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Resumo 

O objetivo do trabalho é compreender as raízes do conhecimento químico na Academia Médico 
Cirúrgica da Bahia criada em 1808 como Escola de Cirurgia e transformada em Faculdade de Medicina 
em 1832. O lócus deste estudo foi escolhido por ser a primeira instituição que teve o ensino de química 
em nível superior para os cursos médicos no Brasil. Analisamos as trajetórias dos seguintes lentes da 
cadeira de química: Sebastião Navarro de Andrade (português), Antônio Policarpo Cabral e Jose Vieira 
de Faria Aragão Ataliba (brasileiros), que foram os introdutores do ensino da química na referida 
instituição. Diversos têm sido as temáticas dos estudos históricos que trataram da ciência como objeto 
de investigação. Estes estudos analisam a história  escolar da disciplina,  as relações entre os docentes e 
as suas formações ilustradas, a circulação e o intercâmbio de conhecimento científico, a cultura material 
(instrumentos científicos) relacionados a disciplina, e não menos importante o ensino nas instituições 
superiores. Pontuados na necessidade de estudos que permitam compreender os conceitos, práticas e 
dinâmica contextual do conhecimento químico relacionado ao saber médico, a premissa deste estudo é 
que as raízes do conhecimento químico ensinado no Brasil foram produtos de formas híbridas 
apresentadas por Ilustrados formados no exterior, cuja compreensão exige além de estudos gerais 
(instituição, formação e atuação do ilustrado nas esferas públicas e científicas) estudos específicos 
(contexto sócio-cultural), de cruzamento de fontes históricas sobre o ensino em instituições superiores, 
onde a confluência do conhecimento científico, contexto social e o intelectual se intercruzavam. A 
disciplina de Química na Academia Médico Cirúrgica da Bahia foi criada por determinação de uma Carta 
Régia de 1815. Seria ministrada no primeiro ano do curso e teria a duração de três meses. O curso 
funcionou entre 1817 e 1822 sob a responsabilidade do lente Dr. Sebastião Navarro. Entre 1822 e 1833 
o curso foi interrompido, devido as lutas de Independência e foi retomado pelo docente Dr. Policarpo 
Cabral, formado pela Faculdade de Medicina de Coimbra. Ainda em 1833 a cadeira passou para a 
direção do Dr. José Ataliba, também formado em Coimbra, que dirigiu os cursos até 1837. Associada a 
uma influência da cultura científica coimbrã, a mediação dos estudos teóricos e práticos foram 
subsidiados pela obra francesa “La PhilosophieChimique”, de AntonieFrancois de Foucroy, cuja tradução 
foi publicada para o português em 1801. Além disso, o curso de química tinha a proposta de instruir os 
alunos ao conhecimento de diferentes ramos da indústria, agricultura, tinturaria, manufatura do açúcar 
e extração de substâncias minerais e orgânicas.  
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