eram, periodicamente, objeto de 

projetos de reformas e de polêmicos debates parlamentares. Com o impacto 

da independência política, importava a realização de mudanças que 

adequassem aquelas instituições ao novo contexto. As academias 

mostravam-se anacrônicas e deficientes, ainda favorecendo os diplomados 

em Coimbra. Em 1830, a Câmara dos deputados solicitou à Sociedade de 

Medicina do Rio de Janeiro" a elaboração de um novo plano para as escolas 

médicas brasileiras, do qual derivou a Lci de 3 de outubro de 1832,9 que 

transformou as então academias (do Rio de Janeiro e da Bahia) em 

faculdades de medicina. Desde então, formaram-se ali, médicos, 

farmacêuticos e parteiras. O modelo de ensino seguia o figurino das 

instituições francesas de ensino superior. 
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Sob este novo regime, o diretor da faculdade seria "nomeado 

trienalmente pelo Governo sobre lista tríplice, proposta pelas faculdades 

dentre os seus membros".'° O curso médico-cirúrgico passava a ser de seis 

anos, havendo, paralelamente, um curso de farmácia (três anos) e um de 

obstetrícia (dois anos), ao final dos quais eram conferidos, respectivamente, 

os títulos de doutor em medicina, de farmacêutico e de parteira. Era também 

atribuição das faculdades de medicina a verificação dos títulos de médicos, 

cirurgiões, boticários e parteiras obtidos em escolas estrangeiras. As 

congregações poderiam realizar seus próprios regulamentos, propor reformas 

e eleger os diretores. Novas exigências nos exames preparatórios foram 

estabelecidas, determinando-se, para o ingresso, a idade de 16 anos 

completos, um maior conhecimento de línguas (latim e inglês ou francês), 

de filosofia racional e moral, de aritmética e de geometria e a apresentação 

de um atestado de bons costumes. O currículo era assim constituído: 

• 1° ano — física médica, botânica médica e princípios elementares de zoologia; 

• 2° ano — química médica e princípios elementares de mineralogia, anatomia 

geral e descritiva; 

• 3° ano — anatomia, fisiologia; 

• 4° ano — patologia externa, patologia interna, farmácia, matéria médica, 

terapêutica e arte de formular; 

• 5° ano — anatomia topográfica, medicina operatória e aparelhos, partos, 

moléstias de mulheres pejadas e paridas e de meninos 

recém-nascidos; 

• 6° ano — higiene e história da medicina, medicina legal. 

Nesta nova estrutura curricular, acrescentraram-se as cadeiras de clínica 

externa e de anatomia patológica para os alunos do segundo ao sexto ano, e 

as de clínica interna e de anatomia patológica aos do quinto e sexto anos. 

Ainda na década de 30, o Governo determinou novos regulamentos 

para as faculdades médicas, fundamentalmente para disciplinar a vida 

acadêmica, compreendendo tanto a aplicação dos alunos, quanto seu 

comportamento moral. As reivindicações quanto à carência de recursos 

próprios para o ensino (gabinetes, laboratórios, aparelhos etc.) eram 

constantes, suscitando a promulgação de inúmeros avisos ministeriais 

para a dotação de recursos e proposição de novos projetos de reforma. 

A distinção que existia entre as atribuições dos médicos e as dos 

cirurgiões foi extinta somente em 1848, quando passou a ser facultado, 
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tanto aos cirurgiões aprovados quanto aos cirurgiões formados, o exercício 

de qualquer ramo da medicina. 

A Reforma Bom Retiro (1854), levada a termo pelo Ministro do 

Império, Luís Pedreira de Couto Ferraz (Visconde de Bom Retiro), representou 

um importante esforço na organização do ensino médico no país, que até 

então encontrava-se sob a interinidade dos regulamentos de 1832. 

Apresentaram-se novos estatutos, reformulou-se a administração e 

ampliou-se o quadro docente com a criação da classe de opositores. A 

direção das faculdades de medicina era atribuição do diretor e da 

congregação de lentes, então criada. Os cursos de medicina, de farmácia e 

de obstetrícia foram mantidos, ampliando-se, porém, o número de 

disciplinas para 18, com inclusão de anatomia geral e patológica, patologia 

geral, química orgânica e farmácia. Era grande a preocupação com a questão 

disciplinar, determinando-se a aplicação de penas. 

O ensino prático, entretanto, ainda se encontrava incipiente, havendo 

apenas um pequeno gabinete para as demonstrações práticas, uma sala para 

dissecações e um ou dois microscópios. Muitos contemporâneos, como o Dr. 

Antonio José Alvares, eram críticos mordazes desta reforma, ao afirmarem 

que esta "prometeu-nos estudos práticos e deu-nos professores teóricos; em 

vez de instrumentos e aparelhos deu-nos ordem para marcarmos as faltas 

dos estudantes com vírgulas e pontos" (Campos, 1941:68). 

Apesar das deficiências e das críticas, a Reforma Bom Retiro foi o 

parâmetro norteador do ensino médico até 1879. Em 1878, o Ministro do 

Império, Leôncio de Carvalho, objetivando reorganizar o ensino médico, 

nomeou urna comissão, formada pelos Drs. Vicente Cândido Figueira de 

Sabóia, Domingos José Freire Junior e Cláudio Velho da Motta Maia, para a 

proposição de um plano de reforma para as faculdades de medicina. Este 

projeto serviu de base para o decreto de 19 de abril de 1879, que determinava 

amplas modificações para a melhoria do ensino, a começar pelo aumento do 

número de disciplinas (26), de laboratórios (14) e de preparadores e auxiliares. 

Visando a um melhor aproveitamento dos cursos, propunha a supressão das 

sabatinas e determinava a obrigatoriedade das provas práticas. Sustentava-

se, pela primeira vez, a possibilidade da diplomação de mulheres. Propunha 

a liberdade de freqüência e a prática de cursos livres sobre os diversos ramos 

da medicina, o que gerou grandes controvérsias. Surgiram várias polêmicas 

e diferentes interpretações a respeito destas propostas, por meio de avisos e 

decretos, retardando a adoção dos dispositivos da reforma. 
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Foi somente na gestão do Conselheiro Sabóia, período áureo da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (Magalhães, 1932), que as 

propostas do decreto de 1879 começaram a ser implantadas. O ensino 

prático, enfaticamente pontuado neste decreto, representava "um meio 

seguro de obtermos a verdadeira ciência, tenhamos confiança de que agora 

subiremos a escada dos melhoramentos" (Gaivão, 1882:8). 

As orientações teóricas do ensino médico 

Quais eram efetivamente as orientações teóricas transmitidas pelas 

instituições de ensino médico brasileiras na primeira metade do século XIX? 

Sem dúvida, a medicina francesa foi a principal referência científica 

do ensino médico brasileiro no século XIX, principalmente até a reforma 

acadêmico-administrativa das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e 

da Bahia, ocorrida entre 1879 e 1884." A medicina francesa era, então, 

radicalmente transformada pelo que Michel Foucault (1980) denominou 

de o "nascimento da clínica", marco epistemológico do surgimento da 

medicina moderna. A medicina clínica definiu o novo modus operandi, que 

se caracteriza por três princípios basilares: 1) reconhecer no indivíduo 

determinada doença mediante a observação e descrição minuciosa dos 

sintomas; 2) distinguir no cadáver uma patologia específica mediante a 

observação das alterações dos tecidos; 3) combater a doença com as 

terapêuticas que tenham demonstrado evidente eficácia. 

Nizza da Silva (1978) ocupou-se em descrever as orientações teóricas 

vigentes no ensino médico-cirúrgico no Rio de Janeiro no começo do século 

XIX. Destaca, de início, os compêndios de medicina prática, publicados em 

1815 no Rio de Janeiro, de autoria do médico José Maria Bomtempo, 

professor de medicina prática, matéria médica e farmácia na academia 

médico-cirúrgica. Essas obras são, na verdade, um resumo simplificado do 

sistema nosográfico de Philippe Pinel, expoente da medicina clínica 

parisiense e autor da Nosographie Philosophique (1798). 

Pinel definiu a medicina como a "ciência dos sintomas", cabendo ao 

médico, portanto, identificar e classificar uma determinada doença a partir de 

determinados sinais. Todo o esforço da medicina pinelliana está dirigido para a 

criação e o aperfeiçoamento de métodos de diagnósticos cada vez mais eficazes. 

Ao contrário do cirurgião, o médico cuida exclusivamente das 

enfermidades 'internas', daí a dificuldade de sua prática. Isto porque a 
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doença está, de certa maneira, oculta no corpo do indivíduo e só é legível 

por meio de certos indícios. O médico, junto ao leito do enfermo, tem de 

observar e recolher esses sintomas, mas então dois problemas teóricos 

surgem: quais os sinais pertinentes para a configuração da doença e que 

relações esses sinais mantêm entre si, que sistemas formam. 

Ao estudante de medicina, no início do século passado, ensinava-se, 

fundamentalmente, a identificar a doença e a classificá-la segundo seus 

sinais evidentes. Ele não deveria em nenhum momento cogitar sobre suas 

causas internas. É certo que havia por parte dos médicos uma preocupação 

com as causas das doenças, mas tratava-se sempre de causas externas: 

clima, alimentação e estilo de vida. 

Nizza da Silva também observa que os médicos, além de dominarem 

o sistema classificatório das doenças, precisavam ter o domínio da "arte 

de formular", ou seja, o modo de prescrever os remédios necessários para a 

cura das doenças. Para o ensino da "arte de formular", era utilizado o Novo 

Ensaio sobre a Arte de Formular, de Alibert, para quem a correta prática 

exigia que o médico, ao prescrever a medicação, observasse, além dos 

sintomas morbosos, a 'história' do doente, seu sexo, idade, temperamento 

e costumes. Advertia sobre o excessivo número de remédios, muitos deles 

produzidos segundo as 'obscuras' fórmulas de alquimia. Em uma época 

em que a química fazia revolucionárias descobertas, a "arte de formular" 

deveria obedecer a determinadas regras objetivas. Alibert enumera 24 regras 

que recomendam desde a total abstenção do uso de remédios até o estudo 

das reações individuais ao mesmo remédio (Silva, 1978). 

A transformação, em 1832, das academias médico-cirúrgicas do Rio 

de Janeiro e da Bahia em faculdades de medicina tornou mais amplo o 

espectro da influência da medicina clínica francesa. 

A relação de livros, elaborada em 1834 pela comissão formada pelos 

professores Manuel de Valladão Pimentel, Francisco Júlio Xavier e José 

Martins da Cruz Jobim para constituir o acervo da recém-criada Biblioteca 

da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, é demonstrativa das orientações 

teóricas instituídas no novo curso médico. 
Dividida segundo as cadeiras ensinadas na faculdade, a relação 

confirma a diversificação da orientação teórica do ensino médico. A 

identificação dos autores citados permite constatar que a relação de livros 

contemplava as diferentes orientações teóricas (ou sistemas médicos como 

eram conhecidos) da medicina francesa da época. Então aí representados a 
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nosologia (Pinel), a anatomoclínica (Corvisart, Bayle, Montfalcon, Bradier, 

Portal), o ecletismo médico (Andral, Louis), além de Broussais que construiu 

uma doutrina própria. A única e significativa exceção, por não pertencer 

ao universo da medicina francesa, é Brown, médico inglês que ficou 

conhecido no final do século XVIII por sua teoria da excitabilidade orgânica, 

muito difundida na Itália, Áustria e Alemanha (Canguilhem, 1977). 

A diversidade de teorias médicas inseridas no universo da medicina 

clínica resultava em um profundo dissenso entre os médicos a respeito do 

conceito de doença. O estado da polêmica pode ser avaliado em um artigo 

publicado em 1836 na Revista Médica Fluminense, publicação vinculada à 

Academia Imperial de Medicina.''- Traduzido do original publicado no 

periódico francês Journal Hebdomadaire de Medicine, o artigo faz urna severa 

crítica das doutrinas médicas antigas e modernas, concluindo que todas 

elas foram incapazes de construir um conceito de doença consistente. 

Não obstante a diversidade de doutrinas médicas, é possível urna 

classificação geral das orientações do pensamento médico no século XIX. 

Segundo Laín Entralgo (1950), as diversas teorias médicas podem ser 

reduzidas a três distintas mentalidades: a anatomoclínica, a fisiopatológica 

e a etiológica. 

A anatomoclínica associava o quadro sintomático à lesão orgânica, 

considerava a doença como uma alteração da "forma orgânica" e enfatizava 

a pesquisa dos signos físicos capazes de revelar a existência e a índole da 

lesão fundamental. A fisiopatologia considerava a doença uma alteração do 

processo energético e material sustentador da vida orgânica e valorizava a 

interpretação dos sintomas em oposição à descrição dos signos físicos. A 

etiologia definia a enfermidade como urna "conseqüência" determinada pela 

índole dos agentes específicos que a produzem. Os agentes etiológicos 

poderiam ser desde substâncias tóxicas presentes no meio ambiente até 

organismos vivos patogênicos. 

Devido à influência quase exclusiva da medicina francesa, o 

pensamento médico brasileiro da primeira metade do século XIX reproduziu 

aqui as polêmicas e as controvérsias científicas que polarizavam o campo 

médico parisiense. Esse foi o caso da disputa entre o brousseísmo e o 

ecletismo médico," as duas doutrinas que tiveram maior repercussão no 

campo médico do Rio de Janeiro, conforme demonstrou Lorelai Kury (1990), 

ao analisar a produção e as polêmicas científicas da medicina brasileira 

nas décadas de 30 e 40. 
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François Broussais, criador da "medicina fisiológica", foi o mais 

influente e radical médico francês dos anos 20. Criticou simultaneamente 

a nosologia, a anatomoclínica e o ecletismo. Foi até certo ponto um 

continuador de Bichat, no que diz respeito às lesões nos tecidos e órgãos, 

embora considerasse que elas apenas traduzissem um desarranjo de funções. 

No entanto, ele pretendeu revolucionar toda a medicina. Procurou organizar 

um sistema médico fisiológico, baseado em proposições simples que 

valeriam para toda e qualquer enfermidade. Na realidade, não existiriam 

doenças, e sim "irritações" locais cuja propagação se daria pelas "simpatias" 

existentes entre os órgãos. 

As irritações poderiam ser ocasionadas por estímulos internos ou 

externos (clima, alimentação, "moral"), que sensibilizariam em excesso o 

organismo. As irritações seriam locais e se desenvolveriam no sentido de 

uma "inflamação" geral. Segundo Broussais, a maioria das doenças seria 

manifestação da inflamação do aparelho digestivo, as gastroenterites. 

O que notabilizou Broussais foi o seu método terapêutico. Ao 

contrário de Pinel, que confiava no poder de cura da natureza, Broussais 

pregava a necessidade de intensas intervenções, baseadas no método 

"antiflogístico", que consistia nas sangrias, na aplicação de sanguessugas 

e na prescrição de dietas debilitantes. 

O ecletismo médico foi o mais amplo e heterogêneo movimento 

médico francês das décadas de 30 e 40 do século XIX. Suas causas estavam 

no crescente ceticismo dos médicos quanto à possibilidade de cura diante 

das elevadas taxas de mortalidade dos pacientes tratados nos hospitais e 

no descrédito dos grandes sistemas médicos, principalmente o brousseísmo. 

Foram ecléticos os médicos Pierre Charles Louis, Gabriel Andral e 

Armand Trousseau, referências constantes e obrigatórias na produção 

médico-científica brasileira do século XIX. 

Os ecléticos tinham em comum a rejeição pelos sistemas médicos 

dogmáticos c a valorização da experiência, entendida como o acúmulo de 

casos observados, e mesmo de necropsias feitas. As estatísticas são, para o 

eclético, o fundamento de sua atividade médica; são a única certeza de um 

cientista que só admitia como método a observação e era contrário à 

formulação de hipóteses. 

O discurso científico da medicina ensinada na Faculdade de Medi-

cina do Rio de Janeiro entre 1830 e 1860 ganha significado histórico 

justamente por estar circunscrito ao debate entre o brousseísmo e o 
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ecletismo. É somente no final da década de 70 que novos temas relacio-

nados ao advento da medicina experimental começam a repercutir signi-

ficativamente no ambiente intelectual daquela instituição, determinan-

do mudanças no padrão de ensino vigente. 

Conclusões 

Se o processo de institucionalização da medicina acadêmica no Brasil 

pode ser definido em boa medida como a adaptação às condições nacionais 

dos modelos fornecidos pelo figurino europeu, as reformas pregadas pelos 

médicos da Corte, a partir da década de 70, devem também ser interpretadas 

como um reflexo do amplo movimento que revolucionou as bases teóricas 

e institucionais da produção do saber médico do Velho Mundo. Agiram, 

paralelamente, outros elementos, particulares à história nacional. 

Assim, as reformas realizadas na última década do Império, responsáveis 

pela introdução da liberdade de ensino e do ensino prático das disciplinas 

médicas, que mudaram o padrão do ensino na Faculdade de Medicina e 

possibilitaram a emergência de outros centros de ensino e pesquisa baseados 

num mesmo modelo de medicina, dependeram da capacidade de sua liderança 

em combinar o ideal universalista da medicina experimental a um programa 

médico voltado para o estudo de nosologias e terapêuticas nacionais. 

Durante a segunda metade do século XIX, a fisiologia, a patologia c 

a medicina interna alcançaram pleno desenvolvimento disciplinar, sendo 

gradativamente assimiladas à prática da medicina acadêmica, contribuindo 

para a especialização da clínica em diversos ramos conexos. A crítica aos 

diversos sistemas médicos especulativos e ao ecletismo, já mencionados, 

foi acompanhada de um programa levado a cabo pelos diversos expoentes 

das novas doutrinas deterministas, que pretendiam estudar os fenômenos 

vitais à luz dos pressupostos e métodos da física e da química, assumindo 

como idéias básicas a noção de processo — redução das funções orgânicas a 

processos materiais — e a de lei científica (Piller°, 1973). 
Até esse momento de revolução nos fundamentos científicos e práticos, 

que Entralgo (1973) batizou de "medicina científico-natural", e Ackerknecht 

(1986), de "medicina de laboratório", os médicos aproveitavam-se das 

informações provenientes de qualquer época anterior para inseri-las, tanto 

no plano de sua formação doutrinária, como no da clínica. Os currículos 

das academias médico-cirúrgicas brasileiras, até 1832, são o testemunho 
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dessa época em que a simples repetição das matérias constantes no quarto 
ano conferia ao estudante a posse de um diploma de cirurgião formado, o 
que o habilitava ao exercício da medicina, negado ao cirurgião simples. 

Em oposição aos saberes que permaneciam gerais — não 
especializados — as novas lideranças médicas, que se afirmarão na década 

de 70 do século XIX, vão convencer a opinião pública ilustrada, em especial 

os dirigentes políticos, sobre a necessidade de um programa de investigação 

voltado para um número restrito de fenômenos, que somente o especialista 

pode desenvolver. 

Este programa elaborado pelos reformistas a partir das possibilidades 

surgidas com o manancial técnico e teórico das disciplinas médicas 

experimentais não foi mera reprodução do saber médico europeu. A 

legitimação do saber técnico-profissional resultou na construção de uma 

imagem pragmática da ciência, "a deusa do útil e do necessário", no dizer 

de um lente de botânica e zoologia, foi crucial para que os reformistas do 

ensino médico encontrassem apoio para a sua causa. O discurso dos 

reformistas insistia na estreita dependência entre o progresso nacional e a 

aplicação inteligente e apropriada que se dá, em qualquer ato da vida coletiva 

ou particular, às regras e preceitos indicados nos diversos ramos das ciências 

criadas e desenvolvidas pelos médicos. (...) O FISIOLOGISTA ajuda o mineiro 

estudando a hematose. Os PATOLOGISTAS estudam as causas das doenças 

(...) prescrevendo as regras que devem ser seguidas para que as epidemias não 

encontrem pasto em suas devastações. O médico TOXICOLOGISTA resolve os 

problemas criminais (...). (Brasil, 1882) 

Enquanto algumas especialidades médicas encontravam justificativa 

na formação de quadros para o aparelho de Estado, outras disciplinas eram 

legitimadas em função de sua aplicação a questões sanitárias estratégicas 

para o desenvolvimento nacional. A valorização da singularidade da 

manifestação dos fenômenos mórbidos nacionais criava corno que um 

virtual monopólio de pesquisas aberto aos médicos brasileiros. O termo 

'medicina tropical' não possuía o sentido pejorativo que lhe seria atribuído 

pouco mais tarde. Pelo contrário, designava todo um vasto terreno a ser 

desbravado pelos pesquisadores brasileiros. 

Em que consistiria a novidade do programa proposto pelos médicos 

reformistas no último terço do século XIX? Em primeiro lugar, vincula-se 

explicitamente à tradição aberta pelas disciplinas que cabiam no rótulo de 

medicina experimental. Em segundo lugar, possuíam novos conteúdos, 

refletindo os avanços da especialização médica e da conseqüente ampliação 
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das áreas temáticas de investigação disciplinar, tanto no domínio do 

diagnóstico, como da terapêutica — ambos relacionados a novos objetos 

como patologias específicas, áreas limitadas do organismo humano, faixas 

etárias específicas etc. Por fim, em oposição às concepções prevalecentes 

até meados do século, as faculdades de medicina são tidas, agora, como o 

local natural para o desenvolvimento científico, e não apenas as sociedades 

médico-científicas. A luta pela criação de novas cadeiras de clínicas 

especiais, associada à reivindicação do ensino prático para todas as outras 

disciplinas do curso médico, decorre do novo consenso quanto à necessidade 

de se reunir em uma instituição as atividades de ensino e pesquisa. 

A valorização do status profissional pressupunha a defesa da 

autonomia didático-pedagógica. Esta destinava-se a preservar a esfera 

da formação médica da lógica clientelista que caracterizava as relações 

entre o governo e os cidadãos. 

Vistas do plano imediatamente político, as reformas de ensino médico 

no limiar da última década do Império decorreram como o resultado mais 

próximo das ações corporativas iniciadas na década de 70, visando a 

persuadir os poucos personagens que participavam do jogo político sobre 

sua relevância. A drástica redução do campo de conflitos que pairava a 

respeito dos fundamentos práticos e teóricos da medicina possibilitou maior 

eficácia na ação corporativa em torno de urna agenda de reformas nas 

instituições médicas em que a pedra de toque era a questão da formação 

profissional compatível com o padrão europeu contemporâneo. 

As críticas ao sistema centralizador do ensino médico, idealizado na 

década de 40 pelas elites imperiais e amparado no figurino francês, tiveram 

um enorme reforço a partir do "Relatório sobre a organização das mais 

importantes faculdades de medicina da Europa", redigido por 5abóia e 

publicado em 1873. Esta foi a segunda viagem científica feita por um lente 

da faculdade comissionado pelo Governo Imperial. A primeira, realizada por 

Domingos Marinho de Azevedo Americano (1813-1851), em 1843, resultara 

em uma memória que serviria de base aos projetos que redundaram nos 

estatutos de 1854. 

Nesse período, isto é, nos trinta anos que separam o primeiro do 

segundo relatório oficial sobre o ensino médico na Europa, ocorreram 

profundas transformações na estrutura do ensino superior dos países —

França, Alemanha e Inglaterra — analisados por Azevedo Americano. As 

novas demandas no campo das pesquisas médicas pressionavam em favor 
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de mudanças no espaço institucional de formação profissional. Este novo 

quadro veio a alterar a importância e o prestígio dos principais centros 

difusores do saber médico. A França, por exemplo, que se tornara o cenário 

principal da patologia e da medicina interna durante a época dc predomínio 

anatomoclínico passou, junto com a Inglaterra, para o segundo plano, 

enquanto a Alemanha passava à vanguarda do desenvolvimento científico, 

com as palavras de ordem "ensino prático" e "ensino livre", que serviriam 

para alavancar a Reforma Sabóia (1880-1889). 

A gestão desenvolvida por Vicente Sabóia mudou profundamente as 

condições materiais de ensino, criando novas instalações e ampliando as 

antigas. Muitos cursos livres foram oferecidos nos onze laboratórios criados. 

Desdobraram-se as cadeiras de clinica médica e clínica cirúrgica. Destacou-

se a anatomia patológica da fisiologia patológica e criaram-se novas 
clínicas: obstétrica, psiquiátrica, oftalmológica e dermato-sifiligráfica. O 
impacto causado aos contemporâneos pela remodelação da Faculdade de 
Medicina pode ser avaliado pela repercussão que teve na imprensa da Corte 
e nos debates na Câmara dos Deputados e no Senado. O próprio imperador 
foi um dos primeiros a assistir a um curso livre oferecido pelo médico 
francês Joseph Auguste A Fort, que clinicava na Corte. 

Seria um equívoco, entretanto, imputar todo o mérito da reforma ao 
diretor da Faculdade de Medicina. O impulso reformista, encabeçado por 
Sabóia, tinha corno lastro não só o periodismo médico, profundamente 
atuante desde a década de 1870, corno também as famosas conferências 
populares da Glória, movimento em que se engajaram, no segundo semestre 
de 1880, várias lideranças médicas da capital do Império, visando a 
denunciar a ineficácia das instituições médicas oficiais. 

A reforma do ensino médico, que comprometia a formação e a própria 
legitimidade profissional era entendida como condição sino qua non ao combate 

do exercício ilegal da medicina e à implantação de uma legislação sanitária 

eficaz. Movimento de caráter corporativo que confluiu para fortalecer o ideário 

liberal e republicano que ajudou a minar as instituições da monarquia. 

Notas 

Carta Régia de 5 de novembro dc 1808 (apue( Lobo, v. 1, 1964:13). 

2 Ver Santos Filho, 1991:45. 

Denominações e sedes da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro: Escola Anatômica, 
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Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro (1808) - local: Hospital Real Militar; Academia 

Médico-Cirúrgica (1813) - local: Hospital da Santa Casa de Misericórdia; Faculdade de 

Medicina (1832) - local: Hospital Militar (extinto); Faculdade de Medicina (1844) -

local: Hospital Militar e prédio na Praia de Santa Luzia; Faculdade de Medicina (1847) 

- local: prédio na Rua dos Bourbons e no Hospital Militar: Faculdade de Medicina 

(1856) - local: Recolhimento das Órfãs (propriedade da Santa Casa de Misericórdia); 

Faculdade de Medicina (1918) - local: sede própria na Praia da Saudade (Avenida 

Pasteur). 

4 Plano de Estudos de Cirurgia (apud Lobo, v. 1, 1964:21-22). 

Estatutos que Sua Majestade Manda que se Observem Interinamente na Academia 

Médico-Cirúrgica, dez. 1820 (Lobo, v. 1, 1964:23-28). 

6 Lei de 9 de Setembro de 1826 (Lobo, v. 1, 1964:29-30). 

7 Um decreto imperial, de 1822, assinado pelo Príncipe Regente e pelo Secretário do 
Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros, promulgou a separação das cadeiras de 
fisiologia e de anatomia. 

8 A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, criada em 28/05/1829, visava ao desenvol-

vimento das ciências médicas e sua aplicação em benefício da saúde pública. Funda-

dores: José Francisco Xavier Sigaud, Joaquim Cândido Soares de Meireles, José Martins 
da Cruz Jobim, Luis Vicente De Simoni e João Maurício Faivre. 

9 Ver Lobo, v. 1, 1964:79-85. 

10 Lei de 3 de outubro de 1832. In: Lobo, v. 1, 1964:80. 

11 Sobre as reformas do ensino médico no século XIX, ver Edler, 1992. 

12 O artigo intitulado "Da moléstia em geral, segundo as diferentes doutrinas médicas" 
foi publicado sem indicação do nome do autor. Ver, Revista Médica Fluminense, 1836:399-
428 e 435-446. 

13 Sobre a disputa brousseismo versus ecletismo, ver Braustein, 1986. 
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Ando 

Dados bioãráficos 

Professores e médicos* 

• Joaquim da Rocha Mazarém (Chaves/Portugal, 1775 — Lisboa, 1849) 

Formado em cirurgia pelo Hospital Real de São José (Lisboa, 1806), 10 cirurgião 

da Nau Príncipe Real (1807), lente de anatomia na Escola Anatômica, Cirúrgica 

e Médica do Rio de Janeiro (1808), lente de medicina operatória e arte obstétrica 

na Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro (1809), lente de 

fisiologia na Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro (1813), professor de 

obstetrícia na Escola de Cirurgia de Lisboa (1825-1849). Autor de "Quadros 

sinóticos das moléstias das mulheres de parto e recém-nascidos" (Lisboa, 1839). 

• Manuel Luiz Alvares de Carvalho (Bahia — Rio de Janeiro, 1825 UI) 

Doutor em medicina pela Universidade de Coimbra (1782), médico da Real 

Câmara e do Conselho de D. João VI, diretor dos Estudos de Medicina e Cirurgia 

da Corte e Estado do Brasil (1812), físico-mor do Reino, professor substituto de 

cirurgia na Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro (1817). 

• José Maria Bomtempo (Lisboa, 1774 — Rio dc Janeiro, 1843) 

Formado em medicina pela Universidade de Coimbra (1798), físico-mor dc 
Angola (1799-1807), juiz comissário do Proto-Medicato (1808), delegado do 

físico-mor do Reino, lente de química, elementos de matéria médica e farmácia 
da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro (1809), jubilado 

(1820). Autor de Plano ou Regulamento Interino, para os exercícios da Acade-

mia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, feito e dirigido à Secretaria de Estado 

dos Negócios do Reino, por ofício de 14 de agosto de 1820 (Rio de Janeiro, 1825). 

• José Francisco Xavier Sigaud (Marselha/França, 1796 — Rio de Janeiro, 1856) 
Doutor em medicina pela Faculdade de Strasburgo, fundador da Sociedade de 
Medicina do Rio de Janeiro (1829), médico da Imperial Câmara (1840), diretor 
do Instituto dos Meninos Cegos (1855). Autor de "Du climat et cies maladies 
du Brésil ou statistiquc medicale de cet =pire" (Paris, 1844). 

• Joaquim Cândido Soares de Meireles (Vila de Sabará/Minas Gerais, 1797 — Rio 
de Janeiro, 1868) 

Formado pela Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro (1822), cirurgião-
mor do Regimento de Cavalaria de Linha de Ouro Preto, Minas Gerais (1823), 
doutor em medicina e cirurgia pela Faculdade de Medicina de Paris (1827), 
médico da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (1829), fundador da 
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (1829), lente de anatomia e de fisiologia 
das paixões na Academia Imperial de Belas-Artes, médico da Imperial Câmara 
(1840), cirurgião-mor da Armada Nacional e Imperial (1849). Autor de "Obser-
vações sobre o projeto do Dr. Deputado Uno Coutinho acerca das Escolas de 
Medicina" (Rio de Janeiro, 1828). 

Dados biográficos dos principais professores e médicos citados, segundo a ordem de apresentação no texto. 
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• José Martins da Cruz Jobim (Rio Pardo/Rio Grande do Sul, 1802 - Rio de Janeiro, 

1878) 
Doutor pela Faculdade de Medicina dc Paris (1828), lente de medicina legal 

(1833), diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1842-1872), jubila-
do (1854). Autor de "Passatempo escolástico no qual procura-se dar em dois 
discursos uma idéia exata do que deve ser o verdadeiro médico, trata-se de uni 
caso julgado de ferimentos mortais e reflete-se a legislação relativa ao exercício 
da medicina e da farmácia" (Rio de Janeiro, 1847). 

• Luís Vicente De Simoni (Novi/Itália, 1792 - Rio de Janeiro, 1881) 

Doutor em medicina pela Universidade de Gênova, médico e diretor-médico da 

Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (1817), fundador da Sociedade de 
Medicina do Rio de Janeiro (1829). Autor de "Relatório sobre duas memórias do 
Dr. João Maurício Faivre: uma acerca das águas termais de Caldas Novas, na 
Província de Goiás c a outra acerca da morféia" (Rio dc Janeiro, 1845). 

• João Maurício Faivre ( França, 1795 - 1858) 
Médico, fundador da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (1829). Autor de 
"Analyse des eaux thermalcs de Caldas Novas - comarca de Santa Cruz, provincie 
de Goyaz" (Rio de Janeiro, 1844). 

• Vicente Cândido Figueira de Sabóia (Ceará, 1835 - Rio de Janeiro, 1909) 
Doutor em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1858), 
opositor de ciências cirúrgicas (1859), lente catedrático de clínica cirúrgica 
(1871), médico da Imperial Câmara (1887), diretor da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro (1881-1889). Autor de "Traité theorique ct pratique de la science 
ct dc l'art des acouchements" (Paris, 1873). 

• Domingos José Freire Júnior (Rio dc Janeiro, 1842 - Rio de Janeiro, 1809) 
Doutor cm medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1866), 
opositor de ciências acessórias (1871), lente de química orgânica (1874), jubila-
do (1895). Autor de "Doctrine microbiennc dc la fièvre jaune et ses inoculations 
préventives" (Rio de Janeiro, 1885). 

• Cláudio Velho da Motta Maia (Rio de Janeiro, 1845 - Rio de Janeiro, 1897) 
Doutor em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1866), 
opositor de ciências cirúrgicas (1871), lente de anatomia topográfica, me-
dicina operatória e aparelhos (1880), médico da Imperial Câmara (1880), 
professor de anatomia e fisiologia das paixões na Academia de Belas Artes 
(1887), jubilado (1891). Autor de "Breves apontamentos para o estudo do 
ensino médico em Paris" (Paris, 1876). 

• Manuel de Valladão Pimentel (Macacu/Rio de Janeiro, 1802 - Ilha de Paquetá/ 
Rio dc Janeiro, 1882) 

Formado pela Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, lente de clínica 
interna (1833), diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1839-

1842), médico da Imperial Câmara (1849), jubilado (1866). Autor da tese "A 

origem, natureza e desenvolvimento dos tubérculos pulmonares" (Rio de Ja-

neiro, 1833). 
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• Francisco Júlio Xavier (Rio de Janeiro, 1809 — Rio de Janeiro, 1856) 

Formado pela Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro (1827), doutor pela 

Faculdade de Paris (1831), lente de partos (1833), jubilado (1850). Autor de 

"Regras gerais ou meios simplices de se tratarem algumas moléstias agudas 
complicadas, e mais freqüentes a bordo dos navios em que não houverem 

facultativos" (Rio de Janeiro, 1834). 

• Domingos Marinho de Azevedo Americano (Minas Gerais, 1813 — Minas Ge-

rais, 1851) 
Doutor em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1838), subs-

tituto da seção cirúrgica (1839), lente catedrático de partos (1851). Autor de 

"Memória sobre o estado atual das instituições médicas em França, na Prússia e 
na Grã-Bretanha" (Rio de Janeiro, 1844). 
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A sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 
e as Ciências Naturais no Brasil Imyério* 

Heloisa Maria Bertol Domingues 

Desde o século XVI, nos vários lugares onde floresceu a ciência moderna, 

a sua produção partiu de sociedades científicas. As primeiras de que se tem 

notícia surgiram na Europa no século XVI. No Brasil, apareceram no século 

XVIII, quando o governo, na época da ilustração portuguesa, estendeu ao além-

mar as reformas políticas que empreendia. 

As primeiras associações científicas européias reuniam, em geral, intelec-

tuais dissidentes do pensamento dominante, teórico ou religioso, e propagavam 

as ciências pela sua 'utilidade'. No Brasil, apesar de a origem não ter caráter 

dissidente, as associações mantiveram o mesmo pragmatismo das européias. 

As primeiras associações científicas tiveram duração efêmera. Uma delas, 

em Nápoles (Itália), surgiu por volta de 1560 e foi fechada sob a acusação de 

praticar bruxaria (Mason,1990:181,v.2). Já a Academia dos Linces, criada em 
Roma em 1601, teve Galileu Galilei como um dos seus 32 participantes. Em 
1615, quando a teoria copernicana foi condenada, ela sofreu urna cisão, embora 
tenha durado até 1630. A Itália teve ainda outra sociedade científica no século 
XVII, a Academia do Cimento ou Academia dos Experimentos, que se reunia 
em Florença entre 1657 e 1667. Entre os integrantes, destacam-se um discípulo 
de Galileu, o biólogo Redi, e Torriceli, o construtor do primeiro barômetro 
(Mason, 1990). 

Na Inglaterra, por volta de 1640, alguns intelectuais abandonavam o 

velho sistema de Ptolomeu em favor da teoria copernicana. Dentre eles —

professores de astronomia e de medicina ou médicos —, encontravam-se dois 

cientistas que ganharam renome: Boyle e Petti. O grupo, depois de ganhar o 

reconhecimento de Carlos II, foi sancionado em 1662 com o nome de Royal 

Society (Mason, 1990). Na Royal Society, as ciências eram concebidas segundo 

83 



Espaços da Ciência no Brasil 

a visão dos conhecimentos que preconizava Francis Bacon, o chanceler inglês, 

que propôs uma visão de mundo antiaristotélica. Seus leitores, no século XVIII, 

retiveram, entre outras premissas, a hostilidade ao sistema, a observação 

minuciosa dos fenômenos individuais, a generalização prudente a partir deles 

e, principalmente para este trabalho, o caráter prático dos conhecimentos que 

permitia colocar a natureza a serviço do homem (Stengers,1989). 

Hooke, curador da instituição em 1663, sob a inspiração de Bacon, es-

tabeleceu a separação entre diferentes saberes, reafirmando o caráter pragmático 

dos conhecimentos. Isto ficou ainda mais claramente demonstrado quando, 

em 1664, criaram-se oito comissões de estudos especializados.' A estrutura 

organizacional estabelecida, a essa época, na Royal Society, serviria de modelo 

para as associações subseqüentes, inclusive a Sociedade Auxiliadora. 

Foi da França, porém, que a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

brasileira herdou o seu nome. A revolução de 1789 havia transformado Paris 

no principal centro das ciências francesas. Esta tendência se manteve durante o 

século XIX e marcou a divisão dos saberes no tocante a associações científicas. 

Em 1800, surgiu, sob anuência do químico Chaptal, a Societé d'Encouragement 

de l'Industrie Nationale, cujos trabalhos enfatizavam os aspectos práticos das 

ciências, ligando-as com as artes agrícolas e industriais. Já na Academia de 

Ciências compilavam-se 'histórias' de fenômenos naturais, animais e plantas 

(Redondi, 1988). 

As primeiras associações científicas apareceram no Brasil, no século XVIII, 

com o pensamento das Luzes. A nova ética dera um impulso vigoroso às ciências 

enquanto professava que os homens poderiam atingir a felicidade na terra 
(Dias,1968). Em uma releitura do baconianismo anterior, a Coroa procurou 
desenvolver na colônia o estudo das ciências naturais, da física, da química e da 
agricultura, bem como da medicina cirúrgica e da farmácia. Assim, aprovou a 
criação da Academia Científica do Rio de Janeiro, em 1772. Esta durou apenas 
até 1779, deixando alguns trabalhos, como por exemplo, Memória sobre a 
Cochonilha, Tratado de História Natural, Química, Agricultura, Artes e Medicina, 
que foram publicados, em 1790, em Lisboa (Dias, 1968). Anos mais tarde, foi 
praticamene recriada pelo Marquês de Lavradio com o nome de Sociedade 

Literária, com o objetivo de promover, na expressão da época, a felicidade pública 

por meio da agricultura (Dias, 1968). Os assuntos científicos, ali, haviam sido 
prioritários, conforme declarou Jacinto José da Silva Quintão — um dos seus 
integrantes — em outubro de 1813, em O Patriota, um jornal da Corte: 
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Ali não só se tratava de Filosofia, Matemática, Astronomia, modos de 
facilitar os trabalhos do agricultor, fazendo-lhe conhecer a qualidade do 
terreno para não ser infrutuosa a sua lavoura, corno se tratava de saúde 
pública entre os médicos e cirurgiões peritos e dignos de serem membros 
daquela sociedade: respondendo a consultas, decidiam questões sobre as 
moléstias que grassavam, analisando águas e mais substâncias necessári-
as à vida do homem... (apud Dias, 1968:115) 

A Sociedade Literária foi fechada em 1794, talvez porque os assuntos 
científicos pudessem implementar um projeto de infra-estrutura social que 
poderia dar bases à temida autonomia do país, uma vez que seus estudos diziam 
respeito à agricultura, primeira fonte de produção do país, e à saúde. Analisando-
se os trabalhos publicados, pode-se concluir que a Sociedade Literária começou 

privilegiando as ciências naturais, fato que teria continuidade em diversas 

sociedades depois da independência. 

As associações criadas no Brasil após 1822 não tiveram caráter dissidente 

ao sistema político-econômico, pelo contrário, surgiram em seu favor, visando 

a explorar a natureza e a lançar as bases da nação. Como em outros países, 

principalmente os da América espanhola — em que estas sociedades surgiam na 

conjuntura da independência —, o seu objetivo, em última instância, seria o de 

colocar as ciências a serviço do progresso e da transformação do país (Capei, 

1992). Dentre as associações que surgiram no Brasil privilegiando as ciências 

naturais, no século XIX, destacaram-se, tanto pelos seus objetivos como pelas 

suas características estruturais e relações que empreenderam com o restante 

da sociedade, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (Sain), o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, 

a Sociedade Vellosiana e a Associação Brasileira de Aclimação, a Academia de 

Medicina e o Instituto Politécnico.' 

Dessas sociedades, a primeira a surgir foi a Sain, em 1825. Criada na 

conjuntura política de consolidação da independência, tinha como objetivo 

"promover por todos os meios ao seu alcance, o melhoramento e prosperidade 

da indústria no Império do Brasil".4 Em 1838, na conjuntura do 'regresso', 

alguns de seus sócios propuseram a criação do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, que acabou por se tornar tão ou mais forte que a sua protetora. 

Foi também dessa sociedade que nasceu a proposta de criação, em 1860, do 

Imperial Instituto Fluminense de Agricultura — que pode ser considerado como 

uma sessão especializada nos assuntos de agricultura. Além da diretoria (presidente 
e secretário geral), o instituto herdou tarefas como financiar trabalhos de comissões 
para estudar problemas de moléstias de vegetais e divulgá-los em revista 
especializada (ver artigo sobre Jardim Botânico neste livro). 
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As atividades da Sociedade Auxiliadora fomentaram a valorização das 

ciências naturais sob a orientação das idéias iluministas (Dantes, 1988). Esse 

interesse geral pelas ciências naturais, que ocorreu também em outros países 

da América, foi determinado, pode-se pensar, pelo momento de sua criação e 

pelo fato de serem lideradas por pessoas influentes, que podiam impor seus 

interesses,5 fossem eles científicos, político-econômicos, ou ambos.' 

A Sain, criada logo após a independência, manteve-se durante todo o 

período do governo imperial, a quem esteve ligada pelo papel que exerceu na 

conjuntura social, econômica e cultural de construção e consolidação do Estado. 

No início da república ela começou a sofrer dificuldades. Em 1904, perdeu o 

caráter nacional, com a fusão ao Centro Industrial de Fiação e Tecelagem de 

Algodão do Rio de Janeiro.' Ela manteve uma estrutura e uma dinâmica que 

permite considerá-la representativa do processo de institucionalização das 

ciências naturais no Brasil dos imperadores. 

As ciências naturais como 'auxiliadoras' da sociedade e do Estado 

A criação da Sain, logo depois da independência, foi o resultado de várias 

tentativas de implantação de uma sociedade de fomento à indústria e artes 

brasileiras, feitas pelo deputado Ignácio Álvares Pinto de Almeida, do Tribunal 

do Comércio e Secretário da Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e 

Navegação.8 Este a organizou em 1824 e, no ano seguinte, viu seus estatutos 

aprovados pelo imperador. No entanto, somente em 1827 conseguiu a instalação 

da nova associação. No discurso de inauguração, feito por Ignácio Álvares, 

foram exaltadas as idéias liberais e as da ideologia da 'prosperidade' da nação, 

imbricadas ao pensamento das Luzes: 

Nenhum país floresce e se felicita sem indústria; por ser ela o móvel prin-
cipal da prosperidade e da riqueza, tanto pública como particular de uma 
Nação culta e realmente independente (...) e por isso todos os países euro-
peus, convencidos de que a indústria é a rica fonte inesgotável da prospe-
ridade, inauguram Sociedades Patrióticas, para promovê-las, e inventar 
máquinas que é o meio de que a indústria se serve, para aumentar forças 
e obter em menos tempo com menor número de braços, e com mais facili-
dade e perfeição pela efetividade, e regular aplicação de suas forças, maior 
soma de riquezas de uma nação quanto é a perfeição da mão-de-obra, e 
com tão pouca despesa, quanto é o custo da máquina, e da matéria, a que 
é aplicado. (Carone, 1978:48)9
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A semelhança com as sociedades européias, suas antecessoras, era 
invocada como que para lhe dar legitimidade. Porém, a Sain desenvolveria 
atividades para amarrar o conhecimento produzido e os objetivos do Estado de 
formar os alicerces econômicos da nação, até aquele momento restritos às 
atividades agrícolas. A produção científica foi a grande motivação para a 
aprovação da Sociedade. O parecer de Silveira Caldeira, diretor do Museu 
Nacional, a quem o imperador consultara antes de concordar com a criação da 
Sociedade, dizia que, para o Brasil, cuja economia era saída do sistema colonial 

e estava alicerçada na produção agrícola para o comércio, 

é natural que a sua prática seja imperfeita, e esta prática )agrícola), ou 
nasce das suas primeiras necessidades, ou lhe foi transmitida por seus 
antepassados: em ambas as hipóteses, quando o território é extenso, a 
população diminuta, e por conseguinte as comunicações difíceis, as idéias 
permanecem estacionárias e não podem seguir a par, na marcha do espíri-
to humano. (...) Nos países novos em que os braços são muito raros e 
desproporcionais à extensão do país e aos que fazeres; neste caso a mecâ-
nica deve suprir as forças humanas deficientes e ajudá-las com os recur-
sos que ela fornece, bem como as águas, o ar, o calor; motores estes fáceis 
de se porem em atividade e que só precisam das combinações do gênio que 
cria, facilita, simplifica e aperfeiçoa. (apud Netto, 1870:40) (grifos meus) 

Depois de tais considerações sobre o país e em uma época em que os 

inventos ganhavam grande apoio das comunidades onde já existiam sociedades 

como a Sain, Silveira Caldeira lembrava a importância de viabilizar os "fazeres" 

pelas "combinações do gênio" que levassem o povo à "marcha do espírito 

humano". Para ele, a Sociedade deveria criar as máquinas, premiar os inventos 

que auxiliassem no trabalho agrícola, manter correspondência com sociedades 

estrangeiras e com as províncias, adiantando socorros aos que contribuíssem 

com a prosperidade nacional. Deveria, também, manter um periódico que 

divulgasse os descobrimentos úteis à indústria nacional, feitos ou não no país. 

Nessa mesma época, quando os sonhos de progresso andavam férvidos, a Sain 

contava com mais de duzentos sócios, o que era bastante significativo, ainda 

mais se for comparada às congêneres européias, cujo número de sócios era 

bem mais reduzido. 

A Sain, que apareceu na conjuntura pós-independência, embora sendo 

iniciativa de um grupo de particulares, nasceu sob a jurisdição do Governo, 

inicialmente ligada ao Ministério dos Negócios do Império, passou à do 

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (Macop) em 1860, 

quando este foi criado (Carone, 1978). As interferências políticas na sociedade 
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não foram poucas, porém, ela manteve sua autonomia na medida em que a 

diretoria sempre foi eleita pelos sócios e tinha independência para tomar decisões 

quanto aos seus destinos. Ela era uma 'auxiliar' do Estado. O ministro do 

Império, em 1858, afirmava que a Sociedade continuava a prestar importantes 

serviços de difusão de conhecimentos e de correspondência direta com os 

agricultores, facilitando a diversificação de culturas agrícolas. Ao mesmo tempo, 

a Sociedade prestava esclarecimentos ao governo sempre que era consultada. 

Assim, dizia o ministro: "a dedicação e o esforço com qtie esta Sociedade trata 

de desempenhar a sua patriótica missão torna-a digna de todo elogio e impõe 

aos poderes do Estado o dever de coadjuvá-la vantajosamente" (Melo,1859:37). 

A Sociedade Auxiliadora funcionava como uma espécie de órgão de 

consultoria do Estado, concedia licenças para desenvolver novas espécies 

agrícolas, para manufaturá-las, para fabricar máquinas ou explorar minérios, 

papel que nunca deixou de exercer durante o Império com o objetivo de 

desenvolver a indústria agrícola, como era reiterado no artigo primeiro do 

estatuto reformado em 1848: 

A Sociedade Auxiliadora do Rio de Janeiro tem por fim promover por todos 
os meios ao seu alcance o aperfeiçoamento da agricultura, das artes, dos 
ofícios, do comércio e da navegação do Brasil; e auxiliar a nossa nascente 
indústria com prêmios, certificados, publicações e exposições, segundo o 
uso das nações mais adiantadas na civilização.'° 

Em 1833, começou a circular a sua revista, O Auxiliador, em que se 

veiculava a idéia de que tanto a agricultura como as indústrias em geral 

somente se desenvolveriam através da aplicação de conhecimentos, daí a 

justificativa do seu estabelecimento e permanência como uma associação 

científica. Em 1839 o secretário da Sain dizia no discurso de aniversário da 

Sociedade que ela podia ser considerada 

uma indústria nacional das Ciências, que como um corpo científico, fará 
a nossa regeneração intelectual. (...) Esta reunião, Senhores, de pessoas 
tão distintas, e que abrangem nos seus variados conhecimentos, tudo 
quanto é objeto de arte, e ciência, prova mais que de sobejo, que a nossa 
sociedade não é privada de merecimento, que ela será um dia o foco das 
luzes do Brasil; e que este espírito nacional se vai estendendo pela nossa 
abençoada pátria. (Rabello, 1839:346-347) 

A relação entre Luzes e ciências, ou seja, a valorização simbólica das 

práticas do conhecimento, era também constantemente reiterada. Na 

homenagem que a Sociedade Auxiliadora prestou ao seu presidente, o Marquês 
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de Abrantes, em 1863, o então secretário da instituição e presidente do Museu 
Nacional, Frederico Cézar Burlamaqui, fez verdadeira apologia das ciências e 
dos cientistas: 

No nosso século, os artistas célebres, os agrônomos, os engenheiros, os 
mecânicos, os industriosos, conquistaram o seu lugar entre os benfeitores 
da humanidade; e as cidades se ufanam de possuir os retratos, os bustos 
ou as estátuas de seus homens notáveis (...). 

No nosso século, tão justamente denominado — o século das luzes, — reina a 
ciência que, como Janus, tem duas faces, porém ambas formando um só 
todo: a especulação e a aplicação. 

A ciência especulativa tende a satisfazer esse ardente e perpétuo desejo de 
tudo conhecer, de tudo aprofundar. (...) Os homens da ciência pura, qual-
quer que seja a variedade de seus estudos e trabalhos, e sob formas diver-
sas, voltam-se ao mesmo culto, ao da verdade; culto que eleva o homem, 
engrandece a sua independência, firma a sua liberdade, e o põem acima 
das paixões do vulgo e da brutalidade dos acontecimentos. 

Mas o culto da verdade especulativa não basta às nossas aspirações; para 
satisfazê-las, a ciência deve aplicar-se a melhorar a existência do homem, 
e pô-lo em estado: de combinar o trabalho que moraliza e vivifica, com o 
repouso que favorece a cultura do espírito; de dar amanhã a todos o que 
hoje era luxo de alguns; finalmente, de aproximar os homens da única 
igualdade possível pela universalidade do bem ser. (O Auxiliador, 31:245, 
1863) (grifos meus)" 

No discurso iluminista, Burlamaqui reconhecia o valor social das ciências, 

distinguindo a sua dupla prática (pura e aplicada), e demonstrando que ciências 

e sociedade eram faces de uma mesma moeda. 

A Sain valorizava, em particular, as ciências naturais. Isto ficava claro 

tanto nas relações que mantinha com sociedades congêneres, quanto nos 

artigos publicados em O Auxiliador. No relatório anual de 1839, salientava-

se que, sob o aspecto científico, a Sain "tinha a ufania de haver merecido o 

convite de muitas corporações científicas da Europa e da América para 

entabular correspondência, todas destinadas ao benefício dos respectivos 

países" (O Auxiliador, 7:340, 1839). 

Em seguida o relator enumerava diversas sociedades com as quais 

mantinha correspondência. Dentre elas, encontravam-se instituições 

tradicionais, como a Academia Real de Ciências de Nápoles, com quem 

trocavam títulos de sócios e sementes dos países, o Real Instituto Borbônico, 

também de Nápoles, a Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis da 
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cidade de Lisboa e com a Sociedade Farmacêutica da mesma cidade, a Sociedade 

de Agricultura do Chile, a Sociedade Auxiliadora dá Indústria de Mulhouse na 

Alsácia e a Sociedade Politécnica Prática de Paris, com as quais trocava publicações 

(O Auxiliador, 7:341, 1839). 

Em muitos dos artigos publicados na revista da Sain, em meados do 

século, buscava-se mostrar a necessidade de substituir os conhecimentos 

tradicionais, "instintivos", por conhecimentos científicos. Falava-se também de 

tabus que impediam a realização de certas tarefas ou que expunham os homens 

a constantes acidentes. Em 1842, publicou-se, em O Auxiliador, um artigo 

afirmando que "a aplicação das ciências físicas às necessidades da vida é um 

fato que se reproduz a todos os momentos: um dia só não passa que a pessoa, 

ainda a mais estranha às ciências, não faça, mesmo sem o querer, algum uso 

desses princípios" (O Auxiliador, 11:50-57, 1842). 

O conceito de ciência divulgado pela Sain podia aparecer também mitigado 

em textos que tratavam diretamente da produção econômica. Em 1838, por 

exemplo, divulgou-se, na revista da Sain, a tradução de um texto publicado 

primeiramente nos Anais das Ciências, das Artes e das Letras, em Londres, em 1826. 

Oferecido pelo sócio Januário da Cunha Barbosa, o texto intitulava-se 

Catecismo de Agricultura e nele eram exaltados os conhecimentos científicos 

relativos à produção agrícola. O catecismo era escrito com perguntas e respostas, 

a primeira delas era sobre o significado de agricultura: "É a arte de cultivar a 

terra, de modo que produza maior quantidade de vegetais, e de melhor condição, 

do que os que produz espontaneamente".12

Naquele período, a agricultura era "o fundamento da indústria, do 
comércio e da prosperidade das nações, pois se não houvesse abundância de 
produtos, nem a indústria poderia elaborá-los, nem o comércio traficar com 

eles, nem as nações poderiam dar um passo na civilização". As ciências seriam, 
então, o meio de fazer a prosperidade agrícola de maneira não espontânea, 
pois, para a agricultura contavam a "meteorologia, a mecânica, a zoologia, a 
fisiologia vegetal e outras, porém, mais particular e diretamente a química e a 
botânica" (O Auxiliador, 6:35, 1838). Ciências que a Sociedade Auxiliadora 
trataria de divulgar, ou mesmo proporcionar condições para que se 
desenvolvessem em prol da agricultura brasileira. 

A imbricação da teoria e da prática dos conhecimentos científicos em 
prol da agricultura foi uma espécie de marca da Sain, repetida nas suas 
publicações. Isto se observa, por exemplo, no texto de um articulista famoso, 
frei José Mariano da Conceição Velloso, reproduzido na sua revista, em 1841, 
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onde se lia que o "melhoramento de qualquer ramo de agricultura e de indústria 

(...) quando se aprofunda o seu conhecimento, se acha ser sinônimo da 

melhoria de um Estado, da sua riqueza e da comodidade dos seus habitantes" 

(O Auxiliador, 9:321, 1841). 

A atuação da Sain esteve, durante a maior parte do Império, ligada à 

preocupação geral de desenvolvimento agrícola do país que, acreditavam 

intelectuais e políticos, só se faria com a aplicação de conhecimentos. Em 1848, 

o ministro José Carlos Pereira de Almeida Torres, Visconde de Macaé, ressaltava 

no seu relatório anual de atividades que os serviços prestados pela Sain eram 

úteis. Ele destacava, particularmente, as publicações periódicas, em que se 

discutiam várias questões relativas à agricultura e à indústria. Isso, para ele, 

tinha sido o primeiro passo para poupar trabalhadores ou para substituí-los 

por máquinas (Brasil, 1849:26). 

Porém, continuava o ministro, apesar de manter sua colaboração com o 

governo, no sentido de distribuir sementes e mudas de plantas úteis e aumentar 

a biblioteca com livros especializados, ressentia-se da falta de cursos de química, 

desenho linear, geometria aplicada às artes e de urna cadeira de história natural 

dos produtos brasileiros — ramos do nosso comércio —, reivindicava, também, 
um curso de arquitetura que formasse os mestres de ofício, 

Alertava, portanto, para as questões do conhecimento aplicado e seu 

ensino, demostrando preocupações sociais mais amplas, porém ligadas 
diretamente à terra. Em 1868, o secretário geral da Sociedade Auxiliadora, Dr. 

José Pereira Rego Filho, pareceu pedir desculpas por manifestar opinião da 

Sociedade sobre os assuntos agrícolas do país, ele gostaria de evitar assuntos 

que fugissem às suas funções e que diziam respeito unicamente à alçada do 

governo, mas, ao mesmo tempo, não podia se furtar de alertar 

ser já tempo de tratar de examinar seriamente as questões, cujo estudo 
urge para o seu progresso, tanto mais que só assim poderá a ciência (...) 
ter no Brasil, que, apesar de gigante, precisa ainda de muita seiva para 
nutrir-se... 

Quanto às ciências que deveriam se desenvolver, o ministro continuava: 

ninguém ousará negar-nos, a menos que seja eivado de um emperramento 
desagradável de idéias e falta de amor pátrio, que a ciência agrícola, que, 
pelos grandes benefícios prestados à humanidade tem recebido em todos 
os tempos dos países cultos o respeito que lhe é devido, é entre nós pouco 
curada. (Brasil, 1869:2) 
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A Sain modificou-se durante o século XIX, acompanhando as mudanças 

na sociedade brasileira e o dinamismo dos conhecimentos, encaminhando-se para 

outros ramos das ciências naturais, mas a agricultura sempre foi matéria presente 

em todos os seus números (Carone, 1978:24). Na década de 80, vários artigos 

deixaram de lado a questão da produção, para discutir a agricultura como uma 

ciência, principalmente, o ensino. Pode-se pensar que, depois de meados do século 

XIX, assumindo uma visão mais ampla de indústria, a Sain abriu-se para os 

influxos científicos que iam além das questões da produção agrícola. A política 

brasileira também se modificou e, com a extinção do tráfico de escravos, liberou 

capital para outras atividades econômicas e o país entrou bruscamente num período 

de grande prosperidade (Prado Jr.,1956:197). 

Cb_ein compunha a sociedade Aidiliadora? 

Em relação à composição social da Sain, também se observa a relativa 

autonomia das ciências, pois a produção de conhecimentos, associada à política 

do governo, era voltada para os interesses nacionais. 
Uma relação de sócios da Sain, publicada em 1839, forneceu dados para 

uma análise da sua composição social. Ao agrupar as profissões dos associados 

em cinco categorias: 1) proprietários: englobando os fazendeiros, comerciantes e 

o que chamavam proprietários propriamente ditos, que eram a maioria e que não 

necessariamente eram senhores de terra, uma vez que os fazendeiros estavam 

discriminados; 2) profissionais (liberais): entre os quais agruparam-se bacharéis, 
políticos e funcionários públicos; 3) profissionais especializados: tais como 
professores, naturalistas e médicos; 4) militares; 5) religiosos. O total de sócios 
naquele ano era de 217 efetivos e 14 honorários. Desses, encontraram-se, na 
primeira categoria, 93 sócios; na segunda, 89; na terceira, 26; na quarta, 14 e, na 
última, 10. Se colocarmos, de um lado, os proprietários, representantes da elite 
agrário-econômica, e, de outro, as demais categorias que, de certa forma, podiam 

ser tomadas como categorias que ligavam conhecimentos e política, verifica-se 
uma bipartição no grupo de sócios. Note-se que a classe dos proprietários era 
minoritária em relação ao conjunto das demais, o que não significa dizer que 
estes não tinham voz. Ao contrário, pois as atividades da Sain se faziam "pelo 
desenvolvimento econômico do país", isto é, para a agricultura, coincidente, 
portanto, com os objetivos daquela categoria social. 

Entretanto, não eram negligenciáveis os propósitos do Estado, que buscava 
desenvolver conhecimentos científicos para aperfeiçoar a produção do país, pois, 
políticos e profissionais especializados compunham a maioria da Sociedade» 
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Nos cargos de direção da Sain não aparecia a categoria de proprietários, 
como se observou na mesma lista citada, o que leva a pensar que a instituição 
falava para os proprietários, mas eram os políticos e especialistas em ciências 
que decidiam as atividades a serem realizadas. A diretoria da Sain apresentava 
outro dado sobre estas divisões profissionais, pois, de um modo geral, os seus 

presidentes eram políticos, ao passo que os secretários, redatores ou os com-

ponentes das comissões eram professores ou especialistas nas ciências naturais. 

O primeiro presidente da associação, nomeado pelo imperador, João Inácio 

da Cunha, Visconde de Alcântara, era desembargador do Paço, magistrado, e 

alcançou os mais altos graus na hierarquia da justiça. Por duas vezes, foi 

nomeado ministro da Justiça, em 1830 e em 1831, no gabinete apelidado pelos 

liberais de Ministério dos Marqueses, desfeito em virtude da abdicação 

(Silva,1979:73). O vice-presidente, Francisco Cordeiro da Silva Torres e Alvim, 

Visconde de Jurumin, era, ao mesmo tempo, político — foi ministro da Guerra 

— e professor de matemática na escola da Marinha. Angariou também várias 

condecorações (Silva,1979) e substituiu João Inácio da Cunha em 1831. Depois 

de Torres e Alvim, assumiu a presidência da Sociedade Pedro de Araújo Lima, 

um dos regentes do Império." 
A primeira comissão de redação do periódico estava sob responsabilidade 

de um grupo ligado ao meio intelectual. Havia magistrados, como José da 

Silva Lisboa, Visconde de Cairu, e Custódio Alves Serrão, frei e professor de 

botânica, química e mineralogia da Academia Militar; mais tarde, também diretor 

do Museu Nacional. Fazia parte do grupo também Januário da Cunha Barbosa, 

cônego e lente de filosofia, que fizera carreira jornalística, tendo dirigido por 

muito tempo o jornal Reverbero Constitucional Fluminense. Foi, juntamente com 

outro sócio da Sain, Cunha Matos, fundador do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, além de ter dirigido a Imprensa Nacional e a Biblioteca Nacional 

(Blake, apud Silva, 1979:79). Não eram portanto 'industriais', ou homens 

diretamente ligados à produção econômica, que dirigiam a instituição. Eram, 

preferencialmente, produtores de conhecimentos que tinham, no entanto, 

específica demanda social. 

Em 1839, dentre as comissões de maior importância, a de Agricultura e 

a de Análises e Processos Químicos eram compostas de pessoas ligadas às 

ciências. Um dos três componentes desta última era Emilio Joaquim da Silva 

Maia, doutor em medicina, que seria mais tarde chefe da Seção de Zoologia do 

Museu Nacional. Outro integrante era Lino Antonio Rebello, da Comissão de 

Agricultura, apresentado pela Sain como doutor em filosofia. Os outros dois 
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componentes eram comuns a ambas, Custódio Alves Serrão, que anteriormente 

pertencera à comissão de redação, e Ludwig Riedel, que a Sociedade Auxiliadora 

nomeava como naturalista (O Auxiliador, 6:43, 1839). 

Entre os anos 1865 e 1880 exerceu a presidência da Sain o baiano, José 

Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, que se destacou como 

diplomata e político tal como o seu antecessor, o Marquês de Abrantes. Apesar 

de ter sido conselheiro do imperador, senador, ministro da Marinha e dos 

Estrangeiros, da Guerra e da Fazenda, Rio Branco destacou-se pela sua luta em 

prol do abolicionismo. Em 1871, propôs e foi vitorioso na decretação da principal 

lei que conduziu à libertação dos escravos, a Lei do Ventre-Livre (Carone, 

1978:170). Incentivou a implantação de máquinas na agricultura que, 

divulgadas na Sain, tinham como objetivo manufaturar produtos do campo, a 

fim de facilitar a dispensa da mão-de-obra escrava. Grande número de sócios 

defendia o fim da escravidão (Carone, 1978). Sendo assim, demonstravam 

também neste ponto que colocavam os conhecimentos a serviço da política 

abolicionista do país. 

Para o Visconde do Rio Branco, a Sociedade Auxiliadora podia funcionar 

como instrumento de transformação da situação do trabalho no Brasil, uma vez 

que ela se propunha a aperfeiçoar a produção através da introdução de métodos 

científicos e de máquinas que aumentariam a produtividade sem aumentar o 

volume da mão-de-obra. Paranhos promoveu a última reforma estatutária da 

Sain durante o Império, em 1869. Nesta reforma, o número de seções foi ampli-

ado com a criação das seções de Colonização, Estatística e Estatística Industrial e 

algumas se tornaram mais especializadas como a de Zoologia." 

Dentre os presidentes da Sociedade Auxiliadora no Império, além 

daqueles ligados à política — João Ignácio da Cunha, o Marquês de Abrantes 

e o Visconde do Rio Branco —, encontra-se talvez uma exceção, o médico 

carioca Nicolau Joaquim Moreira que assumiu o cargo em 1880, quando 

era redator do O Auxiliador e da Revista Agrícola do Imperial Instituto 

Fluminense de Agricultura e também diretor da seção de Agricultura do 

Museu Nacional. Ele permaneceu na presidência da Sain até 1894 (Blake, 

1970:309, v.6). Pode-se considerá-lo uma exceção por não ser um político. 

Nicolau Joaquim Moreira era formado em medicina pela Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro e dedicou-se às ciências naturais com o objetivo 

de desenvolver a agricultura do país pelos conhecimentos científicos. Ele foi 

professor de agricultura no curso criado, em 1876, por Ladislau Netto, no 

Museu Nacional. Nesse curso, deu ênfase ao estudo da química para a 
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agricultura, porém, não negligenciou a botânica nacional e publicou inúmeros 

artigos sobre a utilidade das plantas brasileiras, dentre os quais se encontra um 

dicionário das plantas medicinais do Brasil, publicado em 1862. Durante o período 

em que era presidente da Sociedade foi nomeado diretor do Jardim Botânico da 

Lagoa Rodrigo de Freitas, substituindo Karl Glasl. Assumiu o cargo em 1884 e o 

exerceu por três anos. Foi o último diretor cia Sociedade Auxiliadora até a fusão 

com Centro Industrial do Brasil, já sob a política republicana (Carone, 1978:171). 

Nicolau Moreira, diferentemente dos antecessores na Sain, como se disse, 

não exerceu cargos políticos. A química encontrou nele um dos seus estudiosos 

e, em 1865, integrava também a Comissão de Química Industrial da Sociedade 

Auxiliadora.16 Em 1867, publicou o Manual de Química Agrícola sob as expensas 

da Sain. Além disto, deu cursos sobre o tema no Museu Nacional. 

Embora Nicolau Moreira não fosse um político, foi bastante sensível 

aos problemas sociais do país como se observa em um artigo publicado em 

O Auxiliador, em 1873. Neste artigo ele pensava a estruturação de urna escola 

agrícola para adultos que pudesse criar meios de abolir .o pauperismo do Brasil: 

Uma das mais graves questões sociais, que tem preocupado sempre e 
preocupa os homens de coração é a abolição do pauperismo, vergonha da 
civilização cristã e germe de tantos males da sociedade. (...) A exploração 
em grande escala das carnes alimentícias seria, pois, como o complemento 
da resolução desse problema social, abrindo-se um largo campo de ação 
ao estudo científico, ao filantropo, ao economista e ao homem de negócios. 
(O Auxiliador, 1873:41) 

Não fugia, portanto, da relação utilitária que marcava toda a trajetória 

da Sain durante os anos do Império, quando eram fortes as marcas do 
pensamento iluminista. 

Estruturação interna: reflexo da demanda científica 

A estruturação interna da Sain, a exemplo das antecessoras européias, 

caracterizava-se por uma divisão em diferentes comissões. Esta divisão mostrava 

a imbricação da teoria e da prática dos conhecimentos e evidenciava quais os 

ramos das ciências considerados meios para aperfeiçoar a agricultura, artes, 

ofícios etc. Em 1838, as comissões que a compunham eram ainda seis: Comissão 

de Análises e Processos Químicos, de Economia Doméstica e Rural," de 

Agricultura, de Artes, Fábricas e Comércio, além das comissões de Redação e 

Revisão de Memórias e de Fundos (O Auxiliador, 6,7:43, 1838). 
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A estruturação inicial, no entanto, foi sofrendo alterações. Com o passar 

do tempo, embora não perdesse a relação com a agricultura, as suas comissões 

foram se especializando. Algumas comissões se mantinham, mudando apenas a 

denominação, algumas desapareciam e outras eram criadas. Em 1869, as 

comissões da Sain já somavam dez: de Agricultura, de Indústria Fabril, de 

Máquinas e Aparelhos, de Artes Liberais e Mecânicas, de Comércio e Meios de 

Transporte, de Química Industrial e Geologia Aplicada, de Zoologia, de Estatística 

e Estatística Industrial, além das de Redação e de Finanças.18 Mantinham-se, 

assim, as de Agricultura e as referentes ao Fabrico de Máquinas e Desenvolvimento 

de Inventos. Criavam-se as comissões de Estatística, de Zoologia, e a de Geologia 

foi acrescida à de Química — que também sofreu modificações. 

A seção de química se manteve durante todo o período, porém, 

internamente o eixo dos seus trabalhos foi se modificando. De início, havia 

simplesmente a seção de Química e, em ()Auxiliador, eram publicados trabalhos 

de química inorgânica, cujos estudos visavam apenas a classificar plantas ou 

minerais a partir do trabalho de decomposição dos seus elementos. Aos poucos 

começaram a surgir inquietações sobre a qualidade de solos diferentes e, na 

revista, os trabalhos de química orgânica se multiplicaram. Na reforma 

organizacional de 1869, a Comissão de Química passou a denominar-se Química 

Industrial, já então enfatizando análises geológicas. 

Os trabalhos levados à Comissão centravam-se tanto na decomposição em 

elementos, na qualidade ou utilidade de determinados minerais, como na análise de 

projetos visando, por exemplo, à conservação das carnes (Brasil, 1869:18). Este 

tipo de análise evidenciava que a própria concepção da prática da química era outra. 

Pode-se pensar que a estrutura organizacional da Sociedade Auxiliadora 

refletia suas relações político-sociais, da mesma forma que os trabalhos que 

publicava ou as experiências que privilegiava as demonstravam. O periódico 

da Sociedade Auxiliadora reproduzia a sua estruturação interna, dividindo os 

assuntos por sessões relativas às diferentes comissões. 

O Auxiliador foi o porta-voz da Sain e tinha grande raio de alcance, pois 

era distribuído em diversas províncias do Império. Publicavam-se diferentes 

gêneros, como cartas, memórias, relatórios e traduções de reconhecidos periódicos 

internacionais. Nelson Werneck Sodré chamou a atenção para a importância da 

revista que publicava artigos traduzidos de publicações importantes, como o 

American Farmer, a Revista Britânica, o Jornal dos Conhecimentos Úteis, da França, 

ou o Seminário de Agricultura, da Inglaterra. Para este autor, os números 

volumosos evidenciavam que seus leitores, os senhores de terra, que 
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comandavam a vida política do país, sonhavam com grandes novidades, com 

grandes empreendimentos, com a remodelação da face colonial (Sodré, 

1966:147). Também neste sentido a Sociedade Auxiliadora apresentava sua face 

de semelhança às sociedades européias que a haviam antecedido e que também 

uniam a teoria à aplicação prática dos conhecimentos científicos. 

Ao se observar, ainda que de maneira geral, o conjunto de trabalhos 

registrados nas atas e nas publicações de ()Auxiliador, vê-se que, embora tivessem 

como finalidade o progresso da agricultura, a exploração da terra e seus produtos, 

os conhecimentos científicos abrangiam as mais diversas áreas. Inicialmente os 

artigos privilegiavam conhecimentos mais diretamente ligados aos produtos da 

agricultura, como a botânica e a química. Já na conjuntura do fim do século 

XIX, a agricultura deixava de ser considerada a 'primeira indústria' e os 

conhecimentos difundidos diziam respeito a experiências com minerais, produção 

de energia ou ao fabrico de grandes máquinas. 

Os artigos publicados na revista demostravam as novas orientações que 

os conhecimentos tomavam. Passava-se a considerar a produção de energia 

pelo carvão (O Auxiliador, 68:18, 224, 1881), ou eletricidade, e as propriedades 

dos metais como o ferro, o ouro ou a prata (O Auxiliador, 69:164, 1882). Já 

não eram somente a flora ou fauna que constituíam objetos para explorar ou 

conhecer. No fim do século, a Sain parecia assumir definitivamente a questão 

da industrialização, que tinha se constituído no mote de sua criação. 

O fato se observa também no seu trabalho de consultoria ao Estado. Este 

passou a apresentar demandas diferentes. Em 1866, o relatório anual do 

Ministério da Agricultura mostrou que, de 9 requerimentos que o Governo 

solicitou parecer às respectivas comissões de estudo, 4 foram para a sessão de 

Agricultura, 2 para a sessão de Química Industrial e Geologia Aplicada, 2 para 

a de Indústria Fabril c 1 para a de Máquinas (Brasil, 1867:94). Pouco tempo 

depois, a proporção havia se invertido c o número de pedidos, dobrado. Dos 28 

pedidos enviados à Saiu em 1869, 11 foram encaminhados para a Comissão de 

Química Industrial e Geologia Aplicada, 10 para a Comissão de Máquinas e 

apenas 3 para a de Agricultura, os demais eram dirigidos às sessões de Artes 

Liberais e Transportes (Brasil, 1869). 

Não se pode dizer, no entanto, que no fim do século a elite agrária do país 

perdia suas prerrogativas em favor da industrialização, pois a própria Sain 

propiciou a criação de uma outra associação especializada somente em assuntos 

referentes à agricultura, como já se disse. Em 1860 — no mesmo ano em que o 

governo criou o Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas —, a 
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diretoria da Sociedade fundou o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, 

demostrando que queria dar autonomia às questões da agricultura. 

Internamente na Sociedade, também alguns saberes passavam a ser 

privilegiados, como se pode observar na transformação que sofreram as 

comissões e no dinamismo do conjunto de trabalhos publicados na revista. 

Pode-se pensar que tais transformações estruturais, ofuscando saberes ou 

introduzindo novos, ou dando relevância a outros conhecimentos que não 

unicamente os referentes à agricultura, foram conseqüência das mudanças que 

vinham ocorrendo no plano internacional — alargava-se o poder imperialista 

europeu sobre o mundo e atingia o auge a revolução industrial (Petitjean,1995). 

A dinâmica dos conhecimentos: das plantas nativas à nitroâticerinn. 

As reformas na Sain foram modificando a correlação dos conhecimentos 

no seu interior. Isto se verifica nas diversas alterações estatutárias, que 

transformavam as comissões, ou se refletia na leitura dos artigos publicados e 

nas iniciativas dos sócios, que acabaram por revelar a dinâmica dos 

conhecimentos científicos na sociedade.'9

A estreita vinculação das ciências com a agricultura revelava-se, por 

exemplo, nas incumbências que recebia a comissão respectiva. Cabe assinalar 

que a botânica foi, por muito tempo, a ciência privilegiada. Dentre as atividades 

da Comissão de Agricultura, que se manteve durante todo o período, destacou-

se a de distribuição e aclimatação de espécies da flora exótica ou nativa, exercida 

em consonância com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O movimento de 

trocas de espécies, que era internacional, proporcionava às instituições contato 

com os mais diferentes lugares do mundo, tornando-se um forte aspecto das 

relações políticas e econômicas internacionais dessa época, pois acabavam por 

se constituir em objetos de trocas entre Estados. Foi com o intuito de implementar 

as trocas botânicas que a Sain, em 1838, passou a financiar um empreendimento 

de vulto para esta ciência, concordando em alugar um sítio para a realização de 

experiências de aclimatação de novas culturas para o sócio, Ludwig Riedel, um 

especialista alemão que viera ao Brasil com a comissão organizada pelo cônsul 

russo Langsdorf e aqui fixara residência (Augel, 1979). 

Riedel, que tinha vindo para o Brasil com a Comissão Langsdorf no início 

dos anos 20, era reconhecidamente especialista em botânica e muito cedo tornou-

se o auxiliar de botânica de Alves Serrão no Museu Nacional, cuja Seção de 

Botânica e Agricultura passou a dirigir por ocasião da sua criação em 1842.2" 
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Em 1838, quando ambos partilhavam da Comissão de Agricultura da Sociedade 

Auxiliadora, Riedel, com o apoio de Serrão, pleiteou junto à direção da Sociedade 

o aluguel do sítio para realizar experiências botânicas, o que foi unanimemente 

aprovado (O Auxiliador, 6:347, 1839). A proposta de Riedel foi apresentada na 

sessão de 20 de julho de 1839 por Custódio Alves Serrão. Este solicitava que a 

Sociedade alugasse um sítio para nele Riedel promover a indústria rural através 

de experiências botânicas cuja prática se resumia em: 

semear, plantar e cultivar todas as plantas interessantes, que a Sociedade 
espera receber de diversos lugares, e dar informações sobre o resultado da 
cultura delas; experimentar os instrumentos agrícolas que a Sociedade já 
possui, e que para o futuro possa adquirir, dando as informações necessá-
rias sobre a sua utilidade e aplicação; introduzir plantas exóticas e indíge-
nas, que sejam medicinais, ou econômicas, ou geralmente úteis ao 
país. (O Auxiliador, 7:283, 1839) 

O projeto foi considerado de suma importância e aprovado unanimemente, 

sem passar por comissão alguma para dar parecer sobre sua conveniência.'' 

Na sessão de aniversário da Sociedade Auxiliadora, em 1839, a aprovação 

unânime da iniciativa de Riedel foi saudada como um esforço da instituição 

para animar a agricultura do país pela ciência. Lino Rebello, então secretário 

interino, salientou o fato de tal estabelecimento ter à testa um reconhecido 

profissional na área de botânica, pois isto permitira à Sain fazer "importantes 

aplicações de algumas teorias, experiências sobre a cultura de certas plantas, e 

conhecimentos dos usos, e aplicação dos seus instrumentos agrários" (O Auxiliador, 

7:347, 1839). Ele resumia ali importante característica dos trabalhos práticos de 

um profissional de botânica e, ao mesmo tempo, sublinhava os resultados mais 

imediatos que Riedel obteria quando atingisse os fins a que se propunha: 

plantar e cultivar as plantas que julgasse interessantes; experimentar os 
seus instrumentos agrícolas; fazer introduzir no estabelecimento as plan-
tas exóticas e indígenas, quer medicinais, quer puramente úteis; e final-
mente subministrar aos sócios aqueles esclarecimentos que quisessem 
ter acerca da cultura dos vegetais, que se achassem no referido lugar 
(...). (O Auxiliador, 7:347, 1839). 

O estabelecimento alugado para Riedel funcionaria como um verdadeiro 

laboratório botânico, equivalente a um jardim botânico." O fato não deixa dúvida 

quanto ao caráter de utilidade que as ciências adquiriram na instituição. 

Além do aluguel do sítio para Riedel, encontram-se vários outros exemplos 

de financiamento de experiências com o duplo sentido científico e econômico, 
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como a liberação de verba para experimentar vegetais fibrosos, próprios para 

tecelagem, ocorrida em 1863, em atenção ao pedido de João Francisco dos Santos. 

Alegando ter descoberto uma fibra que produzia um tecido semelhante ao linho, 

ele pedia que lhe propiciassem meios para a produção. A Comissão de Agricultura 

da Sain ouviu Guilherme Schuch Capanema, Manuel Antonio Berlini, chefe de 

esquadra e inspetor do arsenal da marinha e o diretor de cordoaria do mesmo 

arsenal e estes deram parecer favorável, concluindo que 

quer como matéria prima industrial, quer como artigo comercial, 
as fibras colhidas e preparadas pelo sr. João Francisco dos Santos, 
têm grande importância, sobretudo na época atual em que a indústria 
fabril se mostra insaciável de matérias vegetais próprias para tecidos 
de toda a espécie. (O Auxiliador, 31:3777, 1863) 

A Comissão de Agricultura concordou com o parecer, pois, para esta, a 

produção das fibras era de interesse para o país. A comissão recomendou que 

se remetesse grande porção das fibras para a Europa e Est ;Rh )s Unidos 

requisitando experiências sobre melhores aplicações que estas poderiam vir a 

ter (O Auxiliador, 31:379, 1863). O exemplo mostra bem que a Sociedade 

Auxiliadora buscava, a um só tempo, o desenvolvimento de coisas novas, obtidas 

pela aplicação de ciências e o desenvolvimento de alternativas de produção para 

o país. O fato de a Sociedade dar respaldo a experiências desta natureza mostra 

também que havia interesse em desenvolver manufaturas a partir de produtos 

agrícolas, daí também o incentivo à agricultura, pois, como diria, em 1846, 

Emilio Joaquim da Silva Maia: 

A indústria, mãe de todas as ciências e artes, c causa primária da optilência 

grandeza das nações, CM geral se reduz à ação das forças físicas e morais 

do homem aplicadas à produção. (...) Por longos anos cumpre, pois, que 
seja o Brasil muito especialmente agricultor. (Maia apud Silva, 1979:111) 

Silva Maia, que foi chefe da sessão de Zoologia do Museu Nacional e um 

dos fundadores da Sociedade Vellosiana, comparava indústria e ciência para 

explicar que a indústria agrícola era o ramo a que o Brasil deveria dar relevância. 

E, para isto, na Sociedade Auxiliadora, realçava-se a importância de diversificar 

a produção de culturas. Até mesmo a introdução da Comissão de Melhoramento 

de Raças Animais, ocorrida na reforma estatutária da Sain de 1848, foi entendida 

como uni meio para incentivar a botânica, porque acreditavam que a base para 

o aperfeiçoamento das raças animais residia na alimentação adequada: 
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exigindo do solo aquilo que só ele nos pode dar, esse sistema esmera-se em 
modificar os vegetais para criar, entre os animais, tipos regeneradores; crian-
do ao mesmo tempo a cultura das forragens próprias para produzir e conser-
var esses tipos. (O Auxiliador, 31:205, 1863) 

A botânica não foi a única ciência considerada como um meio para de-
senvolver a agricultura do país. Equivalendo-se a ela em importância, ou até 
ganhando maior espaço nas páginas de O Auxiliador, o desenvolvimento da 
química no país para implementar a agricultura foi preocupação constante na 
Sociedade, que sempre manteve uma comissão especializada nessa disciplina. 
Porém, como já se disse, a química não foi uma ciência estática. 

A química na Sain apresentou modificações teórico-metodológicas, acom-
panhando o processo evolutivo mais geral que ela sofreu no século XIX. Em 
1831, a comissão referente à química chamava-se Comissão de Análises e 
Processos Químicos.23 A mesma idéia de química se manteve na reforma 

estatutária seguinte, realizada em 1848, quando foram alterados o nome desta 

comissão, bem como o das dernais. Naquela reforma a Confissão de Química 

passava a se chamar Comissão de Análises e Ensaios Químicos» Porém, 11r1 

reforma realizada em 1857, cm conseqüência de novos projetos para a instituição 

— quando mudou, também, a sua diretoria — o caráter que a química tivera até 

então na Sain foi transformado. 

O presidente empossado em 1851, Miguel Calmon du Pin e Almeida, o 

Marquês de Abrantes,25 que há muito se mostrara um adepto dessa ciência 

para os assuntos referentes à agricultura, pois em 1835 criara em sua província, 

a Bahia, a Sociedade Philomática de Química para aplicá-la às artes 

(Castro,1979). Em meados daquele século, ele tratou de dar à química novos 

rumos, aliando-a à geologia. Esta última estava sendo introduzida na instituição, 

passando a fazer parte da nova comissão criada cm substituição ? mitiga 

Comissão de Análises e Processos Químicos que passou a denominar-se Comissão 

de Química Industrial e Geologia Aplicada (Silva, 1979:103-105) e se manteve 

com o mesmo nome na última reforma estatutária ocorrida durante o período 

do governo imperial, em 1869.26

A química foi, ao lado da botânica, vista, inicialmente, como uma ciência 

auxiliar da agricultura, 

ensinando a conhecer a natureza e propriedades das diferentes espécies de 
terrenos, adubos, águas c vegetais; os modos de analisar estas diversas 
substâncias, e os de combiná-los entre si, de maneira que mutuamente se 
ajudem, resultando de tudo isto a maior quantidade, e a melhor qualidade 
dos produtos. (O Auxiliador, 7:333, 1839) 
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A química inorgânica teve caráter classificatório e servia para identificar 

objetos tanto minerais quanto botânicos. Logo começaram a surgir, no periódico 

da Sain, os textos e as discussões acerca das relações daqueles objetos com o 

local onde eles apareciam, ou seja, as condições de seu surgimento. A química 

passava a ser apresentada como química agrícola com o seu caráter orgânico. 

No fim do século, na sessão respectiva do periódico, seria chamada de Química 

Industrial, da mesma maneira que já se chamava a comissão especializada da 

Sain. Esta, a partir de 1869, passou a tratar da análise de trabalhos que visavam 

ao beneficiamento dos produtos pelo estudo das reações que diferentes 

combinações de elementos podiam conseguir. Mudava o teor dos conhecimentos 

juntamente com os tempos que também mudavam, embora as práticas 

anteriores não desaparecessem. 

Inúmeros são os exemplos destas mudanças. No ano de 1838, por 

exemplo, em O Auxiliador, publicou-se, na seção Economia Rural, um artigo 

em que se demonstravam os meios de apreciar a qualidade dos solos. Em uma 

das partes, falava-se da análise química dos solos e discutiam-se tanto os 

elementos contidos no solo quanto as suas propriedades orgânicas que reagiam 

em contato com o ar. Citando Humboldt e Theodore de Saussure, o articulista 

fazia observações sobre a qualidade dos terrenos que contêm carbono, os quais, 

absorvendo o oxigênio do ar, produzem o gás carbônico. Este, decomposto 

pelas plantas, torna-se um de seus principais alimentos. O texto avançava 

idéias de química orgânica, a qual somente bem depois se tornaria prática 

institucionalizada no país," embora a Comissão de Química da Sain ainda se 

definisse como uma sessão de análise, ligando-se à química inorgânica. 

Em 1839, no relatório anual da Sain, salientavam-se os trabalhos de 
análise mineral empreendidos pelo sócio Alves Scrrão, atendendo a pedido do 

presidente da Província do Ceará que enviara material para análise. Tratava-se 
de uma substância conhecida como urao, ou álcali mineral, sesquicarbonato de 

soda natural, que servia às fábricas de sabão e vidro. Alves Serrão fizera os 

estudos e concluíra pela sua importância, pedindo que se enviassem maiores 

informações sobre a jazida, sua extensão e condições locais, a fim de avaliar a 
importância econômica da mina." No mesmo ano a revista da Sociedade 

publicava, na seção denominada Economia Rural, um artigo intitulado Meios 

de Apreciar a Qualidade dos Solos. No terceiro capítulo abordava-se a análise 

química dos solos e, depois de nomear diversos elementos daquela composição, 

salientava que: 
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as substâncias que acabamos de assinalar como sendo mais ordinário en-
contram-se na composição das terras próprias para a cultura dos vegetais, 
retêm águ❑ com mais ou menos força; elas existem em proporções mui 
diversas nos diferentes terrenos, no estado de areia siliciosa, de argila, e de 
terra calcárea; e é para determinar a quantidade de cada uma delas, c desco-
brir o seu modo de união que se submetem essas terras às experiências da 
análise. (O Auxiliador, 7:3, 1839) 

O artigo já mostrava preocupação com terrenos incultos, sem deixar de 
registrar o interesse econômico-agrícola que dirigia os trabalhos de análise. 

Pouco mais tarde, em 1841, o mesmo periódico, ao falar sobre as 
propriedades fibrosas dos vegetais, discutia que a sua resistência, maior ou 
menor, dependia da capacidade do vegetal de unir as fibras e a mucilagem. 
Desta resistência, maior ou menor, dependiam suas aplicações industriais, que 

variavam desde a fabricação de tecidos (linhos) até a fabricação de pape1.29

Eram essas preocupações, com a composição das plantas e sua utilidade, assim 

como com a qualidade dos solos produtores, que inquietavam os dirigentes da 

Saias, mostrando quão estreitos eram os laços que os uniam ao projeto político 

de fazer a 'prosperidade do país' pela produção agrícola. 

A questão da qualidade do solo foi responsável pela introdução da química 

agrícola — e, conseqüentemente, da química orgânica — nas páginas de O 

Auxiliador. Na Europa, a química orgânica era também uma ciência em 

organização e tinha no austríaco Justus Liebig um de seus grandes estudiosos. 

Em 1863, publicou-se em ()Auxiliador um artigo que fazia apologia da obra de 

Liebig, mencionando-se um último trabalho que acabava de ser traduzido para 

o francês." O articulista dizia que esse trabalho abria os olhos para o abismo 

que podia fazer desaparecer as ciências e artes, se fossem desprezados os 

ensinamentos cia própria ciência e da história. 

Seríamos mil vezes mais culpados, dizia, do que os nossos ignorantes 
predecessores, se (...) reconhecendo a natureza exata das substâncias que 
tiramos da terra, recusarmos restituir-lhe os elementos que a natureza 
não nos deu, mas que somente nos emprestou enquanto eles atravessam 
a torrente de nossa vida orgânica. (O Auxiliador, 31:472, 1863) 

Por volta de 1860, na Europa, Liebig voltava à carga contra os métodos 

de fertilização do solo utilizados pelos ingleses, e O Auxiliador publicava um 

outro artigo acusando-os de estarem utilizando ossos humanos que buscavam 

em antigos campos de batalha de toda a Europa para extrair o cálcio. Liebig 

protestava contra o fato dizendo que as terras destituídas do cálcio acabariam 

por ficar impróprias para o cultivo. Afirmava, também, que aquelas práticas 
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se realizavam em detrimento de métodos muito mais eficientes, como seria o 

uso de excrementos humanos que estavam apenas poluindo os rios. O protesto 

era veiculado por uma gazeta agrícola da Baviera e transcrito pelo redator de 

O Auxiliador que fazia coro à proposta de Liebig. Acrescentava, ainda, que no 

Rio de Janeiro já estava em prática o método de canalizar os excrementos para 

transformá-los em adubos para a terra.31 Este artigo era um tanto apocalíptico, 

pois iniciava fazendo uma profecia terrível sobre o que considerava os maus 

métodos agrícolas: 

O fim do mundo se aproxima! Não acabaremos por um terremoto, nem 
por um dilúvio; morreremos de fome nestes cem anos, daqui a duzentos, 
em mil anos a mais tardar, e isto por culpa dos senhores ingleses. (...) Há 

em agricultura um princípio absolutamente verdadeiro: restituir à terra o 
que ela nos dá. A planta tira da terra os elementos que a constituem, 
depois de ter operado sobre eles certas transformações; os animais que 
nutrem de plantas, e os homens que se nutrem com plantas c animais 
transformam de novo os elementos que a terra forneceu; porém estes 
elementos não se perdem, e devem voltar, depois de haverem alimentado a 
vida, ao mesmo ponto donde partiram?' 

Pouco tempo mais tarde, O Auxiliador adiantava um pouco mais as 

questões do desenvolvimento das plantas relativamente às condições locais 

onde estas nasciam, publicando um artigo intitulado Química Agrícola e 

Ciências Naturais (O Auxiliador, 33:16-21, 1865). Neste texto, o articulista 

reconhecia também a importância de outra ciência que vinha se afirmando no 

meio intelectual — a fisiologia vegetal. Ele dizia que "os agrônomos, se apoiando 

na química e na fisiologia vegetal, procuravam investigar quais as substâncias 

que cada uma destas matérias fornecia aos vegetais". Para este autor, no tocante 

ao desenvolvimento da agricultura, a fisiologia vegetal era tão importante 

quanto a química. 

Por outro lado, enquanto a reforma dos estatutos da Sociedade Auxiliadora 

de 1848 enfatizou a questão das indústrias manufatureiras, tratando de 

aproveitar a produção da terra, a reforma de 1857, aprovada pelo Marquês de 

Abrantes, parecia querer introduzir o Brasil, ou introduzir no Brasil novos 

campos de saber que viessem colocá-lo além da sua propalada indústria agrícola. 

O país adentrava na era das estradas de ferro e das máquinas a vapor e a 

instituição exaltava o papel social das grandes máquinas: 

As máquinas servem de executar trabalhos que demandam força superior 
à do homem, e outras para cuja delicadeza são muito grosseiras as mãos. 
(...) Assim o vapor se adapta a torcer juntos os fios dos maiores cabos, a 
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martelar, laminar, cortar grossos pedaços de ferro em bruto, e esgotar 
minas; operações que todas exigem esforços físicos enormes, e sustenta-
dos por muito tempo:33

As máquinas a vapor — e outras que viessem facilitar o transporte para o 
interior que queriam explorar — eram saudadas pelos sócios cia Sain, e, muitas 
vezes, eram introduzidas. 

Mas nem todas as experiências científicas novas teriam a mesma recepção. 
Em 1866, o serviço de protocolo do Ministério da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas registrou o pedido do cientista (ainda pouco conhecido) Alfred 

Nobel, para a realização de experiências de fabricação e venda da "nitroglycerina, 
que substitui com vantagem a pólvora fulminante".3.' O requerimento foi 

remetido a Sain e ao Instituto Politécnico para que dessem parecer sobre as 

amostras de nitroglicerina. O ministério queria informações sobre os possíveis 

riscos do uso do material. O ofício, juntamente com o requerimento de Nobel, 

foi recebido na Sociedade Auxiliadora e apresentado aos sócios presentes na 

sessão de 15 de maio de 1866 pelo então presidente, Visconde do Rio Branco. O 

material deveria ser analisado pela seção de Geologia Aplicada e Química 

Industrial que encaminhava as amostras também ao Instituto Politécnico.35

O relatório anual da Saiu, datado de abril do ano seguinte, registrava, 

além do pedido de Alfred Nobel, o recebimento cie um caixote contendo 10 

libras de nitroglicerina e os objetos indispensáveis para os ensaios, juntamente 

com um ofício do Dr. Blumenau, acompanhado de um opúsculo em que 

expunha as propriedades e aplicações da substância, exigindo que fossem feitas 

as necessárias experiências.36 O documento também foi enviado à sessão de 

Geologia Aplicada e Química Industrial que, no entanto, não se pronunciou a 

respeito. Pouco tempo depois, no relatório da Sain, observava-se que o material 
havia se perdido. Ou seja, não se realizaram as experiências pedidas, impedindo 
que Alfred Nobel viesse ao Brasil desenvolver o invento que o deixaria famoso. 

O episódio, abstraindo-se o fato de ser curioso, demonstra que, quando 
não havia um interesse mais direto nos possíveis resultados, as experiências 
propostas não encontravam espaço na Sociedade Auxiliadora. Os projetos de 
máquinas para os transportes (ao interior), os ensaios de novos produtos 
agrícolas para alimentos ou os de matéria-prima para as indústrias teriam 
muito maior respaldo para o seu desenvolvimento na instituição do que 
propostas nas quais não se vislumbrava um retorno econômico mais imediato. 
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Considerações finais 

Embora este trabalho sobre o papel científico da Sociedade Auxiliadora 

não tenha sido exaustivo — trata-se apenas de uma primeira abordagem —, pode 

conduzir a algumas conclusões sobre o modelo estrutural adotado c, nele, so-

bre o valor das ciências e a valorização das ciências naturais como o campo do 

saber que aliava as ciências e a política econômica do governo brasileiro, volta-

da para a agricultura. 

As publicações analisadas levam a crer que, mais do que uma instituição 

que se propunha porta-voz do Estado, a Saio instigou mudanças, ao estar 

aberta a conhecimentos novos, aplicando-os à agricultura e à indústria. 

A Sociedade Auxiliadora nasceu quando o Brasil tornou-se politicamente 

independente. Naquela conjuntura e sob o beneplácito do Estado, os seus 

associados criaram uma instituição cujas características estruturais e objetivos 

mostram que seu 'auxílio' ao Estado se daria pela aplicação ele conhecimentos 

científicos com o fim de desenvolver e aperfeiçoar a produção do Brasil. 

Valorizavam as ciências, aliando-as à sua prática econômica. Com isto, até 

meados do século, verificou-se uma forte convergência dos seus sócios para o 

desenvolvimento da agricultura do país. 

Depois das transformações políticas que determinaram o fim do tráfico 

de escravos da África para o Brasil, a criação do código comercial e do estatuto 

da terra, liberando parcelas do capital mercantil, na década de 50, o Brasil ganhou 

novas feições sociais, incluindo no seu cotidiano o conforto das estradas de 

ferro e novas vias navegáveis. Estes fatos, ao mesmo tempo, criaram maior 

demanda para explorar produtos naturais minerais e, conseqüentemente, para 

desenvolver conhecimentos que implementassem aquelas explorações, como 

foi o caso da química e da geologia que ganharam maior espaço na Sain a 

partir da década de 60. 

A grande valorização elas ciências naturais na instituição deveu-se ao 

caráter pragmático que haviam adquirido os conhecimentos. A esta valorização 

respondia a sua organização estrutural que, como se viu, não era original. 

Havia congêneres europeus antecedentes que, como a Sain, também aliavam 

teoria à pratica dos conhecimentos. Porém, os conhecimentos que projetavam 

aplicar ou que aplicavam, em cada lugar, guardavam as originalidades próprias 

das demandas sociopolíticas locais. Assim foi também na Sociedade Auxiliadora 

da Indústria Nacional brasileira. 
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Notas 

Este artigo contou, na parte de levantamentos de dados, com o trabalho da bolsista, 
Iniciação Científica-CNPq, Adriana Tavares do Amaral Martins. 

Mason (1990) afirma que a influência baconiana declinou na Royal Society com a 
entrada de Newton em 1671, sendo substituída pela tendência galileana. 

2 Pietro Redondi (1988) demonstra que a dinâmica do processo de institucionalização das 

ciências impôs diversas mudanças e divisões ao campo das ciências, o que, na Inglaterra, 

acarretou o aparecimento da Royal Society of Arts, no início do século XIX. Organizada 

nos mesmos moldes da primeira, seu objetivo era promover a agricultura, as manufa-

turas e o comércio. Também semelhante à sociedade científica inglesa, surgiu na França 

a Academie des Scicnces de Paris, em 1666, porém, esta era uma associação oficial e os 

cientistas eram pagos pelo rei (Mason, 1990). 

3 Várias outras associações surgiram no país naquele período, muitas delas regionais ou 

de caráter puramente político, que fogem aos objetivos deste trabalho (Azevedo, 1885). 

4 Estatutos da Sain. Rio de Janeiro: Typographia Imperial D'Émile Seignot Plancher, 1831, 

p.3, Cap. Sobre os fins e composição da Sociedade. As comissões que compunham a 

Sain eram: de Fundos; de Análise e Processos Químicos; de Economia Doméstica e Rural; 

de Agricultura; de Artes; de Fábricas e Comércio; de Redação de Jornais. Tal composição 

mostra bem qual indústria queriam desenvolver no Brasil. 

5 Capei (1992) chama atenção para as sociedades científicas fundadas na América espanhola 

que tinham essas mesmas características, o que permite compará-las às brasileiras. 

6 As outras sociedades de ciências naturais que surgiram na Corte durante os anos do 

Império tiveram menor tempo de atividade, mas foram representativas na estruturação 

destas ciências no Brasil. 

7 Carone (1978) mostrou que depois da primeira fusão, em 1904, a Sociedade sofreu diversas 

outras reorganizações. A Sain foi regionalizada transformando-se no Centro Industrial do 

Rio do Janeiro, ainda em funcionamento. Foi na sede deste último que obtive o livro citado e 

os estatutos da Sain. Sou muito grata a Edgar Lauria, chefe do setor de Documentação. 

8 A Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação foi criada por D. João VI em 

alvará de 23 de agosto de 1808 (p.62). Inácio Álvares Pinto de Almeida era negociante do 

Rio de Janeiro, pertenceu ao conselho do imperador D. Pedro 1 como fidalgo da casa real 

da qual chegou a ser Guarda-Roupa. Foi Comendador da Ordem de Cristo e Cavaleiro da 

Ordem de Nossa Senhora da Conceição (Silva,1979). 

9 Discurso proferido por Ignácio Álvares Pinto de Almeida em 19 de outubro de 1827, data 

de instalação da Sain. 

io Estatutos da Sain. Rio de Janeiro: Typographia Brasiliense de E M. Ferreira, 1848, p.5. 

Estatutos aprovados na sessão legislativa de 15 de março de 1848, quando era presiden-

te da Sociedade o Visconde de Olinda, c secretário o Dr. Emílio Joaquim da Silva Maia. 

rr Burlamaqui, secretário geral da Sain, havia se formado na Academia Militar do Rio de 

Janeiro, onde se doutorou em 1829 c veio a lecionar mineralogia. Dedicou-se à engenha-

ria, pois, ainda estudante, em 1824, foi nomeado diretor de obras militares c fortalezas 

dos portos do Rio de Janeiro, posto que ocupou até 1855, quando se reformou na carrei-

ra militar como brigadeiro e assumiu o cargo de lente substituto na Escola Militar. Ad-
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quiriu grande conhecimento do solo e especialização em mineralogia e, como diretor do 

Museu Nacional, teve oportunidade de demonstrar a importância que reputava à ciência 

para a agricultura (Blake, 1970). 

12 O Auxiliador, 6:34, 1838. A tradução era feita da segunda edição, advertia o tradutor, 

pois a primeira esgotara-se em poucos meses, apesar de urna tiragem de quatro mil 

exemplares. E acrescentava que os pedidos de todos os Estados americanos multiplica-

ram-se de tal sorte que foi necessário reimprimi-lo com uma tiragem maior. 

13 Os dados foram interpretados a partir da relação dos nomes dos sócios acompanhada 

das profissões de cada um, publicada em O Auxiliador, 7:43, 1839. Para caracterizar as 

profissões foram levadas em conta apenas o primeira referência profissional, pois, no 

mais das vezes aparecia mais de uma referência, como por exemplo, senador e 
desembargador. As categorias foram por mim arbitradas, e na categoria dos militares 

foram incluídos os engenheiros, pois estes apareciam como 'major engenheiro'. 

14 Pedro de Araújo Lima, o Visconde de Olinda, foi substituído em 1848 pelo Marquês de 

Abrantes, Miguel Calmon du Pin e Almeida, que ficou na presidência da Sain até 1865. 
Ele criou, a partir da Sain, o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (ver artigo 
sobre Jardim Botânico nesta coletânea). 

15 Estatutos da Sain. Rio de Janeiro: Typ. Dezesseis de Julho de J. A. dos Santos Cardoso, 
1869, p.14. 

16 Livro de Atas da Sain, 1865, p.1440. 

17 Exemplo de trabalho de economia rural: Meios de Apreciar a Qualidade dos Solos (O 
Auxiliador, 6,7:3, 1838). 

18 Estatutos da Sain. Rio de Janeiro: Typ. Dezesseis de Julho de J. A. dos Santos Cardoso, 
1869, p.14. Exemplo de Artes Liberais: aplicação de fotografias sobre porcelana (Relató-
rio anual de 1868, p.18). 

19 Uma destas iniciativas foi, por exemplo, a proposta de criação de uma Escola Normal, 

cujo projeto aprovado pelo imperador, dizia que ela seria dedicada a agricultores e artis-

tas (Portaria de 10 de abril de 1830. Arquivo Administrativo, Histórico-Científico do 

Museu Nacional, Pasta 01, doc.131). Esta escola deveria funcionar no Museu Nacional e 
este colocaria à sua disposição o lente de química e física, bem como seus laboratórios. 

20 Alves Serrão era então diretor do Museu Nacional e promoveu a primeira grande refor-
ma da instituição em 1842, criando as diferentes seções especializadas do museu, que 
somente foram alteradas em 1876. 

21 O Auxiliador, 7:283, 1839. O financiamento de projetos para trabalhos experimentais 

era uma prática da Sain, pois, na sessão seguinte àquela, aprovavam uma quantia por 

subscrição dos sócios, para estabelecimento destinado à criação de abelhas européias, 

proposto pelo padre Antonio José Pinto (p.286). 

22 Dois anos mais tarde, a ata da sessão ne247 da Sain registrava o pedido de Alves Serrão 

para que fosse realizado o pagamento da renovação do arrendamento do sítio do Catumby, 

onde Riedel cultivava plantas para a Sociedade (O Auxiliador, 9:21, 1841). 

23 A estruturação da Sain aparecia nas subdivisões do seu periódico que, dividida em co-

missões, compunha-se, em 1838, das comissões de Fundos, Análises e Processos Quími-

cos, Economia Doméstica e Rural, Agricultura, Comissão de Artes, Fábricas, Comércio, 

além da Comissão de Redação e Revisão de Memórias (O Auxiliador, 6-7:43, 1838). 
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24 Os nomes das demais comissões ganhavam o substantivo "indústria" e passavam a se 
chamar: de Indústria Agrícola e Colonização, de Indústria Comercial e Navegação, de 
Indústria Manufatureira e Artística e de Redação, além da de química (Silva, 1979:94). 

25 Miguel Calmon du Pin e Almeida, Visconde e depois Marquês de Abrantes, era descen-
dente de uma família de proprietários rurais na Bahia, mas fez carreira política muito 
cedo, logo depois de formado bacharel em Coimbra (1821). Em 1824 foi eleito deputado 
para a Constituinte c foi por diversas vezes ministro (ministro da Fazenda em 1828, 
depois, entre 1837-38 c cm 1863. Foi também ministro dos Negócios Estrangeiros, em 
1830 c 1862, e senador nomeado em 1840 (Blake, 1970). 

26 A última reforma dos estatutos da Sain, no Império, mantinha as seções de Agricultura, 
de Indústria Fabril, de Máquinas e Aparelhos, de Artes Liberais e Mecânicas, de Comércio 
e Meios de Transporte, de Geologia Aplicada e Química Industrial e a de Redação; substi-
tuía a de Raças Animais pela de Zoologia, tornando-a mais especializada c a Tesouraria 
pela seção de Finanças. Criava também as seções de Estatística e Estatística Industrial 

27 Por exemplo, as experiências de Glasl, no Jardim Botânico, nos anos 70, com diver-
sas espécies de canas plantadas num mesmo terreno ou vice-versa. (Ver artigo sobre 
o Jardim Botânico). 

28 O Auxiliador, 6:345, 1838. Note-se que o trabalho de Alves Serrão, que à época era 

diretor do Museu Nacional, resultava de um pedido ministerial enviado ao museu, con-

forme Aviso de 28 de maio de 1839, o que faz pensar que a Sain podia funcionar como 

um órgão de divulgação dos resultados das práticas científicas do Museu (AAHC-MN, 

doc. 88, pasta 2). As duas instituições não só dividiam as atividades como compartilha-
vam as mesmas dependências físicas, conforme já se observou anteriormente. 

29 O Auxiliador, 8:226, 1841. O artigo, escrito por Manuel Arruda Câmara, intitulava-se 

Dissertação sobre as Plantas do Brasil. 

30 O Auxiliador, 31:470, 1863. A seção Bibliografia Agrícola publicava o artigo intitulado A 

Nova Obra de Liebig: as leis naturais da agricultura, cuja tradução em Bruxelas era 

assinada por Mr. W. Fonville. 

31 O artigo foi publicado com o título A Chave dos Campos (O Auxiliador, 31:223, 1863). 

32 O Auxiliador, 31:220, 1863. No mesmo volume de O Auxiliador (p.181), era publicado 

um outro artigo, com o título Química Agrícola: das condições de fecundidade espontâ-

nea da Terra, em que se discutiam as experiências com estrumes que vinham sendo 

praticadas por M. P Thénard na França. 

33 ()Auxiliador, 11:12, 1843. O primeiro parágrafo foi grifado pelo autor. O artigo se intitula 

Estudos Econômicos c foi transcrito de outro periódico, chamado O Panorama. 

34 Brasil. Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Protocolo de entrada de 

correspondência - 1865-1866. Requerimento ne 10 de 30 de abril de 1866, p. 3 (Arquivo 

Nacional, IA2 30). 

35 Livro de Atas da Sain, 1865-1866. Seção do Conselho, 15 de maio de 1866, p. 1482. 

36 Brasil, 1867 (Anexo, p.4). 
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A comissão GeolOca do Imyérío do Brasil 

Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa 

Introdução 

A produção historiográfica sobre as ciências no Brasil, sobretudo 
aquela dedicada especificamente às geociências, fez, freqüentemente, 

menção a uma instituição de pesquisa criada na penúltima década do 
Império: a Comissão Geológica do Brasil (CGB). Essas referências, contudo, 
foram breves e genéricas, não se encontrando na literatura qualquer 

trabalho que a ela se tenha especialmente dedicado. A maior quantidade 

de informações sobre a instituição encontra-se em um ensaio biográfico 

póstumo (Menezes, 1878) dedicado à memória daquele que foi seu 

organizador e único chefe: o canadense naturalizado norte-americano 

Charles Frederic Hartt (1840-1878). 

A CGB pode ser considerada, a meu ver, como a primeira iniciativa 
institucional, de âmbito nacional, no campo específico das ciências 
geológicas no Brasil. A criação da comissão significou um marco, na medida 

em que seu campo de atuação não mais abrangia toda a história natural 

(como no Museu Nacional, na Sociedade Velloziana ou mesmo no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro), mas restringia-se às ciências geológicas. 

Estas, por seu turno, não mais possuíam papel complementar (corno na 

formação dos engenheiros militares ou civis), mas formavam o escopo 

essencial do trabalho institucional. 

A CGB foi criada pelo Aviso de 30 de abril de 1875 corno um órgão 
subordinado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, sendo 
ministro o Conselheiro José Fernandes da Costa Pereira. Creio que a 
necessidade de terras para a agricultura e para assentamento da mão-de-
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obra imigrante que vinha trabalhar nas lavouras, bem como para a 

implantação da infra-estrutura necessária (estradas de ferro, armazéns, 
portos etc.) favorecia que o governo e as elites percebessem a oportunidade 
de se estabelecer no Brasil a exploração regular e sistemática do território. 

Já na década de 40, o café tornara-se o principal produto de exportação, 

superando o açúcar e respondendo por aproximadamente 40% do total das 

exportações brasileiras. Na última década do século (1891-1900), esse 

percentual passaria a quase 65% (Singer, 1968). Dada a importância vital da 

agricultura para o país, o Estado promoveu uma série de iniciativas com o 

objetivo de garantir seu pleno desenvolvimento, num esforço para resolver, 

ao menos parcialmente, os já mencionados problemas que o afligiam. Como 

mostra Carvalho (1980:43), "os grandes gastos de investimento, iniciados a 

partir da metade do século, tinham sempre relação direta ou indireta com a 

promoção dos interesses agrários". 

Paralelamente, este momento foi marcado por uma forte valorização 

da ciência, evidente tanto no nível das estruturas mais formalizadas —

por meio da criação de uma série de novas instituições científicas ou da 

reforma das preexistentes — quanto em iniciativas socialmente mais 
difusas — como a freqüência de artigos sobre ciência nos jornais, referências 

e exemplos científicos em discursos políticos ou as Conferências da Glória, 

no município da Corte (Fonseca, 1996). Tudo isso contribuiu para facilitar 
a adoção de um modelo institucional que conjugasse ciência e 
aproveitamento de recursos naturais. 

O modelo dosjtvligkill.wrY97s 

Os geological surveys — ou serviços geológicos, em tradução livre para 
o português — são quase uma marca registrada do desenvolvimento 
institucional das ciências geológicas no mundo durante o século XIX, 
principalmente devido à consagração do mapeamento geológico como uma 
forma especial de se fazer pesquisa científica em geologia e de apresentar 
os resultados (Guntau, 1988). 

Não foi por acaso, pois, que o primeiro survey tenha sido fundado, 
em 1832, na Grã-Bretanha (Secord, 1986), onde o mapeamento geológico 
e a estratigrafia conheceram intensa evolução. A este seguiram-se: Canadá 
(1842), Irlanda (1845), Portugal (1848),' Áustria (1849), Espanha (1851), 
índia (1851), Suécia (1858), França (1868), Itália (1868), Hungria (1869), 
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Saxônia (1872), Prússia (1873), Japão (1878), EUA (1879), Rússia (1882), 
Bélgica (1882), Finlândia (1886), China (1911), entre outros que foram 
criados em diferentes países (Guntau, 1988). 

Um traço comum a todos os surveys foi o acentuado caráter prático 
de aplicação do trabalho científico realizado, que não impediu contribuições 
fundamentais à ciência impropriamente chamada 'pura'. Guntau (1988:52) 
constata que "o Serviço Geológico Prussiano sempre foi parte do Estado, 

estando assim envolvido na política colonial anterior à I Guerra Mundial, 

bem como na preparação e implementação da II Guerra Mundial". 

Na Hungria, um dos principais trabalhos teve como objetivo mapear 

os solos adequados à vinicultura (Dudich, 1984); na França, visaram a 

apresentar dados "que pudessem interessar à indústria e à agricultura" 

(França, 1920:8). Na Grã-Bretanha, onde o Geological Survey significou um 

marco na profissionalização dos cientistas do país, Secord (1986) mostra 

como Henry De la Beche, que o chefiou desde a criação até morrer, em 

1855, conseguiu simultaneamente desenvolver uma 'escola de pesquisa' 

em paleogeografia e atender a demandas sociais intensas suscitadas pela 

ampla reforma da sociedade vitoriana, associando o trabalho do survey ao 

do Serviço Sanitário, a fim de auxiliar a identificação de ambientes 

'geologicamente salubres' — ao ponto de confundirem-se os empregados de 

ambas as repartições, dada a semelhança dos uniformes. 

Interessa-nos mais de perto, porém, a situação desses surveys nos 

EUA, já que nossas instituições com esse caráter de lá trouxeram seus 

modelos. Embora o U. S. Geological Survey só tenha sido criado em 4 de 

março de 1879 (Burstyn, 1979), os estados da federação possuíam seus 

surveys geológicos, atuando como auxiliares na ocupação e exploração 

econômica do país, principalmente para fins de agricultura e mineração —

praticamente todos os surveys incluíram levantamentos e análises de solos 

entre suas atividades (Aldrich, 1979). Nas palavras do próprio Charles 

Frederic Hartt, autor do projeto da Comissão Geológica do Brasil, "lá não 

se espera a população para explorar uma região: o geólogo precede o 

imigrante" (apud Menezes, 1878:32). 

Tais surveys eram encarregados de realizar desde os levantamentos 

topográficos e respectivos mapas até o mapeamento das rochas, solos e 

ocorrências minerais e estiveram intimamente associados às políticas de 

ocupação dos territórios conquistados no oeste (Aldrich, 1979). O primeiro 

survey norte-americano foi estabelecido na Carolina do Norte, em 1824, 
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servindo de modelo aos subseqüentes. Esses órgãos estavam em geral ligados 

a um movimento civil mais amplo, que reivindicava melhorias internas 

em cada estado (Turner, 1987). 

Essas instituições foram de tal importância para o desenvolvimento 
das ciências geológicas nos EUA que Aldrich (1979:139) afirma que 

não é suficiente, para se estudar a geologia patrocinada em nível federal, o 
desenvolvimento da ciência em escolas e universidades, e o trabalho nas 
sociedades científicas. Para escrever a história do início da Geologia [norte] 
americana, deve-se acrescentar os surveys. 

Turner (1987:327) vai mais além e classifica os surveys corno um dos 

primeiros degraus na evolução das formas institucionais governamentais 

de financiamento à pesquisa científica, incluindo-os na categoria de 

'patronato' e identificando como um de seus principais propulsóres "o desejo 

de homens com interesses científicos de fazerem carreiras por si mesmos". 

De fato, como mostram Aldrich (1979) e Turner, os surveys foram estruturas 

que se originaram a partir de um único geólogo contratado pelo governo 

estadual para desempenhar certas funções e realizar determinados trabalhos 

considerados de interesse. Corno procurarei mostrar a seguir, penso que o 

modelo foi importado em sua totalidade, seja quanto aos aspectos 

estruturais e organizacionais desse tipo de instituição, seja quanto aos 

objetivos do cientista proponente. 

A criação da comissão Geoloáica do Brasil 

Diferentemente, por exemplo, da Escola de Minas de Ouro Preto e da 

Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, a iniciativa de criação da 

instituição partiu quase que exclusivamente de Hartt. Assim, antes de tudo 
faz-se necessário acrescentar algumas informações biográficas a Sell respeito 

(Menezes, 1878; Rathbun, 1879; Hay, 1899). 

Nascido cm Freder.c.on, New Brunswick (Canadá), em 23 de agosto 

de 1840, Charles Frederic Hartt recebeu instrução primária e secundária 
na Horton Academy, Wolfville, Nova Escócia. Seu pendor pelas ciências 
naturais, especialmente geologia e paleontologia, manifestou-se desde logo, 
e ele graduou-se, com honra, no Acadia College (1860). Em seguida, 
acompanhou seu pai, professor do Acadia, a Saint John, New Brunswick, 

onde ambos passaram a lecionar conjuntamente. 
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Em 1863, Hartt teve a grande chance de sua vida, que determinaria a 

partir de então o rumo seguido até sua morte, no Rio de Janeiro a 18 de 

março de 1878, vítima de febre amarela. Hartt foi convidado pelo 
internacionalmente renomado Louis Agassiz para, como estudante especial, 

trabalhar durante três anos no Museu dc Zoologia Comparativa em 

Cambridge, Massachusetts. 

Em 1865, foi escolhido por Agassiz para integrar a equipe de 

naturalistas que visitaria o Brasil na Thayer Expedition por dois anos. Os 

resultados de suas investigações realizadas nessa ocasião, e complementadas 

por urna excursão particular em 1867, foram publicados em 1870 no 

volumoso livro Geology and Physical Geography of Brazil — a obra mais 

completa sobre a constituição geológica brasileira até então. 

A partir da Thayer Expedition, Hartt elegeria o Brasil seu campo de 

investigações científicas por excelência, estudando-o sob os mais diversos 

enfoques e estimulando seus discípulos a prosseguirem e ampliarem seu 

trabalho. Acreditava ele, como muitos em seu tempo, que 

a Ciência é cosmopolita; a pesquisa da estrutura de uma região da Terra é 
tão válida, em termos científicos, quanto a de outra, e que investigar a 
geologia da América do Sul seguramente lançará luz sobre a estrutura do 

seu continente-irmão no Norte. (Hartt, 1871:4) 

Em 1868, também por indicação de Agassiz, Hartt tornou-se o 

primeiro professor de geologia na recém-fundada (1868) Cornell University 

(Ithaca, Nova Iorque). Ao lado de James Hall e do próprio Agassiz, Hartt 

compunha o corpo docente inicial do Departamento de Geologia, 

responsáveis, respectivamente, por lecionarem geologia geral, história 

natural e geologia geral, econômica e agrícola.2

Cabe destacar a última disciplina, a cargo de Hartt, na qual se 

evidencia a relação estreita entre geologia e agricultura. Diferentemente 

dc outras tradiçiies geocientifiCaS já presentes no Brasil, a0 longo do século 

XIX, mais diretamente vinculadas, d0 1)01110 de vista de SUO aplicações, à 

mineração (germânica) ou às obras civis (francesa), essa vertente norte-

americana valorizava, ao lado dos estudos estratigráficos e paleontológicos, 

as relações com a investigação dos solos e as ciências agronômicas. 

Adequava-se, deste modo, à parte das necessidades do quadro econômico 

brasileiro das últimas décadas cio século passado. 

Enquanto lecionava em Cornell, Hartt deu uma série de conferências 

públicas, abertas tanto a especialistas quanto a leigos. A primeira delas, 
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em 4/12/1868, teve por terna a evolução geológica da América do Sul e 

parece ter sido a primeira dentre várias a reportar suas investigações sobre o 

Brasil.3 Há notícias de conferências públicas também em Buffalo e Syracuse 

(Brice, 1989), cidades não muito distantes de Ithaca, no estado de Nova 

Iorque. Suas apresentações eram ilustradas com grandes painéis de tecido 

pintados à mão, mostrando desde o mapa do Brasil até paisagens, tipos de 

plantas e peixes brasileiros.4

Hartt, assim como alguns de seus discípulos — Orville A. Derby e 

John C. Branner, por exemplo — era um entusiasta do país, em vários 

aspectos. A comunidade de estudantes brasileiros em Cornell — a qual, 
iniciada a partir da amizade entre D. Pedro II e Andrew D. White, primeiro 

presidente de Cornell, ao longo de quase um século de intercâmbio, atingiu 
a cifra de 151 estudantes5 — elegeu Charles Hartt sócio honorário do Club 

Brasileiro.6 O jornal Aurora Brazileira, publicado mensalmente por essa 

comunidade, trazia amiúde artigos de Hartt ou Derby versando sobre os 
mais variados temas brasileiros. A título de exemplo, cabe mencionar "O 
mito do Curupira",7 por Hartt, e 'A ilha do Marajó e suas antigüidades",8
por Derby, entre outros. 

Exprèsgando_se ucnt çtnçlt i.e ein portugues e conhecendo também o 
tupi, inclusive alguns de seus dialetos, Hartt fazia parte ainda da Comissão 

Diretora dos Brasileiros, encarregada de "dirigir a educação e de procurar o 

completo bem-estar dos estudantes brasileiros km Cornell] e de todos aqueles 
que porventura cheguem com destino a esta Universidade".9

Por meio de conferências públicas e de um esforço pessoal intenso,1° 
Hartt logrou obter fundos para a realização de novas expedições científicas 
no Brasil, doados por instituições e patronos privados, tais como o Syracuse 
High School ou o Coronel Edwin Morgan (Brice, 1989). Por ter sido deste 
último a maior contribuição, as expedições realizadas em 1870 e 1871 
foram batizadas Expedições Morgan para homenageá-lo. As expedições 
também foram apoiadas pelo governo brasileiro: o Major João da Silva 
Coutinho, que guiara Agassiz pela Amazônia em 1865-1866, foi destacado 
para acompanhar Hartt; e o governador do Pará, Abel Graça, chegou a 
colocar um barco à disposição (Menezes, 1878). Faziam parte da equipe da 
primeira expedição o professor Prentiss, do Departamento de Botânica, e 
alunos de Hartt, em Cornell: Orville A. Derby, Theodore B. Comstock, 
William S. Barnard, Herbert H. Smith, entre outros. Da segunda vez, apenas 
Hartt e Derby tomaram parte (Brice, 1989). 
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Além de trabalharem intensamente, conforme atesta a produção 

científica destas expedições, Hartt dedicou-se a convencer o governo 

brasileiro sobre a relevância e a necessidade de criar um survey geológico 
no país. Foi bem-sucedido junto ao imperador, pelo que se depreende do 
texto que segue: 

fomos informados de que o Professor Hartt está sendo encorajado a prosseguir 
suas investigações no Brasil pelo Imperador, D. Pedro, e que todo o auxílio 
necessário lhe será fornecido pelo governo brasileiro." 

Mas um dos principais apoios à concretização e continuidade de seu 

trabalho veio dos EUA, de um brasileiro que lá residia desde 1867: José 

Carlos Rodrigues, o futuro editor do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, 

que iniciou sua carreira jornalística como fundador e único editor do jornal 

O Novo Mundo, publicado em Nova Iorque de 1870 a 1879 (Boehrer, 1967). 

O principal objetivo desse periódico era o de "interpretar os EUA primeira-

mente para brasileiros e secundariamente para outros latino-americanos" 

(Boehrer, 1967:127). 

Rodrigues apoiou Hartt desde o início das expedições Morgan: em 

carta enviada por Hartt a bordo do Vapor Pará, no rio Tapajós, em 17 de 

setembro de 1871, este agradece o falo tle U Novo Mundo haver ptihncoa,,, 

sua biografia c retrato, pois assim era reconhecido, mesmo em lugares 

recônditos da Amazônia.". Também contribuiu para financiar quase 

integralmente a quinta e última viagem de Hartt ao Brasil, em 1874.13

Já na segunda expedição Morgan, em 1871, Hartt pensava em criar 

um survey no Brasil — pelo que se depreende do trecho a seguir, urna idéia 
que alguém (o próprio Rodrigues?) lhe havia sugerido: "eu pensei muito 

sobre o Serviço Geológico e espero que através da sua valiosa ajuda ele 

possa ser concretizado"." 

A quinta e última viagem foi empreendida, em 1874, com o propósito 

definido de conseguir convencer o governo brasileiro da importância e 

necessidade de um survey. O próprio itinerário foi estabelecido visando 

explicitamente a atingir esse objetivo: "eu devo (...) fazer uma expedição 

através de Minas & São Paulo, confiando que, em caso de ser bem-sucedido 

fazendo um bom trabalho, isso possa ajudar-me a garantir o Survey "." 

Ao contrário do que afirmou com unanimidade a historiografia que 

mencionou a CGB e do que relatou o ministro da Agricultura em seu relatório 
de 1875,16 Hartt não foi convidado pelo governo brasileiro a criar a 
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instituição, mas foi bem-sucedido em vender sua idéia num momento em 

que demandas econômicas concretas impunham desafios ao pleno 

desenvolvimento, e que um ministério com viés cientificista ocupava o 

poder e promovia reformas. Talvez a explicação usualmente aceita tenha 

origem na versão que o próprio Hartt se encarregou de divulgar: "após 

uma entrevista com Sua Majestade e o Ministro da Agricultura, foi-me 

solicitado que apresentasse imediatamente um plano para um Serviço 

Geológico do Império. (...) Eu espero um imediato sucesso"." 

Porém, uma carta de John C. Branner ao professor von Engeln, do 

Departamento de Geologia da Cornell University, em 1919, é 

definitivamente esclarecedora: 

essa viagem não foi realizada, como freqüentemente tem sido afirmado, a pedido 
do Imperador do Brasil ou de qualquer outra pessoa. Foi iniciativa exclusiva de 
Hartt, pois ele esperava que o governo brasileiro pudesse ser induzido a estabelecer 
um serviço geológico sob sua direção, e amigos pessoais'" o encorajaram a crer 
que isso poderia ser feito. Ao chegar ao Rio, Hartt teve sucesso em conse-
guir o apoio do governo e um survey foi criado sob o título de 'Comissão 
Geológica do Império do Brasil'.19 (grifos meus) 

Prova de suas gestões junto ao governo brasileiro é um panfleto 

impresso, no qual expôs claramente os planos e apelos: 

se o survey geológico for estabelecido imediatamente, teria tempo não 
somente de fazer uma boa coleção de minerais, etc., mas de publicar ao 
menos um relatório, ilustrado de cartas geológicas e de uma coleção de 
fotografias físico-geográficas. (...) Já tenho gasto quase dez anos de estu-
do do Brasil, e depois da "Thayer Expedition" (...) tenho feito quatro 
viagens científicas no pais, largamente à minha própria custa. Mas a 
empresa já passou além dos meus recursos e dos meus amigos (...). Acho-
me agora obrigado, ou a deixar o campo, ou a pedir o auxílio do Governo 
Imperial. Dedicado, há tantos anos, a investigações científicas no Brasil, 
não desejaria deixar o campo; preferia (sicl antes dedicar minha vida à 
ciência brasileira.2° 

O sucesso de fato aconteceu e a CGB tornou-se uma realidade. Hartt, 

inclusive, obteve uma licença em Cornell por cinco anos, para dedicar-se 

integralmente a essas pesquisas.21

A justificativa contida no projeto apresentado por Hartt ao governo 

brasileiro claramente definia para a CGB um papel quase idêntico ao elos 

surveys norte-americanos: "só pelo estímulo que receberiam a mineração e a 

agricultura, o survey pagaria com juros as despesas que ocasionasse" 

(Menezes, 1878:32) (grifos meus). 
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Além disso, também justificou a utilidade do survey pelo auxílio que 
poderia prestar ao Museu Nacional, fornecendo coleções que servissem 
para troca no exterior e pela possibilidade de o Brasil ser bem representado 
através de seus recursos naturais na Exposição Internacional que se 
realizaria em 1876 na Filadélfia.22

A estrutura inicialmente proposta era bastante abrangente, 
desdobrando atribuições a partir de uma espinha dorsal constituída pelas 

ciências geológicas, pois para Hartt, "um país é como um grande animal; 

(...) a Geologia é para uma região o que a Anatomia é para o corpo" 
(Menezes, 1878:34 e 15). 

Dessa forma, seu plano previa os seguintes tópicos: 

• o estudo da estrutura geológica do Império, (...) das riquezas minerais, 
(...) do valor econômico destes materiais e da facilidade de obtê-los para a 
mineração e manufatura; 

• a Paleontologia e Paleobotânica do Brasil; — o estudo minucioso das minas 
de ouro, diamantes, carvão de pedra, chumbo e outras, com o fim de deter-
minar o modo em que ocorre o mineral; o caráter mineralógico, a largura, 
a inclinação, o strike e a extensão da beta; 

• o estudo físico e químico das rochas, minerais, argilas, turfas e águas 
minerais, incluindo também um estudo dos diferentes terrenos agriculto-
res [sia com o fim de melhor descobrir o modo de melhorar sua fertilidade; 

• a determinação (...) da elevação relativa das partes do Império; 

• a determinação (...) das causas (...) das variações do clima; 

• o estudo do caráter e extensão das matas, dos campos, das terras férteis; 

• o estudo da agricultura do país, incluindo os produtos de cada região, (...) 
os métodos empregados, etc.; 

• a investigação dos animais úteis e dos prejudiciais ao homem; e o estudo 
dos recifes para determinar sua estrutura, o modo e rapidez de seu desen-
volvimento, a sua posição, a sua extensão e a sua instrumentalidade no 
embaraço dos portos e canais navegáveis; 

• estudo da arqueologia do país e da etnologia das tribos existentes. 
(Brasil, 1875:223-224) 

Esse plano ambicioso, detalhado e abrangente seria bastante 

dispendioso, e talvez mesmo extrapolasse os desejos do governo, que 

acabou aprovando, por fim, uma instituição de caráter bem mais modesto, 
a qual deveria: 
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realizar estudos preparatórios para o levantamento de uma carta geológi-

ca do Império; dirigir estes estudos de modo a conhecer a estrutura geoló-

gica do pais, sua paleontologia, riquezas minerais e meio de explorá-las; 
completar estes trabalhos com a análise das rochas, minerais, terrenos e 
águas que puderem ser aproveitadas; finalmente, estudar a arqueologia e 
etnologia das tribos existentes, colhendo e classificando amostras que as 
ilustrem convenientemente. (Menezes, 1878:39-40) 

Apesar de uma certa redução de atribuições, no geral o espírito da 

proposta se manteve o mesmo. Até mesmo as investigações arqueológicas 

e etnográficas, presentes no plano inicial, foram mantidas — apesar de 

serem o único ponto que em nada se assemelhava aos surveys dos EUA. 

Este ponto reflete, contudo, o perfil científico de Hartt e seu particular 

interesse pelo tema, ressaltando um aspecto fundamental da questão da 

adaptação de modelos institucionais, qual seja, a interferência pessoal do 

cientista, propiciada pela realidade local — no caso específico, muito rica 

do ponto de vista etnográfico. 

O corpo técnico da CGB compunha-se, além de Hartt como chefe, de 

Elias Fausto Pacheco Jordão (primeiro brasileiro graduado pela Cornell 
University), Orville Adelbert Derby, Richard Rathbun, John Casper Branner, 

Luther Wagoner, Herbert H. Smith, Francisco José de Freitas e do fotógrafo 

Marc Ferrez. Os trabalhos não se iniciaram imediatamente, fosse devido aos 

preparativos necessários a serem feitos na Corte, fosse devido ao atraso na 

chegada de Rathbun e Derby (esse último ficara como substituto de Hartt no 

curso de Geologia em Comell). Assim mesmo, nesse período Hartt percorreu 

o sudoeste de Minas Gerais, fazendo observações geológicas e também 

arqueológicas — essas últimas, na Gruta das Múmias, acompanhado de 

Ladislau Netto e Augusto Glaziou, do Museu Nacional (Hartt, 1875). 

Em 10 de junho de 1875, Pacheco Jordão, Freitas, Marc Ferrez e 

Hartt iniciaram os levantamentos propriamente ditos, seguindo em 

direção a Pernambuco (Menezes, 1878). A partir de então, as equipes se 

dividiram, incorporando os demais membros que estavam ausentes e 

percorrendo as províncias do Pará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e a ilha 

de Fernando de Noronha. 

Na volta dos trabalhos de campo, em princípios de 1877, a CGB 

instalou-se na Corte, numa casa de dois pavimentos na Rua da Constituição, 

arranjada pelo ministério da Agricultura. Todas as coleções geológicas e 

paleontológicas foram organizadas preliminarmente, alcançando 

122 



. 1 G,missiio Geológica do Império do Brasil 

aproximadamente 500.000 amostras (Menezes, 1878), bem como se iniciou 

a redação das 'memórias' dos trabalhos, que deveriam abranger: 

• urna descrição detalhada da geografia física do país como dependendo 
sobre [sie] a sua estrutura geológica; o caráter geral do seu solo, sua vege-
tação, produção, etc.; 

• caráter das rochas do país e sua classificação baseado sobre (sie] evidên-
cia fornecida pela superposição ou pelos fósseis que contêm, e a sua 
estratigrafia; 

• descrição sistemática dos fósseis; 

• descrição dos depósitos de minerais de valor econômico; 

• descrição dos recifes da costa e dos madreperas (sie] e outros animais que 
contribuem para o seu desenvolvimento ou para sua destruição; 

• descrição das explorações feitas pela comissão em várias estações arque-
ológicas e dos objetos nelas encontrados. (Brasil, 1877b) 

Como se vê, era uma listagem ampla abrangendo todos os tópicos 

previstos nas atribuições, sem maior detalhamento. 

O encerramento dos trabalhos 

A mudança geral no ministério imperial, somada à crítica situação 

financeira que se agravava desde a Guerra do Paraguai, propiciou que a 

CGB fosse encarada com outros olhos e integrasse o rol dos cortes a serem 

efetuados. No relatório anual, o ministro afirmava que "a bem da economia 

deliberei mandar sobrestar por algum tempo os trabalhos da comissão 

incumbida do levantamento da Carta geológica" (Brasil, 1877a). Por Aviso 

de 11 de maio de 1877, Hartt foi informado da extinção do órgão, mas 

conseguiu, por meio de um longo arrazoado e do convite a parlamentares 

para visitarem a sede e as amostras recolhidas protelar a data até dezembro 

do mesmo ano (Menezes, 1878). 

No relatório enviado ao ministro da Agricultura, Conselheiro Thomaz 

José Coelho de Almeida, Hartt queixava-se da precariedade das condições 

de trabalho e relacionava todas as 'memórias' em preparação: 

comecei minhas explorações com uma turma muita incompleta, (...) o 
pessoal da Comissão tem sido muito mais pequeno [sie] do que o das Co-
missões Geológicas dos mais pequenos lsicl estados da América do Norte. 
Com outra dificuldade lutei: a falta de apoio e auxílio de cientistas, especi-

alistas, os quais no estrangeiro sempre de boa vontade se prestam para o 
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estudo das coleções feitas. (...) Temos em preparação, sendo alguns quase 
acabados, as seguintes memórias, cujos títulos darão uma idéia do estado 
de adiantamento em que se acham nossos trabalhos. (Brasil, 1877b) 

Segue-se então uma lista de quatorze 'memórias' tidas como quase 

prontas, sendo urna de geologia e geografia física, cinco de reconhecimento 

do meio físico das regiões percorridas e oito de paleontologia. Encontra-se 

ainda urna segunda listagem, contendo a relação de dezesste 'memórias' 

planejadas, mas ainda não iniciadas, assim distribuídas: sete de 

paleontologia, cinco de geologia, uma de mineralogia, uma sobre águas 

minerais e uma de arqueologia. 

O volume de trabalho, como se pode notar, era considerável. 

Entretanto, em minha opinião, Hartt 'falhou' em dois pontos de sua 

estratégia, e a CGB foi definitivamente extinta em janeiro de 1878, quando 

o Ministério da Agricultura passou às mãos do Conselheiro Cansanção de 

Sinimbu — que sequer recebeu Hartt para uma audiência arduamente 

solicitada (Menezes, 1878). 

Em primeiro lugar, acredito que houve um descompasso entre o que 

foi produzido pela CGB e o que dela esperava o governo imperial. A grande 

maioria dos produtos resultantes de mais de um ano de levantamentos 

eram de cunho paleontológico e paleoestratigráfico, sem nenhum caráter 

visível de aplicação mais imediata. O propalado "estímulo que receberiam 

a mineração e a agricultura" não estava assim evidente nesses trabalhos, 

gerando provavelmente uma frustração entre o que fora prometido e o 

que, efetivamente, fora realizado. Afinal, as instruções baixadas em 30 

de abril de 1875 previram explicitamente o itinerário a ser seguido e o 

que deveria ser observado: 

deverá percorrer a província de São Paulo, e examinar a região atravessada 
pelas diferentes estradas de ferro, (...) convindo estudar a região aurífera 
das proximidades da capital, as minas de ferro de Ipanema, a partefossil(fera do 
Tietê e a bacia carbonífera que aí se presume existir; passará em seguida à 
província de Santa Catarina, onde estudará a bacia carbonífera de Tubarão 
(...); na província do Rio Grande do Sul estudará especialmente todas as 
bacias carboníferas, e levantará uma seção geológica, que atravessará a 
província na direção da projetada estrada entre as cidades de Porto Alegre e 
Uruguaiana. (Brasil, 1875) (grifos meus) 

Corno fica evidente, desejava-se, antes de tudo, o levantamento 

detalhado de recursos minerais já conhecidos ou percebidos e, 
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secundariamente, trabalhos aplicados à infra-estrutura viária. É possível 

argumentar-se que a paleontologia e sobretudo a paleoestratigrafia são 

importantes ferramentas no estudo de depósitos carboníferos. No entanto, 
as 'memórias' tratavam quase exclusivamente de fósseis da bacia 
Amazônica, e apenas três tratavam mais diretamente do que havia sido 
estipulado nas instruções: "Reconhecimento da bacia carbonífera do 
Tubarão", "Reconhecimento da região aurífera de São Gonçalo e Santa Luzia" 
(textos tidos como quase prontos) e "Os minerais ilustrando a formação 

diamantífera da Bahia e do Paraná" (tida como em fase de análise das 
amostras e primeira redação das notas) (Brasil, 1877b). 

Em segundo lugar, ao final do relatório com o qual obteve a 

prorrogação do prazo fatal, Hartt mostrou-se incapaz de fornecer qualquer 
previsão a respeito do andamento das atividades: "acho-me extremamente 
embaraçado em formular uma proposta definitiva para o futuro. Temos 
material para muito mais de um ano de trabalho. (...) Confesso que não me é 
possível marca• o prazo em que podia ser feito" (Brasil, 1877b) (grifos meus). 

Talvez ele tenha apostado no fato de que aquilo que restava para ser 
feito fosse contribuir à prorrogação da vida da CGB ainda por um bom 
tempo, no decorrer do qual a importância e a necessidade do órgão fossem 
se tornando incontestáveis. Porém, numa época de crise política e 

econômica, que se somava à concepção de ciência aplicada vigente entre 
as elites e o governo, tal atitude só poderia pesar negativamente na balança. 

E de nada valeu seu apelo dramaticamente lançado ao final do relatório: 

"rogando encarecidamente, em nome da ciência (...) os meios para que (...) 

possamos continuar os nossos trabalhos" (Brasil, 1877b) (grifos meus). 

Acredito que os fatores que levaram à criação da CGB foram também 

responsáveis pelo seu término. Ou seja, interessado em conseguir uni apoio 

institucional para suas pesquisas sobre o Brasil que o aliviasse da maratona 

periódica de obtenção de financiamento nos EUA, Hartt logrou convencer 

o governo brasileiro da oportunidade de criação de um survey. Ao mesmo 

tempo, face aos problemas gerados pela expansão da cafeicultura e da 

modernização do país, a idéia encontrou boa receptividade e foi concretizada. 

No entanto, a atuação de Hartt eminentemente como 'cientista' não 

correspondeu às expectativas de aplicação mais imediata dos resultados, 

gerando o conflito e favorecendo a extinção. Os estudos de Secord (1855) e 

Turner (1987) mostram com clareza que os chefes dos surveys britânicos e 

norte-americanos foram negociadores extremamente hábeis, que somente 
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conseguiram manter vivas as instituições que dirigiam graças à demonstração 

e à produção de resultados práticos. Esse ingrediente vital, em minha opinião, 

esteve ausente da receita empregada por Hartt. 

Assim, penso que devem ser revistas as afirmações feitas pela 

historiografia até hoje a respeito da 'falta de visão' do governo imperial 

ao extinguir a CGB. Em primeiro lugar, a iniciativa não foi exclusivamen-

te dele. Em segundo lugar, nos relatórios ministeriais, a comissão foi 

sempre mencionada sob o título 'Carta Geológica', o que evidenciava, si-

multaneamente, o caráter aplicado e a temporariedade de seu trabalho. 

Concretamente, a instituição quase não realizou trabalhos que pudessem 

fornecer os produtos desejados a curto prazo. Além disso, juntamente 

com a CGB, foram extintas outras comissões, como a da Carta Geral do 

Império e a da Carta Itinerária, todas pelos mesmos motivos de déficit 

orçamentário (Brasil, 1879). 

Diferentemente do caso da Escola de Minas de Ouro Preto, que 

também sofreu sérias ameaças a sua continuidade, Hartt aparentemente 

não foi amigo pessoal do Imperador — ao contrário do que sucedeu com 

Henri Gorceix, que teve seu projeto assegurado, em alguns momentos 
cruciais, graças à intervenção e ao apoio do monarca (Carvalho, 1978). 

O modelo da CGB, contudo, permaneceu no país, retomado na Comissão 

Geográfica e Geológica de São Paulo (1886) e no Serviço Geológico e 

Mineralógico do Brasil (1907), ambas instituições organizadas e dirigidas 

por Orville Derby — o único do grupo a permanecer no Brasil por toda a vida. 

Notas 

Este survey, extinto em 1855, denominava-se Comissão Geológica do Reino. (Ferreira, 

v. 2, 1986:665-709). 

2 The Cornell University Register. Ithaca, Ithaca Journal Press, 1869 (p.10-11). 

3 No acervo de documentação guardado na Companhia de Pesquisa de Recursos Mine-

rais (CPRM) - RJ, sob a guarda da geóloga Lúcia da Vinha, encontra-se um rascunho 

do que parece ter sido uma dessas conferencias públicas, intitulado "On certain 

homologies existing between the continente of North and South America". 

4 Este material está sob a guarda do Departamento de Geologia da University of 

Cornell. Quando de minha estadia nessa universidade, em julho de 1989, tive a 

oportunidade de analisá-los juntamente com o professor William Brice, ajudando a 

identificá-los ao reconhecer paisagens brasileiras representadas nos painéis. 

Sanford. Article II. Ch. Fred. Hartt Papers, Dept. of Manuscripts & Univ. Archives, 

University of Cornell. 
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6 Aurora Brazileira, 20/12/1873. 

7 Aurora Brazileira, 22/10/1873. 

8 Aurora Brazileira, 20/12/1873. 

9 Aurora Brazileira, 20/12/1873. 

10 Hartt, a fim de conseguir apoio financeiro para suas expedições, publicou panfletos 
procurando convencer possíveis patrocinadores (Cf. Hartt, 1871). Além disso, tam-
bém imprimiu panfletos de propaganda de si mesmo como conferencista, contendo 
um breve curriculum vitae e credenciais. Um exemplar desse tipo de material existe na 

documentação guardada na CPRM-RJ. 

The Cornell Era, 20/04/1870, p.201-202. 11 

12 Carta de Hartt a José Carlos Rodrigues (em inglês). On board Steamer "Pará", Rio 
Tapajós, Brazil, 17/09/1871. ass. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, 1-3,3,19. 

13 Carta de John C. Branner, Presidente Emérito da Leland Stanford University, a O.D. 
von Engeln, professor do Departamento de Geologia da University of Cornell. 
Califórnia, 24/05/1919. ass. Dept. of Manusc. & Univ. Archives, Cornell University. 

Carta de Hartt a José Carlos Rodrigues (em inglês). On board Steamer "Pará", Rio 
Tapajós, Brazil, 17/09/1871. ass. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, 1-3,3,19. 

15 Carta de Ch. Fred. Hartt a José Carlos Rodrigues (em inglês). lthaca, N.Y., 08/08/ 
1874. ass. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, 1-3,3,20. 

16 O ministro José Fernandes da Costa Pereira assim se expressou: "aproveitando a 
estada no país do distinto geólogo C. E Hartt, professor da Universidade de Cornell 
nos Estados Unidos, encarreguei-o de organizar um plano para o estudo geológico 
do Império" (Brasil, 1875:223). 

17 Carta de Ch. Fred. Hartt a Andrew D. White, Presidente da Univ. of Cornell. Rio de 

Janeiro, 25/01/1875. ass. A. D. White Papers, reel 18, Dept. of Manusc. & Univ. 

Archives, Cornell University. 

14 

18 O fato de José Carlos Rodrigues haver financiado esta viagem, como já mencionado, 

faz supor que ele tenha sido um dos incentivadores de Hartt no projeto. 

19 Carta de John C. Branner, Presidente Emérito da Leland Stanford University, a O. D. 
von Engeln, professor do Depto. de Geologia da University of Cornell. Califórnia, 24/ 
05/1919. ass. Dept. of Manusc. & Univ. Archives, Cornell University. 

20 Página avulsa, no 9, de publicação não identificada; provavelmente de autoria de Ch. 

Fred. Hartt. Arquivo Histórico do Instituto Geológico, Série Técnico-científica, caixa 37. 

21 The Cornell Era, v. X, 1877-78, p.6. 

22 The Comei! Era, v. X, 1877-78, p.6. 
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