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A Escola Agrícola de São Bento das Lages e a institucionalização da agronomia no
Brasil (1877-1930)

RESUMO
A presente pesquisa tem por finalidade contribuir para a história das ciências no
Brasil, estudando a Escola Agrícola da Bahia (EAB), em São Bento das Lages,
no Recôncavo Baiano, desde as primeiras propostas na segunda metade do
século XIX, no Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA, 1859), até sua
mudança para Salvador em 1930. Como fio condutor da pesquisa, estudamos a
produção de professores e estudantes da EAB, especialmente as teses de
conclusão de curso. Acreditamos ser possível, ao analisar também outras fontes
como relatórios, decretos, artigos, revistas científicas, e suas relações e interações
com o ambiente político e científico, estabelecer seu papel estratégico como espaço para
a institucionalização de um novo campo científico no Brasil e na Bahia: a agronomia.
Ao mesmo tempo, o processo de construção da hegemonia da elite agroexportadora do
Recôncavo Baiano no estado teve na Escola Agrícola um de seus instrumentos.
PALAVRAS-CHAVE: agronomia, institucionalização, campo científico, hegemonia,
Recôncavo Baiano.
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The Escola Agrícola de São Bento das Lages and the institutionalization of the
agronomy in Brazil (1877-1930)

ABSTRACT
The purpose of this present research is to contribute for the history of science in
Brazil, studying the Escola Agrícola de São Bento das Lages, Recôncavo
Baiano, regarding the initial missions of the Imperial Instituto Bahiano de
Agricultura (IIBA, 1859) before it was moved to Salvador, capital of Bahia, in
1930. As a guide line we studied the production of teachers and students of
EAB, specially your graduate monographies. We believed to be possible, when
also analysing other sources like reports, laws, memories, scientific magazines,
and its relationships and inheritance with the political and scientific environment, to
establish the strategic role of this school in the institutionalization of a new scientific
field in Brazil and the Bahia state: the agronomy. At the same time, the process of
construction of the hegemony of elite from Recôncavo Baiano in the state had at the
EAB one of their instruments.
KEY-WORDS: agronomy, institutionalization, scientific field, hegemony, Recôncavo
Baiano
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INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho é contribuir para a investigação da institucionalização da
agronomia na Bahia, analisando os profissionais envolvidos com a prática científica na
Escola Agrícola da Bahia, especialmente estudantes e professores, sua atuação e formas
de organização, produção e divulgação de seus trabalhos durante o período em que se
localizou em São Bento das Lages, de 1877 a 1930.
Primeira instituição de nível superior voltada para a formação de engenheiros
agrônomos, a Escola Agrícola da Bahia (EAB) foi criada numa conjuntura de crise na
lavoura canavieira, em especial do Recôncavo Baiano, composta pela desvalorização do
açúcar no mercado internacional, baixa produtividade da lavoura, crise de mão de obra
com a paulatina extinção da escravidão e deslocamento do eixo dinâmico da economia
brasileira para o sudeste (Tourinho, 1982; Fragoso, 1993). A EAB foi a principal
realização do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA), criado em 1859 como
parte de um esforço de superação destas dificuldades.
O IIBA tinha por meta reanimar e dar desenvolvimento à lavoura da Província da Bahia
e era composto pela elite econômica e política com interesses ligados direta ou
indiretamente ao complexo agro-açucareiro. Trata-se, assim, de uma iniciativa de um
grupo social específico no cenário local. Em sua composição contava na diretoria com
senhores de engenho, comerciantes como tesoureiros, e o conselho fiscal formado por
proprietários rurais no Recôncavo. Além disso, há comissários de açúcar, antigos
traficantes de escravos, industriais, diretores e acionistas de bancos e seguradoras,
(Tourinho, 1982, p.83-89).
Mas de acordo com Tourinho, pouca teria sido a contribuição da EAB à agricultura ou à
agronomia. Num duplo movimento, que comporta recuar em fontes primárias e
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secundárias anteriores e posteriores ao recorte temporal feito por Tourinho, i.e.,
extrapolando seu recorte temporal original (1859-1904), é possível redimensionar o
papel desta instituição no ramo das atividades científicas.
Em nossas hipóteses, sua criação se inscreve no processo de institucionalização das
ciências no Brasil, transcorrido no século XIX. O período em que foi implementada a
Escola Agrícola naquela região, entre 1877 e 1930 (quando é transferida para Salvador),
converge com um dos períodos mais destacados na historiografia recente das ciências
no país.
Conforme Dias e Santana (1999), até meados dos anos 1980 a trajetória da
historiografia das ciências no Brasil, área de desenvolvimento recente, foi caracterizada
por uma produção pautada, na sua grande maioria, pelo entendimento de que o marco
para a introdução das ciências no Brasil seria através da criação das primeiras
universidades, na década de 1930. Como foi possível a superação desta visão? A
questão central para examinar o processo de institucionalização das ciências no Brasil
passa pela redefinição da concepção de ciência utilizada (Figueirôa, 1997). Sem
desconsiderar as dificuldades de acesso às fontes, o maior obstáculo é de caráter teóricometodológico haja vista que as categorias usadas pela historiografia das ciências
brasileira e mesmo latino-americana, elaboradas a partir dos chamados “centros”,
concentraram a atenção nas “grandes teorias”, ou nos “sucessos” institucionais, que se
refletem na produção de uma história dos vencedores’, e negligenciando “a ‘história
cotidiana’ das ciências, que constitui, na verdade, a maior parte do processo (1997,
p.17)”.
A assimilação, filtração e adaptação de elementos da Sociologia, da Antropologia e de
várias ciências humanas (Alfonso-Goldfarb, 1994; Pestre, 1996), junto a uma redução
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da escala de observação e intensivo uso das fontes disponíveis, tem permitido a
realização de um aprofundamento, crítica e reformulação de estudos já realizados.
Para Pestre, a história das ciências vive nas últimas três décadas uma situação análoga à
da disciplina em seu conjunto a partir da década de 1930, na medida em que o objeto de
investigação da história da ciência, similarmente, sofreu um processo de redefinição
radical. Surgiram para a historiografia das ciências novos objetos, novas abordagens e
novas questões, incorporando uma gama de atividades até então mantidas fora de sua
jurisdição, seja ainda porque anexavam a outras práticas disciplinares, à semelhança da
possibilidade aberta por Marc Bloch, Lucien Febvre e outros para estudar práticas até
então não consideradas pelo ofício do historiador (Pestre, 1996, p.4-5).
Este redimensionamento da história das ciências implicaria na inclusão de novos objetos
que “não foram considerados até o momento, seja porque eram ‘invisíveis’ para uma
História que permanecia, sobretudo, uma história das idéias, (...) seja porque eram
percebidos como banais ou pouco nobres”. Tal ampliação do escopo do historiador das
ciências permite à disciplina “não ficar fechada em si mesma e se ligar à História
cultural, à História industrial ou à dos instrumentos – em suma, objetos que permitem à
História das ciências reintegrar o conjunto dos questionamentos históricos, sem
nenhuma exceção” (Pestre, idem, p.23).
Desta revisão de pressupostos teórico-metodológicos vem a contestação a uma visão há
muito cristalizada em obras clássicas como a de Fernando de Azevedo, As ciências no
Brasil, onde no Brasil o mundo intelectual se restringia às letras, sem o complemento e
o contrapeso das ciências (Azevedo, 1955). A esta visão de que a ciência brasileira
começa com as universidades, no máximo nos institutos biomédicos como Manguinhos,
historiadores das ciências tem identificado a existência de atividade científica na
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Colônia, Império e República. Pesquisas direcionadas, por exemplo, ao século XIX,
quando ocorre
“a criação, durante a permanência da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, de
diversas instituições, muitas das quais atuantes ainda hoje, tais como as escolas
médico-cirúrgicas da Bahia e do Rio de Janeiro, de 1808, que em 1832 se
transformaram em faculdades de medicina; a Academia Real Militar, de 1810, que
deu origem à Escola Central de 1858 e à Escola Politécnica do Rio de Janeiro em
1874; um horto, em 1808, depois Jardim Botânico do Rio de Janeiro; em 1818, um
museu de história natural, depois Museu Imperial e atual Museu Nacional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro” (Dantes, 2001, p.18).

Nesta produção historiográfica recente, os anos 1870 marcam o advento de novas
doutrinas científicas, ao lado da criação de novos espaços institucionais como a Escola
de Minas de Ouro Preto (1875), as Comissões Geográficas e Geológicas do Brasil e de
São Paulo (1875 e 1886), a Estação Agronômica de Campinas (1887), e uma
concomitante diversificação institucional refletida numa maior especialização e
profissionalização dos técnicos e cientistas (Santana, 2001; Schwarcz, 1993, 1996).
Na década de 1870 se desenrola também um rearranjo do poder intra-oligárquico no
Império. Ao fim da guerra do Paraguai, as condições econômicas do país estavam
asseguradas pela posição do café brasileiro no mercado internacional, mas a escravidão
e a Monarquia agonizavam, ao passo em que as elites cafeicultoras no Rio de Janeiro e
os produtores canavieiros do Nordeste tiveram que ceder espaço aos emergentes
agricultores paulistas (Lopes, 1997, p.155).
No sentido de resolver os problemas essenciais de mão-de-obra, a intensificação de
políticas migratórias se fez acompanhar de uma compreensão da necessidade de
enfrentar questões como disponibilidade de terras, vias de comunicação e meios de
transporte que incentivaram diversificação na formação de quadros técnicos,
reformando os currículos dos cursos superiores e criando novos cursos (Lopes, 1997,
p.156; Schwarcz, 1993, p.25). As medidas de higienização, urbanização e imigração,
que envolveram as questões de “branqueamento da raça”, cujo objetivo era, finalmente,
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introduzir o país no conjunto das nações “civilizadas, no quadro das determinações de
uma economia agroexportadora” dependente da internacionalização do mercado,
fizeram das ciências lastro de discursos e de ações concretas.
Percebido pelos seus contemporâneos como um marco das atividades científicas no
Brasil, o período de 1870 foi qualitativa e quantitativamente distinto dos anteriores. A
viabilização dessas metas tem na criação de novos espaços institucionais, e
reformulação dos preexistentes, outra parte deste contexto histórico, relacionado à
especialização e profissionalização de técnicos e cientistas (Figueirôa, 1997, pp.103104), buscando padrões internacionais, contratando especialistas estrangeiros e
contextualizando os novos modelos institucionais e o ideário cientificista em suas
diferentes vertentes e de formas originais, para compreender e intervir na realidade
social do país. Mais do que valorização da ciência, o cientificismo da época estendeu os
métodos das ciências naturais ao estudo dos fenômenos humanos e sociais, com as
análises da sociedade brasileira balizadas pelo caráter classificatório das ciências
naturais.
O que singulariza esta geração de intelectuais e cientistas de fim do segundo reinado e
Primeira República consiste no novo estatuto que o conhecimento científico alcança.
Neste momento, para além da compreensão racional absoluta da natureza, almeja-se o
domínio absoluto da natureza, e aqui a educação agrícola desempenha papel-chave por
ser o mecanismo de difusão das idéias, teorias e práticas que regenerariam a agricultura.

Ciência, agricultura e política antes da Imperial Escola Agrícola da
Bahia

Antes consolidação que despertar da atividade científica, não houve mera recepção
passiva de teorias e cientistas europeus, mas uma série de mediações pelos intelectuais
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locais, materializadas em alternativas diferenciadas “desde as escolhas de que os cursos
freqüentar no exterior, que países visitar, que modelos implantar, que periódicos
intercambiar, com quem manter correspondência, que opções teóricas privilegiar, até a
busca de hegemonias também no plano científico” (Lopes, 2001, p.91). Os modelos
europeus não “desembarcam” em um “deserto”, mas foram mediadas por um meio
social dinâmico e complexo. A criação da primeira escola de engenheiros agrônomos
em São Francisco do Conde ilustra a pertinência destas considerações.
De 1550 a 1835, São Francisco do Conde e Santo Amaro tiveram em suas terras os
maiores engenhos de açúcar e a maioria dos escravos do Recôncavo baiano, coração da
produção açucareira brasileira (Schwartz, 1988, p.358). Tratava-se de região
fundamental na Colônia e no primeiro reinado, pois no período que vai de 1600 a 1800,
o açúcar superava nas exportações o valor de qualquer outro produto, inclusive o ouro
(Schwartz, idem, p.204). Stuart Schwartz assinala que neste período a produtividade da
mão-de-obra e da terra dependiam fundamentalmente da experiência prática dos
escravos, mas diante da perda de mercado para o açúcar antilhano em fins do século
XVIII e adentrando no século XIX, “os senhores de engenho brasileiros passaram a
atribuir seus insucessos à ‘rudeza’ dos supervisores e artesãos cativos que eles próprios
tinham criado” (Schwartz, 1988, p.135).
Nesta época começam a se incrementar com mais vigor sugestões para melhoramentos
tecnológicos, experiências com novos tipos de cana e outras reformas, indicando a
aquisição de consciência pela elite canavieira quanto à necessidade de adoção de
mudanças, de modo a garantir a sua sobrevivência frente à concorrência de outros
centros de produção como Cuba, Jamaica e Luisiana. A partir de então “surgiram
reformadores que advogavam a introdução de métodos e inovações científicas”
(Schwartz, 1988, p.278).
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Uma análise geral do desenvolvimento da ideologia ilustrada em que se inscreviam
estes reformadores apelando à ciência como resposta às questões políticas, sociais e
econômicas se encontra em Aspectos da Ilustração Brasileira, de Maria Odila Dias
(1968). Enfocando a transição da colônia ao império, Dias traça um quadro das
atividades científicas no Brasil a partir do iluminismo europeu, identificando sua
principal figura no “agricultor ilustrado”.
O Estado português, e depois a nascente monarquia brasileira, empreenderam uma
política de incentivo e aproveitamento de estudiosos brasileiros. Estes intelectuais
brasileiros defendiam a capacidade da ciência em promover o progresso material,
especialmente da agricultura, e integrar o Brasil na cultura ocidental, tendo o ideário
europeu no horizonte, cientes da necessidade de adaptá-lo e modificá-lo às
circunstâncias brasileiras, adaptando-as, modificando-as (Dias, 1968, p.144). Assim,
para Dias, seus trabalhos constituíram esforços para romper com a estagnação que
caracterizava o panorama das técnicas de produção e animar o surto de novas culturas
que marcou os fins do século XVIII.
A maior expressão institucional deste movimento ilustrado após a Independência foi a
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN). A SAIN funcionou como
verdadeiro órgão consultor do Estado em assuntos agrícolas, ao tempo em que também
era autônoma, com eleição da sua diretoria feita por seus membros. Por meio dos artigos
de sua revista, O Auxiliador, buscava difundir a necessidade de substituir os
conhecimentos tradicionais, “instintivos”, pelos científicos (Domingues, 2001, p.87-91).
Neste contexto são assinados os decretos de criação do IHGB, do Colégio Pedro II e
ordena-se a divulgação do livro de Carlos Augusto Taunay, Manual do Agricultor
Brasileiro, por todas as províncias do Império, integrando uma onda de iniciativas que
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integrava um projeto político para configurar um Estado nacional. (Domingues, 1995,
p.79).
Exaltando as ciências em geral e dando ensejo à afirmação das chamadas ciências
naturais, Taunay se filia ao pensamento liberal das Luzes. O Manual se dirigiu aos
grandes proprietários de terras e escravos na gestão de seus bens, mas simultaneamente
à apresentação de propostas técnicas para a agricultura, sendo assim uma proposta de
intervenção das classes dominantes no primeiro império. Esta obra é emblemática
considerando que Taunay foi um membro da SAIN em 1833 e, principalmente, um dos
fundadores do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (IIFA) em 1860, congênere
do IIBA (Taunay, 2001).
Taunay considera que ao invés de um ensino para formação de jurisconsultos, “talvez
tivesse sido melhor que as Câmaras instituíssem cursos agronômicos, aonde os filhos
dos habitantes mais abastados, destinados a serem algum dia senhores de grande
número de escravos em engenhos e fazendas, se formassem na nobre e benfazeja ciência
da agricultura, base de toda a civilização, fonte de toda riqueza, com especialidade da
brasileira” (Taunay, p. 282 - grifo nosso) 1. No Manual, o Brasil é visto como um país
infantil em oposição ao estado adulto ou civilizado identificado nas nações européias.
Esta imagem igualmente se dirigia à conjuntura da agricultura brasileira, considerada
extremamente defasada em relação às suas potencialidades.
Outro integrante deste movimento ilustrado foi o baiano Miguel Calmon du Pin e
Almeida (1794-1865), Marquês de Abrantes. Em 1834 Abrantes escreveu o Ensaio
1

A legitimação da escravidão de acordo com Taunay se estabelece a partir dos “homens verídicos que
têm estudado de perto, com cuidado e imparcialidade, a questão. A organização física e intelectual da raça
negra, que determina o grau de civilização a que pode chegar; os costumes das tribos, o modo por que
elas se tratam umas às outras, e por que os indivíduos da mesma tribo se tratam entre si, não permitem
que se nutram as ilusões de que, cessando o tráfico, as guerras , e outros usos bárbaros que a flagelam,
haviam de descontinuar; bem ao contrário” (Taunay, p. 51-52). Para uma análise do Manual do
Agricultor brasileiro, além da introdução e da cronologia que Rafael Bivar de Marquese organiza no
volume que consultamos, o mesmo autor empreende uma análise dos tratados agronômicos do século
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Sobre o Fabrico do Açúcar, intentando estimular o crescimento da produção brasileira
diante do mercado internacional, estudando todas as esferas do processo de produção do
açúcar (Marquese, 1999, p.194). Perante a concorrência crescente do açúcar estrangeiro
e com a extinção legal do tráfico de negros para o Brasil em 1831, suas propostas de
reforma envolviam uma série de novidades técnicas como o arado e as máquinas a
vapor (Marquese, idem, p.196).
Defendendo a necessidade da plantação de mantimentos na propriedade, a instalação de
alambiques, e criticando o desperdício de terras nas grandes propriedades, uma das
peças essenciais de seu plano de reformas passava pela modificação nas formas de
administração da força de trabalho escrava nos engenhos. De acordo com Marquese as
propostas de Abrantes se aproximavam das prescrições dos ilustrados luso-brasileiros da
passagem do século XVIII ao XIX, mas “o que mais preocupou Miguel Calmon foi o
problema (…) da reprodução da mão-de-obra escrava no Brasil, inquietação que
estivera ausente dos escritos dos ilustrados” (Marquese, idem, p.206).
Primeiro presidente do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (1860-1866), e
presidente da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (1848-1865), responsável
pela organização das Exposições Brasileiras nas Exposições Internacionais2, Miguel
Calmon, além de político de destaque na política da corte3, foi um dos principais
fundadores da Sociedade de Agricultura, Comércio e Indústria da Província da Bahia

XVI até 1860 em Agricultura e Escravidão: idéias sobre a gestão da agricultura escravista brasileira
(1999).
2
Segundo Margarida Neves, “todas as Exposições que se realizarão sob a Monarquia será confiada à
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Sua presidência será entregue a Miguel Calmon du Pin e
Almeida, o Marquês de Abrantes” (Neves, 2001, p.190).
3
Bacharel formado em Coimbra, em 1821 participou do movimento da independência e da Constituinte
em 1826 e, em 1829, foi nomeado ministro da Fazenda. Retraiu-se da política com a abdicação, voltando
à sua terra natal onde fundou em Santo Amaro a Sociedade de Agricultura da Bahia e a Sociedade
Philomatica de Química, retornando à política em 1837 para fazer oposição à regência do pe. Feijó. Foi
novamente nomeado ministro da Fazenda do gabinete conservador (1838), cuja figura de proa foi
Bernardo Pereira de Vasconcelos e, no gabinete da Maioridade, foi Senador (1840). Cumpriu missão
diplomática nos anos 1844-45 em Paris, Londres e Berlim e, em 1863 foi novamente chanceler. E, este
eminente político, em 1860, fundou a associação para a agricultura no Rio de Janeiro, visando novamente,
aplicar as ciências à agricultura. (Domingues, 1995, p.210)
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(SACIPBa), em 18324. Quando presidente do Imperial Instituto Fluminense de
Agricultura (IIFA), seu irmão, Antonio Calmon du Pin e Almeida, era um dos diretores
do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA) (Domingues, 1995, p.209-213;
Tourinho p.84 e 243).
Antes do surgimento da SACIPBa, iniciativas de caráter científico na área da agricultura
já haviam sido tentadas na província como, por exemplo, a criação de um jardim
botânico em fins do século XVIII e a proposta da criação de uma Escola de Agricultura
na Bahia em 18125 (SNA, 1908; Denis, 1995).
A SACIPBa realizou sua primeira assembléia a 31 de janeiro de 1833. Entre as
primeiras deliberações estava a criação de um periódico, o Jornal de Agricultura, (Pin e
Almeida, 1903). Suas memórias apontavam para a diversificação produtiva, versando
sobre açúcar, mas também “adubos, cacau, fumo, mantimentos, árvores úteis, plantas
oleaginosas, fibras têxteis, maniçoba, mandioca, banana, café e sobre as aplicações,
preparo e mercado destes produtos” (Pin e Almeida, idem, p.8). Propostas e iniciativas
que integraram a agenda das elites agrárias e o Estado no decorrer do Império foram
debatidas pela SACIPBa como hortos botânicos, cooperativas, instituição de prêmios,
introdução de novas culturas e raças, envio de estudantes para formação na Europa,
estatística, colonização de mendigos e vadios.
O que se destaca na questão das relações entre ciência e agricultura na Bahia é que o
ponto de articulação destas iniciativas, malogradas ou bem sucedidas é o Recôncavo
Baiano6.O recôncavo baiano foi a prioridade da visita de D. Pedro II em 1859, quando

4

PIN E ALMEIDA, Miguel Calmon. Justa homenagem, p.6-8 in BAHIA. Boletim, 1903.
Documento manuscrito a respeito da criação da Diretoria de Agricultura e Jardim Botânico da Cidade da
Bahia, 1812, está segundo esta fonte no Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, cx. 764/pac.4/n.°168
6
Consideramos como Recôncavo não apenas a região do Recôncavo em si, mas incluímos Salvador,
conforme Kátia Mattoso. Segundo Mattoso são duas regiões “unidas, imbricadas, as duas áreas sempre
formaram um todo, enfrentando juntas quaisquer circunstâncias” (p.42). O Recôncavo mais precisamente
“abrange todas as terras adjacentes, ilhas e ilhotas, bem para além das praias, vales, várzeas e planaltos
próximos ao mar: uma orla de quase trezentos quilômetros (…)”. Salvador não pode ser tratada
separadamente de sua baía, “mas também não o pode ser de sua hinterlândia”, situado entre os meridianos
5
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veio à Bahia, durante sua visita às províncias do norte. Com exceção de Feira de
Santana, todas as cidades visitadas se encontram nesta região: Cachoeira, Itaparica,
Nazaré, Jaguaripe, Santo Amaro, Vila de S. Francisco, S. Gonçalo dos Campos, S.
Félix, Najé, Coqueiro, Maragojipe, Muritiba e Ilha de Madre de Deus7.
Além de ser a principal região econômica da Bahia durante o período colonial e
imperial, sua posição de liderança política é evidente. Salvador e recôncavo dominaram
a composição da Assembléia Provincial da Bahia. De 1835 a 1889, de 780 deputados
estudados, “550 eram de Salvador, 116 do Recôncavo e 114 do interior”, (Mattoso,
1992) p.276). Na corte era marcante a presença de baianos à frente dos ministérios. Em
26 presidentes do Conselho de Ministros, 19 exerceram essas funções. (idem, p.287288). Mas tal posição frente às demais classes dominantes da província não foi estática.
A partir de meados do século XIX, inicia-se um processo de contração da economia do
Recôncavo, tornado agudo a partir da década de 1870, impondo a necessidade de
mudanças no processo produtivo. A segunda metade do século XIX é de graves crises
econômicas e sociais, inclusive epidêmicas. De um lado, em 1835, após uma série de
insurreições escravas que ocorreram na transição para o Império, ocorreu uma das
maiores revoltas escravas do período: a Revolta dos Malês8. De outro, a população
escrava na Bahia fora, aliás, bastante desfalcada durante uma epidemia de cólera em
18559.
Ainda vivendo esta fase, dependente do trabalho escravo, mas ao mesmo tempo se
verificando o deslocamento do eixo dinâmico da economia brasileira – e
simultaneamente o deslocamento de grandes contingentes de escravos – para o sudeste,
37 e 39 de Greenwich, limitando-se ao norte com Feira de Santana, Coração de Maria, Pedrão,
Alagoinhas e Entre Rios, a leste com o Atlântico, ao sul com os municípios de São Miguel das Matas,
Laje e Valença e a oeste com Antonio Cardoso, Santo Estevão e Castro Alves, um território de quase
10.000 quilômetros quadrados (Mattoso. Bahia, uma Província do Império, 1992, p.51-53).
7
TAVARES, L. H. D. História da Bahia, 2001, p.274-275.
8
Reis, J. J. Rebelião Escrava no Brasil, 1986.
9
David, Onildo R. O inimigo invisível: Epidemia na Bahia no Século XIX, 1996.
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especialmente as plantações de café de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, temos
na criação do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, e na criação de uma escola
agrícola, a busca de soluções que não alterassem o status quo. Neste contexto “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” (Domingues, 2001, p.39).
Assim, o IIBA representa a culminância de esforços com origens desde fins do século
XVIII, para integrar as ciências, particularmente as ciências naturais, ao processo
produtivo na Província. A abundância de braços e terras da primeira metade do século
XIX, não punha como uma demanda urgente o ensino agrícola e outras medidas do
gênero, reforçando-se o caráter extensivo da agricultura (Fragoso, 1993, p.138).
O contexto de surgimento dos imperiais institutos de agricultura se dá também em meio
à emergência de novos modelos, conceitos e procedimentos científicos em meados do
século XIX na área agrícola, como pontuou Amílcar Baiardi (2001). Em seu artigo
Baiardi afirma que nessa época são lançadas as bases da agronomia contemporânea, em
1840 com a primeira edição de Die Organische Chemie in Iihrer Anwendung (Química
Orgânica e sua Aplicação a Agricultura e Fisiologia) de Justus Liebig, junto à
Universidade de Giessen (Baiardi, 2001, p.77-78) 10.
Quando D. PEDRO II cria o IIBA, isto ocorre numa região com relativo histórico de
articulação de propostas de inovação produtiva lastreada na ciência, a partir de um
grupo social bem definido, que rearticula no Imperial o mesmo grupo envolvido na

10

Também neste período se desenvolvem conhecimentos sobre a ação fixadora de nitrogênio por parte de
bactérias que vivem em simbiose com as leguminosas, por Hellriegel e Wilfarth, e o uso generalizado do
calcário para corrigir a acidez do solo, por Edmund Ruffin, entre outros, como Jean Baptiste Dieudonné
Boussingault. Este autor conclui que foi “sob a influência dessa revolução científico-tecnológica na
agropecuária, [que] surgia, na Província da Bahia, a primeira instituição, stricto sensu, de pesquisa
agropecuária no Brasil: o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura” (Baiardi, idem, p.78).
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criação da SACIPBa11, ao tempo em que novas práticas científicas voltadas para a
agricultura são desenvolvidas na Alemanha, França e Inglaterra12.
Além da Bahia, imperiais institutos de agricultura foram criados em Pernambuco
(dezembro de 1859), Sergipe (janeiro de 1860), Rio de Janeiro (junho de 1860), Rio
Grande do Sul (agosto de 1861)

13

. De acordo com os seus estatutos, à exceção do

Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, os demais tinham um evidente caráter de
associação de classe. Ainda que em torno da ciência, somente poderiam ser sócios
efetivos fazendeiros, lavradores, proprietários, capitalistas e negociantes. Depois do
IIBA, os estatutos dos demais imperiais institutos foram aprovados por D. Pedro II “sob
as mesmas bases do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, criado por Meu Decreto
de primeiro de novembro de mil oitocentos e cinqüenta e nove”, mais uma vez, com
exceção do Instituto fluminense (SNA, idem, p.271-278).
Criados com um amplo escopo que passava pela introdução de máquinas e instrumentos
agrícolas, formação de comissões técnicas para estudo das causas da decadência da
11

“Os nomes desses infensos precursores do nosso reerguimento agrícola e industrial (…) Manuel
Ferreira da Câmara de Bittencourt e Sá, Joaquim Ignacio de Aragão Bulcão, Manoel Maria do Amaral,
Marquês de Barbacena, Alexandre Gomes de Argolo Ferrão, Antonio Pereira de Rebouças, Barão de S.
Francisco, Antonio Joaquim Alves Pinto de Almeida, Luiz Francisco Gonçalves Junqueira, Miguel José
de Teive Argolo, Manoel de Vasconcelos de Souza Bahiana, Alexandre Borges de Barros, Francisco
Vicente Viana, José de Cerqueira Lima, Ignacio de Araújo de Aragão Bulcão, Barão de Itapicuru de
Cima, Antonio Joaquim Moreira de Pinho, Manoel Bernardo Calmon du Pin e Almeida, Luiz Paulo de
Araújo Bastos, José Neto da Silva, José Ferreira de Oliveira e Silva, Barão de Itapororocas, José Maria
Pina e Mello, Barão de Itapicuru, Paulo José de Mello de Azevedo Brito, Francisco Agostinho Gomes,
José Avelino Barbosa, Manoel José de Araújo Borges, Antonio Pedroso de Albuquerque, João Gonçalves
Cesimbra, João de Cerqueira Lima, Manoel João dos Reis, Francisco José de Mattos, Manoel Maurício
Rebouças, Luiz Barbalho Muniz Fiuza Barreto e Miguel Calmon du Pin e Almeida” (BAHIA, Boletim.
1903, p.7-8).
12
De acordo com Guy Capdeville, analisando a história do ensino superior agrícola no Brasil da Imperial
Escola Agrícola da Bahia até os anos 1960, para o surgimento de uma nova área científico, é necessária
uma dupla perspectiva. Segundo este autor, há duas justificativas básicas para o surgimento de uma nova
profissão de nível superior. É preciso que exista uma demanda social para satisfação de determinado tipo
de problema (“demanda pull”), e concomitante desenvolvimento de conhecimentos científicos e
tecnológicos de uma determinada área do conhecimento, de modo a haver dedicação exclusiva daqueles
que a ela se dedicam. Seu contínuo desenvolvimento de uma área, aliado à dedicação exclusiva gerando
mais desenvolvimento e aprofundamento, permite que esta se diferencie de outros ramos, tornando-se
autônoma. (1991, p.24). Domingues aponta a existência de uma mútua dependência entre ciência e
agricultura no Império. “Certamente, se não houvessem estudos anteriores, a política não poderia valer-se
de teorias científicas inexistentes para tomar determinadas iniciativas. Ou por outra, as ciências naturais
receberam enorme estímulo a partir das necessidades e objetivos econômicos que se apresentavam.”
(Domingues, 1995, p.181).
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agricultura, produção de estatística agrícola, divulgação de novos métodos de cultura do
solo e a introdução de raças animais, além da promoção de exposições de produtos
agrícolas e premiações, o objetivo fundamental dos imperiais institutos de agricultura
foi a implantação do ensino agrícola. Em termos políticos, portanto, estabelecem-se dois
novos elementos para a agricultura brasileira, o MACOP e os institutos agrícolas.
As propostas de inovação na agricultura partiam assim da cúpula do aparelho de Estado
com a criação da pasta do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas,
desmembrada do Ministério dos Negócios do Interior, aliadas à classe senhorial com a
criação dos imperiais institutos de agricultura, compondo parte de uma definição
política pelo desenvolvimento da agricultura, diversificando as culturas e difundindo o
ensino agrícola, integrando um movimento de construção da nação conjugando esforço
governamental e instituições especializadas. Este processo político de construção da
nação caracterizou-se pela enorme valorização das riquezas naturais do país e pela
busca da integração do território brasileiro. (Domingues, 1995, p.101).
O Estado imperial desencadeou uma política centralizante que visava estender os
tentáculos do Estado a todos os cantos do país, o que levou à organização de comissões
científicas de exploração (Domingues, idem, p.155). Acreditamos que a criação dos
Imperiais Institutos Agrícolas também se inscreve neste mesmo projeto de construção
da nação. Mas o estudo da Imperial Escola Agrícola e do IIBA permitem alcançar não
só o movimento da Corte para as províncias, mas também das elites da província da
Bahia à formação do Estado nacional.
Na medida em que se demandava o conhecimento dos recursos naturais da nação em
construção, abre-se um largo espaço para as ciências naturais, introduzindo atividades
científicas de suas diferentes áreas. A criação de uma instituição de nível superior,
especialmente voltados para a agricultura, inscreve-se neste processo.
13

SNA. Legislação Agrícola do Brasil. Vol.III. – Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1908. p.257-284.
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A produção da historiografia das ciências no Brasil vem destacando o papel que as
instituições científicas em funcionamento no Império tiveram para a constituição de
identidades nacionais. Ciência, Civilização e Império nos Trópicos (Heizer e Videira,
2001) reúne artigos como o de Heloísa Domingues, que mostra como nesta época as
viagens científicas se inseriram num processo de conquista do território, que envolve
um processo científico e ideológico de transformação da Natureza em emblema da
nação) (Domingues, 2001b, p.55). Mas além de historiar marcos como as expedições
exploradoras e exposições nacionais, há uma atenção às atividades cotidianas, que
envolviam a maior parte do processo (Lopes, 2001, p. 82).
A história da institucionalização das ciências, antes identificada simplesmente como
gênese crescimento, especialização e reconhecimento de disciplinas científicas,
incorpora à análise as ações dos diferentes grupos sociais envolvidos no processo
(Figueirôa, 1997, p.24). Dirigindo a pesquisa à compreensão destes outros elementos
como “comunidade científica” e os interesses do Estado, temos também na análise da
participação das elites na institucionalização da agronomia, oportunidade de
compreender o processo de constituição do Estado Nacional, mas também o próprio
processo de individuação deste grupo e seu processo de construção como classe social.
A nosso ver, as relações entre ciência e agricultura na Bahia se inscrevem num processo
de formação da classe burguesa baiana, ligada à atividade agromercantil açucareira, que
construiu a sua hegemonia no plano local, como grupo dirigente na província e,
simultaneamente se aliou a frações de classe dominante de outros estados. Ilmar Mattos
em O tempo Saquarema busca compreender os processos de construção do Estado
Imperial e de constituição da classe senhorial, e demonstrar a “relação necessária,
embora não natural, entre ambos os processos, relação propiciada pela intervenção
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consciente e deliberada de uma determinada força social, a qual se forja a si própria
como dirigente no movimento dessa intervenção: os Saquaremas” (Mattos, 1987, p.2).
Guardadas as especificidades e as devidas proporções, seja na ação dos Saquaremas,
seja na criação dos imperiais institutos, marcadamente o da Bahia, os interesses de um
segmento de classe são apresentados como os interesses de toda a classe, de uma parte
da região como o de toda a região e o das demais regiões. A aristocracia do açúcar do
Recôncavo será a agente propulsora da modernização da província no Império, com
propostas de melhorias técnicas, articulando-se por meio de instituições como a Junta da
Lavoura, da construção de estradas de ferro, passos fundamentais para a modernização
da agricultura e da construção de engenhos centrais e usinas (Pang, 1979a).
Nestas realizações ficou evidente que um mesmo núcleo de famílias como os Costa
Pinto, Muniz Barreto, Pires de Carvalho e Albuquerque, Calmon, Vilas-Boas, Tosta,
Argolo Ferrão, ou a elas vinculadas esteve à frente deste processo. Mais adiante, este
grupo também teve sobre seu controle a criação e controle de instituições como a Escola
Agrícola da Bahia (1877), a Escola Politécnica da Bahia (1896)

14

e o Instituto

Geográfico e Histórico da Bahia (1894) 15.
Segundo Sampaio (1998), trata-se de um grupo político que apresenta afinidades de
origem social, formação profissional e interesses econômicos que lhes moldaram nítida
consciência de classe, mas, na nossa hipótese, também se constitui como classe
dirigente através de um processo de individuação que os distingue dos demais grupos no
estado, na medida em que além da direção da atividade econômica, levavam a cabo seu
forjar como classe transbordando seus interesses para a organização de toda a
sociedade.

14

DIAS, André Luís Mattedi. Engenheiros, mulheres, matemáticos: interesses e disputas na
profissionalização da matemática na Bahia (1896-1968), 2002.
15
BRITO, Ana Clara Farias. Diálogo entre literatos nas páginas da Revista do Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia, 2005.
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Dentre as vivências comuns deste grupo social ante aos demais, e aos segmentos
dominados, no preciso momento em que se verifica seu declínio econômico, podemos
destacar um empenho não só o controle do processo de implantação da malha
ferroviária e dos engenhos centrais e usinas16, mas especialmente na criação de
instituições responsáveis pela produção e reprodução das representações que acabam
por dirigir a conduta social.
A criação do IIBA e da Imperial Escola Agrícola integram um processo de construção
da direção intelectual de uma dada fração de classe sobre o conjunto das demais
integrantes do bloco no poder, e, em seguida, sobre os segmentos sociais dominados, na
medida em que a formação de seus quadros é componente estratégico para sua posição
de grupo dirigente frente às demais frações dominantes (Gramsci, 2000).
Se Mattos destaca a instrução pública como uma das formas mais significativas de
Construção do Estado imperial17, na Bahia a questão da formação dos “segmentos
sociais dominados”, entre 1832 e 1930, caminhou em paralelo à consolidação de um
domínio estabelecido que além dos aparelhos de coerção, englobam aparelhos privados
de persuasão e cooptação18.

16

PANG, Eul-Soo. O Engenho Central do Bom Jardim na economia baiana; alguns aspectos de sua
história, 1875 – 1891, 1979a; ZORZO, Francisco Antonio. Ferrovia e Rede Urbana na Bahia, 2001;
ARAÚJO, Tatiana Brito de. Os engenhos centrais e a produção açucareira no Recôncavo Baiano, 2002.
17
De acordo com Mattos, “a íntima relação entre a política de Instrução Pública e a construção do Estado
imperial era uma faceta da constituição da classe senhorial, dos mecanismos que ela procurava forjar e
pôr em movimento a levar a cabo uma expansão necessária. (…) a formação do povo consistia, em
primeiro lugar, tanto em distinguir cada um dos cidadãos futuros da massa de escravos quanto em resgatálos da barbárie. Mas não deveria deter-se aí: o abandono a que se procedia era também a retomada dos
princípios diferenciadores e hierarquizantes presentes na sociedade, de modo a evidenciar para cada um o
papel que se lhe reservava em função da posição que ocupava. (…) E, neste labor, os dirigentes
saquaremas da província acabavam por revelar o segredo mais íntimo da experiência que conduziam: unir
à classe senhorial os demais homens livres, de modo a possibilitar tanto a expansão da classe que
representavam quanto a preservação das posições já dadas no interior da sociedade” (p.274).
18
“O exercício ‘normal’ da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime parlamentar, caracteriza-se
pela combinação da força e do consenso, que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante
em muito o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da
maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião pública – jornais e associações -, os quais, por isso,
em certas situações são artificialmente multiplicados.” (Gramsci, 2000, p.95).
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A compreensão do apelo às ciências e sua difusão por meio do ensino agrícola, em
meados do século XIX, pelas classes dirigentes, não pode negligenciar que até 1835
ocorreram dezenas de rebeliões escravas, sendo a revolta dos Malês a de maior
repercussão19. Estudando o ensino compulsório ofícios a crianças e jovens no Império,
que não tinham escolha, Cunha (2000) destaca a questão da mão de obra livre e
qualificada como um problema central na pauta da intelectualidade brasileira no
Império. Uma questão fundamental para as classes dominantes e seus intelectuais na
segunda metade do século XIX era como fazer trabalhar quem não era mais escravo na
medida em que a escravidão definhava ante a legislação antiescravista. Considerando
ainda a desvalorização do trabalho manual desde o período, como forçar os futuros
trabalhadores “livres” a trabalharem

20

? Um personagem que exemplifica o

investimento tanto na coerção quanto na cooptação é Francisco Gonçalves Martins,
Visconde de São Lourenço. Antes de fundar o IIBA, Martins foi o chefe da repressão à
revolta dos Malês (Tourinho, 1982, p.242; Reis, 1986, p.235-238), experiência que
marcou esta geração de fundadores do Império sobre a possibilidade de sublevação da
população escrava a exemplo da independência do Haiti.
É preciso, assim, compreender o Estado no seu sentido ampliado, englobando, além dos
instrumentos coercitivos de dominação, a persuasão por meios de aparelhos, privados e
estatais, de direção intelectual e moral sobre as demais classes, caracterizando-se assim
o exercício de hegemonia não só pelo uso da força, mas pela construção do consenso
(Gramsci, 2000, p.95).
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A resistência passiva escrava, na forma de crimes contra os feitores, o suicídio e as fugas passaram a se
desdobrar em reações coletivas que motivaram os setores proprietários a se associarem para combater e
prevenir as insurreições, particularmente ativas entre o período de 1807 a 1835. (Mattos, 1986, p.74-75).
20
“Enquanto a força de trabalho era toda ou quase toda escrava, a questão não admitia dúvidas: a coação
física era a resposta pronta. (...) Mas havia o temor de que da libertação da força de trabalho livre disposta
a trocar sua capacidade produtiva por salário. Os milhões de brancos, mulatos e caboclos dispersos pelo
território brasileiro – formalmente livres – não se comportariam como assalariados num país com
abundância de terras. Eles precisaram ser educados para verem o trabalho como um dever” (Cunha, idem,
p.145).
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A contribuição de Ilmar Mattos vem sendo assinalada por vários trabalhos em história
das ciências, ao chamar a atenção à difusão, pelo território nacional, de valores próprios
às nações européias como uma das características das políticas públicas do período
como, por exemplo, Maria Amélia Dantes no artigo “As instituições imperiais na
historiografia das ciências no Brasil” (Dantes, 2001b, p.234). Em O Brasil descobre a
pesquisa científica, Margaret Lopes, afirma que os diretores dos espaços científicos
eram afinados ao projeto dos Saquaremas21.
A partir destes referenciais, entendemos que o processo de institucionalização das
ciências, especialmente a agronomia na Bahia, integra o processo de parte da construção
do Estado e da classe senhorial na província. Contudo, conquanto isto extrapole os
objetivos desta pesquisa e tenha pouca viabilidade para o exíguo tempo de um mestrado,
temos na institucionalização da agronomia um dos elementos estratégicos e menos
conhecidos deste processo.

Institucionalização e ciência

Entendendo ciência “como uma prática de produção de conhecimento e aplicação de
resultados que se estabelece, através de indivíduos que o realizam, como sínteses de
suas tradições formadoras, com características locais, em determinados meios sociais”
(Dantes, 1996), devemos entender o processo de incorporação e domesticação das
ciências européias como fruto de uma interação complexa com o meio social, em que a
implantação de um campo científico não constitui um processo nem espontâneo, nem
automático (Saldaña, 2000).
21

“Integrando o ‘conjunto de dirigentes’ a que se refere Mattos, gozaram de fato de prestígio e apoio
político, pautando sua atuação no museu, particularmente Burlamaque, pelas prioridades exigidas pela
construção do projeto do Estado Imperial. Sem deixar no entanto de se utilizarem do próprio prestígio de
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De um entendimento de institucionalização que se limitava a identificá-la à gênese
crescimento, especialização e reconhecimento das disciplinas científicas, ou a um órgão
ou estabelecimento, é preciso incluir também além das instituições propriamente ditas, a
“comunidade” científica, os diferentes apoios e resistências dos grupos sociais e os
interesses do Estado, no estabelecimento de uma rede de sustentação das atividades.
A renovação ante ao que deve ser considerado ciência permite pensa-la como uma
instituição social que é parte da cultura como qualquer outra manifestação, e não possui
qualquer superioridade epistemológica ante outros corpos de conhecimentos e crenças,
como a religião, a arte etc. A ciência opera dentro dos respectivos limites definidos
pelos atores para um determinado conjunto de significados e atividades, e mantém
relações estreitas de interdependência com o meio ambiente no qual se desenvolve.
Segundo Saldaña, a mimetização de uma metodologia histórica eurocêntrica, tomando
como pressuposto que a ciência é igual, independentemente do contexto, implica na
perda da identidade de nossa história das ciências. Se até por volta dos anos 1980, a
busca do esperado não permitiu identificar o realizado, com a produção historiográfica
sobre as ciências na América Latina tendo por modelo uma representação idealizada das
ciências dos países europeus e Estados Unidos, a abertura da disciplina a regiões antes
excluídas, como a América Latina, possibilitou a emergência no cenário de pesquisa de
personagens, circunstâncias, instituições e práticas políticas e teorias que nunca antes
concebidos (idem, pp.12-13).
A EAB, como instituição pioneira na formação dos primeiros profissionais capacitados
para atuar especialmente na agricultura, se inscreve na busca de atualizar o Brasil ante
os triunfos das ciências. Entretanto, apesar das inovações teóricas e metodológicas pelas
quais a historiografia das ciências recentemente vem passando no Brasil, especialmente

que dispunham para levar à frente seus interesses e iniciativas científicas pessoais e da comunidade
científica que integravam”. Lopes, 1997, p.96.
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a partir da década de 1980, registra-se o Instituto Agronômico de Campinas em 1887 e
ignora-se a Escola da Bahia (Schwartzmann, 2001), criada dez anos antes, ou no
máximo, faz-se breves referências (Malavolta In Ferri, Motoyama, 1979-1981;
Capdeville, 1991) como a primeira escola brasileira de agronomia de nível superior.
Desta tarefa emergem perguntas como: qual deve ser a unidade de análise das práticas
científicas? Como e porque atuaram os professores e estudantes da EAB? Como e por
que se relacionaram com outras instituições no âmbito quer político, quer científico, ou
seja, como, por que e quando interagem com atores exteriores ao mundo científico?
Num esforço de superação das abordagens internalistas ou externalistas22 da ciência,
também utilizaremos as reflexões de Pierre Bourdieu em torno dos conceitos de campo
científico e habitus. Para este autor não basta se referir ao conteúdo textual da produção
científica, nem estabelecer uma relação direta entre o texto e o contexto. Sua idéia
central “consiste em supor que, entre esses dois pólos, muito distanciados, entre os quais
se supõe, um pouco imprudentemente, que a ligação possa se fazer, existe um universo
intermediário” que ele denominará de campo (literário, artístico, jurídico ou científico)
(Bourdieu, 2004). O conceito de campo é definido como “universo no qual estão
inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem ou difundem a arte, a
literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo social como os outros, mas que
obedece a leis sociais mais ou menos específicas” (Bourdieu, idem, p.20).
Para Bourdieu, o campo científico reflete homologamente o campo político e a
sociedade estruturada em classes em que se insere. Da extração social não se obtém

22

Até 1930, o enfoque da historiografia das ciências estava prioritariamente direcionado sobre os
aspectos internos como motores de sua história, com o desenvolvimento do conhecimento científico
independente de outros aspectos além da lógica, racionalidade e universalismo intrínsecos. A partir de
1931 com a publicação de As Raízes Sócio-Ecônomicas da Mecânica de Newton, de Boris Hessen,
desencadeou-se a tradição historiográfica externalista. Apesar de enunciar a necessária relação entre
ciência e sociedade, a ciência segue sendo concebida como uma forma de conhecimento
epistemologicamente superior, de modo que os conceitos de verdade e objetividade continuam sendo
tomados por inerentes ao conhecimento científico e não são questionados. FIGUEIRÔA, Sílvia. Ciências
Geológicas no Brasil, pp.15-32.
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reflexos mecânicos ou automáticos de classe, mas é forjada nestas escolas e contribui
para reproduzir o campo de poder, num processo de recíproca influência. Nestes ethos
se dá a constituição do habitus (Bourdieu, 1983), conceituado como um repertório
comum de propostas de intervenção e predisposição para ação, que pode ser explicado
pela extração social dos seus componentes, mas não exclusivamente. Assim, buscamos
por meio destes conceitos dar conta de uma preocupação da investigação historiográfica
recente, almejando articular instituição e contexto (Lopes, 1997, p.21).
Para Burke o conceito de habitus de Bourdieu constitui uma saída viável.
Denominando-o de “hábito”, o conceito de Bourdieu designa a propensão dos membros
de um grupo social particular para “selecionar respostas de um repertório cultural
particular, de acordo com demandas de uma determinada situação ou de um
determinado campo. Diferentemente do conceito de ‘regras’, o hábito tem a grande
vantagem de permitir que seus usuários reconheçam a extensão da liberdade individual
dentro de certos limites estabelecidos pela cultura”. (Burke, idem, p.34).
O arcabouço teórico-metodológico de Bourdieu foi utilizado por Sônia Mendonça em
Agronomia e Poder (1998), dando continuidade a seu trabalho em O Ruralismo
Brasileiro (1997). Esta autora empreende um estudo comparativo entre a Escola
Superior Luiz de Queiroz (Piracicaba – SP) e a Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária (Rio de Janeiro – RJ) contrastando, na linha de Bourdieu, o
“espírito” destas instituições, ambas criadas dentro de um processo de disputa de
hegemonia pelo Estado dos rumos da agricultura brasileira. As disputas intraclasse
dominante também são marcadas pelas diferenças entre as escolas, com a formação de
diferentes habitus neste processo de disputa de hegemonia.
Na medida em que os egressos da EAB buscaram marcar uma cisão frente aos outros
profissionais, especialmente aos bacharéis, estudaremos a composição de um novo
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campo científico, compreendido aqui como sistema de relações objetivas entre posições
adquiridas no jogo de uma luta concorrencial. O que está em disputa “o monopólio da
autoridade científica definida, de maneira inseparável, como capacidade técnica e poder
social; ou, se quisermos, o monopólio da competência científica, compreendida
enquanto capacidade de falar e agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com
autoridade) que é socialmente outorgada a um agente determinado” (Bourdieu, 1983, p.
122-3).
Considerando a amplitude do recorte cronológico adotado, este trabalho apresenta antes
um exame panorâmico, no sentido de subsidiar o resgate de uma parte ainda pouco
investigada da atividade técnico-científica no nosso estado. Todavia, ao longo do
período indicado, podemos identificar um conjunto de características que a despeito dos
vários formatos institucionais adotados, perpassa os egressos deste estabelecimento.

Organização do trabalho

Visando contribuir para o entendimento de questões relacionadas à institucionalização
da agronomia na Bahia e suas relações com a institucionalização da disciplina no Brasil,
adotamos como opção de organização dos capítulos em torno das três primeiros
modelos implantados na Escola Agrícola da Bahia durante sua permanência em São
Francisco do Conde, ou seja, escola de nível superior (1877-1904), escola prática de
agricultura (1905-1910); escola média (1911-1917). O período correspondente à
suspensão de suas atividades (1916-1920) e o restabelecimento da escola superior
(1920-1930) será examinado junto à fase da escola média.
O primeiro capítulo enfoca o processo de implantação da Imperial Escola Agrícola da
Bahia (IEAB) pelo Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA), examinando os
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primeiros passos do ensino superior agrícola no país. A análise dos primórdios da
institucionalização da agronomia no país tem de um lado o exame do decreto imperial
que cria a escola, e as atividades desenvolvidas naquele espaço documentadas nas atas
da congregação, nos artigos escritos pelo professor Arlindo Fragoso em 1893, e,
especialmente, das teses produzidas para conclusão de curso e para concurso.
No segundo capítulo examinamos a transformação da escola em Instituto Agrícola da
Bahia e as relações entre ensino e pesquisa a partir da atuação dos profissionais
estrangeiros contratados e dos professores baianos de agronomia, e seus vínculos com a
Sociedade Baiana de Agricultura. As principais fontes utilizadas serão as atas da
Congregação e os decretos de criação do Ensino Profissional Agrícola e de criação do
Instituto Agrícola da Bahia, de 1905.
No terceiro capítulo trataremos da Escola Agrícola da Bahia ou Escola Média TeóricoPrática de Agricultura (EAB-EMTP), entre 1911 e 1917 a partir do jornal do seu
Centro de Estudantes, o periódico O Agronomo e outras fontes primárias como
anuários, relatórios do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC). Ao fim
do capítulo, trataremos da suspensão da escola média e da retomada do curso superior
entre 1920 e 1930, quando a escola é transferida para Salvador.
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CAPÍTULO I - A IMPERIAL ESCOLA AGRÍCOLA DA
BAHIA: SENHORES DE ENGENHO E ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS (1877-1904)
Entre a fundação do Imperial Instituto e criação da Imperial Escola
Agrícola da Bahia
“Aos quinze dias do mês de fevereiro de mil oitocentos e setenta e sete, sendo
Presidente desta Província o Ex.mo Sr., Desembargador Henrique Pereira de
Lucena e membros da Diretoria do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura os
Srs. Visconde de Sergimirim – Presidente; Augusto Silvestre de Farias –
Secretário; José da Costa Pinto – Tesoureiro; Joaquim Elysio Pereira Marinho;
Barão de São Tiago e Francisco de Sampaio Viana, foi inaugurada a Imperial
Escola Agrícola da Bahia no edifício de S. Bento das Lages em presença de
concurso numeroso, constituído para tal fim pela mesma Diretoria, celebrando-se a
seção solene de instalação de conformidade com os estatutos aprovados pelo
Governo Imperial e regulamento em vigor e pronunciando o diretor da Escola, o
Sr. Artur César Rios o discurso inaugural, seguindo-se com a palavra o Sr. Augusto
Silvestre de Farias em nome da Diretoria, e o Sr. José de Vasconcelos de Souza
Bahiana em nome da Agricultura; precedendo a esta solenidade o Santo Sacrifício
da Missa celebrada pelo Reverendo Capelão do estabelecimento Padre João
Octaviano de Araújo; pelo que lavrou-se a presente ata que vai assinada por sua
Excelência, o Sr. Desembargador Presidente da Província, Membros da Diretoria,
Diretor da Escola, Corpo Docente e por todos os cidadãos presentes que o
quiseram”. (EAB. Ata de Fundação da Imperial Escola Agrícola, 1877).

O excerto acima, retirado da ata de fundação da Imperial Escola Agrícola da Bahia (a
partir daqui IEAB), reflete uma composição social do IIBA onde se fazem representar
os grandes proprietários de terra, os comerciantes, a cúpula do clero e políticos, e foi
redigido num contexto de retração ao consumo dos nossos produtos agrícolas de
exportação. Aliás, no plano internacional, o período 1870-1914 foi caracterizado por
prolongada depressão de preços, juros e lucros que teve na agricultura sua vítima mais
espetacular (Hobsbawm, 1988).
Mas nesta época a elite do Recôncavo também tomou outras iniciativas como agente
propulsora da modernização. O Visconde de Sergimirim “esboçava também, planos
para a construção da Estrada de Ferro Santo Amaro” (Pang, 1979, p.38), passo
fundamental para a modernização da agricultura, e também articularam início da
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construção de usinas e engenhos centrais, datando a primeira lei provincial a respeito de
1874.
A ação conjunta dos setores privado e estatal marcou a formulação destas proposições, e
a fusão dos recursos públicos e privados pelas autoridades imperiais e provinciais,
especialmente na década de 1870, concretizou a idéia, primeiramente em 1877, em
Macaé (Rio de Janeiro) e, mais tarde, em 1880, na Fábrica Central do Bom Jardim, em
Santo Amaro.
Esta luta pela modernização tinha uma de suas principais faces na Imperial Escola
Agrícola da Bahia para resolver os problemas do estagnado complexo canavieiro. O
alcance do movimento para recuperação da agricultura, disseminando o conhecimento
científico, pode ser dimensionado no contrato assinado entre o IIBA e a Ordem de São
Bento, para arrendamento do Engenho de S. Bento das Lages, haja vista que os monges
exigiam renda de quatro contos,
“(…) mas desejando o mosteiro, pela sua parte, concorrer para o progresso e
melhoramento da agricultura, declara que cede anualmente, a benefício do
Instituto quantia de um conto de réis” (EAB, “Termo de Contrato do abade e para
arrendamento do Engenho das Lages”. Atas do Imperial Instituto Bahiano de
Agricultura. 24/10/1863).

A dimensão de vínculo com o Império pode ser percebida, por exemplo, no livro de
nomeações imperiais do IIBA, pois a nomeação de vários membros da Diretoria era
feita no Palácio do Rio de Janeiro, “com a rubrica de Sua Majestade”, (como, por
exemplo, Antonio da Costa Pinto, em 29/09/1860, para presidente do IIBA). Em
seguida ocorria o “cumpra-se e registre-se”, no Palácio do Governo da Bahia. (EAB,
Livro para Registro dos Diversos Títulos de Nomeações Imperiais – 1859 a 1867).
Inicialmente, antes da criação da Imperial Escola Agrícola da Bahia (IEAB), o IIBA
teve entre suas principais proposições: a criação de um banco agrícola (1860); a
nomeação de membros do Instituto para Comissões Municipais de Agricultura na região
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açucareira (1860); o aproveitamento do bagaço de cana como combustível (1862); a
criação de uma fazenda modelo (1862); a contratação de europeus e asiáticos para uso
do arado a vapor e de sistema de irrigação (1862) e o estabelecimento de
correspondência com jornais e publicações da Europa sobre agricultura em geral e
fabrico do açúcar em particular, além de publicação de artigos no jornal “A Tarde”
referentes à questão agrícola (Tourinho, 1982, p.105-106). Segundo Tourinho, estas
propostas não tiveram prosseguimento, tendo continuidade o engajamento do instituto
na epidemia da moléstia da cana e a criação da escola agrícola.
No caso da epidemia de cana, os sócios do IIBA sugeriram a substituição de sementes e
sua distribuição nas comarcas de Nazaré, Cachoeira e Santo Amaro como uma medida
do Estado, e não de ações individuais. A esta proposta o IIBA recomenda que a
superação da situação dependia da implantação de crédito rural e hipotecário para os
lavradores. A entidade passou a receber mudas de cana, através do Ministério da
Agricultura, em alguns casos plantadas nos terrenos da futura escola para fazer
sementeiras, para futuramente estabelecer campos de experimentação.
Neste episódio, o químico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Karl Glaus, veio à
Bahia para realizar observações e análises químicas da cana e das terras atacadas pela
moléstia. Estas investigações concerniam não apenas sobre as conseqüências que o
plantio da cana causava ao solo onde era cultivada, mas também incluíam um amplo
estudo sobre a planta e as condições climatológicas do local, aliando às análises
químicas o uso de microscópios (Domingues, 1995, p.233).
Segundo Domingues, os barões baianos se mostraram refratários às recomendações
resultantes destas pesquisas, para introdução de adubos no combate às pragas
(Domingues, 1995, p.240). O então barão de São Lourenço, Francisco Gonçalves
Martins, “desculpava-se para dizer que não acreditava nas causas que a ciência atribuía
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ao mal dos canaviais, pois nas suas fazendas na Bahia ele tinha observado que nas
mesmas condições uns canaviais eram atacados e outros não, assim concluía que a
ciência ainda não tinha dito a última palavra sobre as pragas vegetais”, considerações
reafirmadas pelo barão de Cotegipe.
Os barões, diretamente ligados à produção e ao IIBA, além de refutarem o emprego de
adubos, apresentavam causas alternativas, como problemas provocados pelo clima,
recusando a opinião dos especialistas (ibidem).
Para Domingues estes estudos sobre a cana evidenciam uma nova e difícil relação que
dividiam estudiosos e fazendeiros. As ciências vinculadas à agricultura passavam por
um processo de mudança, e os estudos especializados, põem prioridade no solo onde a
planta se encontrava. Paradoxalmente, se este é um forte elemento de descontinuidade
das relações entre as ciências e a agricultura nas últimas décadas do período imperial, o
IIBA será responsável pela criação da primeira instituição de ensino superior que
transformou a química agrícola em disciplina, mas lhe conferiu papel fundamental: a
Escola Agrícola da Bahia.

Estabelecimento da Escola

O local escolhido para localização da Escola Agrícola foi o Engenho de São Bento das
Lages, na Vila de São Francisco do Conde. As principais justificativas para a escolha
foram: 1) os terrenos extensos e variados do engenho; 2) este já possuir edifícios; 3)
localizar-se entre Santo Amaro e São Francisco do Conde, os principais produtores de
cana-de-açúcar do Recôncavo. Não se tratou, contudo, de uma opção feita sem
resistências.
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A primeira oferta para localização da escola foi da Congregação Beneditina para a
direção do IIBA em 1860. A Assembléia Geral do IIBA deliberou somente em
novembro de 1862, a partir de três ofertas: Fazenda S. Gonçalo no Cabula, em Salvador,
o engenho das Lages e o Engenho Novo, propriedades do Conselheiro João José de
Oliveira Junqueira e Miguel de Teive e Argollo, respectivamente (Tourinho, 1982,
p.109).
Para dirigir os trabalhos é contratado o naturalista francês Louis Jacques Brunet. Após
atrasos constantes por conta de atraso na liberação das verbas, e com recrutamento de
pessoal, as obras duraram de 1863 a 1876. Em 1872, a organização da escola da escola
foi dividida em três sessões para acelerar os trabalhos, a cargo de Louis Jacques Brunet
e os naturalistas Luis Moreau e Frederico Maurício Draenert.
Antes de trabalhar para o IIBA, Brunet foi um dos naturalistas viajantes que municiou
as coleções de rochas e minerais do Museu Nacional. Professor do Ginásio de
Pernambuco, Brunet coletou para o museu em uma viagem à Amazônia entre junho de
1860 e final de 1861, tendo remetido inúmeras vezes produtos naturais do Pará (Lopes,
1997, p.98-99 e 113).
Frederico Maurício Draenert, foi contratado pelo Barão de Paraguaçu, Cônsul Geral do
Brasil, em Hamburgo (em 1855), para instruir e educar os filhos de um senhor de
engenho em Iguape, Bahia. Mais tarde exerceu as mesmas funções na casa do Barão de
Passé, genro do Visconde de S. Lourenço. No engenho S. Paulo de propriedade do
mesmo Barão estudou a moléstia da cana de açúcar. Descobriu então a primeira
bacteriose, conhecida no reino vegetal (1868) 23.

23

Descoberta publicada no Jornal da Bahia, n. 4.447, de 6 de Junho de 1868; no European Mail for
Brazil and the River Plate, Sr. Band Jena, 1899, págs. 13, 17 e 212, e no Jornal do Agricultor, de Dias da
Silva Júnior apud BAHIA. Boletim, 1903, p.239-241; REIS, J. Microbiologia in FERRI, MOTOYAMA.
História das Ciências no Brasil, 1979-1981, vol. 2, p.4.
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Nomeado chefe dos trabalhos de organização dos gabinetes de física e química e do
museu da Escola Agrícola em março de 1872, e professor de física e química,
mineralogia e tecnologia agrícola em 1876, foi o único dos três naturalistas estrangeiros
originais a permanecer na IEAB, até Agosto de 1887. Draenert publicou trabalhos e
estudos de física, química, tecnologia agrícola, como sobre o fabrico de açúcar pela
difusão e meteorologia, quando foi chamado pelo Conselheiro Rodrigo da Silva,
Ministro da Agricultura do Ministério do Barão de Cotegipe, para fazer parte da
comissão encarregada de estudar a difusão aplicada à cana de açúcar.
Além de consultor técnico do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, Draenert foi
diretor do Instituto Zootécnico de Uberaba, sócio efetivo do Instituto Politécnico
Brasileiro, sócio efetivo da Sociedade Meteorológica Alemã, em Berlim, sócio da
Sociedade Nacional de Agricultura e da Sociedade Rezendense de Agricultura, além de
sócio correspondente da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, do Centro de
Ciências, Letras e Artes em Campinas, e do Grêmio Literário da Bahia24.
Assim, Brunet era responsável pela preparação e montagem do museu, armação e
classificação da livraria, inspeção e conservação de edifícios e aquisição e cuidado dos
animais, na primeira seção. Draenert, através da 2ª seção era encarregado da montagem
e preparação dos laboratórios de Física e Química, conservação dos instrumentos e
análise das terras e estrumes. E Moreau, para quem infelizmente não conseguimos
quaisquer informações sobre sua trajetória, cuidava da 3ª seção, encarregava-se do
tratamento de quadrúpedes, das sementeiras plantadas com sementes vindas da Europa e
preparação dos terrenos para as culturas da escola, além da conservação das estradas
(Tourinho, idem, p.114).
O edifício da escola era dividido em três andares, com duzentas e cinqüenta e duas
janelas e portas com salões, salas, dormitórios, biblioteca, capela, museu e outras

38

dependências. O museu dispunha de “3.462 exemplares de anatomia-asteologia;
paleontologia, esqueletos, imitações em gesso, pneumatologia, neurologia, mamíferos,
aves, galináceos, pernaltas, peixes, crustáceos, moluscos; um museu de física com 170
instrumentos e um museu de química com vasilhames [de] produtos químicos e 372
objetos para manipulações” (BAHIA, Fala que recitou o Presidente da Província
Amélio Ferreira Espinheira, 3 de abril de 1889 apud Tourinho, 1982, p.129).
A Biblioteca, inaugurada com 1517 obras em 3813 volumes, chegando em 1882 a 8000
volumes de acordo com Relatório do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas (Rel. MACOP, 1882). Ainda de acordo com os relatórios do MACOP, o
edifício tinha capacidade para cem alunos, compondo-se de dois gabinetes, um de física
e outro de química, um museu com excelentes modelos para estudo de veterinária e
anatomia comparada, e “aperfeiçoados instrumentos agrários e trilhos rurais portáteis”
(Rel. MACOP, 1882, p.53).
Ao otimismo com a inauguração surgem as críticas ao nível de ensino. Duros ataques
partem do executivo e do legislativo local. O Presidente da Província Antonio Araújo de
Aragão Bulcão e o deputado Domingos Rodrigues Seixas questionam à diretoria do
IIBA, ao diretor e à congregação de professores. Bulcão particularmente indaga sobre a
compensação de ter uma entidade particular, sustentada com recursos públicos, e que
formaria reduzido número de alunos (Tourinho, 1982, p.150-151).
Utilizando-se dos “Anais da Assembléia Provincial” e das “Falas do Presidente da
Província”, Tourinho resume a grande crítica à IEAB em torno da formação mais
teórica que prática. O Deputado Artur César Rios, então diretor da mesma, refuta na
tribuna as queixas, considerando que no terceiro ano de funcionamento (em um curso de
quatro anos) não poderia encher a província de agrônomos, silvicultores, engenheiros
rurais e veterinários. Refuta ainda a proposta de contratação de professores na Europa,
24

Boletim, 1903, p.239-241
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pois os programas da escola tinham programas e organização como as escolas francesas
de Grignon e Montpellier, ou mesmo da Alemanha ou o Instituto de Lisboa (Tourinho,
idem, p.152-153).
Durante os vinte três anos seguintes as críticas à escola prosseguem tendo foco na
localização, o nível do ensino e dos vínculos com o IIBA. Aos escritos de Arlindo
Fragoso, professor da cadeira de engenharia em 1893, seguiriam ponderações do
governador Rodrigues Lima sobre a classificação da escola. Em 1895, propõe “que o
estabelecimento deva se transformar em uma escola secundária porque ‘não é possível
que a Bahia que apenas possui essa Escola defeituosa na sua conformação orgânica, vá
agora elevá-la ao grau de estudos altamente científicos’” (Tourinho, idem, p.160).
Se apesar dos questionamentos, a Escola até 1895 forma 148 alunos, há a perda de
dinamismo da instituição a partir deste momento. E ao corte das verbas da União em
1899, raras desde a proclamação da República, seguiu-se o corte da subvenção estadual
em 1902 (Tourinho, idem, p.97). Em mais dois anos, o curso superior seria fechado,
tendo diplomado 274 engenheiros agrônomos. Tourinho, conclui, ao fim de sua
dissertação, que os resultados esperados de formar uma “elite técnica”, e de uma mão de
obra qualificada, não foram atingidos. A investigação deste estabelecimento a partir de
novos pressupostos da história das ciências possibilita identificar a IEAB como um
marco na história da institucionalização das ciências no país, além do pioneirismo.

A década de 1870 e emergência de um novo campo científico
O surgimento da Imperial Escola Agrícola da Bahia (deste ponto em diante, IEAB), se
insere igualmente num período de profundas mudanças de paradigmas nas ciências
naturais, com rupturas conceituais e institucionais essenciais para a demarcação de
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especialidades e respectivos profissionais, a definição de novos campos de atuação
científica, onde também a engenharia no país ganha nova configuração.
As novas formas institucionais da engenharia brasileira na segunda metade do século
XIX, por meio do desmembramento da Escola Central em Escola Politécnica, para
formar engenheiros civis através da Escola Politécnica do Rio de Janeiro (1874) e a
criação da Escola de Minas de Ouro Preto, a fim de formar engenheiros de minas
(EMOP, 1875) 25, em Minas Gerais são bastante estudadas na literatura. Contudo, nesta
mesma década, um novo tipo de engenheiro surgiria por meio da Imperial Escola
Agrícola da Bahia: os engenheiros agrônomos.
A formação de diferentes tipos de engenheiros – civis, de minas e agrônomos – integra
o movimento especialização acentuado no último quarto do século XIX. Neste momento
as disciplinas ganham espaços próprios – Astronomia, Observatório Nacional;
Geografia, Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro (1883); Geologia, Comissão
Geológica do Império (1876); arqueologia e antropologia, Museu Nacional26. O Museu
Nacional, a partir de 1876, publicaria os Archivos do Museu Nacional, primeira revista
científica sistemática e duradoura exclusivamente dedicada às ciências naturais no
país27. É também um período de intensa reforma dos cursos superiores e organização de
comissões de serviços afeitos ao levantamento do território (Lopes, 2001, p.89).
Como o engenheiro agrônomo se insere neste contexto? A historiografia associa o apelo
às ciências naturais e à engenharia no Brasil, no período acima destacado, ao surto de
desenvolvimento proporcionado pela cafeicultura. A IEAB desencadeia o pioneirismo
na formação de um novo tipo de engenheiro a partir de uma província que vivia sérias
dificuldades econômicas. Que tipo de profissional emerge deste quadro, aparentemente
25

A Escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória, de José Murilo de Carvalho (1978) continua sendo
a principal referência sobre a EMOP. Para uma crítica ao papel que Carvalho concede a vontade pessoal
de D. Pedro II, cf. Figueirôa, 1997, p.118-131.
26
Domingues, 2001, p.74.
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adverso? Como ocorreu no Brasil a formação dessa nova corporação científica dos
engenheiros agrônomos? Quando e como estes profissionais defenderam o monopólio
do exercício da administração científica da agricultura? Que aliados, estratégias e
interesses foram mobilizados para a consecução dos seus objetivos? Como os
engenheiros agrônomos conquistaram novos espaços institucionais onde puderam
implantar uma nova relação entre ciência e agricultura, segundo suas normas e valores?
A presente análise das movimentações do Estado imperial, das elites locais e dos
próprios profissionais, nacionais e estrangeiros, tem em torno da escola um lócus
privilegiado para o entendimento do que foi o processo de institucionalização do que
consideramos um novo campo científico no Brasil, ao menos para parte destas questões.

Organização do ensino

Com abertura das aulas a 15 de fevereiro e terminando os cursos em 15 de dezembro, o
ano letivo em São Bento das Lages era dividido em duas partes correspondentes aos
dois semestres. O ensino dado na Escola consistiria de cursos de ciência preparatória e
técnica, e de exercícios práticos nos estabelecimentos anexos, dividindo-se em duas
seções. Originalmente a organização seria, de acordo com o Art. 10º dos estatutos, a
seguinte, com cada uma tendo três cadeiras.

1a Seção
Ciências preparatórias com aplicação a Agricultura
1a Cadeira – Princípios de química, física e mineralogia.
27

Lopes, 2001, pp.88-89
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2a
3a

"
"

– Princípios de geologia, botânica e zoologia.
– Matemáticas elementares.

2a Seção
Ciências técnicas
4a Cadeira – Princípios de agrologia, culturas e arvenses, arboricultura e epifetias.
4a Cadeira – Princípios gerais de silvicultura, topografia florestal e artes florestais.
Artes agrícolas
4a Cadeira – Engenharia rural (1a parte) compreendendo mecânica, topografia
agrícola e princípios gerais de construção.
4a Cadeira – Engenharia rural (2a parte) compreendendo hidráulica agrícola e
construções rurais.
4a Cadeira – Economia agrícola e florestal, legislação agrária e florestal. Princípios
de higiene pecuária e zootécnica.
5a Cadeira – Anatomia geral e descritiva e exterior de animais domésticos.
5a
"
– Fisiologia e farmacologia veterinária.
a
5
"
– Patologia veterinária especial e geral.
5a
"
– Cirurgia obstétrica, siderotécnica veterinária e química cirúrgica.
5a
"
– Clínica médica veterinária e direito veterinário.
6a
"
– Desenho.

A distribuição das cadeiras que foi efetivamente seguida pela Escola, no entanto,
compreendia sete cadeiras, assim distribuídas: 1.ª cadeira – Física, Química,
Mineralogia; 2.ª cadeira – Botânica, Zoologia e Geologia; 3.ª cadeira – Matemáticas
Elementares compreendendo Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria; 4.ª
cadeira – Matemáticas Superiores; Engenharia rural, compreendendo mecânica,
topografia agrícola, princípios gerais de construção, hidráulica agrícola e construções
rurais; 5.ª cadeira – Anatomia Descritiva e Fisiologia Veterinária e Exterior dos
Animais

domésticos,

Patologia,

Clínica

Cirúrgica

Veterinárias.

Obstetrícia

farmacológica e clínica médica veterinária. Higiene e Direito Veterinários e Zootecnia;
6.ª cadeira – Desenho Geométrico e arquitetônico, Geometria descritiva, desenho
topográfico e de máquinas, de plantas e de paisagens; e 7.ª cadeira – Princípios de
Agrologia e culturas. Princípios Gerais de Silvicultura, Topografia e Artes Florestais.
Contabilidade. Economia Política, Rural e Florestal. Legislação Agrária e Florestal28.
28

Este currículo foi estabelecido a partir do cruzamento das disciplinas cursadas pelos alunos constantes
das teses, os programas que constam do Livro de Atas da Congregação e de outras fontes primárias como
Carta ao Conselheiro João Cunha Paranaguá, da parte do diretor Francisco dos Santos Silva (Escola
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Cada cadeira seria regida por um professor efetivo com um substituto para cada seção
que ainda deveria cumprir com as funções de conservador dos gabinetes e dos objetos
acessórios a ele pertencentes. O processo de seleção dos professores da IEAB seria o
concurso29. Seguindo o artigo 19, pudemos constatar nas atas da congregação que as
primeiras nomeações eram feitas pela Diretoria do Imperial Instituto30. Os candidatos,
nacionais ou estrangeiros, deveriam apresentar habilitações comprovadas e residir no
país.
Além do ensino superior, os estatutos previam a instalação de uma seção anexa e
gratuita, “simplesmente prática, aplicada ao ensino do operário e chefes de trabalho para
os diversos serviços da lavoura, especialmente ao emprego e uso dos instrumentos
agrários mais aperfeiçoados”.
Os estatutos da IEAB definiam reuniões mensais da Congregação “para informar a
Diretoria do Instituto, sobre o progresso do ensino, e para propor quaisquer reformas,
que a prática demonstrar para melhoramento, e facilidade do mesmo ensino, assim
como para melhor polícia e economia da escola” (Art.23).
Nesta fase da Escola Agrícola, ao Diretor não cabia qualquer tipo de atividade
científica, devendo exercer “exclusivamente a administração e regência policial e
econômica do estabelecimento, salvo a inspeção superior da Secretaria do Instituto”
(Art.28) 31.

Agrícola n.º 217. S. Bento das Lages, 16/11/1881 – Carta ao Conselheiro João Cunha Paranaguá. APEB Seção Colonial e Provincial. Código 4044).
29
Os Professores só poderiam ser demitidos após audiência e defesa em sessão de Diretoria do Instituto,
convocada pelo Presidente, depois de ouvida a congregação (Art.22, Estatutos da IEAB).
30
Este procedimento foi verificado, por exemplo, na nomeação do Engenheiro Augusto Francisco
Gonçalves, para reger interinamente a 4ª cadeira da Escola (1ª Sessão ordinária da Congregação,
15/02/1878), do Engenheiro Aristides Galvão de Queiroz para reger interinamente a 7ª cadeira da Escola
(11ª Sessão ordinária da Congregação, 15/05/1879), de João Gonçalves Martins para reger interinamente
o curso da 5ª cadeira (21ª Sessão ordinária da Congregação, 01/03/1880).
31
O Diretor tinha ainda que permanecer no estabelecimento, ou caso tivesse família, sua residência tinha
que ser o mais próximo possível do estabelecimento. Para os professores era garantido um cômodo para si
dentro do edifício da escola. Aos que tivessem família, era permitido construir uma casa dentro da
propriedade.
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Ao Diretor cabia a prerrogativa de reunir e consultar a congregação. A congregação
reunia os Professores e Secretário da Escola em sessão presidida pelo Diretor, ou no seu
impedimento, por substituto indicado pela Diretoria do IIBA. Aos professores em
congregação cabia o desenvolvimento das disciplinas de seus respectivos cursos,
formulando o horário e regulamentos internos para o exercício das aulas, definindo os
deveres dos alunos, e a sanção correcional das infrações em que incorressem.
À Congregação cumpria ainda:
1o A escolha dos compêndios e objetos, que devem ser admitidos nas aulas e na
livraria, com aprovação da Diretoria do Instituto.
2o Propor à Diretoria do Instituto as emendas e alterações dos estatutos conforme a
experiência aconselhar.
3o O julgamento das faltas e culpas, em que os alunos incorrerem contra os
Regulamentos e estatutos. (Decreto 5975, art.27).

Apesar das atas da congregação constituírem um tipo de fonte que documenta aspectos
do cotidiano da Escola, que de outra forma dificilmente poderiam ser compensados pela
documentação emanada dos poderes central ou provincial, ou mesmo do IIBA, também
elas comportam seus limites. Se de um lado estas atas possibilitam perceber a
construção de consensos e também as disputas inter pares no corpo docente e deste com
a Diretoria do Imperial Instituto, de outro esta tensão é relativamente documentada
inclusive pela própria natureza das atas como documentos que registram apenas o que
permitem aqueles que lhe redigem ou controlam sua redação.
Um conjunto de artigos publicados, em 1893, no Jornal de Notícias, pelo professor
Arlindo Fragoso reúne o ponto de vista de um dos mais destacados membros do corpo
docente da IEAB, inclusive tendo, após sua saída desta instituição uma trajetória
política, institucional, científica e acadêmica de destaque na República, ao tempo em
que confronta a gestão da Escola pelo Instituto. Reunidos em livro, os textos de Fragoso
constituem em fonte privilegiada, na medida em que sua postura nem é de exaltação da
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escola, de caráter hagiográfico, e nem de condenação generalizada. Sua narrativa,
desenvolvida em dezoito artigos, é um eloqüente retrato do cotidiano da instituição após
a perda do apoio do governo central, com a queda do Império.
Por trás da publicação destes textos há um forte embate entre o corpo docente da escola
e a Diretoria do Imperial Instituto. A partir deste confronto podemos reconstituir um
complexo processo de institucionalização da agronomia.
A proposta encampada por Fragoso era, resumidamente, o fim de qualquer vínculo com
o IIBA. Fragoso propôs a reforma da Escola, transformando-a em um instituto normal
para ensino e propaganda agrícola, e junto à criação urgente “de todas as outras
instituições complementares destinadas a propagar as práticas e ensinamentos racionais
da agricultura moderna”.
Para este professor, era preciso que houvesse uma ação dos governos no
desenvolvimento e melhoramento do ensino agrícola englobando outras instituições
além do ensino agrícola superior como estações agronômicas, institutos agrícolas,
escolas práticas e elementares de agricultura, colégios e cadeiras rurais, asilos agrícolas,
quintas regionais, fazendas modelos e normais. A propaganda agrícola envolveria ainda
museus, exposições e comícios agrícolas, e junto a associações técnicas, desenvolver a
“evangelização eficassíssima do jornal e da revista”. Desta forma, a difusão dos
melhoramentos agrícolas deveria contar como “áureo veio puro e criador da escola
primária elementar, média e superior” (Fragoso, 1893, p.44).
O ensino agrícola contribuiria decisivamente para o salvamento do futuro do país,
ensejando o “abandono das velhas práticas da rotina improdutiva e irremuneradora, pelo
advento da exploração racional, sistematizada, aperfeiçoada das grandes riquezas do
solo do Brasil”. Sendo a agricultura o “manancial fecundíssimo” do país e do Estado,
cabia melhorar por via de uma reforma “racional” o ensino agrícola “elementar e

46

superior da escola única que o Império nos legou constituída, na dizimada lista de
instituições de ensino profissional”, reformando-a inteiramente, “alcançando todos os
graus” (Fragoso, idem, p.46).
Segundo este autor, já Manoel Vitorino, primeiro governador republicano da Bahia
(1889-1890), “combinou um largo plano de reforma deste utilíssimo ensino, plano que
abrangia a um só tempo o ensino elementar, o ensino prático e o ensino superior de
agricultura”, mas após o senado estadual, teria sofrido resistência na Assembléia
Legislativa, sendo engavetado (idem, p.7-8).
Os pilares fundamentais da proposta de Fragoso seriam “a reorganização do regime
científico da Escola Agrícola e a substituição integral do seu regime administrativo”.
Principia a sua crítica às condições das atividades práticas, e de trabalhos dos
professores, “que seis são somente para as muitas ciências e práticas professadas no
curso superior” resultando em proveito de alguns cursos, em detrimento de outros.
Diferentemente dos estatutos que previam um professor substituto, tais professores
realizavam as práticas de cada curso, os serviços de preparador e “até, o que tristíssimo
dizê-lo, de conservador dos gabinetes existentes!” (idem, p.22-3).
A situação precária do professorado e suas conseqüências são examinadas no artigo
“Situação geral do professorado da escola agrícola - a escola agrícola não está desviada
de seus fins”. Mal pago, sem garantias e estímulos, como evitar que os professores e os
futuros diplomados fugissem da carreira, sem encontrar segurança à sua subsistência e
ao seu futuro profissional? Ao desamparo ou benefício do professor corresponderia
igualmente o desamparo ou benefício do ensino.
Fragoso, não tolerava, porém, as afirmações de que a escola era desviada de seus fins, e
não prestara benefícios à lavoura do país.

47

Não foi invenção do corpo docente da Escola o distribuir-se aos seus alunos o
ensino superior da agronomia. É seu dever, expresso, terminantemente, nos
estatutos da Escola e no seu regulamento. Onde pois o desvio dos seus fins”? – 1523

Mas além dos escassos numerários, indagava como a Escola Agrícola, tendo um
professorado mínimo, mal situada, mal dotada de material de ensino, campos de
experiência e observação, poderia assemelhar seus passos ao movimento de progresso
sustentado pelas escolas estrangeiras. A resposta seria a
(…) organização conveniente do ensino elementar, que não existe; reorganização
ampla do ensino superior pela divisão racional das cadeiras atuais, pela aquisição
imediata do ensino indispensável, pela restauração do existente e fundação de novos
estabelecimentos anexos, necessários à boa aprendizagem dos princípios teóricos na
agricultura, pelo maior desenvolvimento possível das práticas instituídas e pela
instituição daquelas que, necessárias, não puderam ainda ter efetiva realização.
(p.14-15)

No terceiro artigo “Situação atual do ensino teórico superior da escola agrícola:
necessidade de sua remodelação”, afirma que a Escola Agrícola foi construída a partir
de várias referências, como o Instituto Wutemburguer na Alemanha, suas similares na
França, ou citando Nicolau Moreira, “sobre as idéias vencedoras no decreto de
Dezembro de 1864, que em Portugal reformou o ensino agrícola” (idem, p.19). Fragoso
se revela um intelectual atualizado com o conhecimento agronômico da época,
comparando os cursos da escola baiana ao curso de Grignon, na França, que “conta para
o ensino de semelhantes assuntos treze cursos, servidos por oito catedráticos, sete
conferentes e três repetidores”. Dá notícia ainda de que os Institutos similares de
Lisboa, Madrid, Paris também contariam com um professorado mais numeroso.
Mas para ele não seria tanto o “desastroso acúmulo de matérias na constituição da
Escola o mais assinalado defeito de sua organização científica atual”, pois bem ou mal
os professores organizavam criteriosamente dos programas de ensino, selecionando das
doutrinas de cada ciência o que têm de mais indispensável ao estudo da agronomia.
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Contudo este esforço tinha limites e não podia evitar o que considerava o problema
científico central do ensino da escola.
O que não pode ser iludido é o atropelo, a desordem e a carência da organização
vigente, que liga, ao estudo da botânica e da zoologia, o da geologia; que separa
esta da disciplina da mineralogia; que dá duplicidade ao estudo da química agrícola,
enquanto limita o estudo, insubstituível, da tecnologia industrial, a que, sem
propriedade alguma, chama química industrial; que circunscreve ao tirocínio
escolar de seis meses o ensino integral da botânica, enquanto alarga, por um ano, o
ensino da zoologia, que tem com a agricultura menores relações e se liga somente à
zootecnia pelas espécies domésticas; que deixa dizimados os estudos da
meteorologia e da climatologia, que integralmente deviam ser feitos, acocorando-os
nos elementos de física, enquanto alarga o estudo da análise química,
implicitamente incluída nas químicas estudadas, como parte integrante, que é, de
cada uma delas; que fixa em uma só cadeira o vastíssimo estudo da agricultura, e o
da economia e legislação rurais, em toda a parte separados, pelo menos, em dois
cursos; que reúne num só curso, de um ano, os vastos ensinamentos da medicina
veterinária, da zootecnia e da higiene pecuária, ainda sujeitos ao estudo preliminar
de antecedências indispensáveis; que confunde, ao fim, por sobre outros atropelos,
o largo ensino da mecânica, com as suas inúmeras aplicações aos instrumentos e
aparelhos e máquinas agrícolas, com o do gênio rural, voltado ao estudo dos
materiais de construção, da sua resistência e modo preliminar de emprego, aonde se
vão basear as inúmeras questões da arquitetura rural, das estradas, pontes e
caminhos vicinais e da hidráulica agrícola” (idem, p.24-5).

Portanto, o ensino deveria ser substituído e limitado ao preparo de peritos agrícolas, e
não agrônomos. Mas tal tipo de mudança não poderia ser feito sob a gestão do então
Instituto Bahiano de Agricultura. Assim, sua estratégia consistiu em esmiuçar a
estrutura e o cotidiano da Escola Agrícola. Para isto buscou evitar um discurso comum
tanto aos que “malignamente, reduziram às mais incomparáveis inferioridades”, como
aos que “agora, astuciosamente, buscam insinuar, de ouvido em ouvido, ser excelente e
exemplar” (Fragoso, idem, p.35) 32.

32

O ensino elementar, por exemplo, praticamente não existiria, mas constituía “seguro asilo para as
necessidades do corpo e trabalho que lhes impeça o gosto da vadiagem, não há que dizer do que se faz.
Eles têm sadia alimentação, confortável vestuário, vigilância no trabalho, repouso ordenado e cuidados na
doença” (idem, p.39). O internato para os alunos do curso superior, contudo, era veementemente
condenado: “ (…)bolorenta velharia que as práticas modernas do ensino superior não comportam mais”
(p.15). A manutenção do internato nos “países cultos”, estaria sofrendo profundas modificações, “como
uma necessidade de fato, e, portanto, transitória, que todos os dias se vai reduzindo, sob a crescente
condenação que os progressos da pedagogia e higiene, assinaladamente, têm garantido contra o sistema”.
Fragoso, idem, p.78
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Aspecto central para garantir a eficácia da reorganização científica da Escola e do
regime administrativo era a mudança de sua sede

33

. Para aqueles que argumentavam

contra a remoção da escola agrícola para a capital do estado, pergunta-se que “país
culto” tinha uma escola de agronomia na capital. A lista de exemplos é significativa:
Portugal (Instituto de Agronomia e Medicina Veterinária em Lisboa), Espanha (Instituto
Agrícola de Afonso XII em Madri), França (Instituto Nacional Agronômico de Paris),
Bélgica (Instituto Agrícola, a 12 quilômetros de Bruxelas), Suíça (Politekhnikum,
Academia Agrícola e Florestal em Zurique), etc. Sem deixar de mencionar que em
“Berlim, Viena, Copenhague, S. Petersburgo, que são capitais, há institutos agrícolas, e
em Stuttgart, capital, uma Escola Florestal” (idem, p.68-9). Mais uma vez Fragoso
revela sua atualização em torno do tema.
Do outro lado do Atlântico, menciona não só os Agricultural Colleges dos EUA (lei de
2 de julho de 1862), como apresenta exemplos latino-americanos: a Escola Agrícola da
capital do México (fundada em 1866), além de Chile e Argentina com um Instituto
Agrícola em suas respectivas capitais (idem, p.70).
O desenrolar da atividade científica voltada para a agricultura no Brasil também é
indicada. São invocados os exemplos de instituições junto a centros urbanos importantes
como a Estação Agronômica de São Paulo, em Campinas. A Escola Politécnica do Rio
de Janeiro à época da publicação dos artigos discutira propostas de passar das noções de
agricultura e zootecnia “a um curso especial de engenheiros agrícolas e de agrônomos”.
E menciona ainda o processo de implantação daquelas escolas que viriam a polarizar o
ensino agronômico na Primeira República: a Escola Superior de Agricultura e Medicina
33

Já em 1879, o Barão de S. Francisco considerava a situação do instituto distante da capital, de tal forma
isolado que só era visitado por quem ali se dirigia. Os professores de agricultura e engenharia rural,
Aristides Galvão de Queiroz e Bel. Augusto Francisco Gonçalves afirmavam que “o terreno, sobre ser
extremamente irregular e acidentado é, em geral, de má qualidade, para toda e qualquer cultura”. O
entendimento geral dos professores era de descrença no aproveitamento normal de seus terrenos,
fundação regular de campos experimentais de cultura, ou na instituição conveniente de ensaios de
irrigação” (Fragoso, idem, p.61).
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Veterinária, no Rio de Janeiro, e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós, em
Piracicaba, São Paulo34.
A avocação da Escola pelo governo estadual encontra sua justificativa desde sua
criação, quando os diversos administradores da província prestaram não só “apoio moral
da autoridade a todas as deliberações tomadas”, mas principalmente auxiliando
pecuniariamente a fundação do estabelecimento de S. Bento das Lages. A subvenção
provincial foi elevada de 20:000$000 para 24:000$000, por conta dos esforços do
deputado provincial e diretor da Escola Agrícola da Bahia, Dr. Arthur Rios (idem,
p.117). Da parte do império, o governo geral, “por diligência do Dr. Dyonisio Martins”
manteve os vinte contos anuais (ibidem) 35.
A movimentação financeira à época da publicação dos artigos seguia com uma receita
tendo por base as subvenções que o Governo Federal e o Estado da Bahia, que juntas
alcançavam a importância de 44:000$000. Com as pensões dos alunos pensionistas o
produto da venda de algumas colheitas, a receita de alcançava cerca de 50:000$000
(cinqüenta contos). A despesa – excluídos dois empregados da secretaria - chega a
49:000$000, de modo que a Escola estava no limite de seus recursos (p.129-130).
Considerando que desde 1873 os recursos próprios do IIBA foram nulos, “a seiva
criadora e conservadora da Escola Agrícola da Bahia, teve de ter por terra-mãe o erário
público”. O poder público para o professor de Engenharia se constituía como única
força com capacidade e com obrigação de ir ao encontro, para resolver a reforma da

34

“Em Piracicaba, que é cidade, quer S. Paulo, na hora presente, fundar um instituto agrícola. E o distrito
federal, sem descobrir nos ruídos da grande capital sul-americana um estorvo insuperável ao sucesso do
ensino experimental agrícola, votou, por sua municipalidade, a fundação, no vasto centro, de uma escola
teórica e prática de agricultura” (Fragoso, idem, p.76).
35
Citando Antonio de Araújo de Aragão Bulcão – Barão de S. Francisco – então Presidente do Instituto
Bahiano de Agricultura, os poderes públicos foram decisivos, na medida em que o governo provincial
inicialmente auxiliou a Escola com a concessão do imposto de 5 réis por arroba de gêneros exportados até
o ano de 1870 e de então em diante, extinto esse imposto, com a subvenção anual de 20:000$000, e o
governo imperial manteve igual subvenção.
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Escola Agrícola da Bahia, “e da subseqüente difusão do ensino agrícola em todos os
seus graus pelas populações do estado” (idem, p.96).
Os recursos do erário público ao instituto não visavam beneficiar uma associação de
particulares, mas servir, por meio desta, uma utilidade pública. A Escola Agrícola era
desta maneira, uma propriedade pública, administrada diretamente por uma associação
particular, sob a vigilância imediata dos poderes públicos. O caráter privado do IIBA
teria se perdido desde 1863, quando constituiu com o governo uma associação mista36.
No caso de não haver a avocação estadual da escola, o governo segundo Fragoso
deveria encampar “a criação imprescindível de sua e nova Escola Agrícola da Bahia
(idem, p.145, grifo nosso)”. Uma instituição normal de ensino agrícola para “espalhar”
nos centros de trabalho rural e industrial os progressos da agricultura. Estas medidas se
inscreveriam num esforço de propagar a instrução agrícola, “preparando o agricultor,
organizando a indústria agrícola – o giganteo instrumento da necessária revolução
pacífica do trabalho, pela qual as opulências das abençoadas terras brasileiras, hão de
surgir um dia, aparelhando a fortuna e a glória da grande nação sul-americana” (p.161).
Nesta guerra não se nomeiam os adversários. De sua parte, Fragoso fala em “vaidades”
e “cabalas” de “ratos insidiosos” que impedem o avanço do projeto na Assembléia do
Estado. Por outro lado, o anuário da EAB de 1934, cujo memorial foi escrito por Sabino
Fiúza, registra a apresentação de um projeto de reforma da Escola Agrícola em 1893, no
entanto, seus autores são identificados apenas como “alguns interessados”. Coligindo
estas fontes fica possível determinar quem são estes que impedem o prosseguimento da
proposta no legislativo estadual: os diretores do IIBA. O projeto é barrado na
Assembléia Legislativa Estadual e Fragoso deixaria a EAB pouco depois. Contudo, ele
passou a direcionar seus esforços para a criação de um novo espaço institucional, desta
36

Este modelo de associação entre produtores de açúcar e o Estado em seus dois níveis, ou seja, entre
particulares, governos estadual e federal Pang chamará de semi-governamental, e Baiardi de tripartite.
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feita para a formação não de engenheiros agrônomos, mas engenheiros civis, a Escola
Politécnica da Bahia.
Cabe agora acompanhar este processo de institucionalização a partir do ponto de vista
do produto mais acabado deste processo, os engenheiros agrônomos.

A formação da primeira geração de engenheiros agrônomos

Os estatutos da “Imperial Escola Agrícola” definiam como sua finalidade “generalizar
no país os conhecimentos da ciência agrícola, pela recepção de alunos internos e
externos e de ouvintes no curso das matérias, que se professarem na escola” (Art. 2).
Originalmente, visava-se por meio do ensino elementar formar operários e regentes
agrícolas e florestais (Art. 4), e no ensino superior formar agrônomos, engenheiros
agrícolas, silvicultores e veterinários (Art. 5). A proposta efetivamente viabilizada seria
a formação de operários agrícolas e engenheiros agrônomos. Para o ensino superior
eram previstos os regimes de internato e externato para os alunos.
A admissão de alunos internos como externos, bem como gratuitos dependeria do
orçamento do Instituto. Estes alunos gratuitos preferencialmente seriam escolhidos entre
“os filhos das famílias mais pobres da lavoura, que mostrem vocação para os estudos
agrícolas” (Art. 9). Inicialmente, para a matrícula da turma do 1º ano foi estabelecido
um limite de 30 alunos internos37.

37

Mendonça identifica como um dos elementos diferenciadores dos alunos da ESAMV e da ESALQ, na
formação de seus diferentes habitus, o fato de na escola carioca constarem a prática de exercícios
militares. Na EAB, desde o decreto 292A de 195, até sua transferência para Salvador, em 1930, os
exercícios militares faziam parte das atividades dos alunos. No período imperial, porém, não se registra
esta prática. Desta época consta a obrigatoriedade de freqüentar uma capela, onde os alunos todas as
manhãs e todas as noites fariam orações, vigiados pelos inspetores das aulas (art. 31), algo que era
ausente nas outras fases.
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Na proposta original do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura e do MACOP, o
ensino seria essencialmente prático, assim, qual o relevo que teriam as ciências neste
espaço e de que maneira se articulariam com a recuperação da lavoura no estado? O
ensino prático seria “acompanhado das suficientes noções teóricas dos elementos das
ciências histórico-naturais dos princípios gerais de cultura e culturas especiais, e razão
das práticas agrícolas, dos princípios de zootecnia e higiene pecuária, contabilidade
rural, agrimensura e princípios de desenho aplicados à Agricultura, descrição de
máquinas e instrumentos rurais”.
O curso seria dividido em duas partes: ciências acessórias, compreendendo as ciências
físicas e naturais, e as ciências técnicas, reunindo as disciplinas que aplicariam aquelas
disciplinas à produção agrícola. A regulamentação das atividades foi paulatinamente
definida nas reuniões da Congregação da Escola. Uma das primeiras regras
estabelecidas pela congregação dizia respeito à idade para a inscrição nas matrículas do
1º ano, aonde não deveriam ser aceitos alunos de menos de dezesseis anos, buscando
alunos com desenvolvimento intelectual compatível com estudos superiores (2ª Sessão
da Congregação, 12/09/1876).
Os procedimentos dos alunos na formulação das teses também foram definidos pela
Congregação. O tema para a tese deveria ser submetido à aprovação da Congregação em
sua última sessão ordinária. A tese era composta de duas partes como pudemos verificar
na sua leitura: dissertação e proposições. Os pontos para dissertação eram escolhidos
entre as disciplinas que constituíam as seções em que se dividia o ensino da Escola.
A organização das proposições das teses mostra uma nova organização para as seções
da IEAB. De duas seções – ciências acessórias e ciências técnicas, as matérias estavam
organizadas em três: 1ª Ciências acessórias ou naturais; 2ª Agricultura e Química
aplicada; 3ª Mecânica e Engenharia. Uma comissão de três professores, nomeada pela
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congregação, era encarregada de rever as teses. A ela caberia declarar se a tese está, ou
não, conforme o Regulamento da Escola. Revista a tese, era então enviada ao Diretor da
Escola a fim de ordenar sua impressão.
As teses constituíram também uma iniciativa que visava integrar-se ao movimento
científico da época, pois o aluno tinha, além do manuscrito que era arquivado, “enviar a
Escola cem exemplares impressos que serão distribuídos pelas diversas Escolas
nacionais e estrangeiras” (10ª Sessão extraordinária da Congregação, 22/11/1879). A
troca de publicações entre as instituições científicas era uma das principais formas de
difusão das atividades científicas, como, aliás, assinalam Margaret Lopes (1997) e Lilia
Schwarcz (1993).
A congregação via as aulas práticas como prioritárias para a formação dos engenheiros
agrônomos, de modo que “considerando ainda que se deve facultar aos alunos mais
adiantados, a assistência às aulas de cursos anteriores, tanto quanto for possível,
especialmente as aulas práticas, que lhes oferecem ensejo para aperfeiçoar-se na
aplicação das ciências” (11ª Sessão extraordinária da Congregação, 21/04/1880).
A mudança dos horários, de modo a ampliar as aulas práticas era constante. O professor
da cadeira de Engenharia e Mecânica, por exemplo, propôs “que os alunos do 2º e 3º
anos, do curso sejam obrigados a apresentar trabalhos práticos antes dos exames dos
semestres, não podendo prestá-los sem este trabalho” (Sessão ordinária da Congregação,
08/11/1880).
A constituição de hierarquias entre as disciplinas tem em torno da cadeira de desenho
um exemplo do quanto os valores, procedimentos e concepções científicas são objeto de
negociação e reelaboração. A Cadeira de desenho, correspondente à 6ª do currículo, era
ciência ou arte? Neste debate o professor Draenert, da 1ª cadeira, pedindo a palavra,
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(…) declarou que reconhecendo ser de utilidade incontornável tomar-se em
separado o resultado dos exames da 6ª cadeira das outras aulas, a fim de que a
média dos exames daquela que era uma aula de Arte, não influísse nas médias das
outras, que eram puramente de Ciências, emitia à consideração da Congregação a
seguinte proposta: (…)
Proponho que de ora em diante, os exames de desenho sejam simplesmente
qualificados pelos epítetos de habilitado e não habilitado, tendo o aluno que for
qualificado por não habilitado no desenho, de repetir o ano respectivo nesta matéria.
(Sessão ordinária da Congregação, 08/02/1881, grifo do autor).

No que diz respeito aos exames da escola, uma reforma aprovada pela Congregação da
Escola Agrícola, estabeleceu um formato que seria seguido inclusive em outras etapas
da Escola Agrícola, os exames semestrais. Esta reforma definiu que “os exames são
teóricos e práticos, constando os teóricos de duas provas: uma escrita e outra oral,
devendo aquela preceder a esta”, ficando a exame prático todas as matérias que a ele se
prestassem.
A prova escrita era uma só para cada aluno, devendo cada um tirar o seu ponto especial,
que pode versar sobre qualquer uma das matérias do ano. Aos examinandos concediamse duas horas para fazer a prova escrita. A prova oral sobre um ponto de cada matéria
para toda a turma, era tirada à sorte pelo primeiro examinando com antecedência de
vinte e quatro horas. A média obtida pelo examinando na prova escrita devia ser somada
com a obtida no exame oral da mesma matéria do ano, para dar a média definitiva dos
dois exames. O exame de desenho era realizado como os demais exames práticos
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.

Caso algum aluno fosse reprovado em uma só matéria, era permitido matricular-se no
semestre ou ano imediato, não podendo, porém ser submetido a exames, sem prévia
aprovação na respectiva matéria.
Quanto ao sistema de notas, os exames seriam registrados por número inteiro de “Um a
vinte”, que diriam respeito a cinco conceitos básicos: de um a quatro, péssimo; de cinco
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Na Sessão ordinária da Congregação de 10/11/1881 é outro momento em que se ratifica o caráter
prático da disciplina. Nesta sessão ficou “decidido que de ora em diante os exames da 6ª cadeira fossem
considerados como exames práticos e, como tais, sujeitos ao que prescreve o Regulamento Geral
relativamente aos exames práticos”.
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a nove, mau; de dez a quatorze, Sofrível; de quinze a dezenove, Bom; Vinte, Ótimo. Os
estudantes que obtivessem menos de dez seriam reprovados. Eram considerados
aprovados “Simplesmente”, os que obtiverem de dez a quatorze, e “Plenamente” os que
obtiverem de quinze a dezenove. Aqueles que obtivessem “Vinte” seriam declarados
aprovados “Com distinção”.
O regime disciplinar desta fase também foi estabelecido, à falta do regulamento geral,
em outras fontes primárias. As atas da congregação, quando em pauta a punição do
aluno, indicavam a existência de seis tipos de punição. De acordo com Escola Agrícola
da Bahia, de Arlindo Fragoso (1893), eram “a admoestação, a repreensão particular ou
pública, a privação de recreio, a segregação, a suspensão e a expulsão, as penalidades
regulamentares da Escola Agrícola”, mas estas foram substituídas pela Congregação em
“admoestação

e

repreensão

particular

ou

pública,

com

uma

proporcional

correspondência de faltas de presença, para as omissões comuns e, para os graves
delitos, suspensão por um a cinco anos.” (Fragoso, 1893, p.90).
Há registro de que os estudantes da IEAB em seus primeiros anos organizaram uma
associação, a Sociedade Progresso Literário39, mas não há qualquer outra menção a esta
associação. A experiência que marcaria estes estudantes, obrigatoriamente, era a
produção de teses para obterem o grau de engenheiros agrônomos.

39

Sua existência aparece quando o Diretor Francisco dos Santos Silva informa a Congregação de que
havendo recebido da Comissão da Sociedade Progresso Literário, instalada pelos alunos desta Escola,
com permissão do ex-Diretor Arthur César Rio, um oferecimento de vários objetos para o Museu do
Estabelecimento, e do aluno Francisco Pereira dos Santos Silva uma ossada petrificada para o mesmo fim,
propunha que, em nome da Congregação, se agradecesse ambas as ofertas, e que, na ata da presente
sessão, se lhes consignasse um voto de louvor: o que foi por unanimidade aprovado. (Sessão
extraordinária da Congregação, 05/11/1880).
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“Teses a fim de obter o grau de Engenheiro Agrônomo”: a
agricultura pelos agrônomos da EAB

Dirigindo nossa análise ao modo como as ciências são implantadas e desenvolvidas num
contexto histórico e social específico, buscamos identificar nas teses quais as escolhas
temáticas, quais o valores, procedimentos e práticas que estes novos profissionais
partilham. A defesa de tese como etapa obrigatória faz deste documento uma síntese
sistemática deste conjunto de propostas e conceitos comuns aos egressos da IEAB.
As teses da Escola constituem documentação privilegiada para acompanharmos a nova
configuração que as relações entre ciência e agricultura adquiriam com a agronomia
alcançando um estatuto próprio, principalmente com os trabalhos de Justus Liebig
(Domingues, 1995) e Boussingault (Baiardi, 2001) na passagem da primeira para a
segunda metade do século XIX. A criação do IIBA dando-se pouco depois, com a
criação da EAB, enquanto lócus de formação de profissionais especialmente voltados
para a agricultura se insere neste processo de desenvolvimento do conhecimento
científico, ao tempo que este responde a uma nova conjuntura nas relações políticas,
econômicas e principalmente sociais no país.
O contexto histórico em que se engendra a IEAB é, portanto, bastante distinto do
período em que é publicado o Manual do agricultor brasileiro, de Carlos Augusto
Taunay. O período de 1808-1830 é marcado pela ruptura do pacto colonial e a
elaboração de projetos políticos a respeito da construção da ordem nacional que põem a
escravidão como uma necessidade. Enquanto que o Manual é redigido com o regime
escravocrata no seu auge, com sua manutenção identificada pelas classes dirigentes
como condição sine qua non para a própria viabilidade do Estado nacional, na
implantação da EAB a escravidão definhava paulatina, mas firmemente.
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De acordo com Marquese (Taunay, 2001), ao fim do século XVIII, ocorre a
autonomização da agronomia como campo nas colônias antilhanas da Inglaterra e da
França. Sua questão central seriam as relações sociais de produção, i.e., o escravismo, e
Taunay mantém o Manual nesta dimensão. Este autor, ao mesmo tempo em que
advogava que o cativeiro significava uma “violação do direito natural”, defendia a sua
manutenção diante de seu papel estruturador do Império, alegando não só o peso desta
tradição, mas especialmente dada a “inferioridade física e intelectual da raça negra”, o
fardo seria do senhor e não do escravo. Esta inversão se faz acompanhar de uma análise
tão minuciosa que aproximadamente um terço de sua obra dedica-se à gestão dos
escravos.
Na primeira metade do Império são criadas instituições responsáveis pela formação das
classes dominantes. Assim, de uma formação comum em Coimbra os dirigentes do
Império serão formados neste momento nas Faculdades de medicina e direito
(Schwarcz, 1993, p.25). Taunay, um partícipe da criação dos imperiais institutos de
agricultura, já neste período aponta a necessidade de instituir cursos agronômicos. Seu
desejo só se realizaria no Recôncavo Baiano em 1877 com a Imperial Escola Agrícola
da Bahia de São Bento das Lages.
Que aproximações e singularidades podemos contrastar entre a agronomia representada
pelo Manual de Taunay e a produção da IEAB? Primeiramente, na Escola de São Bento
das Lages se concretiza a formação de profissionais de nível superior especialmente
voltados para a agricultura, o engenheiro agrônomo inaugurando um novo campo
profissional, formado num período de quatro anos. Na fazenda-modelo do Manual se
constituiriam cadeiras de agricultura com o curso atingindo sete anos.
Um destino comum se espera em ambos os casos: seus cursos devem lhes proporcionar
competência e aptidão para assumirem cargos de estado e a direção de estabelecimentos

59

agrícolas. A unificá-los a crença de que a instrução agrícola de per se seria suficiente
“para mudar a face da indústria agricultural no Brasil” (Taunay, p. 298). Aproxima
ainda o projeto de Taunay da realização em S. Francisco do Conde a organização dos
discentes em alunos pensionistas e gratuitos, além da existência do internato e do
externato.
Diferenciando estes dois momentos, embora ambos envolvam o conhecimento das
ciências naturais aplicados à agricultura, está no foco do ensino da EAB no preparo dos
solos e de uma nova concepção para administração da mão-de-obra, não mais escrava,
mas formalmente livre.
As mudanças históricas no Império, especialmente no que diz respeito à passagem da
abundância à suposta escassez de terras e braços, fazem com que a ciência agronômica
reformule sua pauta e soluções para as questões postas por estas transformações. Estes
membros da primeira geração de primeiros engenheiros agrônomos do país, diante de
novas relações sociais de produção em processo de gestação, propõem um conjunto de
medidas acerca da rotina do trabalhador rural que elide a escravidão, tendo no horizonte
do mundo do trabalho não mais os cativos, mas operários agrícolas.
Se a pauta da agronomia é condicionada pelo contexto mais geral, mantém-se o corte
entre os que fazem e o que mandam fazer, a polarização deste ensino. No projeto ora
encampado para a agronomia a partir da segunda metade do século XIX, se busca
implementar uma administração racional da mão de obra, há a profissionalização e
especialização desta atividade. A proposta de que o agrônomo ocupe o centro do projeto
de ordenação social no campo, intermediando de modo “científico” e “neutro” as
relações entre proprietários e trabalhadores rurais, e não mais o gestor de escravos terá
nos próprios engenheiros agrônomos seus principais defensores, e seu primeiro veículo
de difusão de suas propostas seriam as suas teses de conclusão de curso.
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A apresentação de teses para conclusão de curso na IEAB constitui mais um indicativo
da atualização deste espaço no processo de institucionalização dos campos científicos
no Brasil, no período em foco. A defesa de tese seja para a obtenção do diploma de
nível superior, seja para o concurso das cadeiras da escola era uma exigência que
também constava dos cursos de medicina e engenharia, conforme Dantes (1996, p.55).
Diante da ausência de quaisquer documentos referentes aos diplomados pela EAB como
pastas de matrícula em quantidade que garantisse margem de segurança estatística, as
teses tornaram-se as únicas fontes primárias que permitiram identificar, ainda que
parcialmente, a naturalidade e a filiação dos estudantes de São Bento das Lages.
Os frontispícios das teses seguiam um padrão: “Teses apresentada à Escola Agrícola da
Bahia para ser perante a mesma publicamente sustentada por (nome do aluno), natural
de (estado e cidade). Filho legítimo de (nome do pai) e (nome da mãe) afim de obter o
grau de Engenheiro Agrônomo", seguida do ano.
Partindo do campo “natural de” foi possível estabelecer um mapeamento da origem
geográfica do corpo discente em que 69,1% (65 em 94 estudantes) são de famílias do
recôncavo. Além disto, 19,1% são de outras cidades da Bahia a exemplo de Feira de
Santana e Xique-Xique, e os demais 11,7% são de outros estados, em especial Sergipe e
Rio de Janeiro, dado este que revela que havia certo reconhecimento da EAB para além
da província.
Também foi possível identificar, que cadeiras galvanizaram as preocupações dos
discentes da IEAB. Utilizando um modelo arbitrário, portanto provisório, baseado no
currículo de 1881, e tomando por amostragem as noventa e quatro teses para colação de
grau como engenheiros agrônomos, foi possível estabelecer um quadro aonde: 24,7%
tangem à 1.ª cadeira, Física, Química e Mineralogia; 7,5% à 2.ª cadeira, de Botânica,
Zoologia e Geologia; nenhuma tese (0%) para a cadeira de Matemática ou para a de
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desenho e topografia; 17,2% eram da 4ª cadeira, de Engenharia e Mecânica; 8,6% na 5ª
cadeira, de Veterinária e Zootecnia. A cadeira com maior incidência de teses seria a
sétima cadeira, com 41,9% da amostra. Trata-se da cadeira de Agricultura e Economia
Rural.
Tais dados foram confrontados com os anuários da EAB referentes aos anos de 1934 e
1936, que traz listas dos professores, técnicos e estudantes da Escola do período de 1875
a 1936, junto a uma lista de engenheiros agronomos formados pela Escola de São Bento
das Lages até 1924 publicada pela Secretaria de Agricultura em seu boletim40.
Qual o habitus dos estudantes da Imperial Escola Agrícola da Bahia? Este conceito
orienta a nossa investigação, na medida em que permite notar as convenções e
procedimentos práticos que regulam a elaboração, avaliação e validação dos
conhecimentos de determinada área científica. A partir deste conceito é possível
delinear a dinâmica de desenvolvimento de sistemas preferenciais de percepção e ação
de uma escola ou campo científico. O exame da produção escrita destes futuros
engenheiros agrônomos antes de sua formatura, as teses para obtenção do diploma,
reúnem as formas de definição dos problemas a pesquisar, as maneiras de resolvê-los e
a avaliação destas soluções.
Os agrônomos da EAB afirmam em suas teses de colação de grau a defesa da vocação
agrícola brasileira vinculada ao papel que desempenhariam como agentes capazes de
disseminar a luz da ciência na lavoura. O agrônomo defendia como seu lugar na ordem
social agrária a ocupação de todos os postos de direção inerentes à atividade agrícola,
fosse na esfera pública ou privada. Um exemplo está na tese de Genésio Sampaio
Neves, aonde chama a atenção do governo a estes novos profissionais.

40

BAHIA, Boletim. “Escola Agrícola de São Bento das Lages – Relação dos Engenheiros Agrônomos
diplomados pela Escola Agrícola da Bahia em S. Bento das Lages”. 1930, p.8-27.
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É preciso que este mesmo governo volte as vistas atrás e note que neste Estado
ainda existe uma Escola Agrícola cujo fim é diplomar moços na ciência
agronômica e não querer tirar barbaramente os cargos a que estes devem ser
confiados para servir unicamente a meia dúzia de exploradores e especuladores
políticos (NEVES, G. S. Adubos orgânicos e sua aplicação na agricultura. 1898. –
Grifo nosso).

Os discentes da EAB trazem em suas monografias um diferencial frente aos tratados
agronômicos da primeira metade do século XIX, especialmente no que diz respeito ao
uso do conhecimento em química para as atividades produtivas, fosse animal ou vegetal.
João Marques de Souza – em A LÃ – Suas propriedades e seu preparo nas fazendas de
criação (1900) – preconiza que as operações de lavagem e tosquia, antes de realizadas,
dependem do conhecimento das “propriedades químicas e industriais da utilíssima
matéria têxtil, que é a produção mais frutuosa do gado ovelhum”. Tomando por
referência os trabalhos do “notável químico brasileiro Domingos Freire”, também
defende a utilização de máquinas para “fabricar com mais presteza, com mais facilidade
e com mais regularidade os artefatos de lã.” (p.19).
A produção zootécnica passa, nesta perspectiva, por um processo de quantificação, com
o rígido estabelecimento de pesos e medidas, donde a proposição da medida milimétrica
dos fios de lã. As ciências naturais e exatas estão a serviço da produção. Reconhecendo
a existência de várias classificações para as diferentes qualidades da lã, “quer pelo
comércio, quer pela indústria, sente-se a necessidade de uma classificação científica,
que venha enumerá-las, segundo a sua procedência de lugar e de raças, e de acordo com
os seus numerosos caracteres, bem definidos e assentados.” (Souza, 1900, p.23). No
trabalho de aferição do diâmetro dos fios, recomenda o uso do micrômetro para uma
medição rigorosa.
Aqui, como em teses com temática distinta, uma postura comum de condenação às
práticas não científicas, expressa nas tentativas de melhorar o gado ovino baiano,
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trabalho feito com “pura perda, pelo abandono total das regras que conduzem ao
melhoramento das raças e ao estabelecimento de um tipo definido”.
As controvérsias em torno dos métodos e técnicas devem ser experimentalmente
resolvidas, como por exemplo, sobre fisiologia do folículo lanoso. O progresso da
produção zootécnica também se faz pelo uso de máquinas em vez de instrumentos. No
caso em foco, observa que “em alguns lugares, praticam ainda a tosquia com o auxílio
de tesouras, sistema que deve ser abandonado, em vista do grande número de modelos
de máquinas tosquiadeiras hoje conhecidas, em que a de mais simples construção, é
infinitamente preferível às tesouras, pelas seguintes razões: 1a Suas lâminas não podem
ferir a pele dos animais; 2a O tosão é sempre cortado com a mesma altura; 3a A tosquia
faz-se sempre com facilidade e rapidez.” (Souza, idem, p.32-33).
O emprego de máquinas e instrumentos agrários estará presente também em teses como
Trabalhos Florestais, de Alfredo Tuvo dos Santos (1900). Definindo o papel da
silvicultura como a melhora o solo das florestas, conservando o povoamento deste em
bom estado -, isto é, completo para manter a umidade e favorecer a decomposição lenta
das folhas e outras substâncias vegetais que caem em cada ano – revela criteriosidade
sobre seu uso.
A charrua florestal, por exemplo, seria de restrita aplicação na silvicultura, pois o seu
emprego só pode ter lugar em terrenos de planícies ou de fraca inclinação. Para os casos
de “lavra mais ou menos profunda, é preferível trabalhar-se com a enxada”. Esta
proposição, que a princípio poderia ser entendida como destoando das outras teses, onde
a enxada é sobejamente apontada como símbolo da rotina e do atraso41, indica a
percepção de que os procedimentos em agricultura e em silvicultura são distintos.

41

Nas proposições de sua tese, Rômulo Gonçalves, afirma que: “I – A enxada é instrumento rotineiro que
encarece a mão de obra; II – O estacionamento da agricultura nacional é em grande parte devido ao amor
à enxada; III – O seu emprego em agricultura deve ser por uma vez suprimido. A alimentação das plantas
e os adubos (1900).
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Em agricultura consegue-se este resultado pela drenagem.
Mas se concebe que em silvicultura, este processo seria impraticável; deve-se
limitar a provocar o escoamento da água por meio de valas habilmente feitas, às
quais dá-se, em caso de necessidade, um declive artificial. (Santos, 1900, p.16)

O veredicto sobre a melhor opção cabe à natureza e à experiência, “pelas quais somente
se poderá chegar a uma conclusão certa.” (Santos, idem, p.23). O trabalho do silvicultor
envolve seleção, verificação e experimentação42. Aqui também a preocupação com as
“propriedades físicas e químicas inerentes a uma boa terra arável”, se alia ao necessário
conhecimento das circunstâncias especiais que apresentam os solos, o clima e segundo a
natureza e temperamento das plantas que se educar. Desta forma, a preparação do solo
exige o aumento do “estoque de princípios nutritivos, afim de que as essências
florestais, que se quer cultivar, vegetem com vigor”.
Alfredo Tuvo conclui seu trabalho apontando a necessidade de se produzir
conhecimento em silvicultura no Brasil e na Bahia. “As considerações que acabamos de
fazer nos três últimos períodos são todas referentes a árvores de outras regiões agrícolas,
que não as nossas da Bahia; podem elas, porém, servir de ponto de partida para vestir e
transplantar as essências do Estado e também do país” (idem, p.40). De modo que a
determinação da época favorável para arrancar as essências provenientes das
sementeiras, entre nós, “está por fazer-se, como em geral todos os trabalhos referentes à
silvicultura; em todo caso é um trabalho digno de meditação e do estudo prático dos
encarregados do ensino agrícola entre nós.” (idem, p.39).
As características acima apontadas figuram também em teses sobre culturas como o
trabalho de Alvino Pires de Argollo intitulado Cultura da Soja (1900). Organizando sua
42

“Para se aquilatar da qualidade das sementes, deve-se proceder à sementeiras de experiências. (…) É
preciso espalhar-se as sementes uniformemente por toda a parte onde a terra foi lavrada e depois cobri-las
com uma camada de terra mais ou menos espessa, de acordo com o volume que apresentam. Em
numerosos casos os processos de sementeiras devem ser modificados; mas é a experiência somente que
ensina as modificações a fazer.” (p.29).

65

dissertação em “Estudos Fisiológicos” e “Estudos Químicos”, remete não só sobre
experiências e autores europeus, especialmente franceses, mas utiliza como referências
obras e autores brasileiros, como, por exemplo, o diretor do Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) 43, antigo aluno, professor e diretor da Escola de São Bento das Lages,
Gustavo Dutra.

Já em 1882 o ilustre agrônomo Gustavo Dutra fazia referências, num artigo sobre
soja, no Jornal do Agricultor de 16 de Setembro, vol. 7o, n. 168 e págs. 182 a 188
de uma cultura experimental de soja, constando de duas variedades, sendo
trepadeiras, o Dolichos tuberosus, chamado vulgarmente de Martinica, feijão batata
e o Dolichos bulboso, chamado nas Índias Orientais de feijão nabo.
(…) O mesmo agrônomo tem feito em Campinas (Estado de S. Paulo, Brasil) de
cujo Instituto é Diretor, culturas experimentais, de diversas variedades de soja e
com muito bom êxito. (p.14-15) (grifos do autor).

Além de Dutra, Argollo menciona artigos do Boletim da Sociedade Nacional de
Agricultura, de 1899, sobre experiências feitas no Rio de Janeiro (Capital Federal).
Também cita Dias da Silva Júnior, redator e proprietário do Jornal do Agricultor,
registrando a distribuição de sementes de soja aos seus assinantes, em princípios de
1882.
Da revista A Lavoura, da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), Argollo menciona
trabalhos de Moura Brasil, presidente da SNA, mais uma vez exemplificando a
atualização quanto aos periódicos usados, publicados no país. A ênfase da tese, contudo,
será dada às experiências de Gustavo Dutra sobre os grãos de soja amarela d’Etampes,
onde se indicam o clima e terrenos próprios para a cultura da soja. Principalmente se
destaca nesta tese, além das experiências no IAC de Gustavo Dutra, as experiências dos
professores da Escola Agrícola para introdução da soja no país:

43

Sobre a direção de Gustavo Dutra à frente do IAC a principal referência é MELONI, Ciência e
Produção Agrícola. A Imperial Estação Agronômica de Campinas – 1887/1897, 1999. Sobre as críticas e
mudanças de Dutra ao primeiro diretor do IAC, ver o capítulo 4. Ainda sobre Dutra, MALAVOLTA, E.
As Ciências Agrícolas no Brasil, p 120 in FERRI, MOTOYAMA, 1979/1981.
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O Dr. João L. de Cerqueira Bião [então diretor da Escola Agrícola] também
observou na sua cultura experimetal de soja, esta falta de maturação completa; diz
ele, que quando colheu as primeiras gussas, ainda a planta florescia, mostrando
desigual colheita de seus frutos.
O Eng. Agr. Alexandrino José de Sant’Anna (…) [Professor da cadeira de Agricultura]
também faz referencias sobre esta importante leguminosa, observando a
desigualdade da sua maturação.” (p.43).

Argollo indica a realização de experimentação nesta oportunidade também da parte dos
alunos, “em terreno silico-argiloso adubado com estrume de curral, e bem mobilizado,
tivemos a satisfação de ver o desenvolvimento rápido, com que germinaram os grãos da
soja amarela da China” (p.44).
De Luiz Dutra, Cultura e tratamento das videiras também menciona as atividades de
Gustavo Dutra44 como diretor do IAC (p.26) é. Este agronomando explica a escolha do
tema de sua tese, que “versará exclusivamente sobre viticultura, acerca da qual diremos
somente aquilo que for de imediato interesse prático para o efeito de tornar-se este
pequeno trabalho de alguma sorte útil (…) abstendo-nos de longas explicações teóricas,
que pouco aproveitam à prática, uma vez que as fórmulas que vamos aconselhar são as
que têm em seu favor a sanção da experiência quase universal.” (p.3 – grifo nosso). A
cultura de videiras atestaria o grau de civilização do povo que a explora, mas na Bahia
“onde a natureza oferece condições magníficas para cultura da vinha, como o S.
Francisco, ela quase não existe” (p.5).
A tese de Luiz Dutra serve como exemplo de filiação à química agrícola de Liebig e o
emprego de adubos químicos sem, contudo, deixar de atentar para as condições dos
proprietários locais para a aquisição destes insumos.
Os adubos químicos não podem ser substituídos sempre pelo esterco animal, porque
este não dá às videiras todos os elementos precisos nas proporções necessárias, e
elas exigem bastante azoto, ácido fosfórico e potassa, supondo que o solo não seja
totalmente destituído de calcário.
44

De autoria de um futuro professor da EAB, Anibal Revault de Figueiredo, a dissertação O Azoto e as
plantas (1899) inclui na bibliografia um livro de Gustavo Dutra, Elementos de agrologia. Fascículo 1.º
(1897).
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Descrevendo como deve ocorrer a adubação das videiras, indica a proporção de quilos
por hectare, dividindo este peso total pelo número de plantas para se obter a quantidade
a empregar em cada pé, “quantidade que varia com a distância das vinhas na área total”.
O uso destes e de outros materiais como esterco de carneiros, trapos de lã, sementes
oleaginosas, matérias fecais, bagaços diversos, etc., são dependentes do estudo das
condições particulares de terreno, variedade, clima, etc. (p.20).
A tese A alimentação das plantas e os adubos (1900) define os adubos como “as
matérias úteis às plantas e de que necessita o solo” (p.11), citando M. Dehérain,
professor da Escola Agrícola de Grignon, na França. Rômulo Monteiro Gonçalves
apresentou esta tese diante da desconfiança sobre necessidade dos adubos. Explica a
dúvida do “poder remunerativo” dos adubos ocorre porque os agricultores nacionais não
sabem empregá-los judiciosamente, ou antes, por preferir “as suas infalíveis práticas,
que dispensam o menor auxílio da ciência” (Gonçalves, 1900, p.11-12). O correto
emprego dos adubos depende da atenção aos fatores solo, planta e clima.
Entre nós, agronômos, é sabido que as plantas para se formarem retiram da
atmosfera, do solo e dos adubos os elementos de que necessitam.
Conhecemos o primeiro manancial – a atmosfera. Sobre ela não podemos agir
diretamente; a nossa ação é mais manifesta sobre a terra, porém é com
especialidade sobre os adubos que devemos dirigir a nossa atenção. (Gonçalves,
idem, p.13).

Os princípios nutritivos do solo para a planta são só 5%, mas de importância capital.
“Em rigor científico, a planta pode viver sem esses elementos, mas não existiria a
agricultura, porque estes 5 por cento que a terra dá são indispensáveis para que as
colheitas paguem o que o esforço do homem e até mesmo para que as espécies não
sucumbam pela degenerescência em que caíram fatalmente.” (Gonçalves, idem, p.17).
Mas se a atmosfera é igual por toda parte, a não ser quanto à questão do calor e da
umidade, qual deve ser o campo de intervenção do agrônomo?
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O solo. Se

“quantitativamente, prevalece a atmosfera, porém qualitativamente a importância do
solo é igual à sua”. O conhecimento do solo “é, pois, muito mais interessante para o
agricultor do que a atmosfera” (p.18-19). Mais uma vez a realização de experimentos
durante o curso da Escola de São Bento das Lages é registrada.
(…) o ácido fosfórico, o azoto e a potassa são os elementos de maior importância
para a planta, porque quando no ano próximo passado, como aluno do 3o ano,
estudamos a constituição do solo, tivemos ocasião de ver que estes elementos nele
se acham em pequena quantidade. (p.29)

Assim, Dutra recomenda aos agricultores brasileiros, diante dos resultados
proporcionados pela adubação artificial, que “procurem estudar as leis que regem o
progresso da vastíssima e bela ciência agronômica, a fim de que possam melhor aplicar
os seus terrenos às múltiplas culturas que podem florescer no nosso país.” (p.37).
Se a “prática científica é o baluarte mais poderoso da causa do progresso”
(FILGUEIRAS, Carlos Augusto. Fabrico de Vinho, 1890), e somente “a agricultura
científica, livre de todos os obstáculos que coarctam-lhe a marcha evolutiva, inspirados
nas fecundas concepções da liberdade hodierna, nos princípios reais de um sadio
positivismo, ambições da nossa grande Pátria”, conforme Francisco Antonio Pires de
Carvalho e Albuquerque em Ensino Agrícola no Brasil (1890), outro elemento
partilhado pelos egressos da Escola diz respeito à necessidade de implementar novas
formas de administração do trabalho. Neste âmbito, a divisão do trabalho atrairá a maior
parte das reflexões sobre esta questão.
Os agronomandos defenderam firmemente seu lugar como profissionais detentores de
um novo saber, do qual detém o monopólio da competência para reabilitar a lavoura,
afinal. Os engenheiros agrônomos diplomados pela IEAB reivindicam para si o papel de
mediadores deste processo. Para exercer o monopólio das práticas e dos discursos no
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mundo rural, legitimam-se pela sua formação científica. À ciência cabe o conhecimento
de estatuto mais privilegiado.
O agrônomo é rex naturae, que estudando os fenômenos da vegetação, dirige com
suas leis, e as mais preconizadas, a agricultura; esta fonte de riqueza de onde emana
a civilização dos povos. Sem ele a agricultura não é mais do que rotina.
(OLIVEIRA, Manoel Francisco de. Valor locativo do solo, 1890 – grifo nosso).

Francisco de Borja Mandacaru de Araújo na tese Causa única da falta de agricultura
científica no Brasil (1890) identifica como problemas centrais da lavoura brasileira os
processos “rotineiros”, o “exclusivismo cultural”, a “falta de braços”, “de capital e de
bancos rurais”, A resposta ao título de sua monografia também é única: “a falta de
Instrução”. Ilustrando uma perspectiva comum às outras teses, vislumbra como
elemento que concorre para o aniquilamento da Agricultura brasileira

(…) senão a ignorância do povo, outra força não faz retardar sua marcha evolutiva
senão a crassa incompetência desse povo, que não pode, nem sabe mesmo,
engenhar meios de vencer essa insuperável barreira que se levanta na estrada da
civilização. (p.14).

Mandacaru é um defensor da agronomia, “vasta e importante ciência da natureza”, que
“pode ser sintetizada em duas ciências únicas: a Mecânica e a Química” (p.20). A
Mecânica auxiliaria o agricultor “desde o momento em que começa as primeiras
operações preparatórias do solo, até o em que expõe os produtos de sua cultura ao
comércio”. A Química também é imprescindível auxiliar.
Desta maneira, Mandacaru recomenda que no Brasil se deve fazer profundo e detalhado
estudo “dessas duas lindas ciências – a Mecânica e a Química agrícolas”. Com os
arados a vapor e outros aperfeiçoados instrumentos agrícolas, com a química ensinando
ao agricultor a analisar suas terras, os materiais necessários, conhecer as plantas
apropriadas aos terrenos, a Agricultura do Brasil brilharia. Este agronomando, contudo,
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aponta como condição sine qua non para o êxito da química e mecânica a instrução
primária.
(…) ninguém poderá obter o menor conhecimento destas úteis ciências, sem que
tenha os conhecimentos prévios da Instrução primária e da secundária. (…) não
haverá agricultura científica no Brasil enquanto a Instrução primária não se difundir
(p.22).

Sendo a agricultura uma ciência de aplicação e dependente de outras ciências, “não
pode desenvolver-se senão depois que o povo brasileiro deixar de ser ignaro” (p.20).
Assim, a instrução primária é foco de sua dissertação, estando para a mocidade como o
solo é para a planta. As representações da sociedade a partir dos fenômenos naturais
seguem adiante, pois se esta mesma mocidade se acha “em terreno magro e que não tem
um agrônomo que lhe dê os materiais que lhe faltam definha, estiola-se e finalmente
morre” (p.15-16). Como “a planta é o homem”, e da instrução primária se obtém os
princípios para o levantamento da civilização.
A saída para este país nobilitado pela abundância de recursos naturais, mas também pela
ignorância e “desamor ao trabalho”, teria a instrução primária por alicerce. Difundindoa, o brasileiro compreenderá a necessidade de trabalhar. É dentro desta perspectiva que
Francisco Pires de Carvalho e Albuquerque, de tese já citada, sugere a organização do
ensino agrícola em três graus:
1) elementar ou primário, divulgada por colônias livres ou forçadas, orfelinato e asilos
agrícolas.
2) ensino secundário, ministrado por escolas de agricultura propriamente ditas.
3) o ensino superior, conferido por escolas agronômicas. Esses três níveis do ensino
agrícola correspondem ao “ofício, a arte e a ciência” seriam praticados respectivamente
pelo “operário”, pelo “empreendedor” e pelo “sábio ou agrônomo”. (Carvalho e
Albuquerque, 1890, p.23).

Um aspecto que chamou nossa atenção na leitura das teses foi que além de sua
atualização com o debate agronômico da época, e sua filiação ao movimento
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cientificista, foi a presença do debate racial. Apesar de a questão racial constituir um
componente fundamental das novas relações de trabalho no país, até agora as incursões
historiográficas tem se restringido às faculdades de direito e medicina, museus e
institutos históricos, o estudo da interlocução das teorias raciais/racistas com o campo
da agronomia é até aqui uma questão de pesquisa inédita. Longe de querer aqui esgotar
esta questão, pudemos constatar que o diplomado pela EAB não foi alheio a esta
questão, de modo que, arriscamos, o prisma racial integrou os esquemas de percepção e
ação destes estudantes, e tal qual médicos e advogados, transformaram hierarquias
sociais, políticas e econômicas em hierarquias originadas do mundo natural.
Os egressos da EAB propõem um conjunto de medidas acerca da rotina do trabalhador
rural fora dos marcos do regime escravista, mas sua apreensão sobre a questão da
disciplina da mão-de-obra tem na “raça” uma categoria que explica, legitima e define os
papéis de determinadas no mundo do trabalho. Raça é uma categoria-chave para os
engenheiros agrônomos apropriarem-se do mundo social, explicar esta ordem social e
propor medidas de intervenção, ou seja, constituía um elemento do seu habitus.
Um exemplo desta dimensão no estabelecimento da agronomia está na tese
“Levantamento da Agricultura na Bahia”, de Ezequiel Ferreira Coelho (1896). Os três
tópicos de sua dissertação abrangem respectivamente as três seções em que se
organizavam as cadeiras da EAB: Engenharia, Agricultura (Economia Política) e
Ciências Acessórias (ou Naturais). As três partes da tese são: 1) “Construção de estradas
de ferro, apreciação do plano geral de viação, estudo das tarifas. Estradas de rodagem”,
2) “Colonização e imigração; estudo das raças preferíveis; localização de
estabelecimentos para sua introdução em lugares convenientes” e 3) “Perfuração de
poços artesianos e estudo das localidades preferíveis para as suas colocações”.
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Ferreira Coelho, não escreve para senhores de escravos, mas argumenta que uma das
causas da decadência agrícola do Estado foi a abolição da Escravatura45, donde conclui:
Sem contarmos com pessoal suficiente, como efetuar os diversos processos a
empregar no arroteamento do solo? Se o pouco de que dispomos é o negro boçal,
indolente e eivado de vícios, como fazer prosperar a lavoura e tirar dela lucros e
vantagens que remunerem os esforços e capital empregados? É frase, por alguns
usada, é opinião por muitos seguida que, braços nacionais existem, precisam,
porém, de educação intelectual, moral e física. (p.29).

A reflexão racial se imiscui nos seus escritos sobre estradas de ferro, ressaltando sua
importância não só econômica, mas também um instrumento de difusão da
“civilização”. A criação de uma extensa malha ferroviária era urgente para levar a
“instrução a este povo selvagem, ignorante, porém compreensível e inteligente, que
pede a todo instante a elucidação de seu espírito embrutecido” (idem, p.3). Para
solucionar a falta de braços em um estado das extensões da Bahia, “a colonização e
imigração são verdadeiros anteparos, o meio mais eficaz de fazer sanar a dificuldade
intransigente que lutamos atualmente com a falta de braços”.
Iniciando o segundo tópico cita diversas tentativas, por particulares e pelo governo, para
estabelecer núcleos coloniais. Para Coelho, foi a composição européia destes núcleos
que causou sua rápida dissolução, “posto que sejam mais civilizados, constitui isto por
si só uma causa contrária, porque exige, como remuneração dos seus trabalhos, preços
enormes”. A quais braços se devia recorrer? O primeiro critério a definir a escolha é de
ordem financeira, haja vista que a lavoura baiana requer salários pequenos. Logo, após
expor os inconvenientes, “entremos a expor as vantagens que nos levam a ser sectários
da opção pela asiática”. Trabalhador sóbrio e perseverante por excelência e acomoda-se
a salários módicos, “de acordo por conseqüência com a nossa situação” (p.41).

45

“Estabelecida a liberdade absoluta, idéia que achamos digna de todo louvor e aplauso, determinou,
forçoso é confessá-lo, em parte a decadência da agricultura” (idem, p.29).
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Uma tese de 1891, infelizmente danificada de modo a impedir a identificação do autor,
apresenta uma representação semelhante sobre africanos, europeus e asiáticos.

I. A imigração é o meio mais poderoso de promover o aumento da nossa população;
II. A imigração chinesa é a mais própria para o trabalho dos nossos canaviais; (...)
IV. O trabalhador asiático é sóbrio, paciente, pouco absorvente e
incontestavelmente superior em inteligência ao africano; (...) O colono europeu não
expatria-se a troco de pequeno salário, por isso não é o que mais convém à atual
situação agrícola do norte; IX. Ele ambiciona melhor futuro e mais liberdade, e
todo o seu ideal é constituir-se proprietário do solo que agriculta; X. Com a divisão
da grande propriedade a imigração européia terá em nosso país mais um poderoso
atrativo. [grifo nosso].

O estudo da agronomia possibilita de forma privilegiada ver de que maneira se
articulam as ciências e as novas relações de trabalho que se desenham ao fim do
Império. José Gomes da Silva (1895), alçando a Ciência a conhecimento com mais alto
grau de clareza, compreende a divisão do trabalho como um fenômeno natural e geral,
capaz de conduzir o Brasil à civilização.
Partindo das teorias de Augusto Comte, fundador do positivismo, argumenta ser a
divisão do trabalho “a condição mais essencial da vida social desde que se a concebe em
toda a sua extensão racional, quer dizer, desde que se aplica ao conjunto de todas as
nossas diversas e quaisquer operações em vez de limitá-la como é comum a simples
usos materiais (grifo nosso)” (Silva, Divisão do trabalho, 1895, p.9). O mérito de
Comte estando, desta forma, em ser “talvez o primeiro sociólogo que assinalou na
divisão do trabalho alguma coisa mais que um fenômeno puramente econômico”. A
agricultura no Brasil não acompanha a “evolução progressiva” das outras nações
“exatamente por falta de uma sábia divisão do trabalho”. (Silva, 1895, p.35).
Assim, outro elemento comum às teses dos agronomandos, em todos foi a abertura dos
textos com uma exposição linear e progressiva, descrevendo da Antiguidade até sua
época, a história do tema discutido, seja ele sobre o fabrico de tijolos (Osório, 1891), do
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álcool (Carvalho e Albuquerque, 1891), do papel (Avellar, 1895), exploração das
pedreiras (Gomes, 1895), águas potáveis e poços artesianos (Silva, 1895). Imigração e
Colonização do Brasil, de Jacinto Antonio de Matos (1895), ilustra esta marca
estilística dos engenheiros agrônomos.
A imigração nasceu com a humanidade. (…) a emigração tem caminhado progressiva
na evolutiva marcha do tempo, ampliando os seus meios de ação, seguindo sempre na
mesma proporção do caminhar das invenções e levando às relvas o ranger do arado, o
silvo da locomotiva e o prepotente brado da civilização. (…) Após esta grande
digressão, a que obrigou-nos o esclarecimento da nossa dissertação, vamos ocuparnos da história da evolução do povoamento do nosso solo desde os tempos nefastos
do sistema feudal de D. João III, até a época atual, em que o nosso governo viu na
colonização a solução forçada da crise do braço nacional. (p.1-5).

De acordo com Maria Amélia Dantes, a historiografia das ciências entende a
implantação de práticas científicas no país como uma das facetas da incorporação do
Brasil à mundialização do capitalismo (2005, p.38). A agronomia é um dos campos
científicos cuja formação é indissociável da lógica do capital disseminando-se pelo
campo, e ao tempo em que aponta uma dinâmica própria à atividade científica, com os
engenheiros agrônomos condicionados pela estrutura social, mas também, dentro destes
limites, elaborando um conjunto independente de leituras e propostas de intervenção no
mundo agrário.
As teses de concurso das cadeiras da Escola de São Bento das Lages, fonte até então
inédita até o desenvolvimento desta pesquisa, podem igualmente ilustrar esta hipótese.
As teses para concurso de cadeira de Alexandrino José de Sant’anna e de Luiz da
França Imbassahy da Silva são oportunas especialmente por se tratar de diplomados
pela Escola Agrícola em 1895 e 1899.
Origem e Progresso da Agricultura, de autoria de Alexandrino José de Sant’anna, que
inclusive foi aprovado (1899) para a 7ª cadeira (Agricultura), preconiza o papel
estratégico da agronomia na marcha evolutiva da agricultura, “elevada ao nível dos
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outros conhecimentos humanos; como tal é uma Ciência importante, reservada a altos
destinos, e que começando apenas a organizar-se, espalha já suas luzes, sua vida sobre o
mundo; e que espera dele subsistência desta população nova que a paz e a civilização
fazem pulular de todas as partes” (Sant’anna, 1899, p.16).
Imbassahy da Silva dissertando sobre o Estado Crítico da Agricultura na Bahia,
localiza a inépcia da lavoura local na falta de capitais na agricultura, e de soluções para
os transportes e abastecimento de água, a imigração e o ensino agrícola (Imbassahy,
1899, p.6). Aponta como solução a especialização do saber, isto é, a atuação do
engenheiro agrônomo e, por conseguinte, da instrução, pois os princípios da agricultura
e da Ciência em geral “se adquirem com estudos e tirocínios nas escolas de Ciências
experimentais especializadas a cada ramo profissional, para depois melhorar-se com a
prática da vida real” (Imbassahy, 1899, p.9). O êxito da agricultura seria alcançado
pelos “que buscam os meios de ação no consórcio da Ciência com a prática”
(Imbassahy, 1899, p.15-6).
A sétima cadeira, de agricultura, por exemplo, que foi a que atraiu metade das
dissertações defendidas, teve seu programa definido pela primeira vez no final de 1879
(Atas da Congregação – 1876-1883. 10ª Sessão extraordinária da Congregação,
22/11/1879). A primeira organização da cadeira dividia o curso do 3º ano em cinco
séries. Na primeira, após o estudo da origem, história e desenvolvimento da agricultura,
o seu “papel nos destinos dos povos”. Em seguida o lugar da agricultura entre as artes,
ciências e indústrias, e sua relação com outros ramos dos conhecimentos humanos.
Incluindo o estudo de análise estatística e matemática, e os “elementos e agentes
essenciais da Ciência Agrícola e sua classificação”, contaria também com uma análise
especial da agricultura no Brasil e as “condições de sua emancipação e progresso”.
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Segunda, terceira e quarta séries respectivamente tratariam do estudo do solo, do clima
e da planta. Desta maneira, a 2ª série, focou o estudo e classificação do solo, com
relação à vegetação e à agricultura, seu papel e funções. O programa ainda contava com
estudos sobre solo vegetal, húmus, além de seus caracteres aparentes, químicos e
geométricos. Esta série se encerrava com estudos físicos, geográficos e topográficos,
com observações práticas e estudo das suas Leis gerais.
A terceira série – Atmosfera – subdividia-se no estudo da Atmosfera (Estudo geral.
Ação e funções sobre o reino vegetal. Explicação dos principais fenômenos que
importam a Agricultura. Meteorologia agrícola. Ação da umidade, dos ventos, da
eletricidade e outros agentes meteorológicos. Provérbios. Instrumentos meteorológicos
indispensáveis ao agricultor), Agentes cosmológicos (Luz, calor. Lua. Discussão de sua
influência sobre os fenômenos vegetais. Agentes telúricos secundários), e Climatologia
(Estações. Noções gerais sobre sua origem. Leis. Influência sobre o reino vegetal.
Climas locais. Causas de modificações pela ação do homem. Irregularidades. Secas. Sua
origem e causas no Brasil. Bibliografias).
A quarta série do curso era iniciada com noções recapitulativas de Fisiologia e
classificação vegetal. Em seguida se discutiam seus modos de reprodução, semente,
condições de evolução, degeneração e conservação. Sua influência sobre a planta e a
escolha da semente fechavam esta primeira parte. Depois seriam estudadas a
classificação geral, distribuição geográfica e climatológica das plantas alimentícias,
medicinais e industriais. Esta série se encerrava com o estudo das regras e preceitos
gerais da plantação, épocas, semeadores, sementeiras e o processo de transplantação.
A quinta e última série definia como conteúdos: Cultura em geral. Tratamento e
conservação das plantas. Moléstias. Causas. Tratamento. Pragas. Melhoramento das
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espécies. Plantas empobrecedoras e as plantas enriquecedoras. Método das culturas
alternadas. Podas. Divisão e classificação dos diversos ramos de cultura.
No decorrer da década de 1880, os conteúdos do quarto ano foram sendo definidos, de
modo que em 1884 ele já se encontrava estabelecido em linhas que seriam adotadas até
o fechamento da Escola. Destarte, era o seguinte o programa da cadeira de Agricultura
para o primeiro semestre:

I.
II.
III.

I.
II.
III.

Parte teórica
Fitotecnia – Praticultura – Frugielegia – Cultura das plantas industriais –
oleaginosas, tintureiras, têxteis do Brasil.
Arboricultura – Silvicultura e Horticultura.
Economia rural – Noções essenciais de economia geral – agente e instrumentos
gerais da produção, terra, trabalho e capital – produção, consumo, riqueza –
iniciativa – associação – sistemas, métodos, planos e processos ou operações de
cultura. – princípios econômicos aplicáveis aos custos de produção – permuta –
compra – venda – preço – utilidade – valor – preços correntes – monopólio.
Parte prática
Confecção e conservação da pastagens e ferregiães.
Cultura das plantas alimentares e hortícolas. Lavouras e operações especiais destas
culturas. Culturas dos cereais.
Derrubadas de madeiras próprias para construções rurais de toda a natureza.

O segundo semestre do quarto ano, por sua vez estabelecia o seguinte programa:
I.

II.

III.

Parte teórica
Economia rural – Afolhamento. – estudo econômico e comparado das culturas do
país – causas que impedem ou retardam os progressos agrícolas – estudo
econômico dos engenhos centrais – custeio e conservação das propriedades rurais –
caminhos vicinais – contratos – renda, valor, posse e gozo da propriedade – fundo
industrial e cabedal científico do empreendedor – escolha de um domínio a
explorar, levando em consideração o estado físico, natural, político, administrativo,
econômico e industrial do país – aquisição ou locação da propriedade rural:
diversos sistemas de cultura digo, de explorá-la. Capital de exploração – auxiliares
de serviço agrícola – custo da mão de obra – estudo econômico das máquinas e
instrumentos agrícolas – objetos que formam o capital fixo de exploração e
rodante.
Economia rural – Gado de renda e de trabalho – quantidade de gado que uma dada
propriedade exige e comporta – Alíquota das plantas forraginosas – seu valor na
alimentação do gado de sotta e de estábulo – Consumo e produção do estrume
animal.
Noções de legislação agrária e florestal – Custo, valor, medida, liberdade –
cooperação do trabalho – trabalho livre e escravo – renda da terra – questões sobre
terrenos de marinha – limites das fazendas – Direito de propriedade – cauções e
hipotecas. Privilégios – águas, mineração – entradas reais e vicinais – Contratos –
aforamentos – juros – impostos – tarifas – depredações e incêndios nas plantações
– Benfeitorias – Roubo de animais L. Distinção legal dos bens rurais. – Direitos
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que derivam da propriedade – expropriação por servidão ou causa de utilidade
pública – Atribuição, competência e maneira de proceder em matéria rural, em caso
particular. Competência administrativa, civil, penal, etc. Citações, embargo,
penhora.

I.
II.
III.

Parte prática
Preparação dos terrenos com os instrumentos aperfeiçoados para a cultura das
plantas econômicas do Brasil.
Cultura da cana de açúcar e suas diversas variedades – do fumo idem – do algodão
idem – do cacau idem –do café idem.
Escriturações e contabilidade agrícola por partidos simples, mistas e dobradas.
Balanços – Livros de letras a pagar, a vencer e a receber. Outros livros
indispensáveis ao proprietário rural.

Da leitura dos programas junto às teses podemos afirmar que a Escola Agrícola se
inscreve num processo de mudança paradigmática (Kuhn, 1978) no campo da
Agronomia. Segundo Velho & Velho (1997, p.209-216), somente após 1840, com a
publicação da obra de Liebig foi organizado um conjunto de bases teóricometodológicas para conjugar as relações entre a planta e suas partes, o ar e o solo46. Tal
organização da cadeira denota um ensino afinado às novas práticas científicas junto à
agricultura.
O currículo implementado pela instituição se mostra afinado não só à trajetória da
Agronomia na Europa, mas principalmente no Brasil. Tratando da criação do MACOP e
dos Imperiais Institutos de Agricultura no começo da segunda metade do século XIX,
Domingues indica como um dos objetivos destes institutos, especialmente do
fluminense, além da criação de escolas agrícolas para preparar a futura geração de
lavradores, a criação de um corpo de engenheiros especialistas em hidráulica e
drenagem (Domingues, 1995, p.206). Somente o Imperial Instituto da Bahia logrou
êxito na formação de profissionais com este perfil, por meio de sua escola em São Bento
das Lages.

46

Cf. ROMEIRO, A. R. Ciência e tecnologia na Agricultura: algumas lições da história, 1987, p59-95.
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Na cadeira de Engenharia da IEAB, correspondente à quarta, o conteúdo do terceiro ano
envolvia o estudo de “Trabalhos hidráulicos com aplicação especial à agricultura”,
“Regime de rios”, “Construção de pontes de pedra e de madeira, ferro e mistas”.
Incluía-se ainda, no segundo semestre do 3º ano, o ensino de Estradas comuns,
“Construções rurais, casas e cidades agrícolas” e organização de orçamento. Na cadeira
de Engenharia em São Bento das Lages se ministrava ainda o ensino de matemáticas
superiores, mais especificamente o ensino de Geometria Analítica, Álgebra Superior e
Cálculo Infinitesimal para os alunos do segundo ano47.
Domingues aponta a segunda metade do século XIX como um período de introdução de
novas práticas científicas para a agricultura, com a abertura de novos campos de
pesquisa no país e secundarizando a botânica. (1995, p.201). SAIN, MACOP e IIFA
seriam as agências responsáveis pela implantação deste processo, e entre os “agentes
das descontinuidades” destaca Frederico Leopoldo Cezar Burlamaqui, diretor do Museu
Nacional desde 1847, secretário do IIFA, que distintamente dos administradores
anteriores das instituições oficiais como o Jardim Botânico ou o Museu Nacional, era
engenheiro formado na Academia Militar do Rio de Janeiro, onde se doutorou em 1829.

47

Na 2ª Sessão extraordinária da Congregação (19/10/1877), quando foi aprovada a divisão da
organização da 4 ª cadeira, o ensino de agricultura e economia antes sob sua jurisdição ganhou uma
cadeira própria, e a cadeira de engenharia passaria a dedicar-se exclusivamente ao ensino de matemáticas
superiores, engenharia e mecânica. Nesta oportunidade os professores afirmam a importância destes
conteúdos: “(…)a relação íntima, a concatenação em que se prendem todos os ramos das matemáticas
puras, mistas e aplicadas, assim o exige imperiosamente, e por mais elementar e praticamente que sejam
ensinadas as matérias das últimas partes, não podem, de modo algum, dispensar o conhecimento
elementar, ao menos, da descritiva e da analítica, porque a mecânica teórica e aplicada, desde do princípio
até o fim, incessantemente depende, em particular, da 2ª daquelas ciências, a qual por sua vez é
estreitamente ligada a 1ª, dependendo, por conseqüência, de todas estas a hidráulica, em todos os seus
ramos ou aplicações, ciência que não dá um passo sem ser seguida pela mecânica.
E cumpre notar que, muito propositalmente já facilitamos, tanto quanto é possível e razoável, emitindo
elementos de cálculo infinitesimal, aliás, utillíssimos e necessários, mormente querendo dar mais
desenvolvimento aos ramos de ciências compreendidas nas últimas partes da nova cadeira; omissão
aquela que não deixa de contrariar uma aspiração que será realidade em pouco tempo, como estamos
convencidos; mas que hoje, infelizmente é verdade, se opõem a nossa educação científica, em começo
ainda, o estado espectante da sociedade brasílica, e, mais que tudo, essa arraigada rotina que nos traz
presos ao atraso, qual ao monte Cáucaso fora encadeado Prometeu.”
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Assim, sua formação não se prendia às ciências naturais como os de formação coimbrã.
48

.

O processo de criação e implantação desta escola de agricultura na Bahia expressou
uma nova etapa da agricultura científica no país, inscrita nos processos de
institucionalização das ciências no país na década de 1870. Por meio da IEAB, temos
um esforço de formação de um agente identificado com um corpo de conhecimentos e
práticas científicas sistematizado em um único curso e um único profissional: o
engenheiro agrônomo. Este processo de criação de escolas de agricultura, caracterizado
por Oliver (2005), tem no Brasil seu começo na Vila de São Francisco do Conde.

A IEAB e outras instituições

A plena compreensão da contribuição dos diplomados na IEAB na produção agrícola e
zootécnica baiana exigiria um trabalho que extrapola as possibilidades desta dissertação.
Entretanto, foi possível identificar uma presença junto a espaços para a prática científica
que até então eram ignorados pela bibliografia.
Se na EAB inicialmente foram estrangeiros que vieram liderar o processo de
implantação das áreas científicas, a exemplo de outras instituições, na IEAB destaca-se
a participação de ex-alunos e depois professores da EAB ainda na fase imperial. A
presença de Gustavo Dutra e José Nuno de Barros Pereira, Enedino José de Santana,
Candido Augusto Ribeiro, Alexandrino José de Santana no quadro docente contraria a
afirmação de Tourinho de que apenas dois estudantes se tornaram professores na

48

Entre os compêndios adotados pela 7ª Cadeira, cabe destacar a presença de livros de Burlamaqui como
Manual da cultura e preparação do fumo e Manual da Cultura, colheita e preparação do algodão.
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medida em que estes totalizam um percentual de endogenia de cerca de 35% (18771904).
Estabelecer o grau de endogenia de uma instituição de ensino superior é relevante para
sabermos a inserção de seus quadros no campo científico. Mas a constância do corpo
docente possibilita pela manutenção de professores dotados de características escolares
e sociais cada vez mais constantes e homogêneas, a reprodução e perpetuação de um
dado habitus.
A inserção dos diplomados da EAB, ainda sob a jurisdição do IIBA, pode ser verificada
quando da criação e organização da Secretaria de Agricultura da Bahia, em 1896, não
só pela presença do professor Arlindo Fragoso, seu primeiro titular, mas de vários
egressos da EAB trabalhando nos seus órgãos.
Na primeira fase da Secretaria de Agricultura participaram os seguintes diplomados da
EAB: José Barbosa de Souza (turma de 1892), Justino Antinas Sento Sé (1893),
Joaquim de Vasconcellos Bahiana (primeira turma, 1880), Flaviano Amado de Souza
(1895), Luiz de Oliveira Mendes Filho (1893), Joaquim Francisco Gonçalves Júnior
(1886), Arthur César Navarro (1889), José Maria Barroso de Souza (1885), Cândido
Garcez (1890), Manoel Accioli Ferreira (1892), José Alves Abreu (1892), Manoel
Augusto Matta dos Santos (1896), Durval M. da Silva Pinto (1891), Pedro Lefundes
Deiró (1883), Luis Zuanny (1886), Felix Castelo Branco Machado (1898) 49.
Uma outra dimensão de atuação dos engenheiros agrônomos foi sua inserção no
mercado de trabalho como engenheiros civis. Tendo diplomados 64 profissionais até a
proclamação da República em 1889, dezesseis destes, de acordo com a própria
Tourinho se dedicavam a atividades de agrimensura e trabalhos de engenharia
(Tourinho, p.165).
49

PEREIRA, G. A. “Secretaria da Agricultura e sua organização em 1896” In: BAHIA, Boletim. N.10-12.
Outubro a Dezembro de 1925. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1927.
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As relações entre a engenharia agronômica e a engenharia civil na Bahia dizem respeito
principalmente a suas faces institucionais, a Escola Agrícola e a Escola Politécnica da
Bahia. Em 05 de julho de 1896, o Instituto Politécnico que daria origem à Escola
Politécnica é fundado na Sala do Secretário da Agricultura. Neste momento, junto a
Arlindo Fragoso encontram-se membros de famílias que ou participaram da criação do
Imperial Instituto, como os Pires de Carvalho e Albuquerque, ou que diplomavam seus
filhos na instituição de ensino agrícola.
Da família Maia Bitencourt, por exemplo, Alexandre Freire Maia Bitencourt, diplomouse pela IEAB enquanto Augusto Maia Bitencourt cria a Politécnica. Salvador Pires de
Carvalho e Aragão estava na criação da Politécnica, enquanto que na IEAB formaramse, Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, Emilio Antonio Pires de
Carvalho e Albuquerque, José Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque e Francisco
Antonio Pires de Carvalho e Albuquerque. Por fim da família Lopes da Silva Lima
temos Francisco Lopes da Silva Lima ao lado de Fragoso, enquanto se tornaram
engenheiros agrônomos Antonio Lopes da Silva Lima, Augusto Lopes da Silva Lima e
Joaquim Lopes da Silva Lima.
Havia inclusive outros engenheiros da EAB presentes na solenidade de criação do
Instituto Politécnico como Pedro Jaime David (turma de 1883), José Batista Pereira
Marques (turma de 1887), Artur Cantolino (turma de 1891), Pedro Deiró (turma de
1883), Joaquim Bahiana (da primeira turma, 1880), que assinaram a ata da sessão
solene da instalação (Guimarães, 1972, p.8-9).
Estes resultados em alguma medida confirmam o trabalho de Baiardi (2001), segundo o
qual a relevância do IIBA também deve “ser medida pelo ambiente científico cultural
que criou, o qual foi fundamental para que, mais à frente, surgissem na Bahia
instituições de pesquisa por produto visando o apoio à economia agro-exportadora.
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Dentre estas as mais conhecidas foram o Instituto de Cacau da Bahia, ICB, e o Instituto
Baiano de Fumo, o IBF”. A Escola Politécnica da Bahia e a Secretaria de Agricultura da
Bahia também podem figurar nesta lista, porque são espaços institucionais onde houve
prática científica que contaram com a participação, e mesmo o protagonismo, de
formados na Escola Agrícola de São Bento das Lages ainda no Império.

Imperial Escola Agrícola: um balanço

A historiografia brasileira das ciências, desde a década de 1980, partindo de novas
fontes, objetos e abordagens sobre a ciência, tem aberto a possibilidade de historiar as
ciências como objeto de investigação tal como ela foi ou vem sendo praticada numa
certa região, despindo-se de concepções apriorísticas para investigar o que significava
ciência na época, considerando suas relações com o desenvolvimento regional (DIAS,
SANTANA, 1999). Assim, nossa concepção de ciência pode ser resumida “como uma
prática de produção de conhecimento e aplicação de resultados que se estabelece através
de indivíduos que o realizam, como sínteses de suas tradições formadoras, com
características locais, em determinados meios sociais” (Dantes, 1996).
Da leitura das foi possível identificar como conceitos-chave dos engenheiros agrônomos
“progresso”, “melhoramento”, “evolução”, “adiantamento”, “civilização”, “divisão do
trabalho”, e “ciência”, “observação”, “experimento”, constituindo-se na base de um
repertório conceitual socializado, internalizado e partilhado pelos egressos desta
instituição, um estilo de predisposição para percepção e ação com base na formação
científica adquirida por meio da ação pedagógica introjetada na instituição de ensino
superior, i.e., seu habitus (Bourdieu, 1983; 2004).
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Que nos dizem as teses da IEAB sobre as práticas e representações dos seus estudantes?
É possível estabelecer alguma espécie de conjunto de valores, práticas e métodos
socialmente apreendidos e reproduzidos por estes novos agentes?
Além de nossa pesquisa, apenas um trabalho utilizou as teses da Escola Agrícola como
fontes primárias – a já citada dissertação de Antonieta Tourinho, O Imperial Instituto
Bahiano de Agricultura (1982). Tourinho usa o conceito de “ideologia tecnocrata” para
denominar a plataforma de reivindicações comuns feitas pelos egressos da Escola de
São Bento das Lages, tendo como principais pontos: a defesa da conscientização da
agricultura como principal atividade econômica do país; a valorização da profissão de
agrônomo; a crítica ao “bacharelismo”; a educação da elite da economia açucareira e da
instrução agrícola para a formação de uma mão-de-obra mais especializada, de nível
científico e outra de nível de operários (Tourinho, 1982, p.175).
Seriam apresentados pontos de vista em relação aos problemas da economia baiana
como a rotina, a falta de braços e capitais, a ignorância e conservadorismo dos
lavradores e a necessidade de instrução agrícola (Tourinho, idem, p.174). As teses são a
marca de uma geração formada no meio acadêmico, que mantém um distanciamento
crítico da realidade e tenta exorcizar os fantasmas da exploração colonial, escritas numa
conjuntura de Abolição da Escravatura e Proclamação da República (ibidem).
As características apontadas por Tourinho são confirmadas pela leitura das teses, mas
também podemos afirmar através da leitura das monografias dos “agronomandos” da
Bahia que sua produção é pautada pela atividade agrícola regional, o trabalho em
laboratório, a diversificação agrícola, a defesa da organização do ensino agronômico em
três graus sucessivos, para não falar de serem os primeiros a desenvolver a química
agrícola como disciplina no ensino superior no país. Eles demonstram capacidade de
articular interpretações e propostas de intervenção próprias para a agricultura.
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Conclui que estas teses pouco influem para a transformação da lavoura açucareira. Do
“germe de todo o ensino agrícola da Bahia”, pouca contribuição para a agricultura e
mesmo para a Escola, pois localiza apenas dois estudantes como futuros professores
(Tourinho, idem, p.165). Nem se desenvolve uma tecnologia mais avançada nem há
uma multiplicação de mão-de-obra especializada.
Nosso trabalho, contudo, identificou na criação da Escola Agrícola, além da prioridade
na diplomação de engenheiros agrônomos, a implantação de novas formas de produção,
organização e difusão da atividade científica junto à agricultura. A IEAB foi uma
instituição científica integrada ao movimento científico da época, e particularmente ao
processo de reformulação que a engenharia passava no Brasil.
Em vez de uma ideologia tecnocrática (Tourinho, idem, p.175), mais preciso seria falar
que os diplomados nesta primeira fase da EAB partilhavam uma ideologia cientificista,
haja vista que das teses emerge um entendimento comum de que as ciências permitem
conhecer as coisas da natureza e do homem tal como são, resolvendo todos os
problemas da humanidade, especialmente no que diz respeito a sua capacidade como
homens de ciência para responder às questões agrícolas no Brasil.
Os estudantes da Escola comungavam de uma ideologia cientificista, isto é, na medida
em que produziam e reproduziam uma forma de pensamento orientada para a
reprodução da ordem estabelecida que tem como elemento nucleador e legitimador as
ciências50, desenvolveram um conjunto orgânico, articulado e estruturado de valores,
representações, idéias e orientações cognitivas, internamente unificado por uma
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A base para nossas formulações em torno do conceito de ideologia partem de Karl Marx, que a definiu
pela primeira vez nos seus escritos de juventude, mais notadamente A ideologia alemã (1846),
designando as formas especulativas, idealistas e metafísicas da consciência social. Segundo Lowy,
posteriormente Marx daria um emprego mais amplo ao conceito, designando por meio dele “as formas
jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em suma, as formas ideológicas sob as quais os
homens tomam consciência deste conflito e o levam até o fim” (Marx apud Lowy, 1987, p.96).
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perspectiva determinada, por um certo ponto de vista socialmente condicionado (Löwy,
1987, p.12-13).
Seu repertório comum de proposições para a ação também envolve conhecimentos de
economia política, notadamente a gestão da propriedade agrícola, junto à engenharia e
química agrícola. O conhecimento agronômico com a Escola Agrícola da Bahia marca
um momento de inflexão, com a quantificação e estabelecimento de procedimentos de
pesquisa visando a partir da observação e do experimento controlado formular teorias
gerais, constituindo-se assim um novo quadro das relações entre ciência e agricultura no
país.
Estes serão os elementos nucleadores deste campo científico em construção que é a
agronomia, tendo seu eixo discursivo lastreado em espargir a luz da ciência, com os
engenheiros agrônomos como os principais protagonistas da difusão dos métodos
racionais e civilizados no campo. Civilizar é agricultar, civilizar é instruir, e o agente da
elevação de ambas as atividades é o engenheiro agrônomo.
São Francisco do Conde abrigou a primeira escola de formação dos primeiros
engenheiros agrônomos brasileiros, mas, além disso, integrou um momento de
descontinuidade nas relações entre agricultura e ciências no país.
O debate sobre o esgotamento do solo e a necessidade do uso de fertilizantes,
aumentando o apelo às ciências que diziam respeito a tais problemáticas agrícolas,
como a química agrícola ou a fisiologia vegetal encontram na Imperial Escola Agrícola
da Bahia um espaço para o seu desenvolvimento.
Mas este profissional, ao mesmo tempo em que tem formação em ciências naturais,
extrapolará o seu âmbito e abarcará outros campos do conhecimento científico e práticas
também diferenciadas.
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A IEAB integrou as mudanças que se operavam nos paradigmas da ciência do solo no
país. Não foi apenas por meio das publicações do IIFA e do Museu Nacional, ou por
meio de cientistas estrangeiros (Domingues, 1995; Meloni, 1999). As propostas de
intervenção no solo dos egressos da IEAB eram abordadas a partir do ponto de vista da
química. Até o advento e consolidação da genética, no século XX, a química agrícola
era uma das principais ferramentas dos homens de ciência dedicados à agricultura
(Meloni, p.74).
Contudo, a despeito de desenvolver atividades conforme ao que se produzia na época no
país e fora dele, a IEAB foi alvo de sérias críticas tanto dos governos como das elites
agrárias. Acreditamos que a origem desta discrepância entre realizado e esperado, além
das limitações orçamentárias e conseqüentes dificuldades, encontra-se no choque de
distintas concepções sobre as novas práticas e representações científicas no mundo
agrário.
Os engenheiros agrônomos da Bahia almejavam estabelecer uma diferença entre as suas
práticas e representações sobre a agricultura, pois formadas a partir do conhecimento
científico, frente às demais. Se de um lado esta postura de traçar uma oposição entre
políticos – em geral os bacharéis em direito - e homens de ação, foi comum às
profissões que se institucionalizaram ao final do XIX como a medicina e a engenharia.
Contudo, o surgimento da IEAB marca a profissionalização e especialização de uma
atividade em alguma medida de domínio público. A demarcação do monopólio do
discurso autorizado não pode ser explicada pela mimetização de rituais de outras
profissões, mas no engendramento de novos padrões, valores e procedimentos para a
agronomia no Brasil.
Estas novas formas de produção, organização e difusão do conhecimento agronômico
têm nas teses sua face mais significativa. Dos tratados agronômicos da primeira metade
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do século XIX que adotavam uma linguagem acessível a qualquer pessoa instruída, os
procedimentos indicados nas teses são direcionados ao especialista.

Nas teses há

descrições detalhadas das experiências, apresentando métodos, citações e referências a
trabalhos, inclusive estrangeiros, num formato semelhante às publicações da Estação
agronômica de Campinas, conforme descritos por Meloni (1999, p.109-110). Para este
autor, tratava-se de informações de difícil acesso para o agricultor, sendo esta uma das
razões das constantes críticas que seu primeiro diretor recebeu.
Neste sentido, ganham importância os encaminhamentos e escolhas não só das elites
locais, ou dos governos que estas integram e/ou disputam. O apelo à agronomia como
resposta aos desafios de seu contexto, e das doutrinas a serem adotadas dependeu não só
do impulso dado pelo governo central, ou mesmo do mesmo grupo social que esteve
todo o tempo analisado sob a direção da implantação do ensino agronômico na Bahia.
Inserir a institucionalização da profissão de engenheiro agrônomo, numa sociedade
organizada estruturalmente em classes sociais, é imprescindível, mas não suficiente para
compreendermos as opções desejadas e realizadas. Aqui o conceito de habitus revela
sua viabilidade, posto que repertório comum de propostas e condutas sedimentado nas
instituições de ensino superior não pode ser exclusivamente explicado pela extração
social, mas também por este conjunto de práticas e valores socializados nestes espaços.
É nesta tensão entre homens de ciência “agronômica”, Estado e elite que ocorre este
processo. Como a Escola de São Bento das Lages, uma instituição de marca
monárquica, irá se inserir na República, especialmente se tratando da última província a
reconhecer o movimento de 15 de novembro de 1889? Com a transferência do Instituto
Bahiano de Agricultura para o governo estadual, a agronomia adquire nova
configuração, passando de instituição privada a aparelho do Estado, agora como
Instituto Agrícola da Bahia, o IAB.
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CAPÍTULO II - O INSTITUTO AGRÍCOLA DA BAHIA:
ENSINO E PESQUISA OU ENSINO vs PESQUISA? (19051910)
Criada pelo Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA), a Escola Agrícola da
Bahia (EAB) formou cerca de 280 engenheiros agrônomos até ser fechada em 1904. A
EAB se torna o Instituto Agrícola da Bahia (IAB), sob jurisdição do governo estadual
(1905-1910). A mudança refletirá novas expectativas e planos para a instituição. O IAB
marcaria o fim do ensino superior, mas seus estatutos previam cursos para fazendeiros,
agricultores e criadores, e também para trabalhadores rurais, além de estação
agronômica e posto zootécnico.
Para dirigir o IAB é contratado o suíço Leo Zehntner, que após estudar culturas
tropicais em Java, aqui desenvolveria atividades principalmente em entomologia e
fitopatologia. Apesar do trabalho reconhecido seu contrato não é renovado, visto que
Zehntner rejeitava ostensivamente as atividades de ensino no IAB, desejando antes uma
estação experimental, devido ao que acreditamos ser um choque de projetos oriundos de
expectativas distintas.
O IAB marca a transição na Bahia entre um modelo de gestão em que a
institucionalização da agronomia era encampada pelas frações de classe dominante
agrária junto aos governos central e estadual, para a sua incorporação direta no seio do
aparelho de Estado. À frente deste novo episódio na institucionalização da agronomia
na Bahia continuou a elite açucareira do Recôncavo. Os Calmon que estiveram na
presidência da SAIN, e na diretoria dos Imperiais Institutos Bahiano e Fluminense de
Agricultura, tinham agora um de seus representantes à frente da Secretaria de
Agricultura da Bahia à época da estadualização da Escola.
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O período de funcionamento do Instituto Agrícola da Bahia é um dos mais
desconhecidos capítulos das relações entre ciência e agricultura no estado. Tourinho
apenas menciona a transformação da Escola Agrícola em Instituto Agrícola da Bahia. O
anuário elaborado pelo professor Sabino Fiúza, Escola Agrícola da Bahia, de 1934
contém pistas importantes sobre as atividades desenvolvidas em São Bento das Lages na
fase do Instituto.
Segundo Fiúza, a transformação da escola superior em Instituto Agrícola, instituindo
então cursos para instrução de fazendeiros, agricultores e criadores; e para trabalhadores
rurais punha a Bahia na contramão de sua própria história pioneira na agronomia,
“quando exatamente em outros pontos do país prosperavam escolas agrícolas nos
moldes da antiga escola de S. Bento das Lages” (Fiúza, 1934, p. 22).
O Governador encarregou Miguel Calmon para organizar o Instituto. Assim, foi
contratado na Europa o suíço Léo Zehntner para diretor do Instituto Agrícola, após uma
viagem de estudos de Miguel Calmon sobre culturas tropicais em Java, sendo também
contratados para auxiliares de Zehntner o químico C. E. Julio Lohman e o agrônomo
Edmund Schubert.
O novo diretor teria adaptado de pronto o lugar aos seus planos, formando campos de
cultura. Registraram-se apenas 14 matrículas, haja vista que “Zehntner dedicou-se,
inteiramente, ao estudo das culturas experimentais e outras, conseguiu cultivar grandes
áreas então abandonadas das terras da fazenda, chegando mesmo a obter colheitas
animadoras que eram encaminhadas aos mercados consumidores mais próximos”
(Fiúza, idem, p.23).
A história do IAB, pela leitura deste anuário, foi de Leo Zehntner à frente do novo
Instituto, que criticava o mau estado de conservação dos objetos zoológicos e botânicos
“entregues à poeira, umidade, insetos, roedores, etc.”, recomendando a substituição dos
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livros e estabelecia como seu desejo uma estação experimental, e não uma escola. O
poder e influência de Zehntner nos rumos da IAB teriam atingido tamanha dimensão
que ele emite um ultimato ao governo do Estado contra a atividade indigna, ou seja, os
cursos de agricultura:

[ou] o Governo instala em um prazo breve, por exemplo, até 1.º de abril de 1907, o
Instituto Agrícola, segundo os meus desejos, que desenvolverei, assegurando ao
mesmo tempo, a meu contento e de uma maneira absolutamente segura até ao fim
do meu contrato, os meios para a exploração, a 150:000$ contos de réis, mínimo,
por ano; ou então o Governo liquida este negócio no mais breve prazo, sobre a base
do meu contrato, restituindo-me a liberdade de ação e aos meus auxiliares
estrangeiros. (Fiúza, 1934, p.23-24, grifos do autor).

Limitando-se a esta fonte, a conclusão é de que o IAB se constituiu em rotundo fracasso
e da imposição da vontade do naturalista Zehntner. No capítulo seguinte do anuário
Fiúza argumenta que os motivos da decadência da instituição resultavam “sobretudo da
descrença, ou melhor da manifesta indisposição para o ensino, por parte do diretor L.
Zehntner, que insistia na permanência, pura e simples, de uma estação experimental”
(Fiúza, idem, p.27).
Teriam se imposto apenas as vontades do naturalista suíço? As diretrizes de Zehntner
foram implantadas unilateralmente, sem qualquer contraponto ou negociação com as
elites locais e do núcleo de profissionais constituído a partir da imperial Escola Agrícola
desde 1877? Qual era o sentido do projeto de Miguel Calmon, para o Instituto Agrícola?
Baiardi traça sobre a fase do IAB um panorama significativamente distinto do traçado
por Fiúza. O foco também recai sobre os profissionais estrangeiros. De acordo com este
autor, com o encerramento das atividades do IIBA o estado da Bahia assumiu
integralmente a instituição (Baiardi, 2001, p.80). A entrega do destino do IAB a
pesquisadores estrangeiros se inscreve no grande prestígio da ciência germânica até
1920, e chocando-se assim com Fiúza, define esta como fase áurea da instituição.
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Baiardi compreende o período de 1875 a 1911 como correspondente aos 36 anos de
maior atividade institucional, pois o IIBA produziu um acervo de conhecimentos
técnico-científicos, que contribuiu para a expansão e consolidação no Recôncavo
Baiano e adjacências das lavouras da cana-de-açúcar, fumo, café, algodão, e de
mandioca e outros tubérculos, raízes, fruteiras e legumes bem como de atividades de
produção animal, voltadas para o mercado interno (Baiardi, 2001, p.82).
Incorporando ao exame da história do IAB outros sujeitos históricos, além dos
profissionais estrangeiros, desempenham papel fundamental na implantação da
agronomia no Recôncavo baiano, i.e., incluindo o Estado, as elites e, particularmente, a
própria “comunidade” científica local, utilizaremos dois grupos básicos de fontes: os
decretos de criação do “Ensino Profissional Agrícola” e do “Instituto Agrícola da
Bahia”, as atas da Congregação da Escola Agrícola do IAB, e artigos relacionados
publicados no Boletim da Agricultura.

A Sociedade Baiana de Agricultura e o ruralismo brasileiro

A primeira década do século XX representou um momento de rearticulação das elites
agrárias do Estado. Em 1902 após o Primeiro Congresso Brasileiro do Açúcar, foi
criada em Salvador, a Sociedade Baiana de Agricultura (SBA), para “promover e
animar o progresso agrícola no Estado da Bahia, ocupando-se de tudo que se refere à
cultura do solo, à criação, às indústrias rurais, às águas e florestas e à agricultura em
geral” 51.

51

SBA, Correio Agrícola, 1924-1932.

93

A SBA reunia lavradores, criadores, e industriais rurais, e também “pessoas
notoriamente dedicadas à causa da agricultura”

52

. A SBA contava entre seus filiados

com membros de famílias que também se engajaram na criação do Imperial Instituto
Bahiano de Agricultura e, portanto, da Escola Agrícola da Bahia, como os Calmon du
Pin e Almeida, Costa Pinto, Araújo Pinho, Muniz Barreto, Sá Bittencourt, Tosta,
Tourinho, Argollo Ferrão entre outras 53.
A criação da SBA tem nesta continuidade a confirmação de uma articulação da elite do
Recôncavo baiano a partir da articulação entre ciência e agricultura. Mas representa
também pela sua filiação à Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), sua integração a
um movimento de articulação de frações da classe dominante de estados como Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco em disputa com São Paulo
sobre os rumos da agricultura brasileira, que Sônia Mendonça definiu como ruralismo
brasileiro (Mendonça, 1997).
Entre o fim da escravidão e 1930, o movimento ruralista brasileiro envolvia a
organização de aparelhos privados como a SNA, fundada em 1897 e suas afiliadas
estaduais, como a SBA, no sentido de incorporar suas demandas no aparelho de Estado.
SNA e SBA, desta forma, constituíam um conjunto de agências e agentes empenhados
na criação de canais específicos de organização, expressão e difusão de demandas
destes grupos, o que fez da recriação do Ministério da Agricultura uma questão
estratégica para estes segmentos da classe dominante brasileira.
Extinto o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas em 1892, no contexto
descentralizador da Primeira República, a SNA a partir de 1901, no Primeiro Congresso
Nacional de Agricultura, a principal organização que propõe sua reformulação como
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O art.1º dos Estatutos da Sociedade Baiana de Agricultura passaram a ser reproduzidos ao final das
edições a partir de 1929.
53
“Sócios da Sociedade Bahiana de Agricultura” em CORREIO AGRÍCOLA. Ano VI. N.11-12 –
Novembro e Dezembro, 1928, p.285-290.
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pasta própria. A instituição do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,
decretada em 1906, só é efetivamente implementada em 1909 54.
Evidenciando a capacidade de penetração da SNA na sociedade política, esta
mobilização foi exitosa pelo “trabalho de dois de seus ‘sócios-deputados’ – os usineiros
Ignácio Tosta (Bahia) e Christino Cruz (Maranhão) – no nível da Câmara dos
Deputados (SNA, 1906)” (Mendonça, 1997, p.55). O lobby liderado por Tosta é
sintomático, segundo Mendonça, na medida em que o presidente honorário da SNA foi
“secundado por representantes do Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco e Sergipe, em
luta pela afirmação institucional de um espaço burocrático próprio para a canalização de
demandas não cafeeiras” (Mendonça, idem, p.120).
Na Bahia, será o campo agronômico o mediador entre a implantação desta política por
meio de suas agências e agentes inscritos na Escola Agrícola do Instituto Agrícola, na
Secretaria de Agricultura e na Sociedade Baiana de Agricultura. A SBA se situa como
aparelho privado para construção e manutenção da hegemonia de uma fração de classe
baiana enquanto canal extrapartidário.
O Boletim da Secretaria de Agricultura franqueou espaço para textos de diretores da
SBA como o já citado Joaquim Ignácio Tosta, presidente da SBA. No artigo
“Manifesto: A Agricultura e o Governo do Estado” ao tempo em que elenca as
realizações do governo Severino Vieira, indica as principais expectativas da SBA com
relação ao futuro governador José Marcelino de Souza, “um dos seus mais distintos
diretores”, manifestando “esperanças que tão auspicioso acontecimento desperta no
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O Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas foi criado pelo Decreto n.º 1.067, de 28 de
julho de 1860, com o nome de Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas, e extinto por meio da Lei n.º 23, de 30 de outubro de 1891. Suas atribuições foram transferidas
ao Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, através do Decreto n.º 1.142, de 22 de novembro de
1892. Entre as quatro diretorias-gerais deste novo ministério, uma delas era a Diretoria-Geral da Indústria,
dividida por seu lado em duas seções. À primeira competiam os assuntos ligados à agricultura
(Capdeville, p.46). Para Capdeville, a história do Ministério da Agricultura no aparelho de Estado ílustra
o pouco prestígio das instituições e das idéias que se destinavam a promover o desenvolvimento da
exploração do solo ou de fomento e proteção da lavoura.
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coração da lavoura, e lembra, ao mesmo tempo, ao ilustrado governador eleito para o
quadriênio de 1904 a 1908, (…) a enorme responsabilidade que S. Ex. vai em breve
assumir, como agricultor que é, na época atual, em que a questão econômica força os
governos a cuidarem seriamente do problema agrícola e as classes produtoras,
beneficamente agitadas pela propaganda, movem-se na direção do cooperatismo
agrícola (…)”. (Tosta, 1904, p.3).
Indicando as deficiências da agricultura brasileira, um “mar morto” antes da realização
do Congresso Nacional de Agricultura da SNA em 1901, Tosta nos revela demandas e
soluções do movimento ruralista baiano. Antes deste evento:

Não se cogitava do cooperatismo agrícola; da agremiação dos agricultores, por
meio de associações rurais; da industrialização da lavoura, pela aplicação dos
princípios científicos, na cultura dos campos; da comercialização agrícola pela
maior aproximação entre os produtores e os consumidores, na venda dos produtos
do solo; da formação de escolas profissionais para a difusão do ensino prático nos
centros rurais; da organização de estações agronômicas e campos de experiência,
onde o agricultor aprenda aperfeiçoar a sua cultura – aumentando-lhes o
rendimento; da criação do crédito agrícola pessoal pela fundação de caixas ou
bancos rurais, por iniciativa dos próprios interessados (…); da constituição de
estações meteorológicas (…) da distribuição, em larga escala, de sementes e
plantas; (…) [grifo do autor].

Para Tosta em suma, “não se cogitava da sistematização de proteção à lavoura por um
departamento de agricultura central, estendendo, permanente e harmonicamente, a ação
governamental por todo o país”, resumindo as aspirações quanto à existência de um
órgão governamental que viabilizasse estas propostas, que seriam materializadas com a
criação do MAIC.
Este é efetivamente um momento privilegiado para apreender o desenvolvimento do
ruralismo num dos estados mais ativos, não só pela presença de sócios que integram
posição de destaque na diretoria da SNA e estão envolvidos em questões decisivas
como a própria criação do Ministério. Por outro lado, a análise lança uma perspectiva
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de capilarização do ruralismo. A Bahia já teria começado a seguir este rumo na gestão
anterior, de Severino dos Santos Vieira.
Primeiro sócio benemérito da SBA, em seu governo (1900-1904) se realizou o Comício
Agrícola Baiano. “Nesse comício discutiram-se as mais importantes questões agrícolas,
e dele saiu a Sociedade Baiana de Agricultura, que se ainda não é uma fortaleza
inexpugnável, é com certeza um posto avançado (…)” (idem, p.5). O governo Vieira
auxiliou a Sociedade Nacional de Agricultura também na realização, em Salvador, da
Conferência Açucareira, de modo que o movimento ruralista, por este prisma, adquire
mão dupla, da SNA para as afiliadas, mas também das afiliadas para a SBA.
No governo Severino Vieira é empossado na Secretaria de Agricultura um membro de
uma das mais prestigiosas famílias do estado, diretamente envolvida com a criação da
Sociedade de Agricultura, Comércio e Indústria da Bahia em 1832 e dos Imperiais
Institutos de Agricultura da Bahia e do Rio de Janeiro, Miguel Calmon du Pin e
Almeida (1879-1935) 55.
Precisamente é na sua gestão que o Boletim da Agricultura é criado
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. O Boletim da

Agricultura da Bahia organizava-se em quatro seções principais:

A primeira terá por fim principal mostrar ao agricultor ou industrial as leis e
decretos que se acha sujeito e, bem assim, manifestar o interesse que o
governo dedica aos seus negócios para melhor os dirigir e auxiliar.
Na segunda encontrarão notícias profundas e minuciosas de tudo quanto
houver feito de importante no estrangeiro e no país sobre o que afetar possa
à agricultura, indústria e comércio, e também, aí, cada um expandirá as suas
necessidades e situação.
Servirá a terceira para informar sucintamente sobre o que de mais
interessante haja para fomento da prosperidade baiana.
Pela quarta, enfim, poder-se-á ajuizar das nossas condições econômicas,
financeiras e climatológicas, e ter assim um critério para intervir o Governo mais
55

Deputado federal em três mandatos, fundador da Federação da Associações Comerciais do Brasil, vicepresidente da Liga de Defesa Nacional, integrante da Campanha Civilista, Ministro de Viação e Obras
Públicas (1907-1910), Senador (1927-1930), presidente da SNA (1921-1922), proprietário e usineiro
(Bahia, 1903; Poliano, 1945; Mendonça, 1998; Mendonça,1997).
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De agora em diante utilizaremos simplesmente Boletim, para nos referirmos a esta publicação da
secretaria de agricultura da Bahia.
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ou menos eficientemente em prol das classes ativas do Estado. (BAHIA.
“Programa” In: Boletim. 1903, p.1- 5).

Tosta ressalta ainda a distribuição de sementes, a criação do Campo Prático de
Viticultura de Juazeiro, o início do Serviço Meteorológico e a avocação da Escola
Agrícola da Bahia. O presidente da SBA almejava para Escola de São Bento das Lages
uma “organização mais prática, (...) anexando-se-lhe a Fazenda Modelo de Criação, a
Escola Correcional, uma estação agronômica e um gabinete de mineralogia, conforme a
conclusão 4ª do Comício Agrícola da Bahia.” (idem, p.7). Do ponto de vista da SBA,
aguardava-se que a obra do governo Severino Vieira fosse “continuada e aumentada
pelo novo governo”, e a permanência desta política foi garantida pela manutenção de
Miguel Calmon como titular da Secretaria.
Um resumo das atividades de Miguel Calmon foi publicado no próprio Boletim da
Agricultura por ocasião de sua nomeação para o Ministério da Viação e Obras Públicas,
do qual Severino Vieira fora titular 57.
Miguel Calmon é descrito como um homem de ação e como um homem de ciência, com
sua trajetória política intrincada a sua projeção intelectual. Calmon, após concluir o
curso de engenharia civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1900, integra-se
ao corpo docente da Escola Politécnica da Bahia na cadeira de geometria analítica e
cálculo diferencial e integral. Integrou diversas comissões do governo do estado, como
por exemplo, no exame do serviço de abastecimento de águas e a reconstrução do
Elevador Lacerda, até sua nomeação, em 26 de Setembro de 1902, como escolhido para
o cargo de Secretário de Agricultura, Indústria, Viação e Obras Públicas (BAHIA. Idem,
p.540).
De acordo com o Boletim, as principais ações de Miguel Calmon à frente da secretaria,
apesar das restrições orçamentárias centram-se na promoção da propaganda agrícola,
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distribuindo publicações aos agricultores do Estado e também textos na imprensa diária.
Outro foco foi a organização e divulgação de estatísticas sobre o Estado. O Boletim
começou a ser publicado em Maio de 1903 para coordenar os diversos dados
estatísticos, na área agrícola, bem como meteorológicos e referentes à mineração,
organizados por meio da criação do Serviço de Estatística Agrícola, realizado pelos
Delegados de Terras.
Calmon mantinha contatos científicos com o Imperador Guilherme II da Alemanha, e o
futuro diretor do IAB, Dr. Leo Zehntner. A Secretaria de Agricultura também realizou
intercâmbio com o IAC:
A distribuição de sementes e instruções a elas concernentes, o serviço de consultas,
os estudos de fitopatologia, que conseguia por intermédio do Instituto Agronômico
de Campinas e a publicação de Monografias agrícolas obtiveram bom e completo
êxito. (idem, p.541-542, grifo nosso).

O investimento na diversificação agrícola passou pela expansão do Campo de
Viticultura e instalação do serviço meteorológico do Estado, montando na capital uma
estação de primeira classe, em um edifício especialmente construído e outras de
segunda classe e estações pluviométricas. Em 1903, ano de lançamento do Boletim,
representou a Bahia no Congresso de Aplicações Industriais do Álcool (Rio de Janeiro)
por ocasião da Exposição Internacional de Aparelhos a Álcool.
Calmon desenvolveu uma política de incentivos à agricultura, através da concessão de
favores e prêmios aos plantadores de novas espécies como o henequen e para o
aproveitamento e beneficiamento das fibras e óleos, enviando o engenheiro agrônomo
Joaquim Bahiana para estudar maniçobais, encontrados em Jequié para estudos
comparativos com as variedades do Rio S. Francisco. Com iniciativas também na
geologia, com o estudo de quedas d’água e as cachoeiras para aproveitamento industrial,
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BAHIA,“Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida”. Boletim. Ano IV – Volume VIII – Dezembro de 1906
– Número VI, p.537-554.
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Calmon promoveu exposições agrícolas e organizou um museu “adquirindo para esse
fim as preciosas coleções do notável naturalista Antonio de Lacerda e Christovam
Barreto.” (idem, p.545).
Representante mais uma vez da Bahia, em 1905 na 2ª Conferência Açucareira, foi
escolhido para presidir uma comissão de delegados para estudar em Java, Egito e Cuba
processos e métodos de cultura da cana de açúcar. No retorno da viagem, criou o
Regulamento para as florestas do Estado e reuniu recursos para instalação do Instituto
Agrícola de São Bento das Lages, especialmente de campos de experiência, e da Escola
Agrícola Educadora para os alunos da ex-Colônia Correcional.
Ao lado de obras públicas como a inauguração da ponte do Rio Paraguaçu, e captação
de recursos para o porto da capital, e da colaboração com comissões científicas, destacase convite ao geólogo norte-americano Orville Derby para estudo dos terrenos
diamantinos do Alto Paraguaçu, Salobro e Morro do Chapéu e das minas existentes.
Dessa forma, quando é nomeado para o Ministério de Viação e Obras Públicas, em 15
de novembro de 1906, aos vinte e sete anos contava com significativa experiência à
frente da ação pública na área agrícola, a partir de um apelo e uma compreensão
determinada sobre as ciências.
Logo, a SBA apresenta em seu conjunto de práticas e representações em torno do
mundo rural, integração ao ruralismo conforme descrito por Mendonça. Junto aos
Decretos de criação do Instituto Agrícola da Bahia e do ensino profissional agrícola do
Estado, mais a criação do Boletim da Secretaria, institucionaliza-se um conjunto de
diretrizes que seriam posteriormente implementadas pelo MAIC e pela SNA, elevando a
agronomia como campo científico a partir de novo patamar. A agronomia como campo
científico na Bahia cada vez mais extrapola o sistema de ensino e passa a incorporar
periódicos científicos “que, pela seleção de critérios dominantes, consagram produções
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conformes aos princípios da ciência oficial, oferecendo, assim, continuamente, o
exemplo do que merece o nome de ciência”. (Bourdieu, 2004, p.137-138).
Segundo Mendonça, a “modernização agrícola” encampada pelo movimento ruralista
através da SNA tinha na assistência técnica, distribuição de implementos e propaganda,
e destacadamente na consagração do conhecimento agronômico e difusão do ensino
profissional agrícola, suas propostas
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. Justamente por meio do Decreto nº. 291A

(1905), o então Secretário Miguel Calmon apresentou, sob o título de “Ensino
Profissional Agrícola”, uma política não só para o ensino, mas uma proposta de criação
de uma rede institucional de pesquisa e vulgarização dos conhecimentos agronômicos
que tinha no Instituto Agrícola da Bahia a principal agência da Secretaria de
Agricultura.

O Instituto Agrícola da Bahia: ensino, investigação e vulgarização do
conhecimento agronômico
Com o fechamento da pioneira Escola Agrícola da Bahia em fins de 1904, a instituição
foi assumida pelo governo do estado, demarcando um processo qualitativamente novo.
Se anteriormente a EAB era mantida pelo governo estadual, federal e pelo Instituto
Bahiano de Agricultura, a sua gestão entre 1905 e 1910 seria da Secretaria de
Agricultura do governo do Estado. Dois instrumentos legais consolidariam esta
transição. O Decreto 291A, de criação do “Ensino Profissional Agrícola”, organizando o
Instituto Agrícola da Bahia; e o Decreto 292A, que aprovava o regulamento do mesmo
instituto.
O Decreto 291A, de 17 de fevereiro de 1905, criou o “ensino profissional agrícola no
Estado, sob a superior direção do Secretário de Agricultura, Viação, Indústria e Obras
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Uma exposição minuciosa das diretrizes do movimento ruralista institucionalizadas pelo MAIC está no
capítulo “A política de Ceres” em Mendonça, 1997, p.137-175.
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Públicas, organiza o Instituto Agrícola do Estado e dá outras providências”. Sob a
denominação de “ensino profissional agrícola” este decreto traçou no seu artigo 2º uma
complexa política científica para a agricultura
a) Escolas Práticas de Agricultura, destinadas a formar agricultores e criadores,
capazes de explorar racionalmente e com o máximo de proveito econômico, por
conta própria ou administração, as propriedades ou estabelecimentos rurais;
b) Escolas Práticas Elementares de Agricultura, com o fim de preparar feitores e
trabalhadores, aptos para a execução racional dos serviços rurais;
c) Professores itinerantes, cuja função consiste em propagar os métodos racionais
de trabalho rural, nos centros agrícolas e pastoris do Estado, realizando para tal fim,
conferências e demonstrações in situ;
d) Estações ou laboratórios agronômicos, e postos zootécnicos, que têm por objeto
efetuar experiências e investigações acerca dos assuntos que sejam de interesse
imediato para a lavoura e criação na zona onde se acham situados, servindo, ao
mesmo tempo, de ilustrar os lavradores sobre os resultados dos estudos feitos;
e) Boletins e publicações, onde se consignem dados e observações, concernentes à
indústria agrícola e pecuária, e conselhos práticos acerca do modo de se haverem os
lavradores e criadores no exercício de seus vários misteres. (BAHIA. Boletim, 1905,
p.01-02).

A base inicial para o seu estabelecimento se daria a partir da fusão do Instituto Bahiano
de Agricultura (antigo IIBA), da Fazenda Modelo de Criação e da Colônia Agrícola
Educadora, reunidos no Instituto Agrícola da Bahia (Idem, artigo 3º) 59.
Enquanto que a escola imperial tinha o nítido papel de recuperar a lavoura do
recôncavo, o IAB teria o papel de “centro do ensino profissional agrícola, que irá sendo
difundido pelo Estado, na proporção das necessidades de suas várias zonas e na medida
dos recursos orçamentários” (Decreto 291A, Art.13). O governo do estado poderia ainda
subvencionar escolas de agricultura criadas pelos municípios ou particulares, desde que
seus programas fossem submetidos e aprovados pelo Secretário de Agricultura, ficando
sob imediata fiscalização do governo (Decreto 291A, Art.14).
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O professor da EAB e da Escola Politécnica da Bahia, Archimedes Guimarães fornece um minucioso
retrato do investimento em material para o IAB. De acordo com Guimarães, em 1908 “os laboratórios,
que constituem dependências da estação agronômica, já estão instalados em condições de poderem fazerse, com o maior rigor, análises de caráter agrícola e industrial, possuindo, igualmente, aparelhos para
estudos e pesquisas sobre entomologia agrícola e a destruição de plantas por animais ou por moléstias
criptogâmicas e outras” (Guimarães, 1937, p.06).
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O IAB marcaria o fim do ensino superior, estabelecendo como finalidades principais a
formação de agricultores e trabalhadores rurais, “despertando nos alunos a aptidão
industrial, mediante o trabalho metódico e racional”, e por outro lado o
desenvolvimento de estudos e investigações experimentais, servindo também de centro
de propaganda para divulgação de conhecimentos agronômicos e veterinários.
Uma das diretrizes fundamentais para o ensino agrícola, que seria estabelecida no IAB,
tem filiação direta ao modelo de ensino legado pela escola imperial, qual seja, a
formação de dirigentes e de mão de obra, ou nos próprios termos legais, no parágrafo
único do artigo 3º: “Neste Instituto será ministrado o ensino agrícola profissional, pelo
método intuitivo experimental, com o fim de preparar convenientemente agricultores,
criadores, feitores e trabalhadores rurais”.
Para a concretização de tais objetivos, o IAB contaria com uma escola de agricultura
para criadores e agricultores, formando-os para “explorar racionalmente e com o
máximo proveito econômico, por conta própria ou administração, as propriedades ou
estabelecimentos rurais” e uma escola elementar, a Colônia Agrícola Educadora, com o
fim de preparar trabalhadores aptos para “a execução racional dos serviços rurais”.
Assim, a despeito de não mais conferir o grau de engenheiro agrônomo, a polarização
do ensino entre dirigentes e executores é mantida neste formato institucional.
Se a preocupação com a formação de doutores, ou seja, engenheiros agrônomos, dá
lugar ao curso de agricultores e criadores e ao curso de feitores e trabalhadores rurais,
continua sendo a partir da posição social dos alunos que estes se inscrevem neste
ensino.
Na República como no Império, o ensino agrícola na Bahia se estrutura em torno de
dois pólos, i.e., formação de dirigentes e formação de mão-de-obra. Sua origem está na
Imperial Escola Agrícola da Bahia, e tem prosseguimento no IAB.
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Os alunos eram organizados também em internos e externos, pensionistas ou gratuitos
(Art. 11), desta vez estabelecendo o número máximo de cinco gratuitos (Art.207). Estas
eram vagas destinadas aos filhos de lavradores pobres. Os cursos confeririam diplomas
aos alunos60, em vez do originalmente proposto pelo governador antes do Decreto
(FIÚZA, 1934). Os alunos concluintes receberiam “um diploma de agricultor ou feitor,
conforme a classe a que pertencessem” (Art.12).
Os alunos eram mantidos sob rígido sistema de polícia, com as penalidades descritas no
capítulo XX (“Da polícia do estabelecimento e penalidades dos alunos”). Era
terminantemente vedado aos alunos fazer qualquer manifestação em contrário ao
regulamento. Não só “tumultos” eram proibidos como qualquer tipo de “reclamações
coletivas” (Art.163). Eram previstos seis graus de penalidades. Admoestação em
particular, repreensão em presença dos colegas, repreensão pública na presença de todos
os alunos e repreensão pública na presença de toda congregação, funcionários e
estudantes. As duas últimas punições previstas eram a expulsão temporária com perda
do ano e a expulsão definitiva. A rígida disciplina do IAB contou com um elemento
novo. Ao lado de cursos de música, eram previstos cursos de esgrima e ginástica, e a
prática dos exercícios militares era obrigatória 61.
Os exames dos alunos se dividiam também em teóricos e práticos, com os teóricos
divididos em exame escrito e exame oral, com um sistema de notas agora variando de 0
a 10 (aprovado de 02 a 09 e reprovado de 0 a 01). Eram considerados aprovados com
distinção aqueles obtivessem nota 10. Plenamente aqueles entre 6 e 9. Simplesmente
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Entre as atribuições do diretor cabia: “Proferir um discurso congratulatório, na solenidade da
distribuição dos diplomas aos alunos que tivessem concluído seus cursos.” (Decreto 292A, Art.46, 18).
61
Mendonça identifica nos exercícios militares um dos elementos de configuração do habitus dos
engenheiros agrônomos da ESAMV, visto que os rígidos princípios de disciplina, odem e hierarquia,
próprios do ethos militar integrariam a formação dos alunos da escola, mas este tema sequer seria
mencionado por quaisquer estudos (Mendonça, 1998, p.83-84). Não podemos deixar de assinalar que
Carlos Augusto Taunay advogava no currículo das fazendas-modelo por ele preconizadas, a realização de
exercícios militares junto a ginástica e música (Taunay, 2000).
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entre 2 e 5 e reprovado de 0 a 01. A média era obtida pela soma dos exames teóricos
com o prático.
A principal mudança, a partir do novo escopo do IAB, foi o enfoque no ensino prático,
devendo promover além do ensino das noções necessárias de agricultura e veterinária,
exercitando os alunos “em todos os misteres agrícolas”. Para consecução deste objetivo
seriam organizadas visitas e excursões a fazendas de criação, campos de cultura,
fábricas de açúcar entre outros estabelecimentos rurais, visando habilitar os alunos na
administração e demais ramos de exploração agrícola (Dec. 292A, Art.3º). O caráter
eminentemente prático se reflete no currículo significativamente simplificado, e com a
supressão da defesa de teses pelos alunos.
O curso da Escola Agrícola foi reduzido de quatro para três anos, com conseqüente
redução das disciplinas, especialmente no que diz respeito ao ensino de matemáticas
superiores, supressas, e das ciências naturais, reduzidas ao ensino de noções e
princípios. A distribuição das matérias era a seguinte:

1º ano – Aritmética, noções de geometria e trigonometria prática, de geografia e
história do Brasil, desenho linear. Noções de física, química, meteorologia e
ciências naturais. Rudimentos de agricultura e pecuária.
2º ano – Noções de química agrícola, agricultura geral, entomologia agrícola.
Higiene e criação dos animais domésticos; seu aproveitamento, leiteria, engorda,
etc. Noções sobre os inimigos e moléstias mais comuns entre os vegetais e animais,
meios preventivos e de tratamento; beneficiadores naturais da agricultura.
3º ano – Noções de fitotecnia, apicultura e sericicultura. Elementos de engenharia
rural; rega, fertilização e dessecamento das terras; máquinas úteis e ferramentas
necessárias numa exploração rural. Desenho aplicado aos aparelhos e construções
rurais, planos de jardins e culturas. Princípios de economia, legislação,
administração e contabilidade rural.

Por sua vez, o curso de trabalhadores rurais, igualmente de três anos, compreendia:
1º ano – Primeiras letras. Rudimentos de agricultura e pecuária.
2º ano – Língua portuguesa, noções de aritmética e geometria prática, de geografia
e história do Brasil. Rudimentos de ciências físicas e naturais. Noções de
agricultura geral, arboricultura e horticultura.
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3º ano – Noções de agricultura especial, apicultura e sericicultura. Lavra mecânica,
fertilização e rega do solo; noções de criação e higiene dos animais. Princípios de
contabilidade e economia rural. Noções de desenho e feitura de modelos. (Idem,
p.08-09).

Apesar da redução das matérias, os currículos mantêm uma clivagem entre execução e
concepção, ou nos próprios termos da lei do IAB, a divisão do ensino entre "direção
racional" e "execução racional", delimitando, social e simbolicamente, os lugares dos
segmentos dominantes e da massa da população rural, a partir da constituição de
capitais simbólicos distintos, apesar das disciplinas em comum. Conquanto as cadeiras
sejam as mesmas, no curso de “Criadores”, são “Noções” no que diz respeito às ciências
físicas e naturais, enquanto que “rudimentos”, na parte “aplicada” das matérias. No
curso de trabalhadores, ao contrário, estes terão “Noções” da parte “prática” e
“rudimentos” das ciências. Com as matérias distribuídas agora em quatro seções: a) 1ª
cadeira; b) 2ª e 3ª cadeiras; c) 4ª e 5ª cadeiras e d) 6ª e 7ª cadeiras, temos a química
novamente ocupando lugar central, e a 7ª cadeira volta a reunir a proposição original
dos Estatutos de 1875, reunindo as matérias que mais se constituíam como elemento
distintivo frente ao curso dos trabalhadores, i.e, Engenharia e Economia62, e na quarta
cadeira se reafirma outro marco distintivo da escola de São Bento das Lages, a química
agrícola.
O Capítulo III do Regulamento do Instituto (“Do modo de ensino”) define para as lições
práticas o dobro do tempo consumido na preleção, com aulas aos sábados. As aulas
deveriam centrar-se na observação, repetição, experiência. Os alunos deveriam “deduzir
por si das observações dos fatos as conseqüências naturais e lógicas”. Era recomendado
62

1ª cadeira – Primeiras letras e língua portuguesa. 2ª cadeira – Aritmética, geometria e trigonometria
prática. Geografia e história do Brasil. Desenho linear. 3ª cadeira – Ciências físicas e naturais.
Rudimentos de Agricultura e pecuária. 4ª cadeira – Química agrícola, agricultura geral, fitotecnia,
entomologia agrícola, apicultura e sericicultura. 5ª cadeira – Higiene e criação dos animais domésticos,
seu aproveitamento, leiteria, engorda, racionamento, etc. 6ª cadeira – Moléstias mais comuns entre os
animais e vegetais, meios de prevenção e tratamento; beneficiadores naturais da agricultura. A sétima
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o uso de ilustrações, comparações e estampas. Em vez do uso de ditados e compêndios,
o interesse dos alunos deveria ser despertado, especialmente, pelas experiências nos
laboratórios, museu e gabinetes sem prejuízo da prática obrigatória nos campos de
experiências e demonstração.
As exposições teóricas deveriam durar no máximo meia hora para o curso de
agricultores, enquanto que no curso de trabalhadores “a exposição teórica dura, no
máximo, 20 minutos”. (Art13, parágrafo único). De outro lado, os trabalhos de campo e
oficinas durariam ao menos três horas por dia. No total, cada aula do curso de
agricultores duraria uma hora e meia, enquanto que o curso de trabalhadores durava no
máximo uma hora. Ambas divididas em três tempos para exposição da matéria nova,
recapitulação da lição da véspera e demonstrações, respectivamente.
O ensino deveria ser ministrado pelos professores de modo a desenvolver aptidões nos
alunos para demonstrações, observações, deduções e experiências, através de “exemplos
simples e eloqüentes, comparações justas e oportunas, cálculos fáceis e exatos”,
limitando ao máximo a leitura das lições. Desta forma, cabia ao professor realizar “as
demonstrações e experiências, sempre que for possível, no laboratório, no museu, nos
gabinetes, no campo e em quaisquer outras instalações, sem prejuízo dos exercícios
clássicos da prática obrigatória, nos campos de experiência e demonstração” (Art.18).
Os campos de experiência e demonstração (Capítulo V) efetuariam especialmente:
a) Observações meteorológicas e estudos climatológicos;
b) Estudos acerca de solos e águas;
c) Estudo dos pastos espontâneos e das plantas cultivadas ou silvestres, que possam ter
aplicação agrícola ou industrial;
d) Cultivo comparado dos ditos vegetais e estudo experimental dos que sejam
adequados à região, pela melhor adaptação ao solo e clima e importância
econômica;
e) Estudos a respeito da escolha e seleção de sementes e seus efeitos;

cadeira era: “Engenharia rural, etc. Administração, contabilidade, legislação e economia rural. Desenho
aplicado às construções rurais, etc.” (Dec.292A, art. 7º, 7ª cadeira).
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f) Ensaios sobre as rotações e alternância de culturas, mais indicadas para aumentar a
produção e evitar o esgotamento do solo e a degeneração das espécies ou
variedades;
g) Estudos e experimentos, com relação ao enriquecimento do solo, em substâncias
nutritivas;
h) Exame das moléstias que atacam as plantas e estudo dos meios de preveni-las e
cura-las;
i) Estudos sobre animais e vegetais úteis, e os prejudiciais a agricultura, e maneira de
destruir uns e propagar os outros.

Os dados colhidos a partir das atividades indicadas acima deveriam ser organizados e
publicados em boletins, para distribuição gratuita ou publicados em jornal de grande
circulação. O IAB deveria ainda distribuir mudas e sementes colhidos da sua fazenda
anexa.
Integrando as atividades do IAB, além das mais diretamente ligadas aos dois cursos
ministrados, caberiam investigações de química e fisiologia vegetal e animal, ensaios
práticos de cultura e criação de animais, o estudo de moléstias de plantas e animais
domésticos, o desenvolvimento de indústrias relacionadas aos laticínios, açúcar, vinho e
álcool, além de repressão a fraudes no comércio de estrumes e sementes, estudos
meteorológicos e climatológicos e a realização de consultas, análises e experiências
junto aos agricultores.
Neste sentido o diretor e seus auxiliares profissionais especialmente contratados para
realização de atividades de pesquisa se configuram como a principal novidade
institucional que seria instalada em S. Bento das Lages até 1910. À ampliação do
escopo do IAB se seguiu uma ampliação das atividades realizadas, das
responsabilidades do seu quadro pessoal e das suas instalações. As atividades de
pesquisa ganham um espaço particular.
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Ensino e pesquisa ou ensino vs pesquisa?

A considerar apenas o Regulamento baixado pela Secretaria de Agricultura, as
atividades de ensino teriam sido bastante interligadas. O quadro de pessoal do Instituto,
inclusive os mais ligados a questões administrativas, tinham que integrar-se ao
andamento das atividades práticas pelos alunos. O Diretor, por exemplo, diversamente
dos seus antecessores na escola superior, tinha responsabilidades no movimento
científico da instituição. Além de assinar a documentação da escola e supervisão de seus
livros e do ensino, ao diretor cumpria emitir pareceres sobre assuntos a que fosse
consultado, realizar análises e experiências.
O perfil desejado era o de “um profissional de competência, provada por seus trabalhos
e estudos especiais de agronomia, feitos no país ou estrangeiro”. Além das funções
eminentemente burocráticas como dar execução aos regulamentos e regimentos do
governo do estado, e da congregação, são lhe conferidos poderes para convocá-la e
presidi-la, suspendendo, caso lhe convenha, qualquer de suas deliberações, sob imediata
comunicação ao Secretário de Agricultura.
O diretor também era responsável pela redação e publicação de memórias, monografias
e notícias sobre agronomia e trabalhos realizados no IAB, e pelo estabelecimento de
correspondência com instituições estrangeiras congêneres, com especial atenção a
permuta de publicações. Um relatório da direção deveria ser anualmente enviado à
secretaria de agricultura, dividido em três partes relativas à parte de ensino, ao
movimento econômico e a terceira “atinente à prática, sendo acompanhada do
inventário das aquisições feitas durante o ano, e das necessidades mais urgentes do
estabelecimento a seu cargo”.
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O Vice-Diretor, designado também pelo Secretário de Agricultura, também tinha de ser
professor. Esta função foi desempenhada pelo professor de História Natural João
Ladislau de Cerqueira Bião. Integravam o corpo do IAB um secretário, um químico, um
chefe de culturas e um zelador zootécnico como auxiliares diretos do diretor.
A simbiose entre atividades administrativas e de pesquisa também é ilustrada pelo
secretário do Instituto, por exemplo, que além das tarefas eminentemente burocráticas
cabia dirigir o serviço meteorológico do IAB, a partir de instruções do chefe do serviço
meteorológico e, obviamente, do diretor (Art.43). Ao secretário era atribuído também o
ensino da segunda cadeira (Art.130).
O químico do IAB era responsável pelos trabalhos práticos em química agrícola e
industrial, realizando os trabalhos técnicos de laboratório de uma parte, e dirigindo os
alunos do Instituto na prática dos trabalhos sob sua competência (Art. 131). O chefe de
culturas conduziria os trabalhos de cultura e exploração dos terrenos do Instituto
(Art.132 e 133). O zelador zootécnico se encarregaria das experiências com os animais,
devendo entre suas atribuições registrar em livro especial a genealogia e biografia de
cada animal individualmente.
Os professores, principais responsáveis pelo ensino, dividiam-se, hipoteticamente, em
três níveis: professores, adjuntos63 e conservadores, com os dois últimos fiscalizados
pelos primeiros. Cabia aos professores ainda enviar ao diretor e ao Secretário de
Agricultura “relatório para dar conta do movimento científico e econômico do Instituto”
(Art. 48, 6º).
O Decreto 292A reúne uma minuciosa descrição do processo de provimento do corpo
docente no seu capítulo XII. Além de “condições físicas e morais”, os candidatos
precisavam ter habilitação profissional comprovada “por diploma de qualquer
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estabelecimento agronômico ou científico”, no Brasil ou estrangeiro. O concurso previa
quatro etapas: defesa de tese, prova escrita, prova oral e prova prática.
A tese era um trabalho original impresso, organizado em uma dissertação “fundada em
experiências e observações práticas” do candidato, sobre assunto livremente escolhido
pelo candidato dentro das matérias da cadeira em concurso e proposições sobre as
matérias técnicas da respectiva cadeira. Além da organização da tese em dissertação e
proposições, também marca continuidade com a fase original da escola uma comissão
avaliadora composta por três professores, indicada pela congregação.
Os professores, sinteticamente, deveriam assistir às sessões da Congregação, apresentar
os programa das matérias e os pontos de exame de suas matérias, dirigir as aulas e suas
instalações correlatas, fiscalizando os serviço dos professores adjuntos e conservadores.
Junto às atividades eminentemente de sala de aula, cabia ainda aos professores auxiliar
o diretor na elaboração de trabalhos científicos e nas respostas a consultas dirigidas ao
Instituto por lavradores, aceitar comissões científicas e realizar conferências, conforme
determinações do diretor ou do Secretário de Agricultura (Capítulo X).
Em 1907, o quadro pessoal do IAB era composto por L. Zehntner como, diretor e João
Ladislau de Cerqueira Bião como vice-diretor e médico. Completava o corpo docente
do curso agronômico Victor Argollo Ferrão, J. Silvério Guimarães e João Silveira.
Completavam o quadro de funcionários: C.E. J. Lohmann, químico; E. Schubert,
agrônomo e zelador técnico; J. J. A. Bulcão, auxiliar agronômico; prof. Christino Neves,
da Colônia Agrícola Educadora, além dos funcionários administrativos e diaristas
(Fiúza, 1934; Bahia, 1936).
Os ex-alunos da EAB têm presença relevante na trajetória desta instituição. Serão estes
personagens que farão funcionar de 1907 a 1910 os cursos no IAB, e não Leo Zehntner
63
Conforme o artigo 57, aos adjuntos competia substituir os professores no magistério e nas demais funções
correspondentes, ou seja, dar lições, realizar conferências por determinação da Secretaria de Agricultura, cuidar dos
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que está em geral ausente ou em franca oposição às atividades de ensino agrícola.
Temos particularmente no IAB profissionais com vínculos com este locus. No corpo
docente apenas Argollo Ferrão não tinha vínculos com a escola original. João Silvério
Guimarães se formou em 1893. João Silveira em 1897. O professor e vice-diretor João
Ladislau de Cerqueira Bião foi professor da EAB de 1877 até 1930, ocupando diversas
vezes a diretoria, interina ou efetivamente. Zehntner encontra uma instituição que já
contava com uma história e com um grupo de agrônomos que partilham um conjunto de
práticas e representações plasmado naquele espaço. Portanto, Zehntner é contratado
para dirigir uma instituição integrada a um projeto de construção de hegemonia e
contra-hegemonia que não só contava com três décadas de atividade, mas com
personagens que participaram de sua implantação.
Nas reuniões da congregação da escola do IAB se mantinha uma tradição já
estabelecida na escola imperial, no sentido de que seu cotidiano se constituía da escolha
dos compêndios e instrumentos científicos a serem adquiridos, as emendas e alterações
dos estatutos e o julgamento das faltas e culpas dos alunos, antes sob o IIBA, agora
respondendo à secretaria de agricultura.
O trabalho com estas fontes reforçou a relevância de uma maior diversidade de fontes, e
destacam-se por trazer à tona a dimensão menos explorada pela literatura em torno do
Instituto Agrícola, seja Tourinho, Fiúza ou Baiardi: o prosseguimento do ensino em São
Bento das Lages.
Logo no ano imediato à contratação de Leo Zehntner, ou seja, em 1907, têm início
experimentalmente as aulas dos cursos de agricultores e criadores por um lado, e o de
feitores e trabalhadores rurais, de outro. Um mês após seu ultimato para que o governo
abandone a idéia de ensino no IAB, o Livro das Atas da Congregação da Escola
Agrícola registra que,
objetos, coleções, gabinetes e laboratórios a cargo da cadeira, etc.
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(…) o Dr. Governador do Estado Dr. José Marcelino de Souza, que foi saudado
pelo Dr. L. Zehntner, diretor do Instituto Agrícola, significando em eloqüente
discurso os sentimentos de aplausos de parte do pessoal docente, pelos relevantes
serviços prestados com a restauração do ensino agrícola, sob feições práticas e
modernas, salientando as dificuldades que foi preciso vencer (…).

As Atas da Congregação retratam o funcionamento de um curso preparatório para os
futuros alunos em 1907 e durante os anos de 1908 e 1909 houve o prosseguimento das
matrículas e dos cursos. Em 1910, sob a possibilidade de uma reforma no IAB, as
matrículas cessam no curso de agricultores e criadores. Os elogios de Zehntner não
significam um recuo de suas posições. As verbas que exigia de cento e cinqüenta contos
(150:000$000) não só foram obtidas como foram ampliadas para cento e oitenta contos
(180:000$000), conforme queixa do professor Argollo Ferrão, denunciando a existência
de recursos e a sua não disponibilização para aquisição de aparelhos científicos para sua
cadeira (Ata da Congregação da Escola Agrícola, 08 de março de 1910).
O Diretor do IAB só participará das reuniões no primeiro ano de funcionamento do
ensino no IAB. Em seguida, desde a sessão do dia 14 de maio de 1908 até sua
transformação em Escola Média Teórico-Prática de Agricultura, sob o Governo da
União, o vice-diretor Cerqueira Bião assumirá a presidência da Congregação, com total
ausência do naturalista suíço.
A Congregação, apesar de estatutariamente subordinada ao diretor64, não deixava de
fazer suas proposições, mesmo e principalmente se estas se chocavam com suas
expectativas, como se registra, por exemplo, na sessão de 23/02/1908, onde o diretor
comunica que “dirigiu ao Governo do Estado um ofício, opondo-se a algumas decisões
da Congregação, relativamente às matérias a ensinar no ano corrente, não tendo obtido
resposta”. No fim de 1908 é discutida a proposta do professor Silvério Guimarães de
“um plano de reforma, criando os três cursos: elementar ou do 1º grau; secundário,

64

Decreto 292A, Capítulo IX, artigos 45-47
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dando o título de Agrônomos, e do 3º grau, superior, feito na Escola Politécnica
conferindo então o título de Engenheiro” (Ata da Sessão da Congregação da Escola
Agrícola, 10/11/1908).
A resposta do Governo do Estado não tardou, diferentemente das solicitações de
contratação de novos docentes ou de materiais. Na sessão seguinte são reveladas as
“intenções do Governo” por um ofício do Diretor L. Zehntner, mais uma vez ausente:

Conforme as comunicações do Sr. Dr. Frederico Pontes, o Governo quer abolir os
dois cursos existentes, e fundi-los em um só, diminuindo um pouco o programa do
‘Curso de Agricultores e Criadores’ e ampliando o do ‘Curso de Feitores’. Se se
mostrar a necessidade de formar Engenheiros Agrônomos, serão organizados
cursos teóricos na Escola Politécnica da Bahia, seguidos de cursos práticos no
Instituto Agrícola, que terá uma Estação Experimental mais alargada e provida de
maior pessoal técnico(grifei).

Os professores Cerqueira Bião e João Silveira, que segundo as atas em geral se alinham
às posições do Diretor seriam mantidos. “Quanto aos Srs. Drs. Guimarães e Argollo”,
que eram os que mais contestavam a administração do ensino agrícola no IAB seriam
recolocados “provavelmente” na Escola Politécnica da Bahia. Tais propostas
dependiam, porém, do Congresso Estadual, que não as aprovou.
Quando Leo Zehntner assina contrato com a Secretaria de Agricultura da Bahia, em
meados de 1906, havia mais de um ano que estava traçado um amplo e detalhado plano
para a modernização da agricultura no estado, definindo em detalhe que atividades
seriam realizadas, sua organização e principalmente as finalidades pragmáticas da infraestrutura a cargo do diretor, professores e técnicos do IAB.
Ao ser nomeado pelo Governo da Bahia, em 8 de junho de 1906, obrigava-se a propor à
aprovação do Governo as modificações que se fizerem precisas ao desenvolvimento do
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ensino, mas não sua supressão, responsabilizando-se pela boa ordem, disciplina e
prosperidade do mesmo Instituto, como seu diretor 65.
O contrato conferiu a Zehntner a contratação e inteira responsabilidade sobre um
químico agrícola e um agrônomo. O governo da Bahia se comprometia a dar moradia e
serviço médico gratuito ao novo diretor e aos auxiliares e suas famílias, com as despesas
de viagem que os mesmos fizessem em excursões científicas ao interior do Estado, e “a
fornecer, dentro dos prazos devidos, de acordo com os recursos orçamentários, as
quantias necessárias aos serviços do Instituto, solicitadas pelo diretor”. De sua parte, ao
diretor competia “propor a aprovação do Governo ao regime interno do Instituto
Agrícola, as modificações no regulamento de vinte e três de fevereiro de mil novecentos
e cinco, e todas as providências que se fizerem precisas ao desenvolvimento do ensino”
[grifo nosso].
Ao mesmo tempo contratado para engajar-se num projeto de institucionalização da
agronomia com instruções bastante específicas, também detinha amplos poderes dentro
do IAB. Mas as atividades de ensino e pesquisa, muito ao contrário de se integrarem,
ocorreram à parte uma da outra. As atividades de pesquisa desenvolvidas nos
laboratórios não tiveram relação com as aulas da Escola Agrícola no IAB. Os alunos
não tinham acesso nem às instalações, nem aos resultados destes trabalhos. Nas atas da
Congregação, a presença dos estrangeiros é praticamente nula, inclusive com o próprio
diretor, Zehntner, só participando da Congregação no primeiro ano. Ainda conforme
Fiúza, citando depoimento do professor Candido Ribeiro, diretor da EAB entre de 1925
a 1931,
65

“Contrato celebrado entre o Governo do Estado e o Dr. Leo Zehntner para prestação de serviços
profissionais e técnicos no Instituto Agrícola” Estas e outras condições da contratação de Leo Zehntner
estão estabelecidas no Contrato que entre partes celebram como primeiro outorgante o Estado da Bahia,
representado pelo Exm. Sr. Dr. Aurelino de Araújo Leal, Secretário do Estado, e como segundo
outorgante o Dr. L. Zehntner, para prestação de serviços profissionais e técnicos in: Boletim, ANO IV –
Vol. VIII – setembro de 1906. N. III. Foram testemunhas Miguel Calmon du Pin e Almeida e o professor
do IAB, V. A. de Argollo Ferrão.

115

“(…) o ensino agronômico não mereceu nenhuma simpatia da parte do então diretor
do estabelecimento e tendo ele dado um notável desenvolvimento em trabalhos
pertinentes à estação agronômica, nunca interessou aos alunos em sua execução.
Nem mesmo eles tomavam parte nos trabalhos realizados no laboratório de
química, dirigidos por químicos vindos da Europa” (Fiúza, idem, p.24).

Na ocasião de entrega do IAB, uma comissão do governo do estado avaliou os campos
de experiências e demonstrações, as culturas existentes, e as experiências negativas,
além de uma lista de máquinas e utesílios adquiridos na gestão de Leo Zehntner, afim de
produzir um inventário para entrega do Instituto ao governo da União (APEB, Termos
de Entrega e Relatório apresentados ao Governo pela Comissão nomeada para receber
o Instituto Agrícola da Bahia, 1911). Um dos membros da comissão era o engenheiro
agrônomo Júlio Alves Requião, que concluiu o curso da EAB em 1898.
A primeira parte do documento é assinada por L. Zehntner, enquanto que a segunda
parte do documento é assinado pelo professor e Vice-diretor João Ladislau de Cerqueira
Bião. De acordo com a Comissão, os campos de experiência e demonstração
encontravam-se absolutamente irregulares. Sobre as culturas de cana mandioca,
dirigiram questionamentos respondidas imaginariamente, pois não havia livros de
registro de campo. Nada escriturado também sobre o estábulo, galinheiros, pocilga,
prados, cafezal, fábrica de farinha etc. A despeito da desorganização, segundo esta
comissão houve melhoramentos com a instalação de laboratório de química e anexos
por Julio Lohmann, formação de biblioteca “onde se encontram obras tendentes a
Agricultura tropical, química, física, mineralogia, zootecnia, etc.”.
Também construiu três casas, estábulo, barragem, quatro tanques, caminhos calçados,
estrebaria, sete galinheiros, estrumeira. Na relação de culturas constam plantações de
cana, mandioca e araruta e árvores para produção de borracha: Maniçoba de Jequié
(manibat-dichotoma), Maniçoba do Remanso (manibat-piahnensis), Furtumia elastica,
Ficus elastico, Landolphio senegalensis, Maniçoba do Ceará (manibat glazioni), Hevea
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brasiliensis e Cartilhoa Elastica. Cacaueiros das variedades: Pará grande; Comem; Pará
redondo, Maranhão, Nicarágua, Venezuela. Cafeeiros das variedades Coffea robusta,
canepluna, abeaculã, stenophyla e “café de Botucatu”, e plantas de fibras como a Agave
rigida, Fonrexya lindenii, e alguns exemplares de camphoeira, nyroxylon-Fercirrae e
Cola-acuminata.
Como as experiências com fumo em São Bento das Lages foram negativas, os
experimentos foram transferidos para terras arrendadas pelo governo em Aracá. Foram
encontrados registros sobre as diferentes maneiras de preparação do solo, sobre a
distância das plantas entre si, os diversos modos de fazer a colheita, adubações com
adubos químicos e verdes, métodos de plantar o fumo, colheita e distribuição de
sementes e experiências com diversas variedades de fumo. O relatório destaca a
produtividade de um método novo para irrigação. A última parte do documento arrolava
alguns instrumentos e ferramentas.
Zehntner e os professores da Escola só se “encontraram” no Boletim da Secretaria de
Agricultura. Leo Zehntner seria um dos principais articulistas do Boletim da Secretaria
de Agricultura da Bahia até 1911, escrevendo “Notas de viagem” (janeiro a junho e
julho a dezembro de 1907, Vol.IX-X), “Fumo”, “Gado enviado para o cruzamento com
os touros do Instituto” (julho a setembro de 1909, Vol.XIV), “Relatório do Dr. Leo
Zehntner, ex-diretor da Escola Agrícola sobre uma excursão feita na zona cacaueira”,
“Relatório do Sr. Dr. Leo Zehntner apresentado ao Secretário do Estado sobre os
estudos da Maniçoba em Vila Nova e observações outras sobre a questão da borracha na
Bahia” (janeiro a junho e julho a dezembro de 1911, Vol. XVII-XVIII).
Os professores do IAB Silvério Guimarães e, principalmente, Argollo Ferrão também
publicaram no Boletim neste período. As publicações de Argollo Ferrão no período
foram “Monografias agrícolas e Piassabeira” (janeiro a junho e julho a dezembro de

117

1904); “O carbúnculo em Jequié” (janeiro a março de 1905); “Um caso de osteoclastia”
(abril a junho de 1908). Silvério Guimarães publicou “Estudo Fisiológico das
nodosidades dos tomateiros” e “Estudo Politécnico” (janeiro a junho e julho a dezembro
de 1904); “O Olito Ferruginoso” e “Lavoura seca” (janeiro a junho e julho a dezembro
de 1907); “Cultura do fumo – Seu preparo” (julho a setembro de 1908); “A Cultura do
Fumo” (outubro a dezembro de 1908).
Em 1929, o Boletim da Secretaria de Agricultura prestaria homenagem aos “relevantes
serviços” de Leo Zehntner, ex-diretor do Instituto Agrícola da Bahia, em S. Bento das
Lages, publicando seu retrato e dando notícia de suas publicações no mesmo,
“consignados nestas páginas a nota dos seus estudos, como homens de Ciência”, onde
realizou “proveitosa colaboração, em assuntos de relevância e oportunidade na
agricultura, principalmente no que dizia respeito à sua entomologia e fitopatologia” 66.
Mas tudo indica que no preciso momento em que estava à testa do IAB, não havia muita
satisfação quanto aos seus serviços. Os contratos do diretor e de seus auxiliares não são
renovados pelo governo do estado.
Na mensagem de 191167, o governador Araújo Pinho informa que encerrado o contrato
com os profissionais estrangeiros para dirigir o IAB e a realização dos serviços técnicos
especiais, designou comissão de funcionários estaduais para, mediante o devido
balanço, receber o estabelecimento.

(…) Infelizmente, do funcionamento do Instituto não se colheram os resultados
almejados (…). Entretanto, conseguiu o Estado colocar o futuroso estabelecimento
em boas condições de instalação, reunindo ali os elementos mais indispensáveis e
de maior exigência para a realização do fim a que ele foi destinado.

Araújo Pinho dá conta de que sabendo incluída nas disposições da organização do
Ensino Agronômico do Ministério da Agricultura a criação de 3 escolas médias ou
66
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teórico-práticas de Agricultura em estados “que reunissem certos e determinados
requisitos, que sobejam a Bahia, ocorria-me o dever de pretender justíssima preferência,
alicerçada, a mais, na especialíssima e poderosa circunstância de possuir o Estado,
montada de modo satisfatório às exigências do ensino, uma escola profissional que fora
a primeira estabelecida no Brasil”.
Aproveitando o ensejo, o governador, queixando-se do apego da lavoura baiana “às
práticas empíricas que lhe entorpecem a marcha, sem aproveitamento inteligente dos
imensuráveis recursos de que dispõe o riquíssimo solo de suas variadas zonas”,
providenciou a transformação do IAB em escola média junto ao deputado federal José
Maria Tourinho na Câmara Federal, e junto ao ministério de Agricultura “pelo nosso
talentoso conterrâneo Dr. Domingos Sérgio de Carvalho, que em testemunho de amor à
terra de seu berço e ao estabelecimento de ensino onde conquistara o diploma da
profissão que nobilita, prestou relevantes serviços à causa pleiteada”.
Com a aprovação da transferência do IAB ao MAIC para transformá-la em escola
média, o professor do Instituto João Silveira foi encarregado de enviar memorial a
Tourinho. Ao lado da preocupação pelo retorno às atividades de ensino em bases
seguras, o governador se precaveu de preservar os direitos dos professores e
funcionários do estabelecimento, bem como dos alunos.
O acordo celebrado a 31 de Dezembro de 1910, entre o Ministério da Agricultura e o
governador da Bahia estabelecia como primeira cláusula: “O aproveitamento, tanto
quanto for possível, dentro da lei e do Regulamento [do] Ensino Agronômico do atual
corpo docente e pessoal administrativo”. Em segundo lugar, definia-se que: “Os atuais
alunos matriculados nos diferentes anos do curso de agricultura do atual Instituto
poderão matricular-se no primeiro ano da escola média ou teórico-prática de agricultura,
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uma vez que apresentem certificado de aprovação nas matérias necessárias à matrícula
ou sejam aprovados em exame de admissão”.
Além da manutenção da Colônia Educadora, o Governo Federal permitia pelo acordo
que o estado utilizasse os laboratórios da Escola, e que sementes obtidas nos campos de
cultura da Escola seriam fornecidas em certa quantidade para ser distribuída pelo
Estado. Em caso de extinção da escola federal, ela reverteria para o governo do estado
da Bahia sem indenização.
Qual o resultado da interação entre um estrangeiro dedicado inteiramente ao estudo das
culturas experimentais, uma elite que dispõe claramente nos estatutos do IAB a
centralidade do ensino agrícola e um professorado que não rejeita o ensino prático, mas
deseja formar profissionais de nível superior? Temos que fazer nossas, as palavras de
Fiúza. Diante de tão distintas expectativas e intervenções, “não houve diplomados”
(Fiúza, 1934, p.26).
Mas o IAB aponta algumas tendências importantes que se acentuariam na fase de 1911
a 1914, como instituição federal e permitem algumas conclusões. A primeira é o
contínuo aumento de ex-alunos no quadro docente. Em segundo lugar, acentua-se
ligação da instituição com um projeto encampado pela Sociedade Baiana de Agricultura
nos moldes da Sociedade Nacional de Agricultura. Em terceiro, naquele microcosmo, se
esboça uma política agrícola nucleada em torno dos conhecimentos agronômicos,
contemplando o nível do ensino, da pesquisa e da assistência aos produtores agrícolas e
criadores, e que depois seria implementada com a recriação do Ministério da
Agricultura, a partir de 1909.
Se o projeto não foi de todo implementado, é relevante a sua integração a um processo
iniciado no império, e que tentava se adaptar à nova situação política do país e a uma
nova correlação de forças entre as classes dominantes no país. A criação do IAB e do
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ensino profissional agrícola sinalizam uma nova configuração das relações entre
ciência, agricultura e Estado no Estado, mas à frente deste processo continuam as elites
do Recôncavo baiano. Após a SACIPBa e o IIBA, este núcleo de famílias está agora
organizado em torno de uma nova associação de classe: a Sociedade Baiana de
Agricultura.
Baiardi destaca o período que vai até 1911 foi um dos mais ativos de São Bento das
Lages, constituindo-se num momento decisivo, para este autor, para a constituição de
uma comunidade de ciências agrárias no estado. Baiardi destaca, diferentemente de
Tourinho, que no período imperial há a presença significativa de professores brasileiros,
mas no período do Instituto Agrícola sobressai em sua análise a contratação e atuação
de profissionais estrangeiros, notadamente o suíço Leo Zehntner e seus auxiliares
alemães, Julius Lohmann e Edmund Schubert, com a vinda também de outros
profissionais à Bahia como P. von Schultzeburg, Paul Bigler, Paul Huart Chevalier,
Zolinger e Charles Reginald Girdwood (Baiardi, idem, p.80-81).
É preciso a esta análise acrescentar que os setores envolvidos com a criação do IIBA
permaneceram não só ativos e articulados nacionalmente, como também tentaram
desencadear no estado um novo perfil para esta atividade científica em torno da
agricultura, de acordo com seus interesses.
A história do IAB não dependeu, porém, apenas dos interesses e intervenções dos
setores dominantes na Bahia ou de Leo Zehntner e seus auxiliares estrangeiros. Havia
um grupo de profissionais baianos que se integrava aos esforços de generalizar os
conhecimentos agronômicos no Estado, mas que tinha suas próprias concepções e
planos para o ensino da Escola Agrícola da Bahia do Instituto Agrícola da Bahia. É
possível, portanto, traçar uma analogia entre a institucionalização da agronomia e da
geologia, conforme analisada por Sílvia Figueirôa (1997). A prática científica em ambas
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as áreas tem raízes no Império, e contam com a ativa participação das elites locais e dos
profissionais aqui estabelecidos.

122

CAPÍTULO III – DA ESCOLA MÉDIA TEÓRICOPRÁTICA DE AGRICULTURA À VOLTA DO ENSINO
SUPERIOR
(1911-1930)

Reabertura

No dia 15 de novembro de 1911, às 11 horas, a Escola Agrícola da Bahia vivia um
momento de festa. O dia da Bandeira foi um momento de júbilo, com professores e
estudantes proferindo discursos em saudação ao Brasil, à República, à Bahia, à Escola e
ao Aprendizado Agrícolas. No comando dos festejos o diretor Henrique Devoto, que
convidou a todos no almoço para um brinde em homenagem ao Ministro da Agricultura,
Pedro de Toledo. Brindes também foram feitos para Sérgio de Carvalho, também exaluno da escola e alto funcionário do Ministério da Agricultura, ao próprio diretor e ao
governador J. J. Seabra. Por fim, o brinde de honra do dr. Henrique Devoto destinou-se
ao marechal Hermes da Fonseca, presidente da República (O Agrônomo, p.21-24). Ao
prédio da escola foi acrescentado, no centro da edificação, o emblema das armas da
República (Fiúza, 1934, p.28), até hoje resistente nas ruínas.
Após o período de funcionamento do Instituto Agrícola da Bahia, São Bento das Lages
voltou a ter como foco de sua atividade o ensino agrícola. A Escola Agrícola da Bahia
ou Escola Média ou Teórico-Prática de Agricultura (a partir daqui EAB-EMTP) foi
instituída pelo decreto N. 8.584, de 1o de Março de 1911. No momento em que ocorreu
a publicação desta notícia nas páginas de O Agronomo, uma revista publicada pelos
próprios estudantes da Escola, quase todos os professores da instituição haviam sido
formados pela própria escola.
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Do corpo docente listado na revista, dos sete professores, cinco foram formados pela
EAB no período do IIBA, além do próprio diretor, Henrique Devoto que se diplomou
em 1880, na primeira turma. Segundo os anuários da Escola Agrícola da Bahia de 1934
e 1936, de onde também coligimos informações sobre Devoto, os professores Durval
Olivieri e Firmino Elói de Almeida concluíram em 1897, Aníbal Revault de
Figueiredo68 em 1899, Rômulo Gonçalves em 1900. O professor formado há mais
tempo era José Geminiano Guimarães, da turma de 1886. Cabe frisar que o diretor do
Aprendizado Agrícola, João Silvério Guimarães formou-se também em 1893 pela EAB.
Segundo Archimedes Guimarães, diretor da EAB na década de 1930, no processo de
transferência do governo do estado para a administração da União, em 1911, um vultoso
investimento foi feito pelo governo federal.
“(…) ganhou-se uma instalação de água e gás; um posto meteorológico; rico e
moderno aparelhamento para os gabinetes de física, zootecnia, veterinária, anatomia
comparada, botânica e fitopatologia, zoologia e taxidermia, topografia e desenho,
engenharia rural, e petrografia e paleontologia; para os laboratórios de química
mineral, orgânica e agrícola e tecnologia rural; e para o museu agrícola e de história
natural, a galeria de máquinas, as oficinas de ferro e de madeira e a esplêndida
biblioteca (...) teodolitos e tornos, balanças de precisão e polarímetros,
refractômeros, e microscópios, prensas e alambiques, a profusa vidraria e as drogas
sem conta, os magníficos modelos anatômicos e uma esplêndida coleção de
minerais, de rochas, de fósseis, e a mais perfeita instrumentação para a física
experimental, e a mais completa documentação para um serviço acabado de
fotografia – tudo isso descarregaram as barcaças e alvarengas no cais improvisado
de São Bento das Lages” (Guimarães, 1937, p.5).

Sabino Fiúza (1934) também destaca que a fase da EAB como escola média foi marcada
por uma montagem “grandiosa” para a época e o grau da escola.
Apesar de destacar como A. Guimarães o vultoso aparelhamento da Escola, explica o
fechamento da escola entre 1915-1916 pela falta de um diretor à altura da instituição.
Após a gestão malograda, citando depoimento do professor Candido Ribeiro:

68
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Desanimou o Governo da União diante do insucesso de sua ação em S. Bento das
Lages e mandou suspender até ulterior deliberação o curso de agronomia que aí se
professava, no qual se preparara uma primeira turma de agrônomos, sendo os seus
companheiros de estudos dos anos atrasados transferidos para a escola do mesmo
grau de Pinheiro, no Estado do Rio de Janeiro. (Fiúza, 1934, p. 29).

Teria a Escola Agrícola, após investimentos de tal monta sido fechados apenas por
conta do fracasso do diretor, ou em outros termos, o insucesso desta instituição se
explica exclusivamente pelo insucesso do seu diretor? Na medida em que o escopo
deste trabalho é a institucionalização da agronomia neste lócus, o questionamento
amplia-se para questões sobre como os diversos agentes envolvidos neste processo –
professores, estudantes, governos – se envolveram na implantação da EAB-EMTP.
Quais as atividades científicas ali desenvolvidas? Que relação há entre a Escola média
na Bahia e a institucionalização da agronomia no Brasil? Quais as concepções sobre
agricultura e ciência destes estudantes? Quais eram as suas propostas?
Para responder a tais questões, analisaremos o cotidiano de suas atividades científicas,
inscrevendo esta instituição nos planos estratégicos do Ministério da Agricultura para a
agronomia e o ensino agrícola em particular utilizando, além de anuários da Escola
Agrícola da Bahia, relatórios do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio
(MAIC), e do Decreto N. 8.584, de criação da EAB-EMTP, a partir do jornal do seu
Centro de Estudantes, a revista O Agronomo.
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A EAB-EMTP e o ensino agronômico no Brasil.
A transferência do Instituto Agrícola da Bahia para o governo federal, e sua
transformação em Escola Agrícola da Bahia ou Escola Média ou Teórico-Prática de
Agricultura constituiu um dos momentos de consolidação do movimento ruralista junto
ao Estado brasileiro.
Em torno do início da década de 1910 o movimento vivia um período relativamente
exitoso. Em 1909 o MAIC reivindicado pela SNA se torna realidade. O decreto n. 8.319
baixando o regulamento do ensino agronômico é emitido em outubro de 1910. No bojo
deste decreto, na Bahia, o Instituto Agrícola da Bahia é transformado em Escola Média
Teórico-Prática de Agricultura e em 1913 a Escola Superior de Agricultura e Medicina
Veterinária (ESAMV) inicia suas atividades no Rio de Janeiro.
Uma das obrigações do governo federal, estabelecidas pelo Regulamento Geral do
Ensino Agronômico, seria o auxílio na instalação de duas escolas médias ou teóricopráticas, além da existente junto Posto Zootécnico Federal em Pinheiro-RJ. Desenvolvese uma estratégia de institucionalização entre a ação regional e nacional, na medida em
que a escola superior, ESAMV, ficaria formando engenheiros agrônomos no Rio de
Janeiro, enquanto a EAB-EMTP seria uma instituição “que deve servir toda a região do
norte, nos termos do Regulamento do Ensino Agronômico” (BRASIL, Rel. MAIC,
1911, p.48).
A escola média ou teórico-prática anexa à Escola de Engenharia de Porto Alegre, por
sua vez, era destinada “a servir à região meridional do país e vai iniciar seu curso letivo,
conforme o programa aprovado por este Ministério” (idem). Temos, assim, as principais
instituições de ensino agronômico do país tendo por base um estado do Norte e outro do
para o estabelecimento do ensino médio, não coincidentemente Bahia e Rio Grande do
Sul, e o pólo principal formando engenheiros agrônomos, na capital do país.
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O estabelecimento desta política para o ensino agronômico marca novamente a
implementação de diretrizes da SNA junto ao Estado. No jornal da SNA, A Lavoura,
um texto intitulado “Idéias de José Bonifácio sobre a ‘Necessidade de uma Academia de
Agricultura no Brasil’” é publicado neste período exitoso. Bonifácio teria dirigido ao
Príncipe Regente um memorial, “cuja doutrina e considerações agro-científicas são
neste momento de plena atualidade”. O naturalista brasileiro teria segundo o artigo
insistido em seu memorial sobre a necessidade de se criar uma Academia Superior de
Agricultura na Capital do Brasil e duas outras filiais desta, sendo uma ao norte e outra
ao sul do país. Assim, a proposta de Bonifácio a D. Pedro I consistia na “‘a criação de
uma academia de agricultura, cujo estabelecimento deveria, para maior utilidade, ser
feito na corte e nas cabeças das grandes e principais capitanias ou províncias do Brasil’”
69

.

É significativo que nesta década em que os planos da SNA começam a ser
implementados com a criação do MAIC, tenhamos a criação do Regulamento Geral do
Ensino Agronômico, estabelecendo como obrigação do governo federal a instalação de
duas escolas médias ou teórico-práticas. É igualmente relevante que no preciso
momento em que os planos da SNA começam a ser implementados pelo MAIC, o
discurso ruralista busque legitimar suas proposições para o ensino e formação de mão
de obra investindo na ciência, de um lado, e condenando os africanos, por outro,
remetendo a uma proposta do início da construção do Estado nacional.
Ainda segundo este texto, Bonifácio insistia na criação de um instituto de ensino
agrícola, “mostrando o papel das ciências naturais, o modo de divulgá-las, fazendo delas
a base dos preceitos agronômicos. Insiste sobre o aproveitamento dos trabalhadores
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nacionais e do índio especialmente, condenando categoricamente a importação de
africanos, como elemento perigoso que se incorpora na nossa raça (…)” 70.
Os futuros agrônomos da escola média propõem um conjunto de medidas acerca da
rotina do trabalhador rural fora dos marcos do regime escravista, obviamente. Contudo,
a disciplina da mão-de-obra continua sendo um aspecto central da sua pauta, e a “raça”
continua como categoria fundamental para explicar e legitimar os papéis que
determinadas etnias devem ocupar no processo produtivo. Raça é uma categoria-chave
para os futuros agrônomos como fora para os engenheiros agrônomos da primeira
escola apropriar-se do mundo social, explicar esta ordem social e propor medidas de
intervenção, ou seja, constituía um elemento do seu habitus.
A análise sobre as relações entre ciência e raça ao fim do Império e início da República
tem se centrado nas faculdades de direito e medicina, nos museus etnográficos e nos
institutos históricos nacionais (Schwarcz, 1993). Mas o estudo da interlocução das
teorias raciais/racistas com o campo da agronomia configura até aqui uma lacuna,
apesar de as teorias raciais serem vitais principalmente no contexto de reconfiguração
da mão de obra no Brasil.
Este não constitui o foco de nossa pesquisa, mas não foi possível deixar de identificar
nas propostas de intervenção e esquemas de percepção dos alunos da Escola Agrícola da
Bahia a centralidade da questão racial, como a análise dos textos da revista de seus
estudantes permite entrever. Antes da investigação da produção destes futuros
profissionais, vejamos quais os planos delineados especialmente definidos para este
estabelecimento pelo MAIC, e em que medida estes planos foram efetivados.

70
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Reestruturação do ensino

A EAB-EMTP foi criada com a finalidade de desenvolver um corpo de agricultores
instruídos em todos os ramos da sua profissão. A formação dos seus alunos era baseada
“nas ciências fundamentais da agricultura”, definida como educação profissional
aplicada à agricultura, zootecnia, veterinária e às indústrias rurais, “mediante a difusão
de conhecimentos científicos e práticas racionais necessárias à exploração econômica da
propriedade agrícola” (Decreto 8.584, 01/03/1911. Art. 1º).
Uma característica fundamental traçada nos seus estatutos é definido no seu artigo 3º,
que estabelece que a EAB-EMTP era uma escola de caráter regional, devendo seus
programas dar preferência “às culturas e aos ramos da indústria rural mais vulgarizados
no Estado da Bahia e no norte do país”. Ao lado do ensino, à escola também cabia
interessar-se nos assuntos agrícolas da região desenvolvendo investigações científicas,
trabalhos práticos nos laboratórios e na fazenda experimental e também mediante os
melhores métodos de propaganda agrícola.
O currículo da EAB-EMTP deveria refletir o papel que lhe cabia no ensino agronômico
do norte do país. O curso teórico-prático tinha duração de três anos, divididos em
semestres como na IEAB e no IAB, mas agora prevendo um ano de estágio. Os
professores na organização dos programas tinham que em suas matérias relaciona-las
aos ramos de agricultura e indústrias agrícolas da região (Art.8), com as cadeiras de
agricultura, dar preferência às culturas próprias do norte do Brasil (Art.9). Particular
ênfase neste sentido foi dada à cadeira de tecnologia industrial agrícola, onde “deverão
ser especializadas a indústria açucareira, as fermentações industriais, o fabrico do álcool
e os assuntos correlativos” (art.10).
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O curso de agrônomo da EAB-EMTP, conforme o segundo capítulo (Dos cursos) do
Decreto N. 8.584, era composto por sete cadeiras:

1.ª álgebra, trigonometria, noções de mecânica geral, mecânica agrícola,
construções rurais, hidráulica agrícola; 2.ª física agrícola, química geral e
inorgânica, noções de mineralogia e geologia agrícolas; 3.ª botânica e zoologia
agrícolas, sistemática e fitopatologia; 4.ª noções de química orgânica agrícola e
bromatológica, tecnologia industrial agrícola, fermentações industriais; 5.ª
agricultura geral e especial, silvicultura, economia rural, legislação agrária e
florestal, contabilidade agrícola; 6.ª higiene e alimentação de animais domésticos,
zootecnia geral e especial; 7.ª noções de anatomia e fisiologia dos animais,
medicina veterinária.

O sexto artigo do decreto previa, além destas cadeiras, uma aula de topografia e
desenho, a cargo do respectivo professor, e outra de horticultura, arboricultura,
fruticultura, viticultura, apicultura, sericicultura, a cargo do chefe de prática agrícola e
hortícola. O programa durante o ano, tinha a seguinte distribuição das matérias:
1o ano
1 semestre
o

Álgebra e geometria plana
Física agrícola
Botânica agrícola
Aula – Desenho a mão livre e geométrico
2o semestre
Geometria no espaço e trigonometria
Química geral inorgânica
Zoologia agrícola
Aula – Desenho de aquarela, de paisagem e de flores.
2o ano
1 semestre
o

Mineralogia e geologia agrícola
Noções de química orgânica
Mecânica elementar. Máquinas agrícolas
Moléstias das plantas úteis
Aula – Topografia. Desenho topográfico e de máquinas
2o semestre
Química agrícola e bromatológica
Agricultura geral. Silvicultura
Materiais de construção. Construções rurais
Estradas de rodagem e caminhos vicinais
Aula – Topografia. Desenho e projetos de construções rurais
3o ano
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1o semestre
Hidráulica agrícola
Tecnologia industrial agrícola. Fermentos e fermentações industriais
Agricultura especial
Exterior dos animais domésticos. Zootecnia geral
Elementos de anatomia e fisiologia dos animais
Aula – Desenho e projetos de hidráulica agrícola
2o semestre
Horticultura, arboricultura, fruticultura e viticultura. Apicultura e sericicultura
(aula)
Zootecnia especial
Economia rural. Legislação agrária e florestal. Contabilidade agrícola
Higiene animal. Medicina veterinária
(Decreto N. 8.584, Art.7º)

O programa adotado pela EAB-EMTP aprofunda a tendência à especialização das
disciplinas para a agricultura. Física, química, botânica, zoologia, mineralogia e
geologia desde o primeiro momento já são direcionadas para a agricultura.
O aprofundamento do processo de especialização também fica indicado no novo perfil
dos profissionais que devem ser contratados. Se anteriormente a preferência era por
profissionais estrangeiros, a nova diretriz era pela contratação de profissionais
nacionais, sendo estrangeiros contratados em último caso. O cargo de diretor indica a
mudança mais representativa, haja vista que se no período original sua função era
apenas administrativa e de “polícia”, e na fase do IAB era exigida a formação em
alguma instituição científica, o decreto 8.584 estabelecia que a direção da escola devia
ser assumida por um engenheiro agrônomo ou agrônomo (Art.31), indicando uma
política do MAIC de reservar aos profissionais da agronomia a contratação para os
cargos de direção junto ao ministério 71.
Tanto o diretor, como o vice-diretor, seriam nomeados pelo Governo dentre os lentes e
junto ao dever de convocar e presidir às sessões ordinárias e extraordinárias da
congregação, observar e fazer cumprir o regulamento e o regimento interno da escola,
fiscalizar a execução do programa dos cursos, e demais serviços da escola, “velando
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pela boa ordem e disciplina”, a direção deveria responder diretamente ao Ministro da
Agricultura.
Esta relação direta entre direção da EAB-EMTP e o titular do MAIC estava determinada
no último artigo do capítulo IV (Da administração e dos membros do magistério),
estabelecendo o diretor como superior hierárquico de todos os funcionários da escola,
somente respondendo por seus atos ao ministro. Em termos concretos, o diretor tinha a
obrigação de dar execução imediata das decisões do ministro em relação à
administração da escola.
Era ao ministro que em última instância o diretor deveria responder, transmitindo-lhe os
requerimentos e quaisquer reclamações do corpo docente, dos funcionários da escola e
dos alunos. O adiamento ou suspensão das sessões da congregação, em caso de
ocorrência grave, igualmente deveriam chegar ao conhecimento do ministro, que
anualmente deveria receber um relatório anual dando conta dos trabalhos da escola.
O diretor devia executar e fazer executar as deliberações da congregação, mas podia
suspendê-las, informando ao ministro do ocorrido. Ao lado destas responsabilidades,
destacam-se a promoção de colaboração dos lentes para o Boletim do ministério, e de
conferências sobre assuntos práticos e excursões científicas, propondo ao ministro os
lentes, professores ou preparadores-repetidores que as realizariam.
O corpo docente da escola era constituído pelos lentes e o professor de topografia e
desenho, sendo os lentes auxiliados pelos preparadores-repetidores. Os lentes ou
professores tinham como incumbências tarefas bastante similares a que tinham nas
outras gestões da Escola Agrícola em S. Bento das Lages, ou seja, dar cumprimento às
funções inerentes à sua cadeira ou aula, assistir às sessões da congregação, organizar os
pontos para os exames e o programa do seu curso, submetendo-os à congregação.
71

Mendonça considera como sinal dos novos tempos a imposição da obrigatoriedade da formação
agronômica para a ocupação dos cargos técnicos do Ministério da Agricultura. Mendonça, 1997, p.143.
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Indicando o reforço do caráter aplicado do ensino, os lentes tinham que dirigir e orientar
e todos os trabalhos práticos relativos a seu curso, em sala de aula e nas excursões
científicas, estágios de férias e estágio final. Tanto consultas feitas, por intermédio do
diretor, por lavradores, criadores ou profissionais de indústria rural, em relação às
matérias de sua cadeira ou aula, ou pelo Governo, inclusive o engajamento em
comissões científicas, também estava no rol de deveres do professor. Os dispositivos
acerca de jubilação, contagem de tempo, faltas, licenças, penalidades, seriam os mesmos
aplicados aos lentes, substitutos e professores da Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária no Rio de Janeiro.
Era prevista a premiação pelo Governo de membros do corpo docente que desejassem
publicar as lições de seu curso ou qualquer trabalho original sobre sua cadeira ou aula,
imprimindo-o, desde que aprovado por dois terços da totalidade de votos dos membros
da Congregação, concedendo prêmio de 2:000$ a 5:000$72.
A Congregação, reunindo os lentes e professores da EAB-EMTP, preservou como
atribuições a discussão dos programas do curso, do horário das aulas e dos exercícios ou
aulas práticas e exames, a organização dos pontos para concursos e exames, podendo
propor ao Governo medidas e sugestões não previstas no regulamento geral do ensino
agronômico, ou para melhorar a organização da escola e os métodos de ensino. A
autonomia da Congregação da Escola nesta fase é mais restrita que as anteriores, como
se evidencia na determinação de que a esta ou qualquer dos seus membros não podia se
corresponder com o Governo senão por intermédio do diretor.

72

O decreto 8.584 definia que a concessão do prêmio pecuniário dependia de a Congregação “considerar
o trabalho de mérito excepcional, do ponto de vista científico e pedagógico” (Art.40). A reedição do
trabalho seria feita por conta do Governo, podendo ser ampliado “de acordo com a orientação do próprio
curso e desenvolvimento científico que tenha tido a matéria” (Art.41), mas cabia ao lente ou professor
premiado fornecer ao Governo, gratuitamente, 100 exemplares do mesmo trabalho. As publicações do
quadro docente junto ao MAIC também incluíam trabalhos originais e os resumos das lições, para
publicação no boletim do ministério (Art.47).
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O processo seletivo idealizado pelo Ministério da Agricultura, para provimento dos
cargos de lentes e professores, e também para os cargos de preparadores-repetidores e
de chefe de prática agrícola e hortícola, previa a realização de uma prova escrita, uma
oral e uma ou mais provas práticas, conforme a natureza da matéria (Capítulo VII – Dos
concursos). Este momento, contudo, indica uma preocupação específica não só com os
conhecimentos teóricos dos candidatos, mas também com o tirocínio prático ou
experimental e as qualidades pedagógicas dos candidatos. A prova oral, por exemplo,
tinha o caráter de uma lição, acompanhada das demonstrações que o assunto exigisse.
A prioridade à contratação de especialistas e técnicos nacionais se estendia não apenas
para a contratação dos lentes das cadeiras, mas igualmente aos preparadores-repetidores
e ao chefe de prática agrícola, sendo os profissionais estrangeiros contratados somente
no caso de sua falta.
Os preparadores-repetidores tinham um papel fundamental para o movimento científico
da instituição. Previstos para cada cadeira, eram substitutos dos lentes, e a eles
subordinados, deveriam auxiliá-lo nos trabalhos práticos das cadeiras e excursões
científicas, preparando o material necessário às demonstrações práticas e investigações
da cadeira a que servissem. Cabia-lhes igualmente acompanhar os alunos nas aulas
práticas, instruí-los no manejo dos instrumentos, além de fazer catalogar pelo
conservador os objetos do gabinete ou laboratório. Os auxiliares do ensino prático ainda
incluíam o mestre de ginástica e exercícios militares e os mestres de oficinas (Capítulo
VIII – Dos auxiliares do ensino).
Para execução deste programa e das atividades do corpo docente e dos auxiliares da
EAB-EMTP, o Ministério da Agricultura previu uma significativa infra-estrutura
composta por uma ampla gama de laboratórios e instalações:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gabinete de física – Posto meteorológico.
Laboratório de botânica e patologia vegetal – Herbário.
Laboratório de zoologia – Oficina de taxidermia.
Gabinete de topografia e desenho.
Laboratório de química geral inorgânica, mineralogia e geologia.
Laboratório de química orgânica, química agrícola e bromatológica e tecnologia
industrial agrícola.
7. Gabinete de engenharia rural.
8. Galeria de máquinas.
9. Gabinete de zootecnia.
10. Farmácia e veterinária.
11. Hospitais veterinários e anexos.
12. Fazenda experimental.
13. Museu agrícola e de história natural.
14. Gabinete de fotografia.
15. Biblioteca.
16. Oficinas para o trabalho de ferro e madeira.
(CAPÍTULO III. Dos laboratórios e instalações).

O caráter regional aliado ao viés aplicado da EAB-EMTP estava expresso nas atividades
que deveriam ser realizados nos espaços indicados acima. Laboratórios, gabinetes e
demais instalações da escola deveriam ser organizados para corresponder às exigências
do ensino experimental, ao tempo em que fossem “dotados dos melhores instrumentos,
aparelhos e mais elementos do estudo e de investigação científica” (Art.17).
Especial atenção foi dada ao laboratório da citada cadeira de tecnologia industrial
agrícola, cujas instalações tinham que permitir aos alunos instrução prática na indústria
açucareira, com ênfase na destilação alcoólica e nas fermentações industriais. O museu
agrícola e de história natural contariam com “coleções de plantas úteis, terras de cultura,
subsolos, rochas, adubos, corretivos, produtos agrícolas e florestais, espécimes de
história natural, com particularidade do Brasil, tudo devidamente classificado e com as
informações correspondentes” (Art.19 – grifo nosso).
Seguindo a diretriz de regionalização, a fazenda experimental da EAB-EMTP tinha por
finalidade o ensino prático de agricultura em seus diferentes ramos, principalmente das
culturas comuns à região. O plano para a fazenda experimental era estabelecê-la “como
uma exploração agrícola de caráter particular, com todas as dependências e instalações
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próprias a uma fazenda-modelo, instalada em condições de obter o maior rendimento
possível da cultura do solo, da pecuária e das indústrias rurais regionais por um serviço
completo de contabilidade agrícola” (Art.22).
A análise do decreto de criação da Escola Agrícola da Bahia ou Escola Média TeóricoPrática de Agricultura constitui uma referência importante para compreendermos qual o
“ideal de instituição no período”, para utilizar uma expressão de Margaret Lopes (1997,
p.23). Mesmo que sancionados por órgãos administrativos governamentais como o
Ministério da Agricultura, os estatutos foram basicamente feitos por homens de ciência,
no caso os engenheiros agrônomos, a eles vinculados. Os regulamentos particularmente
sintetizam os parâmetros almejados pelos dirigentes e profissionais a eles ligados para o
ensino agronômico e o papel que a atividade experimental tinha naquele lócus.
Para complementar as possibilidades abertas por este tipo de fonte, outro tipo de
documentação foi utilizado para estimarmos em que medida e ritmo estes planos foram
– ou não – implementados. Os relatórios anuais do Ministério da Agricultura
apresentados ao Congresso reúnem informações relevantes neste sentido.
Os Relatórios do MAIC de 1912 e 1913 dão conta de uma instituição que funciona a
contento aos fins a que se destinava. No que diz respeito à demanda pela EAB-EMTP,
i.e., de candidatos ao concurso de admissão nessa Escola, em 1912, foi de 58
candidatos, a freqüência de alunos em 1911, foi de 12 internos contribuintes, 10 internos
gratuitos, 1 externo contribuinte e 1 ouvinte. Retiraram-se 4, apresentando-se a exame
20, sendo aprovados 16 e reprovados 4. Assim, cursavam o segundo ano 16 alunos
(BRASIL, Rel. MAIC, 1912,p.14). Sobre o segundo ano. Funcionava, assim, a Escola
com freqüência de 43 alunos, sendo 16 do segundo ano e 27 do primeiro. Em 1913, 50
candidatos requisitaram exame de admissão, atingindo a freqüência de 56 alunos
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distribuídos em 31 no 1.º ano, 10 no 2.º e 15 no 3.º, incluídos 6 alunos externos (pois o
regulamento não admitia mais de 50 internos) (BRASIL, Rel. MAIC, 1913, p.10-11).
Há um vasto investimento em biblioteca, gabinetes, e laboratórios. Em 1911 já
funcionava a oficina de taxidermia “fator primordial no enriquecimento das coleções
zoológicas, cujos espécimes são ali preparados e confia o diretor da Escola que, em
breve tempo, poderá entrar em relações de permuta com os estabelecimentos científicos
do país, quanto a artigos de história natural” (Rel. MAIC, 1911, 47). Em 1912,
Já se acham os laboratórios de física e química, montados com os aparelhos mais
modernos e aperfeiçoados; a biblioteca, cujo número de volumes atinge a 4.720, e a
bassecour, onde se encontram aves selecionadas, em número bem razoável para a
reprodução. (BRASIL, Rel. MAIC 1912, p.14).

O investimento em laboratórios atinge o auge em 1913. Neste ano
Ficou de todo pronto e em condições de perfeito funcionamento o laboratório da 2ª
cadeira (química geral inorgânica), com sala de aulas, anfiteatro para 24 alunos, sala
de balanças, etc., o que permitiu realizar-se o curso regular de aulas práticas,
podendo os alunos do 1.º e do 2.º ano prestar exames práticos de química e
mineralogia.Começando a funcionar as aulas da 4.ª cadeira (química orgânica,
química agrícola e bromatológica, etc.) organizou-se provisoriamente o respectivo
laboratório, no qual foi possível ao lente dar início às aulas práticas, com resultados
satisfatórios. Tanto quanto permitem as instalações de física, química, mineralogia,
botânica e fitopatologia, realizam-se os trabalhos práticos dessas especialidades com
bastante aproveitamento, o que acontece também com relação aos de topografia.
(BRASIL, Rel. MAIC, 1913, p.10-11).

No que diz respeito à prática no campo, ou seja, na lavoura, as dificuldades para
implementá-la foram notadamente mais persistentes. As excursões, principalmente
realizadas pelo lente da 2.ª cadeira (botânica, zoologia e moléstias das plantas) e pelos
dois conservadores da mesma cadeira, organizaram o herbário da Escola e o aumento
dos espécimes zoológicos do seu Museu.
No ano de 1911 ainda não havia definição quanto aos terrenos destinados à fazenda
experimental, por conta da alegada inadequação e insuficiência da superfície e
impropriedade das terras próximas à escola. Visava-se dotar a EAB-EMTP de
instalações peculiares ao beneficiamento de produtos agrícolas, às indústrias rurais e à

137

pecuária, além de terrenos para trabalhos dentro dos “modernos processos culturais”
(idem). Em 1912, apesar de não haver ainda se instalado a fazenda experimental anexa
àquele estabelecimento, várias experiências de culturas, adequada à região, eram
desenvolvidas pelo chefe de prática agrícola e hortícola, “com excelentes resultados e
aproveitamento”.
A imprescindível Fazenda Experimental só foi definida no terceiro ano de retomada da
escola, indicando que mais da metade do curso desta primeira turma de agrônomos
ocorreu de forma precária no que diz respeito às atividades práticas no cultivo. Só em
1913 que se definiu o antigo campo de experimentação do Sindicato Açucareiro para
esta função. Quanto à Zootecnia, faltando pouco para a formação da primeira turma da
escola média, não se encontrava ainda estabelecido (BRASIL, Rel. MAIC, 1913, p.1011).
Apesar destas deficiências, contudo, podemos concluir pela existência de se não de
forma ideal, mas a EAB-EMTP caminhava firmemente para o estabelecimento de uma
infra-estrutura de porte para o desenvolvimento de suas atividades, como pudemos
identificar nas matérias de O Agronomo.

O Agronomo – Orgam dos estudantes da Escola Agrícola de São Bento
das Lages
A revista O Agronomo (1912-1913) nas suas seis primeiras edições (outubro de 1912 a
março de 1913) consiste em um documento com cerca de vinte fotogravuras das
instalações da escola, desde fotos das plantações (cacau, banana, cana etc.), até
instrumentos agrícolas, laboratórios, biblioteca, residência do diretor, museu de
mineralogia e zoologia, prédio da escola, etc. Mas o principal aspecto deste periódico é
a documentação dos debates e propostas de alunos e professores em torno de assuntos
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como a pecuária, culturas (alfafa, fumo, coco, mandioca, cana etc.) e especialmente
sobre o ensino agronômico, empreendendo uma análise crítica da qualidade e das
condições de trabalho em São Bento das Lages, em caráter de proposta ao MAIC e à
EAB.
Conforme publicado em sua seção Noticiário, o regimento interno da revista O
Agronomo define em seu art. 3.º a sua forma de organização. Definindo que não serão
publicados artigos de crítica pessoal, nem sobre assuntos políticos e religiosos. As
seções seriam as seguintes:

a) uma seção agrícola industrial e comercial de colaboração dos
membros

honorários

do

Centro

(agrônomos

e

engenheiros

agrônomos);
b) uma seção idêntica à precedente de colaboração dos membros
efetivos do Centro (estudantes);
c) uma seção oficial do Centro, em que serão publicadas as atas de
suas sessões e mais assuntos concernentes à sua direção;
d) uma seção bibligráfica [sic] (publicações recebidas);
e) uma seção noticiosa (assuntos que se não afastam da índole da
revista);
f) uma seção literária.

A seção definida na alínea e teria o título de Noticiário. Nela é que encontramos mais
elementos acerca das atividades cotidianas da EAB-EMTP. O seu Expediente,
reproduzido em todas as edições, define que “O Agronomo publica-se mensalmente,
aceitando artigos de colaboração sobre assuntos que não se agastem dos interesses
agrícolas, comerciais e industriais, a juízo da redação”.
Na subseção Biblioteca é apontada não só a freqüência como os principais assuntos
pesquisados na mesma. Assim, a visitação na Biblioteca foi “durante o mês de Agosto,
por 114 pessoas”, “durante o mês de outubro 143 visitantes”, “visitada no mês de
Novembro por 243 pessoas”, “durante o mês de Dezembro, 165 pessoas”.
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A subseção Biblioteca registra também a contínua atualização de seu acervo, pois as
publicações que foram originalmente doadas para O Agronomo foram todas oferecidas à
Biblioteca da Escola, por decisão da redação da revista.
Esta seção revela um acervo rico, atualizado, e indiretamente um panorama acerca da
produção científica, técnica e de associações de classe em torno da agricultura no Brasil.
Indicando um intercâmbio ativo, na seção Noticiário, a partir do segundo número, sob o
título “Nosso aparecimento” reproduziu matérias que registram o surgimento da revista.
O “aparecimento” de O Agronomo foi registrado em diversas publicações: Jornal de
Noticias, da Bahia; A Paz, de Santo Amaro; O Popular, de S. Amaro; A Bahia, da
Bahia; Folha de S. Francisco, de Juazeiro; O Labor, de Itabuna; A Evolução Agrícola,
de S. Paulo. Nesta seção também se registra a aquisição de bibliografia internacional,
notadamente Estados Unidos, França, Portugal e países da América do Sul, destacandose também publicações de Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Amazonas.
Os textos em recepção à revista destacam a produção da mesma e seu caráter de
mecanismo de difusão da ciência e da técnica como no excerto abaixo:

O AGRONOMO – É este o título de uma revista agrícola que publicam na Bahia
os estudantes da Escola Agrícola e de que acabamos de receber o primeiro
número, que vem ilustrado com os retratos do Sr. Dr. Pedro de Toledo, honrado
ministro da Agricultura, e dos distintos engenheiros agrônomos Dr. Henrique
Devoto, diretor da Escola, e Dr. Sérgio de Carvalho, competentíssimo diretor
técnico do Ministério.
A capa representa em belo cliché, o vasto edifício da Escola, em S. Bento das
Lages.
Este número, que corresponde ao mês de Outubro último, tem o seguinte sumário:
Nova era – Indústria pecuária – Agronomia – Lição de Coisas – A geografia é
ciência? – Cultura da Mandioca – Notícias.
Estes artigos são da lavra dos alunos da Escola, pertencendo a Lição de Coisas ao
diretor do ‘Aprendizado Agrícola da Bahia’ engenheiro agrônomo João Silvério
Guimarães.
O Agronomo é órgão do “Centro dos Estudantes da Escola Agrícola da Bahia” e
dispõe de elementos para desempenhar galhardamente a missão que se propôs, de
divulgar as noções e os conhecimentos científicos que podem imprimir à
agricultura uma direção técnica e econômica mais feliz, combatendo as usanças
carunchosas que constituem e (sic?) bagagem da rotina cega e funesta de todos os
tempos.
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Vida próspera e longa ao “Agronomo”
D’A Evolução Agrícola, de S. Paulo.

A revista apresenta ainda outro tipo de atividade científica no estabelecimento. Desde
janeiro de 1912 estava instalado um posto meteorológico de 2.º ordem, “destinado a esta
Escola (...) Logo que nos seja possível, começaremos a publicar as observações”. Nos
dois meses seguintes, ao fim das edições eram publicadas tabelas de observações
meteorológicas diárias do posto.
No seu último número, a seção de Notícias registrou sob o título de “Culturas Novas”,
que em conformidade com “o número passado, inserimos no presente número duas
fotogravuras de culturas novas. Vamos assim, em desempenho do nosso programa,
procurando fomentar o desenvolvimento da agricultura nacional”.
No caso de O Agronomo, vinte fotografias, ou como os próprios alunos do Centro de
Estudantes da EAB-EMTP denominavam “fotogravuras”, documentam atividades,
personagens, espaços, equipamentos, e constituem uma memória da escola que nos lega
uma instituição em plena atividade, com base laboratorial, bibliográfica e experimental
de monta, corroborando os relatos de investimento de vulto na EAB-EMTP (ver Anexo:
Iconografia).
Há fotos das culturas (canavial, cacaueiros, alfafa, sorgo, arroz) de ambientes da escola
(gabinete de química, biblioteca, depósito de máquinas, museu de zoologia e
mineralogia) e edifícios (da Escola e das casas do diretor e do professor Durval
Olivieri). Além é claro de personagens como o diretor Henrique Devoto, Sérgio de
Carvalho, o Barão do Rio Branco e o ministro da Agricultura Pedro de Toledo. No
decorrer dos seis periódicos encontrados e analisados, é possível, no entanto, perceber
uma narrativa subjacente.
É possível identificar uma seleção e arranjo das imagens compondo uma narrativa.
Concebendo que “na percepção da fotografia como monumento e no desafio de analisá-
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la enquanto fonte para a história, acreditamos que é necessário concebê-la como um
discurso, singular na linguagem (não-verbal) em que é constituído, e que, por sua vez, é
instituíste de maneiras outras de representar a sociedade e seus conflitos. Uma formação
discursiva que produz regras de validação, gerando um próprio ato de fotografar”
(Vidal, 1998, p.78), e que ao fim e ao cabo não apresenta Pedro de Toledo, Sérgio de
Carvalho e Henrique Devoto numa ordem qualquer.
A hierarquia está na ordem e na dimensão das fotos em relação às páginas. Em primeiro
lugar temos Pedro de Toledo, Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio retratado
em meia página. Em segundo lugar, na página 07, o personagem responsável pelo
projeto de transferência do Museu Nacional para o âmbito do supracitado ministério, a
fim de servir à Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, que como a
EAB-EMTP, também subordinada ao MAIC, o ex-aluno da EAB e então lente do
Museu Nacional e funcionário do MAIC, Sérgio de Carvalho. Carvalho foi o
representante do governo da Bahia junto ao executivo federal pela transferência do IAB
para a gestão da União e sua transformação em escola média. Por fim, e com a escala do
retrato gradativamente se reduzindo, o terceiro retratado é Henrique Devoto,
burocraticamente subordinado aos anteriores.
Cada fotografia tem um significado próprio, mas examinadas enquanto uma totalidade,
indicam um esforço deliberado em marcar cisão com o período anterior, i.e., o IAB. Até
o terceiro número, quando aparecem as culturas da gestão anterior, as fotos retratam
culturas abandonadas, ou que denotam crescimento espontâneo, seja na capa da segunda
edição com “Um canavial da Escola Agrícola da Bahia em 1910”, ou na capa do
número 3, onde se lê na legenda “Cacauzeiros ensombrados por bananeiras (fotografias
do ano passado)”.
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A partir do quarto número, as culturas são retratadas passando uma composição
harmoniosa e um cultivo racional, preciso. As instalações da EAB-EMTP, i.e., depósito
de máquinas, biblioteca, museu de geologia e mineralogia são pomposamente
apresentados, e suas legendas são precedidos por “A nossa Escola atualmente”. Sob esse
título são apresentadas, à mesma maneira que o prédio da Escola, as residências do
professor Olivieri e do diretor Devoto.
As plantações são retratadas numa dinâmica semelhante, mas legendas das plantações
registradas no último número, o sexto, não traz apenas os nomes “populares” dos
vegetais. Não se trata de fotos apenas de sorgo, arroz, amendoim e de mandioca, mas
respectivamente de Lobus sorgum, oriza sativa, arachis hypogea e manihot utilissima,
cientificamente identificadas, nomeadas e divulgadas. Na capa do número 5 em sua
página 87, não são os terrenos que são descritos nas legendas, mas os trabalhos
realizados pelos futuros agrônomos, sua intervenção científica. A primeira foto é
descrita como “Vale do Tiririco. Vista geral do Vale do Tiririco, enxuto com profunda
drenagem, dele sendo extraídos 75 carros de lenha e 1.060 grandes tocos, que, reduzidos
a cinza, produziram a suficiente para adubos do mesmo terreno”, e a segunda “Cultura
de Alfafa. Plantada a 25 de outubro e colhida a 1.º de Janeiro do ano corrente. Foi
cultivada em terreno calcáreo-argiloso e adubada com esterco de vaca, cinza, cal e
escoria Thomas”.
Esta documentação fotográfica revela que houve, conscientemente ou não, uma
estratégia narrativa que consideradas independentemente ou dialogando com as
legendas materializava progresso e civilização em culturas, equipamentos, prédios e
personagens.
É nos artigos, contudo, que somos apresentados às concepções e propostas destes
agrônomos e agronomandos sobre, agricultura, ciência, educação e ensino agrícola. Os
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artigos, especialmente dos estudantes, adquirem aqui papel vital na medida em que,
tratando-se de uma Escola Média, não se exigia uma tese com monografia sobre algum
tema, como ocorria no período da gestão do IIBA, na volta da formação de nível
superior a partir de 1920. Assim, neste interregno, na medida em que um dos principais
objetivos nossos também envolva identificar a homogeneidade na heterogeneidade, ou
seja, qual o “espírito científico” desta escola.
Conquanto o sistema de ensino assegure à ciência oficial seu estabelecimento e
consagração, construindo sistematicamente habitus científicos ao conjunto dos
destinatários legítimos da ação pedagógica, em particular a todos os novatos do campo
da produção propriamente dito, esta revista traz a produção de discentes, mas também
de docentes.
Oportunidade para identificar os valores que se deseja inculcar nos futuros operários
agrícolas encontra-se em Lição de Coisas (Para os Alunos do Aprendizado), escritos
por João Silvério Guimarães. Este conjunto de textos reproduz aulas simuladas, com
especial atenção à Zoologia, distinguido os animais a partir de sua utilidade ou
nocividade à produção agrícola. De acordo com o próprio autor destes artigos, seu
objetivo é ser o menos complexo possível, pois não desejava “cansar a memória”
daquele que em todas as lições chama de “meu filho”.

Não é possível explicar por outro método mais intuitivo, mais acessível ao grau de
desenvolvimento de cada qual que ouvindo-lhes as dúvidas, as incertezas, as
convicções que têm dos objetos das coisas, dos corpos e dos seres que povoam o
Universo para lhes opor a persuasão das dúvidas, à perplexidade, a explicação
racional dos fenômenos, que se passam na natureza, as leis que os regem, às
convicções errôneas, dissipando-as pela demonstração.

O professor faz questão de pontificar erudição, no que revela sua idéia de ciência, as
ciências relevantes, a hierarquia entre elas, além de outros aspectos. Em Lição de Coisas
I, num momento em que química e física estão bastante estabelecidas no centro do
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conhecimento científico, desloca para a ciência agrícola a fonte do conhecimento
humano.
Eu poderia dizer que a Ciência única é a Física, e não teria dito um absurdo. A
única Ciência mater é a ciência agrícola, e não seria um paradoxo. Não me refiro
nem à Agricultura nem à Agronomia. Esta é um ramo da ciência muito recente; é
um rebento novo; aquela é muito antiga para gozar dos foros de Ciência; mas eu
disse – Ciência Agrícola. É desta que provêm todas as investigações humanas,
todo o conjunto do humano saber. (O Agronomo, p.8).

Nos artigos se cristaliza uma visão de aluno que tem sempre crendices, preconceitos e
superstições a serem superadas, concepções estas na visão de Guimarães atrasadas e que
são resultantes das nossas matrizes raciais. Parlamenta, por exemplo, supostamente
perguntado pelo aluno, se o sapo seria útil à lavoura, afinal, segundo o aluno, “sempre
ouvi dizer que é bicho de mau agouro...”. Ao que responde primeiramente dentro da
lógica da produtividade, pois na medida em que se nutre de insetos, larvas e moluscos
nocivos à lavoura, “é um excelente auxiliar do agricultor”. Dizer que o sapo é de “mau
agouro” é uma idéia falsa,
(…) que nos vem por atavismo das três raças eminentemente supersticiosas, das
quais procede a maioria dos brasileiros, é que vai dando corpo e transmitindo-se
de geração em geração pela narração oral dessa lenda tradicionalmente contada
pelos camponeses incultos à lareira, nas horas de canícula. (O Agronomo, p.62 grifo nosso).

Cumprindo com sua promessa, e mantendo o prisma racista/racial, Guimarães reitera a
origem desta “superstição” nos nossos primeiros povoadores “estrangeiros” de nosso
país.

(…) colonos tirados das massas incultas da culta Península Ibérica, os africanos do
tráfico escravo, os tupis que desceram os Andes e vieram do Peru, pelo vale ou
bacia do Amazonas, e a raça autóctone, os indígenas, selvagens, sem indústria,
além da rudimentaríssima pesca ou caça, indolentes e ferozes (idem, p.82).
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Discorda de Ernest Haeckel acerca da falta de noção de Deus dos indígenas do Brasil,
afinal “reconheciam a existência de um Deus poderoso e bom – Tupan”, ao que se
deveria juntar “filho, o fetichismo dos africanos”. Neste momento, chegamos a um dos
momentos mais interessantes do texto, visto que na época era raro registrar nas citações
dos autores suas referências bibliográficas. Perguntado “caro mestre, que significa
fetichismo?”, responderia no tom paternal dos demais textos.

Filho, fetichismo é o culto ou a religião dos povos bárbaros, que acreditam no
poder de animais como a serpente, o crocodilo, a mãe d’água; que adoram o sol, a
lua, as montanhas, a rocha e objetos outros; é o politeísmo primitivo.
Winterbottom diz que a expressão fetiche vem de faticaria, poder mágico; esta
etimologia é fundada na raiz latina da palavra fatum – destino, em português,
feitiço, segundo Alfred Maury (Encyclopedie Moderne, pag.232 – Fetichismo,
livro 15).

Raça é uma palavra/categoria central no sistema explicativo da seção Lição de Coisas.
Ainda criticando Haeckel, que para ser lógico consigo mesmo,

(…) devia admitir essa crença na nossa raça americana, porque sendo transmitida e
conservada por hereditariedade, segundo a sua teoria, é claro que tais crenças, como a
superstição, a mitologia indígena, devem ter passado para as nossas raças por
hereditariedade, por aquilo que eu já chamei de atavismo, pois é sabido que os nossos
caboclos procedem da Ásia e por isso são considerados por alguns naturalistas como uma
variedade da raça mongólica.

Aqui a hereditariedade opera como fator explicativo do comportamento cultural, e o
estudo das raças atrasadas por naturalistas, cientistas da natureza, não de homens
plenos, afinal. A hierarquia entre a Ibéria culta, os indígenas que crêem num Deus que
não é o cristão, mas antropomorfizado (“um Deus poderoso e bom”) e ao fim os
fetichistas da África.
Lição de coisas mostra um engenheiro agrônomo que participa dos debates raciais em
voga no país entre os séculos XIX e XX, participando de um debate que à época
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atravessou as publicações de espaços como museus, institutos históricos e instituições
de ensino superior, particularmente as faculdades de medicina e direito.
A ciência como conhecimento que confere legitimidade a sua profissão é uma constante
estruturadora dos textos de engenheiros agrônomos formados e estudantes. Frente ao
período imperial, a defesa da vocação agrícola brasileira e da vinculação de seu destino
aos rumos da nação, e a defesa do ensino agrícola e da difusão da ciência, da técnica e
da racionalidade no campo e, principalmente, o agrônomo como o agente civilizador do
campo, graças ao seu arcabouço científico, podem ser identificados como permanências
importantes.
Um resumo do exposto acima se encontra na série de artigos do Chefe de Prática
Agrícola e Hortícola, Lourenzo Bertolin. Intitulados Agronomia, numa série de seis
textos, publicados em todos os números localizados, defende o papel central das
ciências básicas para a agronomia. Não é por menos que em Agronomia I, tratando da
importância da meteorologia afirmando:

O Ministério da Agricultura fundou-se com o fim principal de difundir o ensino
agrícola, e faz notar que o dito ensino só poderá ser realizado por pessoas que
tiverem estudado este clima, os fenômenos meteorológicos e a sua pressão.
(...) Creio que o ensino será útil se for ministrado por agrônomos experientes, isto
é, pelos que, a par de conhecimentos gerais das ciências agronômicas, souberem
aplicá-los racionalmente ao amanho das terras e no cultivo das plantas. Além das
ciências naturais, devem conhecer todo um grupo de ciências que se prendem
irredutivelmente à agricultura e a completam, como sejam a química, a física, a
mecânica, a geologia, a zootecnia e a fisiologia vegetal.
Na agricultura acha-se o segredo da prosperidade do Brasil; quando o brasileiro
compreender essa verdade terá assegurado o futuro desta grande nacionalidade
sem igual no mundo.
A carência de braços faz-se sentir; que venha do estrangeiro ‘o guano vivo, o
adubo prodigioso’ que é o colono, recompensado pelo seu trabalho
generosamente, a fim que ame a nova terra, identificando-se com o novo meio.
(p.06, grifo nosso).

E conclui adiante.
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Sabe-se que os princípios científicos e técnicos para conseguir esse desideratum
são dados pela Agronomia e sua aplicação constitui a Agricultura.
A primeira é uma ciência, a segunda, conforme as modalidades, é uma arte ou
indústria.
Que os brasileiros progressistas façam com que seus filhos estudem as belas
ciências agronômicas e assim ter-se-á assegurado o futuro do Brasil.
No próximo número falarei sobre a química geral agrária, que é a base do ensino
agrícola. (idem, grifo nosso).

É relevante considerar que se a ciência como legitimador da ação/posição do agrônomo
permeia este periódico, a unanimidade não se estende a todos os temas, como, por
exemplo, no que tange à imigração. Bertolin é defensor do “guano vivo” do estrangeiro,
mas todos os textos de abertura da revista têm um evidente caráter nacionalista e de
defesa dos “braços nacionais”.
No artigo “O Problema Nacional”, o ensino agrícola, a nação, a vocação agrícola
brasileira, a relevância da ciência, raça e braços são balizas que se fazem presentes e
articuladas. Contudo, a crítica à imigração estrangeira se faz contundente.

Muita gente, e a maior parte, entende que, dada essa precisão de braços, devemos
estabelecer os pomposos reclamos das nossas maravilhas no estrangeiro, para
recebermos em troca de milhões dispêndios prodigamente como tem sido, dúzias
de colonos inaptos.
Muitos prejuízos advêm dessa interpretação precipitada e sonhadora:
1.º Consumimos grandes somas, que poderiam ser melhor aproveitadas;
2.º Importamos a mais das vezes elementos prejudiciais à nossa constituição
étnica, a menos que mais prejudiciais ainda à nossa política, quando são dos que
se afastam por completo da família brasileira, constituindo egoisticamente em
nosso território núcleos poderosos de combate cerrado à nossa nacionalidade,
ameaçando, portanto, nossa paz e nossa integridade;
3.º desamparamos os nossos compatriotas, aos quais em primeiro lugar devemos
auxiliar dedicadamente.
Cada um desses prejuízos nos traz outros ainda, suas ramificações poderosas,
prejuízos
morais e materiais, que nos irão merecer, em outro artigo, uma
análise mais rigorosa.
Ora, se há um assunto da mais alta importância para os governos, é certamente a
educação do povo. Essa educação tem duas dependências: é o ensino primário e o
ensino profissional, agrícola especialmente.
No primeiro devemos educar o homem e o cidadão; no segundo o trabalhador.
Do primeiro resultará o levantamento do caráter nacional e a sua conseqüência
lógica: a compreensão das nossas liberdades, dos nossos direitos, da nossa honra,
dos nossos brios, amando as glórias do nosso passado e mantendo as energias
indispensáveis à vitória do nosso futuro; do segundo o cultivo do solo, o
desenvolvimento das nossas riquezas, a salvação das nossas finanças e, ao mesmo
tempo, de um ou de outro, o aperfeiçoamento da nossa raça e a sua necessária
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consolidação, para constituirmo-nos um povo, caracteristicamente um povo. (grifo
nosso)

Na revista não temos articulistas travando batalhas entre si, mas decididamente, ao
tempo em que identificamos uma ideologia consistente, não há monotonia, mas espaço
de divergências, inclusive com textos que se dirigem ao MAIC, com propostas para o
ensino agrícola em geral e para a EAB-EMTP em particular. Isto fica particularmente
evidente nos textos de Victor André Argollo Ferrão, personagem que reúne de modo
explícito as relações entre saber e poder, como professor (do IAB), articulista (do
Boletim da Secretaria de Agricultura da Bahia) e membro da Sociedade Bahiana de
Agricultura, faremos agora uma análise dos textos publicados na fonte em questão.
Os seus três textos foram publicados sob o título de “Ensino Agronômico” nos números
02 (novembro de 1911, p. 28-29), 03 (dezembro de 1911, p.43-44) e 05 (fevereiro de
1912, p.85-87). No primeiro texto justifica a escolha do tema, a reforma do ensino
Agronômico, como condição do progresso da nossa lavoura. Sua proposta é estudar a
Escola da Bahia e também em geral, principiando por analisar as condições que deve
preencher o local escolhido, para uma escola teórico-prática de Agronomia.
Segundo Ferrão, a experiência européia aponta a necessidade da proximidade de um
centro intelectual como, por exemplo, “o Instituto Agronômico de Paris, a Escola
Agrícola de Montpellier, de Beauvais, etc., etc.” Destoando do texto “O Problema
Nacional”, contrário ao ensino de teses e doutores, Ferrão vislumbra esta mudança
como “indispensável à vida de uma escola superior”. Eis a retomada de um
debate/embate anterior à criação da Escola, quando apenas havia o IIBA. As vantagens
que resultariam da mudança para o subúrbio da Capital seriam as seguintes:

1) facilidade para os alunos de fazerem excursões agrícolas nas diversas zonas do
Estado, pois é da Capital que ramificam-se nossas vias de comunicação.
Estas excursões são indispensáveis, pois são verdadeiras lições práticas (...).
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2) Fazer que os laboratórios possam ser freqüentados por praticantes, que, ao
mesmo tempo que executam ou auxiliam os trabalhos determinados pelo químico,
aprendem química ou aperfeiçoam-se nesta ciência, sem ônus para o Governo, ou
antes pelo contrário.
3) Tornar acessíveis a todos os proprietários, pois todos vêm à Capital tratar
negócios, os ensinamentos práticos alcançados nos campos de demonstração e
experimentação, que poderão facilmente ser visitados.
Por outro lado, esta visitas servirão de estímulo aos encarregados, que farão de
tudo para realizar experiências interessantes e proveitosas (...).
4) Tornar dispensável o internato, que não está de acordo com os nossos hábitos,
razão pela qual foi supresso na escola de Piracicaba, e é um pesado ônus para o
Governo e uma fonte de consumições e de trabalho estéril e ingrato para o diretor
(grifo nosso).

Ferrão revela as dificuldades de deslocamento até a escola73, a necessidade de mais
práticas em campo e laboratório, a vigência do internato e dentro da ideologia da
pedagogia do exemplo do MAIC, pondo os campos de experimentação e demonstração
como mais que espaços para a atividade pedagógica e/ou científica, mas mecanismos de
seu estímulo e divulgação frente às “classes rurais”.
Seu primeiro texto reforça a crítica sobre a imprestabilidade do terreno de São Bento
das Lages: ser um ponto de difícil acesso, com terras muito acidentadas, que não se
prestavam para sede de uma escola teórico-prática de Agronomia e, enfim, não possuía
sequer área suficiente de terrenos acessíveis a máquinas agrícolas, para estabelecer as
culturas de demonstração, indispensáveis às novas configurações da agronomia para
alcançar reconhecimento social.

73

No arquivo morto da EAB, a Pasta de Ofícios de 1912, os ofícios de número 84 e 85 tratam da
instalação de residência para os lentes e repetidores, dirigido ao Ministério da Agricultura. “A residência
em Santo Amaro, único local que [é] habitável pelos lentes e repetidores a não ser na Escola, é um
estorvo ao cumprimento de tais obrigações: a distância, a viagem obrigatória de duas horas em canoa para
chegar à Escola, a indispensável e igual viagem de volta para casa, a impossibilidade de vir muito cedo e
o incômodo de voltar muito tarde, o sol ardente e as chuvas de inverno a suportar para alguns diariamente
em um espaço acanhado, como o é o de uma canoa, tudo isto é mais que convincente. A conclusão é a
necessidade imprescindível de serem construídas casas para residência desses e outros funcionários” (of.
n.º84). Tratava-se de resolução da Congregação da escola tomada na véspera do ofício, datado de
26/04/1912.
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No segundo artigo são expostos os motivos para o prolongamento em um ano para os
cursos, ou a exigência de mais matérias para admissão, e se propõe uma nova notação,
“racional”, para calcular as médias. As matemáticas ocupariam um papel central quer no
momento da admissão, quer na formação do agrônomo. A aritmética como matéria de
máxima importância, devia ter o coeficiente três, “pois é uma ciência exata que se não
for bem estudada desde suas bases, será um obstáculo ao aproveitamento do curso por
parte do aluno”. No último artigo complementaria taxativamente:

Há matérias que podem ser estudadas pelo agrônomo depois de formar-se. As
matemáticas, porém, base de todas as ciências exatas, devem ser
rigorosamente estudadas, pois para elas não se sabe bem ou mediocremente,
não há meio termo, é saber ou não saber.
Esta matéria para exame deve ter um coeficiente duplo ou triplo para a
formação de médias. (grifo nosso).

Diante de preparatórios que exigiam para a admissão: português, francês, aritmética,
geografia geral, especialmente do Brasil, História do Brasil (ou o curso ginasial) e um
curso de três anos, para Ferrão seria “impossível em três anos formar um agrônomo, que
entre para uma escola com estes preparatórios”. Mas neste momento ele trabalhava com
as duas hipóteses, curso de três ou quatro anos. Na primeira hipótese, defendia ser
indispensável exames de química geral, anatomia e fisiologia animal, anatomia e
fisiologia vegetal, geometria, trigonometria, álgebra e física. Diante da distribuição das
cadeiras então em vigor, por conta desta deficiência, não havia aula nenhuma de
agricultura até o 2.º semestre do 2.º ano (agricultura geral e silvicultura). Com um ano a
mais de curso ou com preparatórios mais abrangentes, o tento de Ferrão com tal medida
era nos três anos de curso de agronomia, ter uma dedicação especial às ciências
agronômicas, ou em suas palavras, “ensinar Agricultura geral, Zootecnia, Agrimensura
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e Topografia, química agrícola, etc., enfim à aplicação de parte das ciências puras que
os alunos já haviam de conhecer”.
O sistema de notas vigente na EAB-EMTP era: “Notas de Aproveitamento: O – Ótima,
B – Boa, S – Sofrível, M – Má, P – Péssima” 74. A escala de notas passaria de 0 a 10
para 0 a 20. 0 a 9, notas más e insuficientes 10 a 20, notas suficientes e boas. Este
sistema avaliação sintomaticamente chamado de “sistema de julgamento, o único
matemático e geralmente adotado, deveria servir para todos os exames da Escola”. A
gradação das notas seria: média de 10 a 12, “simplesmente”; de 12 a 14, “plenamente”;
de 15 a 20, “com distinção”.
Mas o texto aonde Ferrão mais apresentaria sua concepção da formação necessária ao
agrônomo seria no terceiro e último artigo, onde procura “analisar a distribuição das
matérias nas cadeiras e a necessidade de aumentar o número das mesmas”.
A proposta de Ferrão anteciparia em uma década o currículo da EAB. Quando esta é
reaberta na década de 1920, contudo, o ensino volta ao nível superior. Por conseguinte
Ferrão apresenta um plano ambicioso. Ao final de sua proposta de reformulação, o
currículo ficaria estruturado em nove cadeiras, distribuídas da seguinte forma: 1.ª
cadeira – Matemáticas; 2.ª cadeira – Química geral, analítica e agrícola e física geral e
agrícola, mineralogia e geologia agrícola; 3.ª cadeira – Anatomia e fisiologia animal e
vegetal, botânica, zoologia e moléstia das plantas; 4.ª cadeira – Tecnologia. 5.ª cadeira –
Agricultura geral e especial; 6.ª cadeira – Silvicultura, pomicultura, horticultura,
sericultura, piscicultura, economia agrícola, legislação rural e florestal, contabilidade
agrícola; 7.ª cadeira – Zootecnia geral e especial, higiene dos animais domésticos,
noções de veterinária; 8.ª cadeira – Engenharia agrícola, topografia, agrimensura
mecânica e máquinas agrícolas; 9.ª cadeira – Desenho. A discrepância básica diz
74

EAB, Livro para Registro da Presença. Notas de Aproveitamento e Inscrição do Assunto de cada dia,
1913-1914.
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respeito a 8.ª cadeira no currículo da EAB-EMTP e sua equivalente 5.ª cadeira do
currículo da década de 192075.
Nosso foco, contudo, consiste no período da EAB enquanto escola média. Destarte, que
caminho Ferrão percorre para justificar a ampliação e reestruturação das cadeiras
propondo, na prática, um currículo para a formação de engenheiros agrônomos numa
escola de agrônomos?
A 1.ª cadeira abrangia álgebra, geometria, trigonometria, noções de mecânica geral,
mecânica agrícola, construções rurais, hidráulica agrícola, constituindo na sua avaliação
“tantas matérias que é impossível a um lente lecioná-las”. Além de uma reestruturação
transformando-a numa cadeira “exclusivamente de matemáticas”, propunha uma
estruturação do ensino de física distinta da até então adotada em São Bento das Lages.

Aliás, a mecânica geral é uma parte da física e deve pertencer à 2.ª cadeira, assim
como a mecânica agrícola, que é parte da física agrícola. As construções rurais
devem ser da cadeira de engenharia agrícola, assim como a parte da hidráulica (...)
drenagem e irrigação são partes da cadeira de Agricultura.

Na análise da 2.ª cadeira prossegue criticando a distribuição dos conteúdos. O modelo
vigente compreendia física agrícola, química geral inorgânica, noções de mineralogia e
geologia agrícola. Conquanto, julgo que “indispensável é ensinar a física geral para
depois ensinar a física agrícola, compreendendo mecânica agrícola”. As lições de física
e química seriam alternadas em ambos os semestres do primeiro ano. Finalmente, a
segunda cadeira abrangeria o estudo da química inorgânica, analítica e agrícola, que
deverão ser lecionadas no 2.º e 3.º ano, de modo a não sobrecarregar o professor de
tecnologia.
75

Em 1920, o currículo estaria estruturado de forma bastante similar: 1.ª Matemáticas, compreendendo
Álgebra, Geometria e Trigonometria; Estradas de Ferro e de Rodagem; 2.ª Física Experimental, Química
Geral e Inorgânica, Metereologia, Climatologia, Geologia e Mineralogia Agrícolas; 3.ª Botânica e
Zoologia Agrícolas, Fitopatologia; 4.ª Química Orgânica, Agrícola e Biológica. Tecnologia agrícola e
Industrial. Fermentações; 5.ª Mecânica Geral e Aplicada, Construções Rurais, Hidráulica; 6.ª Agricultura
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A 3.ª cadeira deveria abranger anatomia e fisiologia animal (no regulamento da 7.ª
cadeira), anatomia e fisiologia vegetal, zoologia geral, zoologia agrícola (insetos e
animais úteis e nocivos, proteção, destruição), moléstias das plantas, fungos, etc.
Removidas para o primeiro ano anatomia e fisiologia animal e vegetal.
Com a química indo para a segunda cadeira, a quarta cadeira seria apenas de tecnologia,
“estudando: fabricação de açúcar, álcool, vinagre, vinhos, amido, farinhas, óleos,
manteiga, queijos, cortumes, conservas alimentícias, doces, frutas secas, adubos”.
Na cadeira seguinte haveria uma divisão. Silvicultura, pomicultura, sericultura,
economia agrícola, legislação rural e florestal, contabilidade agrícola deveriam formar
uma cadeira. A 6.ª cadeira, higiene e alimentação dos animais domésticos, zootecnia
geral e especial, deveria abranger noções de veterinária e a 7.ª cadeira, diante destas
reformulações, suprimida.
Perpassa esta proposta de alteração do regulamento da escola não só o aprendizado dos
alunos, mas principal e recorrentemente não sobrecarregar os professores com cadeiras
extensas demais de um lado e outras vistas tardia e rapidamente.
As preocupações e soluções de Ferrão em reformar o ensino da EAB-EMTP se
circunstanciam nos objetivos precípuos do MAIC em implantar no Brasil um ensino
agronômico racional e civilizador. Esta linha seria adotada nos artigos de abertura do O
Agronomo, conforme a análise do texto “O Problema Nacional” indica. Com os demais
textos de abertura da revista temos um conjunto de editoriais que está estruturado em
torno da “pátria”, da “nação”, da “civilização” e da afirmação do caráter

Geral. Direito. Contabilidade Agrícola; 7.ª Agricultura Especial; 8.ª Zootecnia Geral e Especial. Higiene e
Noções de Veterinária; 9.ª Desenho de Topografia.
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“essencialmente agrícola” do Brasil, cujo progresso está incondicionalmente vinculado
à reforma do ensino e particularmente do ensino agrícola como fatores de progresso.

Na leitura de “Nova Era” (O Agronomo, outubro de 1911, p.02-3), primeiro texto do
primeiro número, são lançadas idéias fundamentais do discurso ruralista. No primeiro
parágrafo, os vínculos orgânicos entre nação e agricultura são de pronto estabelecidos.

País novo, essencialmente agrícola, o nosso, até então olvidara a sua maior fonte
de riqueza, de que promanariam sempre os grandes bens, os inesgotáveis recursos
de energia. (...) entretanto, a seiva que deveria correr as artérias da nação,
fortalecer-lhe o organismo, enobrecer-lhe o nome, dar-lhe grandeza e vigor,
abandonara-se à perspectiva dessa vaidade a que inspiraram as simples previsões
da nossa grandeza (grifo nosso).

O texto prossegue afirmando que apesar dos progressos de “vinte e dois anos de um
regime novo, liberal e civilizador”, permanecíamos ainda em dificuldades. É neste
momento que se defende a emergência de medidas que vitalizariam nossa riqueza
“superabundante, pródiga e inesgotável”, por meio “somente na agricultura, de que
dependem a indústria e o comércio”, ou seja, a criação do MAIC e a recriação da EABEMTP por este órgão.

A criação do Ministério da Agricultura veio satisfazer às mais justas aspirações
nacionais, tão seguro o seu programa, tão promissoras as suas primeiras tentativas
dentre as quais, sem o caráter pessoal que pareça ter, orgulhamo-nos de salientar a
avocação da Escola Agrícola da Bahia.

Assim, a criação de O Agronomo se inscreve nesta conjuntura em que na “vida
nacional” se fecundam reformas para a elevação da pátria, em “uma nova era de
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progresso e de engrandecimento”, almejando ter êxito aonde o Instituto Agrícola da
Bahia falhou.

Na sua última administração infeliz como nunca, ressurge agora (...) Esse
ressurgimento quisemos nós outros distinguir com o modesto estandarte que ora
desfraldamos, lançando à publicidade este periódico, - amostra do ardor com que
nos devotamos ao progresso pátrio, de amor e desprendimento com que desejamos
servir ao Brasil.

Se um dos elementos centrais do ruralismo está a criação de uma nova ética do trabalho,
regeneradora e disciplinadora dos braços, imbuída esta ética por padrões de extração
marcadamente urbana, o texto conclui, tendo por suporte, mais uma vez, os valores
“patrióticos”.
Reivindiquemos a tradição romana. Sejamos operários e soldados, e, feita de tão
grandes servidores, a nossa Pátria será a maior, a mais poderosa, a mais culta, com
a vastidão do seu território, a riqueza do seu solo, os tesouros de sua natureza e a
inteligência dos seus filhos.

Publicada no sexto número, “A Reforma das Reformas” (p. 97-98) é dedicado ao ensino
agrícola elementar, resumindo de certa forma o estilo discursivo dos textos de abertura
anteriores, afirmando que dentre as múltiplas questões que o constituem “o problema
nacional”, sobressai o ensino. Remetendo ao Congresso Brasileiro de Expansão
Econômica, que tinha como primeira questão o ensino primário como base de toda
reorganização econômica, que concluiu que “se deve ser feito desde a escola primária o
preparo para a expansão econômica”, seu autor afirma ser preciso ir mais longe.
A comissão diz que é possível incutir algum preparo tendente à expansão
econômica, mas não é somente possível, é NECESSÁRIO, é INDISPENSÁVEL,
como conclusão imediata das premissas estabelecidas.
Possibilidade não quer dizer precisão, mas se ‘na escola primária se cultivam
todas as aptidões que, mais tarde, hão de medrar no cidadão’, não é somente
possível aproveitar essa fase em que o espírito não só modera e corrige as suas
tendências más, como desenvolve, educa e aperfeiçoa as suas boas tendências.
(grifo nosso)
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O programa dessa reforma se resumiria nas seguintes medidas:
1.º Uniformidade do ensino em todo o país (...) para harmonizar as tendências
do povo.
2.º Desenvolver a escola primária, quanto possível, difundindo-a por toda
parte (...), mas não se obrigando o Estado da tutela do cidadão, para não nos
afastarmos da índole do nosso regime.
3.º Estímulo aos professores e aos alunos, com recompensas nobres, que não
signifiquem a compra do esforço, como por vezes se tem tentado, mas a
glória do esforço.
4.º Educação física, cívica e moral (...)
5.º Introdução discreta no ensino de amor ao trabalho, definindo as
tendências para o comércio, para a lavoura e para as indústrias, sendo como
é o amor ao trabalho o único incentivo para o nosso desenvolvimento
econômico.(grifo nosso)

A esta plataforma de providências a se adotar, segue-se uma contundente crítica aos
políticos e contra “as dubiedades dos estadistas, as fragilidades legisladoras, a
inconstância das idéias e dos sentimentos dos nossos homens, e com esse espetáculo de
fraqueza política”, que historicamente, mais do que em qualquer outra nação, produzem
reformas, que seriam sucedidas em tal constância que nos primeiros frutos de alguma
iniciativa, outras logo surgem, causando os “mais desastrosos efeitos”. Seguindo uma
estratégia discursiva que já se encontrava nas teses de conclusão da Escola Agrícola da
Bahia (1880-1904), demarcando sua atuação científica e prática frente aos bacharéis,
contrapõe como principal ação a ser adotada “um esforço supremo”.

(...) uma só, vasta sadia, e genuinamente patriótica, salvaríamos a Nação desse
aniquilamento em que ela se debate, em que ela se contorce e esfacela.
Seria a reforma das reformas. Não seria reformar as instituições, não seria
reformar os altos departamentos administrativos, não seria reformar as leis, nem
os congressos, nem o regime: seria reformar o povo, a sua índole, os seus
costumes, o seu caráter, a sua própria organização; seria unicamente reformar o
ensino, mas repetimos, não o ensino de doutores.
Precisamos, dissemos nós, de braços bem orientados para o trabalho e, portanto,
do ensino do povo, em sua legítima expressão, de que virão esses braços.
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Os artigos sobre os diversos cultivos não dissociam recomendações técnicas de
propostas de intervenção política, evidenciando o que significava fazer agronomia no
espaço da EAB-EMTP para os próprios estudantes. E para estes alunos, uma das tarefas
fundamentais a se realizar no campo era a difusão da especialização do trabalho, a fim
de produzir culturas “racionalmente feitas”.
Particularmente nestes textos complementa-se um esforço de demarcar uma diferença
entre as atividades realizadas no IAB a cargo de Leo Zehntner e a nova fase da
instituição e da agricultura do país, com a nova orientação do Ministério da Agricultura.
Os estudantes publicam experimentos feitos por eles próprios ou por seus professores
nos terrenos da Escola.
Um procedimento comum aos estudantes da EAB-EMTP está na necessidade do
conhecimento em química para o preparo do solo. Carlos Valeriano descreve, em A
cultura da alfafa em S. Bento das Lages, uma experiência do chefe de culturas da EABEMTP Lourenzo Bertolin com alfafa para contestar a diretoria antiga, de Zehntner, que
“sustentara em relatório dirigido ao governo baiano que a cultura da alfafa não podia ser
feita em S. Bento das Lages, pois para isso não prestava o clima!”.
A contestação à gestão Zehntner e valorização dos profissionais locais se apresenta
também em Indústria pecuária, de Lindolpho Pereira e Cultura da mandioca de Carlos
Valeriano. No primeiro caso, tratando da criação de suínos, remete a dados de “valor
científico” do professor do IAB André Argollo Ferrão, referência para a metodologia
comparativa entre o gado bovino e o suíno, do ponto de vista da produção de carne, da
reprodução e como máquina de trabalho: “Em quatro meses de engorda, dizia o meu
ilustre mestre Dr. André Argollo, o porco pode duplicar de peso e em igual tempo um
boi galgará no máximo 30% (…)” (p.35).
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O texto de Valeriano após dar informações sobre a classificação botânica e
origem da mandioca propõe o uso da charrua por exigir pouco esforço e capital,
devendo a adubação ser feita apenas após os métodos mecânicos. A condenação à
gestão do IAB se direciona às tentativas de reprodução da mandioca pela reprodução de
raízes. Citando agora carta que recebera do engenheiro agrônomo Gustavo Dutra, então
primeiro diretor da ESAMV, a raiz de mandioca não tinha princípio vegetativo:

Há e somente existem dois meios de multiplicação das mandiocas e todas as
espécies do gênero Manihot: por estacas e por sementes, as primeiras reproduzindo
as variedades e as últimas não, pois as sementes dão variedades rústicas muito
diferentes entre si, as quais, só depois podem produzir raízes feculentas. (p.16)
(grifo do autor)

As variedades cultivadas no IAB também malograram por serem cultivadas “em terreno
silico-argiloso de composição química ignorada”. Outro professor da EAB também
realizou experiências com mandioca em Valença, Silvério Guimarães. Valeriano
tornaria a críticas pesadas a Zehntner em A Cultura do fumo (p.30-35). O naturalista
suíço afirmara, segundo o estudante, que “o terreno silico-argiloso é nocivo ao fumo,
negando assim um preceito estabelecido por experiências longamente feitas e
rigorosamente observadas” (p.31).
O equívoco “explica-se, satisfatoriamente, considerando-se que o Dr. Zehntner adubou,
sem análise prévia, o terreno. Adubar deste modo é envenenar, é matar a vegetação, e
que se lhe patenteava em S. Gonçalo dos Campos onde, conjuntamente com o sr.
Edmundo Schubert, adubou sem análise prévia do terreno, o solo destinado ao cultivo
do fumo, (…) tendo em resultado um fumo raquítico, de folhas crespas, estreitas e
muito pequenas” (idem). Mais uma vez Gustavo Dutra é referência, agora para a
fórmula para adubação da cultura e para a aclimatação de sementes importadas.
Mais um ponto de divergência com o ex-diretor do IAB ocorreu em torno do uso do
estrume nesta cultura. Zehntner em suas experiências teria concluído que o estrume de
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gado é nocivo à cultura do fumo. Para Valeriano, o resultado negativo desta experiência
“teve a sua causa no modo de empregá-lo”. Dentre as regras a observar no emprego do
estrume, ele cita evitar o uso de estrume verde. “Empregado verde, além de ter matéria
orgânica pouco decomposta, e os minerais pouco assimiláveis, encerra sementes de
ervas daninhas à cultura e ovos de insetos. (…) Acresce notar ainda, duas circunstâncias
(…): a quantidade de estrume e o estado de fermentação em que se achava no momento
em que foi utilizado.” (p.33).
Almejando dar um cunho racional às culturas para obter produto apreciável no mercado,
a especialização do trabalho é uma medida necessária, inviabilizada, contudo no estado
pela falta de instrução, conforme Lindolpho Pereira em Indústria Pecuária. Criticando
os que não investem na produção, preferindo a especulação e a renda de juros, Pereira
critica o potencial não aproveitado da Bahia, pondo-a em atraso em face de outros
estados, quando “não há grão ou semente que, posta na sua superfície, logo não nos faça
assistir o seu desenvolvimento”. (p.4).
A exaltação da natureza da Bahia e do Brasil é uma característica constante em seus
artigos. Entretanto, tais recursos devem ser racionalmente controlados. A natureza
colossal e a necessidade de preservá-la é o tema de A devastação das matas, também de
Pereira. Pregando a necessidade de garantir o bem estar coletivo, em vez daqueles que
lutam no “terreno escabroso, falso, qual o dessa política”, o articulista afirma que por ter
uma vegetação promissora, deve o Estado legislar sobre a derrubada das matas. Em A
devastação das matas II, ele se debruça sobre a situação das matas de Santo Amaro,
cidade vizinha à EAB-EMTP, vitimadas “pela usura incompreendida da quase
totalidade de seus proprietários”, que com suas usinas e fábricas junto aos
administradores públicos não pesam a conseqüência da devastação das matas.
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Em Santo Amaro, segundo Pereira, a destruição chegara ao ponto de afetar a correnteza
dos rios da cidade, com efeitos no clima e fertilidade dos terrenos. Sem negar os
melhoramentos trazidos com as fábricas e usinas, não os considerava compensatórios do
impacto no sistema hidrográfico de Santo Amaro, além do que, as madeiras, com outras
aplicações, “representariam grandes fortunas”. O problema central não era a derrubada
das árvores em si, mas a necessidade de realizá-las “racionalmente”, ou seja, sob os
preceitos da agronomia.
O estabelecimento da exploração racional do solo, ao lado da especialização do trabalho
funcionaram como procedimentos imperativos no esquema de intervenção no mundo
agrário para os estudantes da EAB-EMTP. Tornando ao artigo Indústria Pecuária,
Pereira explica o atraso da produção baiana como “originado da falta de instrução do
nosso povo, e já é tempo de dissiparmos essa treva que nos envolve a iniciativa e
procurarmos imitar os outros povos, estabelecendo entre nós a especialização do
trabalho, que é uma das bases incontestes do adiantamento dos povos” (p.4). E conclui
no número dois de O Agronomo: “Sabemos que é por meio da especialização do
trabalho que poderemos mais facilmente alcançar a realização de nossos ideais” (p.25).
Os artigos de O Agronomo reúnem um conjunto de procedimentos, valores e
representação compartilhados pelos alunos durante o seu processo de formação. Os
agronomandos da EAB-EMTP cristalizam nestes textos a defesa dos destinos da
agricultura como dos destinos do país e seu papel de agentes capazes de disseminar a
luz da ciência e superar a rotina e o atraso no campo. Baseando suas propostas de
intervenção na razão científica, a partir de atividades práticas por eles próprios feitas ou
acompanhadas nos terrenos da escola, formando um conjunto de convenções e
procedimentos práticos que regulam a elaboração e avaliação dos conhecimentos por
eles produzidos e reproduzidos naquele espaço. Paradoxalmente, os alunos que mais se
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destacam na produção dos artigos sobre cultivos e se esforçam na demarcação de uma
nova fase para a escola de S. Bento das Lages, ante a gestão e pesquisas realizadas por
Leo Zehntner, foram dois ex-alunos do Instituto Agrícola da Bahia: Lindolpho Pereira
Moniz Barreto e Carlos Valeriano.
Pereira, Valeriano e os demais integrantes do Centro de Estudantes responsável pela
edição da revista, porém, não seriam diplomados como agrônomos, mas como
engenheiros agrônomos.
Entre 1913 e 1914 teve início o processo de fechamento da EAB-EMTP. O fim da
EAB-EMTP é surpreendente na medida em que além do investimento e do papel
estratégico desta instituição, o trabalho de professores e direção é sobejamente elogiado
nos relatórios do MAIC entre 1911 e 1913. Mas no ano de 1914, a situação na escola é
de confronto agudo entre diretor e estudantes.

Por motivos de ordem administrativa, foram suspensos, pelo decreto n. 10.855, de
15 de abril deste ano, os trabalhos letivos da Escola Média ou Teórico-Prática da
Bahia, até ulterior deliberação. Vinham de longe os sintomas de franca
indisciplina naquele estabelecimento de ensino, cuja diretoria, em 1913, foi
obrigada a demitir-se depois de gravíssimas ocorrências que determinaram,
durante alguns dias, o fechamento da referida Escola.
As providências então postas em prática pelo meu antecessor e a ação da nova
diretoria foram suficientes para por, de vez, um termo naquela situação anormal
entre professores e estudantes, com evidente prejuízo do ensino e completa
ausência da disciplina escolar, indispensável à boa marcha de estabelecimentos
dessa natureza.
Dão justa medida da situação irregular em que se encontrava a Escola os seguintes
tópicos extraídos do relatório apresentado a este Ministério, pelo respectivo diretor
e relativo aos trabalhos do ano passado:
Correu cheio de irregularidades, na Escola Agrícola da Bahia, o ano letivo de
1913-1914 que findou em 31 de janeiro do corrente ano.
Atritos entre os alunos e o ex-diretor, o dr. Henrique Devoto, atingiram tal grau de
intensidade e tiveram conseqüências tão deploráveis que foi aquele meu
antecessor obrigado primeiramente a fechar a Escola por alguns dias e depois
exonerar-se do cargo que vinha exercendo desde a avocação do estabelecimento
pelo Governo Federal, e, portanto, desde a sua instalação. (BRASIL, Rel. MAIC,
1914).
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A providência adotada no intuito de não prejudicar os alunos ali matriculados foi sua
transferência para a Escola anexa ao Posto Zootécnico Federal de Pinheiro. Dezessete
estudantes foram contemplados.
A EAB-EMTP é fechada então por decreto n.º 10.855 de 14 de abril de 1914 (BRASIL,
Rel. MAIC, 1914;1915, p.06). Todos os alunos do Centro de Estudantes da Escola
Agrícola da Bahia que compunham sua diretoria, comissão de pareceres e da Redação
do Agrônomo, concluíram seus estudos no Rio de Janeiro. Mendonça em Agronomia e
Poder defende que a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, no Rio de
Janeiro corria no período o risco iminente de ser fechada devido às sérias restrições
orçamentárias que o MAIC passava. A sua fusão com a Escola Agrícola da Bahia e o
Posto Zootécnico de Pinheiro76, recebendo os estudantes destas respectivas instituições
é corroborada por Relatório do MAIC de 191677.

A unificação, por esse ato conseguida, do ensino médio ou teórico-prático e do
superior, encetando, com toda a segurança de êxito, um regime essencialmente
prático, em que não se despreza a teoria, mas se limita esta ao mínimo
estritamente indispensável ao perfeito conhecimento dos fenômenos sob estudo,
teve por escopo formar, pelo menos, um núcleo de profissionais capazes de
intervir direta ou indiretamente em todas as esferas de aplicação da ciência
agrícola, desde a mais complexa e elevada à mais simples e secundária,
constituindo, por esse modo, um corpo de homens aptos não só à resolução
consciente de todas as questões de natureza científica, senão à direção, em pleno
campo, de todos os místeres relacionados com a técnica e prática agrícolas.
Em harmonia com a autorização contida no art. 75 da vigente lei orçamentária da
despesa, realizou-se a unificação didática, concentradas na da Escola de
Agricultura anexa ao Posto Zootécnico Federal de Pinheiro as sedes da Escola
Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, instalada nesta Capital, e da
Escola Média ou Teórico-Prática de Agricultura da Bahia e fundidos esses três
num estabelecimento sob a denominação de Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária. Da fusão operada advirão grandes economias para o erário,
não só no tocante ao pessoal, por efeito da retração do respectivo quadro, mas
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Em 1915, o MAIC estava praticamente sem recursos. A sobrevivência da ESAMV “somente foi
assegurada pelo expediente da fusão às duas instituições de nível médio existentes, configurando-se,
dessa forma, a existência de um único estabelecimento voltado para o ensino agrícola” (Mendonça, 1998,
p.129). Desta forma o corpo discente básico da escola fluminense era composto pelos alunos das escolas
médias de Pinheiros e da Bahia (idem, p.130).
77
Ainda de acordo com Mendonça, a ESAMV até 1930 teria 17% de professores e 14% de estudantes
oriundos do nordeste, principalmente da Bahia. Cf (MENDONÇA, 1998, p. 161, 176
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ainda no que concerne ao material, cuja utilização, circunscrita a um só instituto,
corresponde a menor dispêndio. (BRASIL, Rel. MAIC, 1916, p.XXVI - grifei).

A suspensão das atividades da EAB-EMTP, e seu fechamento definitivo em 1917, não
foi, portanto, responsabilidade exclusiva da diretoria, conforme Fiúza, mas resultou
também de uma conjuntura aonde a própria manutenção do ensino agronômico como
um todo, sob responsabilidade do MAIC, encontrava-se em risco. A escola baiana se
caracteriza então como escola de pequena porta, para utilizar uma tipologia elaborada
por Bourdieu conforme Mendonça, onde por seu lado as escolas de grande porta são
aquelas “situadas numa posição de maior proximidade com os principais núcleos
decisórios do campo do poder” (Mendonça, 1998, p.101). A posição subalterna da
escola baiana se estabeleceu, a nosso ver, não somente pelo seu nível médio, mas pelo
papel secundário, ainda que relevante, da Bahia no cenário republicano. A nosso ver, a
fusão EAB-EMTP/ESAMV/Escola de Pinheiro exemplifica a subordinação do campo
intelectual, particularmente do subcampo das instituições de ensino superior
agronômico, ao campo político, “dele sofrendo reveses e a imposição de critérios de
hierarquização não puramente acadêmicos” (Mendonça, idem, p.132). O fim da escola
média não implicou, contudo, no fim do ensino agronômico em São Bento das Lages.
Ele perduraria ainda mais uma década até a transferência da escola.

A volta do ensino superior (1920-1930)

A EAB teve o seu curso de agrônomos fechado durante quase toda a administração do
governador Antonio Muniz Ferrão de Aragão (1916-1920). Enquanto esteve suspenso o
curso de agrônomos, o edifício da Escola abrigava um internato para menores
abandonados que eram enviados pela polícia (Fiúza, 1934, p.32). O parentesco do
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diretor Joaquim Alves da Cruz Rios, responsável pelas instalações no interregno foi
decisivo para a reabertura do estabelecimento, mais uma vez sob a gestão estadual. Cruz
Rios encaminhou ao governo solicitações no sentido da reabertura do curso superior,
após a suspensão da Escola Federal. Pela Lei n. º 1333 de 31 de julho de 1919 foi
novamente decretado o funcionamento da Escola Agrícola da Bahia (ibidem).
Em 22 de março de 1920, ocorreu a inauguração solene da Escola Agrícola da Bahia,
tendo representando o Secretário da Agricultura, Pedreira Franco, o engenheiro
agrônomo José Barbosa de Souza, diplomado em 1892 pela EAB. Presentes os Srs. Drs.
Joaquim Alves da Cruz Rios, e os alunos dos cursos iniciados, além de “grande número
de pessoas gradas, sendo pronunciados discursos de congratulações pela inauguração
dos cursos daquele estabelecimento, um dos grandes feitos do Governo, cujo mandato
terminou, atestado eloqüente da dedicação e fundos conhecimento do então ilustre
Secretário da Agricultura, que, não trepidou em levantar a agricultura da nossa terra,
retirando-a em grande parte do empirismo em que jazia” 78.
O governo tratou de preencher as cadeiras do primeiro ano com os professores João L.
C. Bião para Botânica, Zoologia e Fitopatologia, o engenheiro geógrafo Joaquim
Mendes de Souza para a cadeira de Matemáticas. Candido Augusto Ribeiro se tornou
lente de Química Mineral e Física Experimental e Elpídio Alves da Silva Paranhos para
Desenho. O próprio Sabino Fiúza foi admitido como catedrático da segunda cadeira,
Física Experimental e Química Geral e Inorgânica em 1920.
O período de 1920 a 1930 marcou o fim do internato logo na primeira turma (idem,
p.33) já indicando as dificuldades que a Escola viveria na última década de sua
localização em São Francisco do Conde. Seguia-se na prática o regulamento do período
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BAHIA, Boletim. N.1 – Abril – 1920. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1920, p.17.
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federal na falta de regulamentação, durante o ano de 1921 foi bastante reduzido o
número de novos candidatos ao curso, entre os quais o professor Carlos Ribeiro.
Em 1921 é baixado novo regulamento, aumentando a duração do curso para quatro
anos, divididos em semestres, voltando a conferir o grau de engenheiro agrônomo. A
partir de então se estabeleceu a seguinte grade curricular:

1.ª Matemáticas, compreendendo Álgebra, Geometria e Trigonometria; Estradas de
Ferro e de Rodagem;
2.ª Física Experimental, Química Geral e Inorgânica, Meteorologia, Climatologia,
Geologia e Mineralogia Agrícolas;
3.ª Botânica e Zoologia Agrícolas, Fitopatologia;
4.ª Química Orgânica, Agrícola e Biológica. Tecnologia agrícola e Industrial.
Fermentações;
5.ª Mecânica Geral e Aplicada, Construções Rurais, Hidráulica;
6.ª Agricultura Geral. Direito. Contabilidade Agrícola;
7.ª Agricultura Especial;
8.ª Zootecnia Geral e Especial. Higiene e Noções de Veterinária;
9.ª Desenho de Topografia.

Fiúza, agora testemunha participante dos acontecimentos, denuncia a deficiência das
instalações para os trabalhos práticos.
Eram precárias as instalações, em particular agravadas pela escassez de verbas
orçamentárias destinadas à Escola. O campo permanecia em deplorável abandono,
num contraste flagrante com os campos de cultura das propriedades particulares
vizinhas, o que tornava-se paradoxal, tratando-se de uma Escola de Agronomia, que
jamais será digna desse nome, sem uma estação experimental e de demonstração
anexa (idem, p.34).

Prosseguiu a contratação do quadro docente com Edvaldo Pithon selecionado para a 5.ª
cadeira em 1922, seguido das nomeações do engenheiro agrônomo Pedro Antonio da
Costa, professor de culturas do aprendizado anexo à Escola e do próprio Joaquim Alves
da Cruz Rios, diretor, para as 7.ª e 6.ª cadeiras respectivamente. A cadeira de
Zootécnica, Higiene e Veterinária somente foi preenchida em maio de 1923, por João
Pimenta Bastos. A regularização do professorado só se deu três anos depois da
reabertura da EAB, por meio da lei n.º 1.700 de 4 de setembro de 1923, em que a
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Assembléia Legislativa da Bahia considerou os lentes da Escola Agrícola da Bahia
funcionários públicos para todos os efeitos legais.
Com o falecimento de Cruz Rios em 1924, Cerqueira Bião assume interinamente a
diretoria até agosto de 1925, quando foi transmitida a Cândido Augusto Ribeiro. Nesse
ínterim os recursos federais para a EAB quase dobraram, sendo ampliados de
60:000$000 (sessenta contos), para 100:000$000 (cem contos). Esta subvenção tinha
como objetivo a aquisição e melhoria da aparelhagem didática, bem como o trabalho
com as culturas experimentais. Mas esta verba somente após a transferência da escola
para Salvador que “foi pela Delegacia Fiscal do Governo Federal colocada à disposição
do Tesouro do Estado a importância correspondente às subvenções de 1926 a 1930!”.
Enquanto isso, “o material do ensino se esgotava, consumia-se, deteriorava-se e ainda
sofria o assalto autorizado e inconcebível, uma quase pilhagem do que melhor havia,
inclusive aparelhos aratórios, máquinas diversas de alto custo e valia, microscópios,
etc.”. Exemplo desta dilapidação patrimonial foi a retirada da usina de energia elétrica
da Escola para ser doada ao município da Capital (ibidem).
O autor expressa sua própria opinião acerca da mudança da sede da escola, enquanto
lente. O processo de mudança para Salvador apenas parcialmente contou com a
concordância do autor. Seu desejo era “vê-la instalada em local apropriado, num meio
semi-rural de fácil acesso, nunca urbanizada”.
Os planos do executivo estadual, no entanto eram outros. O fato de a década de 1920 ter
sido um período crítico para a Escola Agrícola não significou que não integrasse os
planos do governo. Relatório do professor e futuro diretor Archimedes, a Anísio Spinola
Teixeira, então chefe da Diretoria Geral de Instrução da Bahia, foram anexados ao
memorial escrito por Fiúza, intitulando-se “Subsídios para a história da Escola Agrícola
da Bahia”. Segundo Guimarães, esta Diretoria organizou um anteprojeto de

167

Regulamento para a Escola Agrícola da Bahia, publicado no “Diário Oficial” de 1º de
Junho de 1927.
O Governo do Estado enviou à Assembléia Legislativa solicitação de abertura de crédito
especial de oitocentos contos de réis (800:000$000), para obras no campo de Ondina,
transformando-o em um Parque Agrícola e também em logradouro com estradas de
turismo, além de um campo de demonstração e culturas científicas dos principais
produtos econômicos da Bahia (Fiúza, idem, p.40). Em Ondina também seria instalada a
Escola Agrícola da Bahia.
O plano do Parque Agrícola incluía “o prédio principal da Escola, viveiros, galerias de
máquinas, estábulos, laboratórios e todas as demais dependências que se exigem de um
instituto moderno de ensino superior de agricultura e ciências conexas”. Justificando a
medida, mais uma vez se levantava a situação de S. Bento das Lages como uma das
causas das sucessivas crises por que passou a EAB, originando-se daí a contínua queda
da freqüência. Além da distância, os exíguos vencimentos do quadro docente afastavam
possíveis professores.
Ao lado da remoção da escola de São Francisco do Conde, também se faz preciso, com
o progresso das ciências agrícolas, especialmente Física Agrícola, Química Agrícola,
Agricultura Especial e Zootecnia, era “urgente a necessidade de se remodelar a atual
seriação das matérias, refundindo completamente os programas” (ibidem).
À distância outro argumento emerge mais uma vez a imprestabilidade dos terrenos, que
“não se prestam em absoluto para certas demonstrações práticas, máxime as que
dependem de máquinas de campo, por extremamente acidentados, sempre varridos por
enxurradas (idem, p.41)”.
Visando transformar a EAB em “um centro de estudos, pesquisas e demonstrações
agrícolas, em local perfeitamente apropriado, de fácil acesso, sem os inconvenientes da
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Vila de S. Francisco, sem dúvida mal situada em relação às nossas zonas produtoras e
com terrenos de primeira qualidade”, tomava-se por referência as reformas então
realizadas nas escolas de agricultura de Viçosa e Piracicaba. Em nenhum momento dos
“Subsídios” de Guimarães aparecem, diferentemente de outros períodos, referências à
ESAMV no Rio de Janeiro.
Citando mensagem da Câmara da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio,
Viação e Obras Públicas, à Câmara dos deputados, em 8 de Junho de 1927, Archimedes
Guimarães indica a resolução do governador Góes Calmon pela transferência da EAB
para os arredores da Capital, adquirido os terrenos da fazenda Areia Preta,
encomendando elaboração por profissional estrangeiro dos projetos definitivos do
edifício da Escola Agrícola, com parque de experimentação e demonstração, além de
uma fazenda modelo.
A transferência ainda se fazia necessária pela diversidade das condições das diferentes
zonas produtoras da Bahia. A prioridade era centralizar os estudos superiores e
especializados concernentes à Agricultura e à Zootecnia, para posteriormente
estabelecer “escolas médias de capatazes rurais por todo o Estado”.
Em resposta aos argumentos contrários à mudança, como Arlindo Fragoso em 1893 e
Vítor André Argollo Ferrão em 1911, a um curso de agronomia na capital, exemplos
europeus são novamente listados79. Não coincidentemente, são mencionadas as
propostas de Arlindo Fragoso que defendia a idéia de transferência da Escola Agrícola
para os arredores da Capital, em uma série de artigos publicados no “Jornal de
Notícias”, como pudemos acompanhar no capítulo 1.
79

“Portugal mantém na sua capital um bem dotado e útil Instituto de Agronomia e Veterinária e na
Cidade de Coimbra uma soberba Escola de Viticultura.
Em Barcelona, cidade moderna e uma das mais belas do Mediterrâneo, se ufana a Espanha de possuir um
dos seus melhores Institutos Agrícolas.
Na França, o Instituto Nacional Agronômico está hoje situado em Paris.
Em quase todos os países da América as escolas de agricultura estão situadas nas grandes cidades.”
(Fiúza, idem, p.48)
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Após apresentação de um projeto em 14 de Junho de 1927, foi publicada a lei n.º 2004,
no dia 29 do mesmo mês que definia:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de oitocentos
contos de réis (800:000$000), para ocorrer às despesas com a transferência da
Escola Agrícola para a fazenda Areia Preta, no município desta capital, incluídas as
da construção de edifícios para a Escola, um grande parque de experimentação e
demonstração e a criação de uma Fazenda Modelo, anexos à mesma.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado da Bahia, 29 de Julho de 1927. – Assinados
Francisco Marques de Góes Calmon – Nelson Spinola Teixeira.

Seguiram-se medidas legislativas complementares, mas apesar da existência de meios
legais para a transferência e reorganização da Escola Agrícola da Bahia, a almejada
mudança somente foi efetivada em 1930, e por outros meios. A “segunda república”, em
1930, viabilizou uma proposta que acompanhou a trajetória da EAB desde os seus
primeiros anos, sua saída de São Francisco do Conde:

A Escola Agrícola, esquecida sempre dos governos, isolada no sopé verdejante de
um recanto do interior, é sacudida pela atmosfera das reformas: decretou-se a
mudança para os pavilhões da Hospedaria dos Imigrantes de Mont-Serrat, na
Capital. Exonerou-se o diretor, prof. Candido Ribeiro, sendo nomeado para o cargo
o agrônomo Pedro Batista Peres, em fevereiro de 1931. [grifo nosso] – 36

No início de 1931 o Interventor Federal no Estado da Bahia, enviou ofício ao diretor
Cândido Ribeiro, onde informava a deliberação de transferir a EAB para os edifícios da
Hospedaria dos Imigrantes, em Mont’Serrat. De acordo com o interventor a Escola se
encontrava em situação inconveniente ao ensino e à administração do estabelecimento.
Segundo seu ofício, não havia em São Bento das Lages moradia suficiente para
professores, alunos e empregados, o que os obrigava a longos trajetos diários entre a
EAB e Santo Amaro. Elencava também como inconvenientes a insuficiência de terrenos
cultiváveis ante a amplitude dos trabalhos de agricultura experimental e demonstrativa,
a restrição do meio intelectual de São Bento das Lages ao ambiente escolar e a distância
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de Salvador, dificultando as medidas administrativas a partir da capital. O ofício da
Interventoria seguiria com outras justificativas para a medida:
(…) considerando que a situação financeira do Estado não permite a aquisição de
terras, a construção de edifícios e vultosas despesas outras com uma instalação
especial para a Escola Agrícola em local mais adequado;
considerando, porém, que o Estado dispõe, nesta Capital, no bairro de MonteSerrat, de imóveis amplos, de recente e elegante construção que foram destinados à
Hospedaria dos Imigrantes a fim de não agravar a situação dos sem-trabalho no
país;
considerando, ainda, que para o estudo prático de Agricultura, Fitopatologia,
Zootecnia e Tecnologia Industrial Agrícola, dispõe aqui o Estado do Campo de
Experiências e Demonstrações ‘Antonio Moniz’ e do Laboratório de Patologia
Vegetal em Ondina, e de estabelecimentos agronômicos estaduais e federais, não
distantes da Capital, como a Fazenda Modelo de Criação no Catu, a Estação
Experimental de Fumo, em São Gonçalo dos Campos, os campos práticos das
diversas Delegacias Agrícolas do Estado, e a Estação Experimental de Algodão de
Entre-Rios, além de inúmeras indústrias correlatas particulares nesta Capital e no
Recôncavo; e considerando, finalmente, que um meio intelectual de outra elevação,
como o da Capital, é mais compatível a uma Escola de ensino superior, sem
prejuízo da formação do espírito do ‘agrônomo’, finalidade máxima da Escola o
qual antes será despertado no ânimo do estudante de Agronomia pelo estudo e
prática técnica e econômica nos moldes correspondentes à sua evolução. (Ofício da
Inspetoria de Agricultura e Indústria Animal, Palácio do Governo do Estado da
Bahia, em 23 de janeiro de 1931 [assinados] Leopoldo Afrânio Bastos do Amaral.
Elysio de Carvalho Lisboa).

Não seria a primeira nem última situação de instabilidade da EAB ante as interventorias.
A interventoria de Arthur Neiva, tendo como secretário Ignácio Tosta Filho, através do
decreto n.º 7.275 de 23 de fevereiro de 1931, considerou inexistente a Congregação da
Escola, dissolvendo o corpo docente, inclusive de professores com mais de dez anos de
serviços (idem, p. 37). A interventoria sucessora, contudo, elaborou um rearranjo,
estabelecendo as bases para a contratação dos antigos professores, pelo decreto n. º
7.877 de 21 de dezembro de 1931. O ex-diretor e professor Candido Ribeiro não
querendo submeter-se, foi exonerado (ibidem).
Assim, na nova sede, “dita provisória”, montaram-se “os laboratórios de química
mineral, orgânica e agrícola; os gabinetes de física experimental, zoologia, botânica,
fitopatologia, zootecnia, mecânica, construções rurais e desenho. No momento trata-se
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das instalações de tecnologia e laticínios” (idem, pp.36-37). O campo de demonstração
de Ondina e propriedades privadas foram utilizadas para os trabalhos práticos. O fim do
ciclo da Escola em São Francisco do Conde foi marcado pelo fim do título de
engenheiro agrônomo. A instituição manteve seu caráter de nível superior, mas passava
a diplomar “agrônomos”, simplesmente.
Paradoxalmente, nesta época, ex-professores e alunos da Escola Agrícola de São Bento
das Lages tiveram uma trajetória que integrou o processo de institucionalização da
agronomia na Bahia e no Brasil, trabalhando também em instituições de poder, de
definição de políticas governamentais na área agrícola e em aparelhos privados como a
Sociedade Baiana de Agricultura.
A SBA contou entre seus quadros, nesta década, com seus intelectuais orgânicos, i.e., os
próprios engenheiros agrônomos da EAB, como Ervídio Velho, Carlos Valeriano,
Landulfo Alves80, Vitor Ferrão, etc. Ervídio Velho em 1929 era Secretário da
Assembléia Geral da SBA. Em 1924 Vítor Argollo Ferrão integrava o conselho
consultivo da SBA e será um dos principais autores de textos do Correio Agrícola entre
1926 e 1931. No ano de 1931 Ferrão era 1º Secretário da Diretoria. Carlos Valeriano,
formado em 1914, publicou artigo sobre a nomeação do Engenheiro Agrônomo João
Silvério Guimarães, diplomado em 1893, professor do IAB e da EAB-EMTP, para o
Laboratório de Patologia Geral do Estado.
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Junto a Carlos Valeriano e Lindolfo Pereira, Landulfo Alves em todos os seis números analisados de O
Agronomo, integrou a Comissão de Pareceristas da revista, e também se formou engenheiro agrônomo no
Rio de Janeiro na ESAMV. Landulfo Alves de Almeida nasceu em Santo Antonio de Jesus (BA), em
4/9/1893.Entre seus irmãos, destacou-se Isaías Alves de Almeida, secretário de Educação da Bahia (19381942) e diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia (1942-1961). Em 1914, formado
engenheiro agronômo, especializa-se em zootecnia em Pinheiros (SP), tendo recebido prêmio de viagem
aos Estados Unidos. Freqüentou o Agriculture and Mechanical College, no Texas. Era diretor da Divisão
de Fomento Animal do Ministério da Agricultura quando foi nomeado interventor federal na Bahia
(1938). Em sua gestão “renovou a estrutura da Secretaria de Agricultura, tendo construído núcleos
coloniais e duas escolas rurais. Novos métodos agropecuários foram levados a cerca de 70 municípios.
Auxiliado pelo Serviço de Colonização do Nordeste, fomentou a cultura do algodão, mamona e sisal,
criando com essa finalidade uma estação experimental. Em Feira de Santana, instalou um aviário modelo
e introduziu a mecanização da lavoura. Além disso, Landulfo Alves transferiu a Escola de Agronomia
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Valeriano lamenta que nos trinta e quatro anos de formado de Guimarães, poucas vezes
sua aplicação ao estudo tivesse sido recompensada, a não ser no concurso para professor
da Escola Agrícola. Mas Guimarães se manteve entregue aos estudos agronômicos,
todos de natureza original, como seus estudos sobre o fumo, com um trabalho todo
original de fermentação verde e em estufa, sendo ele o primeiro baiano a estudá-la,
praticá-la e vulgarizá-la, em 1919, segundo Valeriano.
Trabalho fitotécnico de Guimarães sobre a “Gravitaia” teria despertado o interesse de
cientistas europeus, citando Deocleciano Campos, delegado do Brasil no Instituto
Internacional de Agricultura, de Roma, a 28 de junho de 1926. Na área de Patologia
Vegetal destacou os estudos “Clorofila na Clorose”; “Parasita do Tomateiro”; “Parasita
do Cacau”; “Parasita da Mandioca” (cecicideos, acrocecideos). Estes estudos não
deviam ser tomados “como trabalho de compilação, mas sim originais, como
efetivamente o são, e não destituídos de interesse prático e científico”. Um convite
internacional foi, ainda de acordo com Valeriano, recebido por Guimarães para
trabalhar no ministério de Agricultura do Egito como entomologista na “Seção de
Proteção às Plantas” ou micólogo para estudar as moléstias do limoeiro e algumas
árvores frutíferas. (Valeriano, p.12).
Na década de 1920, os grupos organizados em torno da Sociedade Baiana de
Agricultura encontravam-se num momento de prestígio. A SBA por meio de sua revista
visava “promover e animar o progresso agrícola no Estado da Bahia, ocupando-se de
tudo que se refere à cultura do solo, à criação, às indústrias rurais, às águas e florestas e
à agricultura em geral”
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. A SBA criou sua revista, Correio Agrícola, no ano do

centenário da independência da Bahia, 1923, para discutir assuntos científicos e técnicos
relativos à Agricultura e Pecuária.
para a cidade de Cruz das Almas”. Morreu no Rio de Janeiro em 16/10/1954. (Coutinho in ABREU,
2001 – grifo nosso).
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Em 1924, quando foi aprovada lei pelo Congresso Nacional que declarava a SBA de
utilidade pública, a justificativa além de reconhecer a associação como recurso de
orientação dos agricultores baianas, fazendo-se “centro de irradiação de conselhos, de
advertências, de avisos, de auxílios e de providências” destaca a manutenção de “seu
órgão mensal o ‘Correio Agrícola’, de farta divulgação, sempre se manteve, por todos
os seus dias de benemerências, à custa da dedicação e do esforço de seus associados” 82.
A SBA agiu à sua imagem e semelhança da SNA, com seus membros ocupando papel
de destaque no aparelho de estado neste período como os governadores Francisco
Marques de Góes Calmon (1924-1928) e Vital Soares (1928-1930). Além disso, Miguel
Calmon, irmão do governador, foi ministro da Agricultura de 1922 a 1926.
A posição alcançada por alguns destes personagens foi resumida em artigo do Correio
Agrícola, publicada em outubro de 1926. “Sessão solene. Colação de retratos” noticia
homenagem da SBA a Joaquim Ignácio Tosta, seu presidente fundador, e a Joaquim dos
Reis Magalhães, “presidente atual da prestante instituição”. A homenagem foi realizada
com a colocação de seus retratos na sala da sede oficial da Sociedade. Foram ainda
homenageados Miguel Calmon, Ministro da Agricultura, e Francisco Marques de Góes
Calmon, governador do Estado, ambos fundadores da SBA.
Para o governador, era motivo de júbilo a obra da benemérita Sociedade Baiana de
Agricultura, trabalhando pelo engrandecimento da Pátria e da Bahia. Segundo o orador
da Sociedade, Raymundo Ribeiro da Silva, desde a criação da SBA, “e 1902, tem sido a
preocupação única da Sociedade Baiana de Agricultura trabalhar pela Bahia, pelo
alevantamento das suas valiosas indústrias agro-pecuárias (…).” (p.298).
Destacando as ações dos seus associados nas exibições da agremiação, entre os
obstáculos do desenvolvimento da atividade produtora sobressai “o indiferentismo do
81
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SBA, Correio Agrícola, 1924-1932.
SBA. Correio Agrícola, Nº 8, Ano II, p.247.
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meio em que desenvolvemos nossa ação”. Contudo, o orador acredita na ação de
“patrícios eminentes”, com lugar de destaque para Ignácio Tosta, “um grande lutador,
um defensor extremo das classes agrárias, que a ele devem inestimáveis serviços (…);
foi o leader da lavoura da Bahia, da lavoura nacional, tão identificado se achava com a
laboriosa classe dos agricultores; intérprete junto aos poderes públicos, não só das suas
palpitantes necessidades, como das suas aspirações de progresso” (p.300).
Entre os projetos de Tosta na Câmara Federal estão as leis de organização dos sindicatos
agrícolas, dos sindicatos profissionais e das cooperativas, além da criação da Comissão
de Agricultura e Indústrias Anexas na Câmara e do Ministério da Agricultura, Indústria
e Comércio. Ribeiro lhe atribui ainda a iniciativa para realização em fevereiro de 1902
do Primeiro Comício Baiano de Agricultura, onde originou-se a idéia da fundação da
SBA, realizada no dia 23 do mesmo mês. Em seguida, foi presidente da Comissão
Executiva da Primeira Conferência Açucareira, também realizada em Salvador.
O engenheiro agrônomo Ervídio Velho, formado em 1891 pela EAB ainda saudou ao
primeiro e ao então presidente da SBA, ressaltando a ação desta associação e destes
eminentes membros como exemplo raro no meio rural, “ainda inculto, constituído de
homens desalentados, de espíritos pessimistas, de conterrâneos que não acreditam na
vitória imensurável da ciência agrícola” (p.303-304).
Além dos engenheiros agrônomos acima, da EAB saíram profissionais que contribuíram
para a institucionalização da agronomia no país. Dois nomes destacam-se, ocupando
papel proeminente na Sociedade Nacional de Agricultura e no MAIC na década de
1920: Domingos Sérgio de Carvalho e Gustavo Dutra.
Domingos Sérgio de Carvalho formou-se em 1887. Antes de se tornar lente do Museu
Nacional, sendo diretor da Seção de Antropologia e Etnologia, quando houve sua
reforma em 1911. Esta reforma, organizada por Carvalho, culminou na transferência do
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Museu do Ministério, da Justiça e Negócios Interiores para o Ministério da Agricultura,
Indústria e Comércio, alterando-se significativamente os fins a que se destinava o
museu, introduzindo explicitamente sua função escolar. Coordenando a integração de
mais uma agência científica ao âmbito do MAIC, e ampliando sua esfera de influência,
o regulamento explicitava, ao lado das funções de investigação científica, prestação de
serviços e consultoria ao ministério, sua obrigação “de promover por todos os meios
convenientes a vulgarização do estudo da História Natural”.
As conferências voltaram a ser cursos, o museu passou a ser aberto ao público
novamente, mas destacam-se entre as novas diretrizes a realização dos cursos de
especialização da Escola Superior de Agricultura e de Medicina Veterinária, que
necessitavam de laboratórios (Lopes, 1997, p.229). Além disso, em sintonia com o
Regulamento do Ensino Agronômico de 1910, profissionais estrangeiros só podiam ser
contratados caso candidatos nacionais não aparecessem ou não fossem aprovados nos
concursos (ibidem).
Não há surpresa se considerarmos que Carvalho participou, ao longo de todo o período
estudado, tanto da Diretoria da SNA como 1.º secretário, como de sua Diretoria
Técnica, na Seção encarregada de estudos e respostas a consultas sobre questões
específicas sobre a temática do Álcool e Defesa Agrícola (Mendonça, 1997, p119).
Atuou junto ao MAIC pela transformação do Instituto Agrícola da Bahia em escola
média federal de agricultura.
Carvalho foi o principal formulador do projeto de regulamentação da profissão de
engenheiro agrônomo, aprovado por Decreto Federal n.º 23.196, de 12 outubro de 1933,
conquanto tenha sido do corpo técnico do Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio. Este projeto foi aprovado quase uma década após a morte de Carvalho, mas
foi regulamentado na íntegra (Mendonça, 1998, p.133-136). Por fim, foi convidado para
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o cargo de Secretário da Agricultura da Bahia, em 1920, gestão J. J. Seabra, segundo o
boletim anual da mesma Secretaria. Recusando o convite, assumiu a Secretaria o seu
discípulo e ex-aluno da EAB, diplomado em 1892, José Barbosa de Souza.
Gustavo Dutra foi colega de Henrique Devoto na primeira turma da EAB em 1880,
tendo sido seu professor e diretor. Um dos autores mais regulares na produção de textos
técnicos entre 1920-2583, na revista da Sociedade Nacional de Agricultura
(MENDONÇA, 1997, p.58), a trajetória de Dutra sintetiza as articulações entre a Escola
Superior de Agricultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro e a EAB-EMTP.
Diretor da EAB de junho de 1894 a junho de 1897 (BAHIA, Escola Agrícola da Bahia,
1934 e EAB, teses 1895-1896), “Dutra logo partiu para especializar-se na escola
francesa de Grignon (...) Após ligeira passagem pela Escola em que se diplomara, na
qualidade de professor, Dutra migrou para São Paulo integrando, de pronto, missão
oficial designada pela Secretaria de Agricultura, incumbida de visitar os
estabelecimentos de Agronomia dos EEUU e Europa no ano de 1900. Em seu retorno,
após apresentação de substancial relatório, seria convidado para ocupar um dos mais
relevantes cargos junto àquele órgão do Executivo paulista: a direção do Instituto
Agronômico de Campinas, onde permaneceu até 1908, sendo logo alçado à testa da
Secretaria [de Agricultura do Estado de São Paulo], em substituição a Candido
Rodrigues quando de sua indicação ao Ministério da Agricultura” (Mendonça, 1998,
p.126) . Membro da Sociedade Nacional de Agricultura foi o primeiro diretor da
ESAMV. Pouco depois sua diplomação, seria ele o responsável pela introdução da soja
no Brasil, em 188284, e foi um dos autores mais citados pelos estudantes da EAB, seja
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No acervo da EAB, encontramos textos seus no Jornal dos Agricultores, 1901, e também no boletim do
Sindicato de Pernambuco, Vol. III, Ano III, 1909, além do primeiro número do Boletim da Secretaria de
Agricultura da Bahia, em 1903.
84
Esta informação é corroborada por uma tese de Alvino Pires de Argollo, Cultura da Soja, de 1900,
onde à p.14 informa que “já em 1882 o ilustre agrônomo Gustavo Dutra fazia referências, num artigo
sobre soja, no Jornal do Agricultor de 16 de Setembro, vol. 7, n.º168 e páginas 182 a 188 de uma cultura
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no período imperial, na fase da EAB-EMTP ou mesmo no retorno do ensino superior
em 192085.
O professor José Geminiano Guimarães, transferido da EAB para a ESAMV, tornou-se
o primeiro presidente da primeira entidade nacional da profissão, a Sociedade Brasileira
de Agronomia entre 1928 e 1930. A Sociedade Brasileira de Agronomia surge em 1927
como órgão central de organização, mobilização e coordenação das entidades dos
engenheiros agrônomos no país. Iniciativa de um grupo de professores da Escola
Nacional de Agricultura, resultante do desdobramento da Escola Superior de
Agricultura e Medicina Veterinária, esta associação era constituída por altos
funcionários do Ministério da Agricultura ou dirigentes da SNA, ou ambos. Esta
entidade posicionava-se como porta-voz dos engenheiros agrônomos e pela sua
dimensão nacional, possuía influência junto ao aparelho de Estado no que tange à
agricultura. (Mendonça, 2005, p.1-4). A atuação desta Sociedade em torno da defesa e
ampliação do espaço profissional, fiscalização do exercício da profissão e a ampliação
do seu quadro de associados contribuiu para a constituição de sua identidade enquanto
grupo profissional.

experimental de soja (...). O mesmo agrônomo ilustre tem feito em Campinas (Estado de São Paulo,
Brasil) de cujo instituto é Diretor, culturas experimentais, de diversas variedades de soja e com muito
bom êxito. Baseado nas suas observações faz propaganda desta utilíssima planta”
85
Mendonça, S. R. Agronomia, Agrônomos e Projetos para a Agricultura Brasileira no pós-1930, 2005.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação da institucionalização da agronomia como campo científico na Bahia a
partir da Escola Agrícola Bahia, em São Bento das Lages, entre 1877 e 1930, constituiu
um objeto privilegiado de exame e análise para rever e formular novos problemas no
estudo de nossa história das ciências. Pouco presente na historiografia, desta incursão,
que não visa esgotar o assunto, é possível concluir que a importância da EAB não se
limitou à formação da primeira geração de profissionais de nível superior especialmente
voltados para a agricultura no país, ao contrário do que aparece nos estudos anteriores
sobre a EAB.
Criada pelo governo provincial, central e pelo Imperial Instituto Bahiano de Agricultura
(1877), transformada em Instituto Agrícola da Bahia (IAB) pelo governo estadual
(1905-1910), federalizada em 1911 como escola média e tornando à jurisdição do
governo da Bahia na sua transferência em 1930 para Salvador, há a continuidade de um
núcleo de professores em São Bento das Lages, dos quais aproximadamente 40% se
formaram na própria escola.
Alguns de seus professores e diplomados participaram de momentos decisivos na
constituição de um campo científico, como a criação e consolidação de instituições de
ensino superior e de pesquisa para a agricultura, a regulamentação da profissão por parte
do Estado e a constituição de associações profissionais de nível nacional.
Gustavo Dutra (turma de 1880) dirigiu o Instituto Agronômico de Campinas em sua
fase se consolidação e foi o primeiro diretor da primeira escola nacional de agronomia
no país, a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV). Domingos
Sérgio de Carvalho (turma de 1887) foi o autor do texto base de regulamentação da
profissão de engenheiro agrônomo. José Geminiano Guimarães, transferido da EAB
para a ESAMV, tornou-se o primeiro presidente da primeira entidade nacional da
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profissão, a Sociedade Brasileira de Agronomia em 1928. Vale ressaltar a contribuição
dos estudos feitos por Frederico Draenert, professor fundador da IEAB, sobre a moléstia
da cana de açúcar, quando descobriu a primeira bacteriose conhecida no reino vegetal
(1868), e a introdução da soja no país por Gustavo Dutra.
Mas os destinos da EAB estão precipuamente ligados a instituições do estado da Bahia.
A Escola Politécnica da Bahia (EPBA) tinha dentre seus fundadores os professores da
EAB José Nuno de Barros Pereira (também da turma de 1880) e Arlindo Fragoso,
primeiro diretor da EPBA e da Secretaria de Agricultura da Bahia, com outros egressos
da EAB integrando seus quadros. Docentes e engenheiros da EAB também participaram
da criação de periódicos científicos voltados para a agricultura no estado como o
Boletim da Secretaria de Agricultura e o Correio Agrícola, da Sociedade Baiana de
Agricultura.
A criação da IEAB ocorre num período de demarcação de especialidades, onde também
a agronomia brasileira adquire nova configuração. É na análise das suas formas de
organização, produção e difusão do conhecimento agronômico, que está o cerne de seu
pioneirismo, além da diplomação. Num país aonde a prática de refertilização dos solos
inexistia, a EAB marca a institucionalização da química agrícola enquanto disciplina de
ensino superior no país, constituindo-se em um dos elementos diferenciadores do
engenheiro agrônomo ante os outros campos científicos.
O repertório conceitual socializado, internalizado e partilhado pelos egressos desta
instituição reflete-se nos seus escritos – mais precisamente as teses e O Agronomo - pela
atividade agrícola regional, o trabalho em laboratório, a diversificação agrícola, a defesa
da organização do ensino agronômico em três graus sucessivos, desenvolvendo a
química agrícola como disciplina no ensino superior no país. Eles demonstram
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capacidade de articular interpretações e propostas de intervenção próprias para a
agricultura a partir da formação introjetada na escola.
A EAB acompanha as mudanças da agronomia no século XIX. A química agrícola, a
engenharia e a hidráulica tem na EAB um espaço para sua difusão. Destarte, o ensino
agronômico partia de três eixos básicos: o papel auxiliar conferido às ciências naturais,
o vínculo entre matemáticas superiores e o ensino de engenharia, e o papel de síntese da
cadeira de agricultura, que retoma as disciplinas acessórias, ou seja, as ciências físicas,
matemáticas e naturais, aliada ao ensino de matérias diretamente afeitas à administração
como economia política, contabilidade e legislação.
A EAB e o início do campo agronômico integraram o conjunto de medidas
estabelecidas no fim do século, que visavam valorizar a ciência como prática concreta e
como instituição social no processo de remodelação do país, mas além da continuidade
de um núcleo de engenheiros agrônomos que permanece em São Bento das Lages a
despeito das mudanças de regime político (da monarquia para a República) e de estatuto
da EAB (escola de nível superior, instituto agrícola com escola prática, escola média,
quer federal ou estadual), participando da criação de outros estabelecimentos de saber
aplicado como a Escola Politécnica ou de periódicos, como o Boletim da secretaria de
agricultura, personagens anônimos e esquecidos que desenvolveram atividades como
professores, pesquisadores e diretores de espaços que influíram nos rumos da agronomia
no país, este estudo também denota uma mesma fração da classe dominante na
condução do processo de implantação da ciência.
O papel de São Bento das Lages como um dos espaços inscrição do ruralismo no Brasil
mostra a formação de um movimento que tem sólidas bases no Império. Ao menos no
que diz respeito à Bahia é incontornável a continuidade entre o movimento de criação
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do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, antecipada pela SACIPBa e sucedida pela
SBA.
A família Tosta, uma das fundadoras do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, ao
lado das famílias Calmon, Costa Pinto, Pires de Carvalho e Albuquerque, Aragão
Bulcão, Tourinho, Moniz Barreto, Argollo Ferrão lideraram estas associações de classe
junto a outras famílias do recôncavo baiano desde o primeiro reinado, propugnando a
recuperação da lavoura por meio da difusão dos conhecimentos científicos no campo a
partir do ensino agrícola.
Conquanto tenhamos encontrado uma nova dinâmica nas atividades da EAB, ela
representa um elo de continuidade entre o movimento cientificista de fins do Império e a
ideologia ruralista na República, engendrando um discurso que tem seu leitmotiv na
ciência como ordenadora da realidade e viabilizadora da agricultura, e os engenheiros
agrônomos sendo os profissionais especialmente formados e, portanto, legitimados para
coordenar o desenvolvimento agrícola.
A despeito dos diversos formatos que adotou, pode-se identificar a constituição de um
“espírito” na EAB, caracterizado pela defesa da agricultura como vocação brasileira que
precisava ser renovada pela divisão do trabalho e de uma nova disciplina pelo
trabalhador rural, ao lado da afirmação de seu lugar na ordem social agrária a ocupação
de todos os postos de direção inerentes atividade agrícola, na medida em que são os
agentes capazes de disseminar a luz da ciência na lavoura. Mas é preciso cuidado para
não estabelecer inferências mecânicas, fazendo dos engenheiros agrônomos meros
conspiradores a serviço dos interesses das oligarquias contra a população rural.
Os egressos da EAB foram marcados pela quantificação e estabelecimento de
procedimentos de pesquisa visando a partir da observação e do experimento controlado
formular teorias gerais, constituindo-se assim um novo quadro das relações entre
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ciência e agricultura no país. Os homens de ciência do mundo rural, apesar de suas
dificuldades, não se limitaram somente a reproduzir fórmulas européias, mas buscaram
firmar sua produção científica e sua pesquisa experimental, pari e passu a um novo
projeto de ordenação social no campo.
A profissão de engenheiro agrônomo surge de forma indissociável a novas relações
sociais de produção com o fim da escravidão, mas seria simplificador explicar as
leituras e proposições dos agrônomos apenas reduzindo-as aos interesses imediatos das
classes dominantes, sendo sua pauta definida exclusivamente externamente.
Foi possível sublinhar um empenho em produzir e validar seu conhecimento em
conformidade à atividade científica então em voga no país e na área agronômica nos
países centrais. Seja em suas teses, seja nos artigos de O Agronomo, os diplomados e
professores da EAB evidenciam um conjunto de procedimentos e técnicas a partir de
meticulosa observação e base empírica, constituindo um grupo de agentes atuantes, com
regras, padrões e valores partilhados que lhe possibilitaram capacidade de crítica e
interlocução, apesar das dificuldades materiais para a realização de tais atividades.
Além das atividades específicas no âmbito do ensino agronômico, a EAB desempenhou
importante papel como espaço aglutinador de profissionais da área que se engajaram em
espaços institucionais como a Secretaria de Agricultura e seu boletim, e o Correio
Agrícola, revista da SBA. Estes espaços paulatinamente foram constituindo os fóruns
institucionais incumbidos da tarefa de elaborar e validar os conhecimentos
agronômicos, constituindo um campo científico, e simultaneamente representam
agências institucionalizadoras dos interesses agrários galvanizados na SBA, e os
engenheiros agrônomos ocupando estes espaços sociais de decisão prática e teórica,
exercem função orgânica no processo da reprodução social.
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A instauração da agronomia na Bahia, portanto, inaugura um novo capítulo nas relações
entre ciência e agricultura no país, como também da própria organização da classe
dominante baiana no período. Instituição para ensino ou pesquisa? Escola de nível
médio ou superior? Este debate que atravessou a implantação tanto da ESALQ
(Mendonça, 1998, p.62), como o Instituto Agronômico de Campinas (Meloni, 1999)
atingiu a Escola Agrícola da Bahia, que em alguma medida experimentou todas estas
possibilidades.
O que caracteriza todo o período de permanência da escola em São Bento das Lages foi
à preocupação em procurar atender à clientela composta pelos filhos dos grandes
fazendeiros de um lado, e dos filhos de trabalhadores rurais, de outro com a valorização
da ciência como instrumento para superação dos problemas agrícolas e racionalização
da produção no campo.
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ICONOGRAFIA
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194

Imperial Instituto Bahiano de Agricultura - Fundadores

Salão Nobre da UFRB

195

Imperial Escola Agrícola da Bahia - Egressos

Gustavo Dutra (esq.) e José Nuno de Barros Pereira – Primeira turma, 1880
Salão Nobre da UFRB

196

Instituto Agrícola da Bahia

Miguel Calmon du Pin e Almeida (1879-1935)
Salão Nobre da UFRB

197

Instituto Agrícola da Bahia

Leo Zehntner – Diretor do Instituto Agrícola da Bahia (1906-1910)

198

EAB-EMTP
FOTOGRAVURAS DE “O AGRONOMO” – PRIMEIRA PÁGINA

Primeira página da revista O AGRONOMO

199

EAB-EMTP
FOTOGRAVURAS DE “O AGRONOMO” – EGRESSOS DA EAB

Sérgio de Carvalho, p.07. O AGRONOMO N.º 01

Henrique Devoto - Diretor da Escola Médio Teórico-Prática da Bahia
200

EAB-EMTP
FOTOGRAVURAS DE “O AGRONOMO” – INFRA-ESTRUTURA DA
EAB-EMTP

201

EAB-EMTP
FOTOGRAVURAS DE “O AGRONOMO” – CAPA. N.º 04

202

EAB-EMTP
FOTOGRAVURAS DE “O AGRONOMO” – CAPA. N.º 05

203

EAB-EMTP

Landulfo Alves (1893-1954)
Salão Nobre da UFRB
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Última turma diplomada em São Bento das Lages - 1930
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