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VI.
AS PRODUÇÕES NATURAIS NO BRASIL – COLÔNIA E
BRASIL – REINO: A QUÍMICA NA INTERFACE COM A HISTÓRIA
NATURAL, A MEDICINA E A MINERALOGIA

Entre 1992 e 1993 passei um ano entre Lisboa e Coimbra, enquanto
realizava meu doutoramento. Tratava de complementar a pesquisa sobre as
ciências em Portugal e no Brasil com ênfase no período entre 1772 e 1822,
marcando 50 anos de grandes modificações no Reino português. A estada
em Portugal foi bastante frutífera para a pesquisa e me deu também muitos
bons amigos. De Coimbra, guardo com especial carinho a lembrança das
conversas com o professor A. M. Amorim da Costa, conhecedor de boa parte
dos documentos ligados ao tema da tese de doutorado defendida dois anos
mais tarde. Muitos desdobramentos se concretizaram desde então, seja na
forma de trabalhos individuais ou em grupo, seja na forma de dissertações
e teses de orientandos. Pretendo aqui retomar alguns desses trabalhos,
notadamente artigos e capítulos de livros, procurando compor um quadro,
ainda que parcial, das ciências – com destaque para a química – em Portugal
e no Brasil no período em questão. Assim, dedico, ao querido amigo, este
trabalho que, de certa forma, contempla a trajetória da pesquisa desde a época
das primeiras visitas a Coimbra, onde não me era permitido hospedar‑me
em outra parte que não fosse junto à sua família.
A pesquisa realizada até a elaboração da tese de doutorado, defendida
em 1995 e transformada, posteriormente, em livro1, já havia apontado al‑
guns aspectos dos estudos químicos das produções naturais presentes nos

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

