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Resumo: Este trabalho aborda a visão sobre ciências do químico Justus von Liebig 
(1803 – 73) e a possível influência em sua formação docente. Foram analisadas obras originais do 
autor, coletadas no museu dedicado ao químico e na universidade onde trabalhou, ambos na ci-
dade de Gießen na Alemanha, bem como materiais disponíveis em bibliotecas virtuais. Não se 
pode afirmar que apenas a sua visão sobre ciência foi a responsável pela metodologia de ensino 
empregada por ele, haja vista que, além da influência de outros professores, havia aquelas que 
predominavam no ensino de ciências nesse século. 

PAlAvRAs-CHAves: Ensino de Química, Liebig, Século XIX

1 — Introdução
Justus von Liebig nasceu em doze de maio de 1803 em Darmstadt. Do ponto de vista dos ale-

mães, Justus, juntamente com o seu parceiro de pesquisas Friedrich Wöhler (1800 – 82), e com 
Robert Wilhelm Bunsen (1811–99) rivalizam-se como os químicos mais importantes do século 
XIX. De acordo com o depoimento de seu ex-aluno e assistente August Wilhelm von Hofmann 
(1818 – 92) em um tributo a Michael Faraday (1791 – 1867) em 1875, “uma das mentes cientificas 
contemporâneas mais brilhantes desse período” (Hofmann, 1876). 

Tendo contato com a química desde criança, o pequeno Justus conviveu com as produções 
de corantes, vernizes, pigmentos e outros produtos que seu pai fabricava para vender, além dis-
so, assistia as apresentações de químicos de outras cidades que visitavam as feiras de Darmstadt 
fazendo experimentos ao ar livre para a população no intuito de divulgar a ciência. 

No seu período escolar, o estudioso percebia que não se adequava as metodologias tradi-
cionais, consequentemente, possuía péssimo desempenho em sala de aula. Acabou desistindo 
do ginásio em 1817 aos catorze anos, de acordo com suas notas autobiográficas, porque a grade 
curricular e o enfoque pedagógico não combinavam com ele, o foco principal era em linguísti-
ca e ele se interessava e compreendia muito mais de ciências e experimentação (Liebig, 1892). 
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No período de 1818 – 19, Liebig permaneceu em casa, ajudando o seu pai e lendo livros de 
química que ele pegava emprestado na biblioteca da corte do duque Ludwig. Essa biblioteca, de 
acordo com o historiador William H. Brock, parece ter funcionado como uma biblioteca públi-
ca, havendo relatos de empréstimo de obras para a população. Ele leu os trabalhos de Caven-
dish, Macquer, a teoria do flogistico de Stahl, entre outros, e deixa claro que o conhecimento 
adquirido através da leitura não era o suficiente para ele, mas servia para ampliar os seus conhe-
cimentos. (Shenstone, 1901)

Em suas notas autobiográficas, ele discorre um pouco sobre como foi esse período e o im-
pacto que o seu primeiro contato com a experimentação lhe causou:

O vivo interesse que tomei em trabalhos de meu pai, naturalmente, levou-me a ler os livros que o 
guiaram em suas experiências, e tal paixão por estes livros foi se desenvolvendo gradualmente em 
mim que me tornou indiferente a todas as outras coisas que normalmente atrai crianças. Eu lia os 
livros conforme eles estavam dispostos, se de baixo para cima ou da direita para a esquerda, era o 
mesmo para mim; minha cabeça de catorze anos era como um estômago de avestruz pelos seus con-
teúdos; entre eles, eu encontrei lado a lado, os trinta e dois volumes de Macquer's Chemical Dictio-
nary, Basil Valentine's Triumphal Car of Antimony, Stahl's Phlogistic Chemistry— milhares de ensaios e 
tratados nos periódicos de Göttling e Gehlen, os trabalhos de Kirwan, Cavendish, etc. (Liebig, 1892, 
p. 656)

Apesar de considerar a leitura importante para o aprendizado, na sua opinião, o químico 
pensava de forma diferente, era necessário combinar leitura e prática, como pode ser visto no 
seguinte trecho:

A capacidade de pensar em fenômeno pode somente ser cultivada se a mente é constantemente trei-
nada, e isso teve efeito no meu caso pelo meu esforço para realizar, à medida que os meus meios 
permitiam, todos os experimentos dos quais eu li a descrição em livros. Somente a leitura dos ex-
perimentos, me era muito limitada, e por isso utilizei da experimentação para satisfazer a minha in-
clinação, eu repeti alguns experimentos que eu estava apto a fazer, um incontável número de vezes, 
até eu parar de ver algo novo no processo ou até eu saber completamente todos os aspectos que o 
fenômeno apresentou. (Liebig, 1892, p. 656 – 657)

2 — Processo de formação de Liebig
No semestre de inverno de 1820 Liebig é levado pelo professor Wilhelm Gottlob Kastner (1783 

– 1857) para a Universidade de Bonn, as duas biografias mais utilizadas, não deixam claro como 
Liebig conheceu o professor, na biografia escrita por Brock, diz que o professor ficou encantado 
com a inteligência do jovem ao passar pelo estabelecimento de seu pai, e na obra de Shenstone, 
Liebig teria insistido para ir para a nova universidade, onde conhecera o professor que lhe ofe-
receu o cargo de seu assistente pessoal para treina-lo na química e de acordo com as informa-
ções do museu, o professor era um conhecido de seu pai para quem fornecia os insumos de sua 
loja. Ele tentou matriculá-lo na Universidade de Gießen, onde a química estava incoerentemen-
te sendo ensinada por estudantes de medicina, porém, a instituição não o aceitou por não ter o 
Abitur. (Brock,2002; Shenstone, 1901)

A situação na recente Universidade de Bonn era mais tranquila, ou Kastner, como o seu pri-
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meiro professor de química tinha status suficiente para conseguir a matricula de Liebig. O maior 
problema era financeiro, mas seu pai superou isso através de sua amizade com o grã-duque chan-
celer, Ernst Schleiermacher (1755 – 1844) que conseguiu uma bolsa para Liebig. 

No final deste mesmo ano, o professor Kastner foi convidado para trabalhar na Universida-
de de Erlangen e Liebig o acompanhou, apesar de discordar com a maneira de ensinar de seu 
professor, considerando-a confusa e muito teórica, em suas notas autobiográficas, diz que “as 
aulas do professor Kastner, que era considerado o mais eminente químico, era sem ordem, sem 
lógica e dispostas exatamente como um amontoado de conhecimentos que eu carregava em mi-
nha cabeça” (Liebig, 1892, p.658), esse trecho como outros que seguirão nessa tese, nos permi-
te perceber que a todo momento, até mesmo enquanto estudante, ele refletia sobre a forma de 
ensinar e aprender.

Apesar da crítica ao seu mentor, ele esperava que o custo de vida na Bavaria fosse mais viável 
para seus pais o financiarem, a cidade era pequena e a universidade havia sido fundada em 1743, 
o que conferiu a cidade a reputação de um polo de pesquisa e tecnologia voltada para a medici-
na, mas como as demais universidades desse período, os seus estudantes eram na maior parte 
ricos e de famílias aristocratas. 

Liebig retorna a casa de seus pais após ter sido acusado de participar de atividades de orga-
nizações contra o absolutismo, de fato, ele participou de algumas reuniões em que pregavam a 
democracia e de alguns confrontos (Oesper, 1927). Ainda com o desejo de aprimorar os seus es-
tudos químicos e ciente de que em solos germânicos o enfoque no ensino desta ciência tendia 
mais para o enfoque filosófico do que para o experimental, ainda que considerasse o conteúdo 
filosófico importante para a construção do conhecimento, o seu interesse neste período era pe-
los conhecimentos práticos.

Foi estudar em Paris em 1822, cidade na época conhecida como a “capital da ciência”, com 
importantes cientistas, tais como Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850), Pierre Simon Marquis 
de Laplace (1749-1827), Claude Louis Berthollet (1748-1822) e Jean Baptiste Dumas (1800-84), en-
tre outros. Também frequentou a Escola Politécnica, onde voltou a estudar os fulminatos, traba-
lho que o levaria a participar das pesquisas sobre isomeria e a conseguir uma vaga no laborató-
rio de Gay-Lussac. (Strube, 2005)

Neste mesmo período Liebig desejava criar uma instituição com um curso de química ex-
perimental em Darmstadt, porém a disciplina de química permanecia marginal e subordinada 
ou pelo menos, acoplado as outras preocupações acadêmicas e práticas concernentes a medici-
na, mineração e economia. De acordo com o que descrito na biografia de Brock, pelo pesquisa-
dor Bernard Gustin:

Mesmo as marcas da institucionalização de química como uma disciplina autônoma —esse 
estabelecimento numa (inferior) faculdade filosófica— era prenunciado pelo fim do século XVIII, 
essa etapa não poderia ocorrer, paradoxalmente, até coincidir com a emergência de uma neces-
sidade explicita e demanda de treinamento em química (Bernard Gustin apud Brock, 2002, p.18)

O público alvo que buscava esse treinamento prático, como os químicos e farmacêuticos in-
gleses, depois dos anos 1840, eram os boticários alemães quem estavam interessados no aperfei-
çoamento no conteúdo cientifico da farmácia e no levantamento do status social dos praticantes.
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Na segunda metade do século XVIII havia uma grande campanha a favor da preparação aca-
dêmica dos boticários, essa era uma preocupação dos profissionais médicos que receitavam os 
medicamentos preparados por eles e queriam controlar a qualidade de tais fármacos. Havia cam-
panhas para modernização da farmacopeia e a Alemanha sentia necessidade de trazer os termos 
da revolução química de Lavoisier. Tudo isso aumentou a preocupação com uma preparação 
mais eficiente para os farmacêuticos, e que levou a criação de institutos particulares como o de 
Andreas Marggraf em Berlim, Johann Wiegleb em Langensalza, Johann Bartholomäus Tromms-
dorff (1770 – 1837) em Erfurt entre outros. Essas instituições de treinamento eram instaladas com 
as premissas das lojas dos boticários1. (Brock, 2002)

Neste período, Liebig presumia que seguir a carreira acadêmica seria uma tarefa árdua, dian-
te do cenário do ensino de química da época e suas convicções. Em novembro de 1821, escreveu 
uma carta para seus pais relatando a sua vontade de ensinar:

O futuro não muito distante, me parece obscuro, eu resolvi me dedicar completamente à profis-
são de ensinar, o próprio Kastner tem me causado isso, eu estou despertando como para uma nova 
vida, eu vejo agora como uma nova meta que devo me esforçar para chegar. (Liebig apud Holmes, 
1989, p.123)

Assim, Liebig e Kastner esperavam conseguir uma parceria com uma escola farmacêutica, 
comércio farmacêutico ou do governo, para a implementação de seu próprio instituto, em Er-
langen ou em Darmstadt ou em qualquer lugar que ainda não tivesse uma instituída. Como pode 
ser visto na declaração de Liebig:

Se o estado me apoiar, e eu não duvido que ele irá, uma vez que os químicos são raros em nossa ter-
ra, então eu terei minha sorte grande. Desde que a química e a física não são disciplinas universitá-
rias, já que não há uma faculdade de ciências, eu vou ocupar o meu tempo com palestras sobre quí-
mica experimental em Darmstadt e se forem bem recebidas, eu irei receber facilmente uma oferta 
para uma universidade; ou então, será possível em associação com outros homens, como Kastner 
especialmente deseja, fundar um instituto como o de Trommsdorff, que o Estado certamente irá 
apoiar de todas as maneiras possíveis. (Liebig, 1821 apud Berl, 1928, p. 30)

Em maio de 1824, Liebig foi apresentado como professor extraordinário2 de química na uni-
versidade de Gießen. Kastner, contudo, permaneceu em Erlanged. Em uma de suas notas auto-
biográficas, Liebig descreve a sua trajetória até esta nova etapa de sua vida:

Quando decidi ir para Paris, eu tinha 17 anos e meio (...) As palestras de Gay-Lussac na Sorbonne 
tinham um charme indescritível para mim; Introdução de métodos matemáticos em química, que 
transforma qualquer objeto, talvez, em uma equação, levou o químico e físico francês a suas gran-
des descobertas. [...] Um evento aleatório chamou a atenção de A. v. Humboldt em Paris em mim, 

1 Ou seja, eram mantidas pelo comércio de medicamentos.
2 O que corresponderia à um professor sem cadeira. Dois anos depois, Liebig passou a ser professor Ordi-

nário, ou seja, passou a ter uma cadeira no corpo docente da universidade. (Shenstone, 1901) (https://www.aca-
demics.de/wissenschaft/ordinarius_36033.html)
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e ele se interessou, levou também Gay-Lussac, para juntos, concluirmos a obra iniciada por mim. 
Desta forma, eu tive a sorte de manter uma relação bem próxima com esse grande naturalista; Ele 
trabalhou comigo, como ele já havia trabalhado com Thenard, e eu posso dizer que estar em seu la-
boratório no Arsenal, foi a razão e a causa para todos os meus trabalhos posteriores e deu-me uma 
direção (...) que levarei comigo. [...] Em maio de 1824 começou a minha carreira em Gießen. (Liebig 
apud Schwedt, 2002, p. 83)

Para compreendermos o contexto em que se encontrava a universidade de Gießen, preci-
samos regressar para 1527, onde o então grão-duque Philipp I (1504 – 67), um forte defensor da 
Reforma Protestante, criou a primeira Universidade protestante de Hessenem Marburg. Quan-
do ele morreu em 1567, ele quis que Hessen fosse dividida entre os seus quatro filhos em qua-
tro países3: Hessen-Kassel, Hessen-Marburg, Hessen-Rheinfels e Hessen-Darmstadt. Todos os 
países permaneceram Protestantes, com Hessen-Kassel aceitando o Calvinismo e os outros três 
ao Luteranismo. Devido ao luteranismo e anti-calvinismo de Ludwig VIII (1678 – 1739), o sexto 
grão-duque de Hessen-Darmstadt, decidiu criar uma universidade luterana, a Ludoviciana em 
Gießen em 1607. Até meados de 1830 essa universidade se manteve como um pequeno e retro-
grado estabelecimento provincial com cerca de 300 a 400 estudantes, principalmente locais, que 
se dividiam entre as faculdades de filosofia, medicina, direito e teologia (Shenstone, 1901 p.38)

Apenas em meados do século XVIII que a química passou a ser considerada como ciência in-
dependente, momento em que rompeu os estreitos laços com a medicina e passou a ter suas pri-
meiras cátedras através da faculdade de filosofia no fim deste mesmo século. Os docentes de quí-
mica tinham concluído alguns estudos nos cursos de medicina ou com os boticários. Em alguns 
casos, como o de Göttingen, tinham alguns estudos em física. (Schwedt, 2002)

Na primeira metade do século XIX uma formação prática em química para estudantes em uni-
versidades na Alemanha era praticamente inexistente. Além da existência de laboratórios far-
macêuticos estaduais, havia os laboratórios privados de professores, um híbrido entre a produ-
ção de produtos e laboratório de ensino. No entanto, os laboratórios de ensino de química eram 
então, quase que exclusivamente de demonstração de experimentos, apenas em alguns casos os 
alunos participavam das atividades, além dos professores e assistentes selecionados. Esta situa-
ção aplica-se não só a Alemanha, mas também em grande parte para a Inglaterra, os Países Bai-
xos, a França e a Suécia. (Schwedt, 2002; Shenstone, 1901)

O cargo inicial de Liebig restringia-se ao ensino de farmácia e Zimmermann manteve o mo-
nopólio de ensinar química geral. Mas Liebig havia demonstrado o seu interesse para Schleier-
macher em estabelecer um instituto privado para treinar farmacêuticos e comerciantes, porém 
não tinha um laboratório disponível para este fim, estava ganhando muito pouco, e quando en-
controu um local dentro da universidade, Zimmermann usou de sua influência para que ele aban-
donasse o espaço. Isso levou três meses de debates com Schleiermacher antes do governo encon-
trar um local fora da jurisdição da universidade, onde um novo laboratório poderia ser criado; 
a guarita de um quartel em desuso, embora o espaço fosse relativamente novo, situado na zona 
sul da cidade. Como Liebig contou a um amigo de Erlangen, August Wallot:

3 Na época países, nos dias atuais distritos de Hessen.
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Eles decidiram construir um novo laboratório. Desde que o quartel ofereceu espaço suficiente, um 
dos anexos com colunas foram escolhidos. Antes que eles decidissem passaram três meses, apesar 
dos meus apelos constantes. Imagine, três meses! Nesse momento eu estou ocupado com as insta-
lações internas. Se o local pode estar pronto dentro de 5 semanas, somente os céus sabem. Mas, em 
5 semanas eu tenho de começar as minhas aulas. Imagine, depois de grandes dificuldades eu só ga-
nharei uma doação (subsidio) de 100 gulden para o laboratório e para comprar equipamentos, rea-
gentes e materiais. Talvez os céus tenham piedade de mim! Como eu posso gerenciar com tão pou-
co. Mas eu poderia suportar tudo isso se eu pudesse ser poupado dos truques de Zimmermann e 
sua turma. Eles amarguram a minha vida aqui e estragam todo o prazer. (Liebig Museum - Chemie-
museum in Gießen)

Em novembro de 1824, Liebig começou a dar as suas aulas práticas com 12 alunos neste lo-
cal, que posteriormente iria tornar-se um dentre os dez museus mais importantes para a histó-
ria da química. Neste primeiro semestre (de inverno), Liebig encontrou dificuldades na maneira 
como ensinar, ele ainda não teria a “arte de falar livremente”, mas preparava cada reagente, cada 
material para as suas aulas, mesmo o número de alunos sendo pequeno, ele os descreve como 
“trabalhadores e atentos” e estava contente em poder ensinar-lhes algo. No semestre seguinte, 
as dificuldades de comunicação diminuíram.

Após a morte do professor Wilhelm Zimmermann e do professor de tecnologia e minera-
ção Blumhof, em 1825 Liebig propôs ao governo permissão para que combinasse as duas posi-
ções, e assim ele estaria apto para enfatizar química industrial em suas aulas. Consequentemen-
te, ressuscitou os planos de um instituto privado de farmácia e indústria, e ganhou a promessa 
de apoio de Friedrich Christian Gregor Wernekinck (1798–1835) (quem iria ministrar as aulas de 
mineralogia e geologia), Hermann Umpfenbach (1798–1862) (que ministraria as aulas de mate-
mática) e Georg Schmidt (1768–1837), professor de física que concordou em ministrar essa disci-
plina. Infelizmente, o prospecto dessa instituição que ele enviou para Schleiermacher em 30 de 
julho de 1825 não sobreviveu, a carta de Liebig afirmava:

Na Alemanha há somente dois desses institutos: um em Erfurt, dirigido pelo professor Trommsdor-
ff, e outro em Jena, criado pelo professor Göbel. O número de estudantes que solicitam o ingresso 
nesses institutos é maior a cada ano, e, por isso, só são aceitos um sexto dos pedidos [...]. Mas acre-
dito que, em Gießen, esse número poderia ser ainda maior se cada um de nós dirigisse um institu-
to, possibilitando a ampliação do interesse pessoal por uma ação conjunta. Não temos dúvidas de 
que nosso instituto será um grande sucesso [...] (Liebig, 1825 em Berl, 1928, p. 79). (Liebig, 1825 apud 
Berl, 1928, p. 79)

3 — Ciências e Ensino
O instituto Chemico-Physico-Pharmaceutica Institute, fundado por Trommsdorff em 1795 

na cidade de Erfurt, servira de inspiração para Liebig e consistia em uma ampla botica, com ca-
pacidade para vinte alunos, em cujo interior contava-se com um laboratório e com alojamentos 
para a formação de farmacêuticos. Seu programa pedagógico era amplo o suficiente para prepa-
rar futuros alunos no campo da medicina, dos negócios, do artesanato e da indústria. O institu-
to defendia que, além de ser capaz de fabricar medicamentos, um bom farmacêutico deveria es-
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tudar as disciplinas tidas como “auxiliares” (matemática, botânica, zoologia e mineralogia), bem 
como aquelas necessárias à elaboração do fármaco, quais sejam, química e física. De acordo com 
Trommsdorff, “química, ou a arte de combinar, [é] uma parte essencial da farmácia, e o boticá-
rio que não estiver familiarizado com essa ciência será um miserável desajeitado nessa profis-
são” (Holmes, 1989, p. 122).

Em nenhum momento Liebig afirma que teria uma nova metodologia de ensino ou que a sua 
ideia era totalmente inovadora, ele apenas queria ampliar e desenvolver os conhecimentos sobre 
a química, sem que esta estivesse vinculada a outros cursos, como uma disciplina independente, 
como ele acreditava que deveria ser. Sendo assim, será possível perceber muitas características 
semelhantes entre o instituto de Trommsdorff e o do pesquisador, como por exemplo o acompa-
nhamento diário de seus alunos por parte dos educadores, a divisão do curso tendo um semes-
tre com o predomínio de disciplinas teóricas e um segundo semestre com disciplinas práticas.

Em 7 de dezembro de 1825, Liebig tornou-se professor efetivo, porém a proposta do instituto 
farmacêutico ser dentro da universidade ainda não havia sido aceita. A resistência era grande, já 
que de acordo com a universidade, a sua responsabilidade seria a de educar para formar futuros 
funcionários públicos, não a de treinar boticários, fabricantes de sabão e cervejeiros. Esse tipo 
de debate era comum nas universidades alemãs da época, já que havia o conflito entre se ter um 
ensino geral ‘para o cultivo da mente’ ou um ensino específico para o treinamento de habilida-
des, as artes de ofícios. (Holmes, 1989; Olesko, 1988)

Diante de uma unanimidade acadêmica, Schleiermacher enunciou em 17 de dezembro de 1825 
que o instituto de Liebig teria de ser um empreendimento privado. Essa decisão permitia o acei-
te de alunos sem o Abitur e que não estavam devidamente matriculados na universidade, como 
era um instituto privado, ele podia fazer o que quisesse. As coisas pioraram quando Liebig quis 
dar as mesmas aulas no seu laboratório tanto para os matriculados quanto para os não matricu-
lados. Essa mistura intelectual e social de estudantes claramente manteve-se como um espinho 
para alguns colegas de profissão durante pelo menos uma década, embora os estudantes de Liebig 
permanecessem afastados dos outros estudantes (Liebig Museum - Chemiemuseum in Gießen). 

Mas para Liebig, o ensino de ciências naturais deveria ser para todos, independentemente 
se estavam matriculados em uma instituição ou se apenas estavam interessados em desenvolver 
as suas habilidades intelectuais. Ele expõe essa visão no prefácio de seu livro “Familiar Letters on 
Chemistry” (1844) e na primeira carta4 do mesmo livro. Na quarta edição de 1859, o prefácio foi 
desenvolvido com o inequívoco intuito de divulgar o que estava acontecendo no meio científi-
co, com uma linguagem clara, para quem estivesse interessado:

O observador mais atento dificilmente poderia compreender os diversos interesses da nossa época, 
quer intelectual ou material, sem conhecer os meios e os métodos pelos quais obtivemos essas aqui-
sições nas ciências, e os recursos abundantes nas artes, que nos permite suprir as necessidades da 
nossa existência social. (Liebig, 1844, p.v-vi)
O estudo das ciências naturais como uma forma de educação, é uma necessidade de nossa época 

4 Em cada edição, Liebig acrescentava trechos que considerava importantes e mudava o prefácio, por isso a 
utilização de duas edições diferentes.
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[meados do Século XIX]. Junto com todas as importantes instruções nos princípios fundamentais da 
moralidade e religião, a educação deve abrir, exercitar as diferentes habilidades da mente e armaze-
nar uma certa quantidade de conhecimento geral útil. (Liebig, 1859, p.2)

Quando o instituto foi aberto em 1826 o currículo incluía matemática, botânica, mineralogia 
e instruções sobre reagentes e análises. Liebig ensinava química experimental, conhecimento 
de mercadorias farmacêuticas e testes para a purificação de drogas. (Liebig Museum - Chemie-
museum in Gießen)

Em 1833, em resposta ao crescimento da reputação de Liebig, seus fundamentos e ameaças 
de demissão, o governo reconheceu formalmente o seu instituto privado como um instituto com 
função pública oficial da Universidade de Gießen. (Brock, 1997)

O seu reconhecimento como um professor foi imediato. Seu vasto conhecimento, sua habi-
lidade em laboratório, o seu entusiasmo, sua capacidade de superar as dificuldades, a facilidade 
com que ele analisava os problemas, despertou em seus alunos o respeito e admiração pelo seu 
trabalho. A sua dedicação para com a química era tamanha que ao aconselhar seu aluno Friedrich 
August Kekulé (1829-96) sobre como ser um bom químico, ele diz que: “Se você quer ser um quí-
mico, você terá de arruinar a sua saúde; ninguém que não arruíne a sua saúde com o estudo nun-
ca vai fazer nada em química nos dias de hoje.” (Liebig apud Oesper, p.1471, 1927)

Liebig, abordando a importância da química, deixa claro que não aceitava a concepção de 
uma ciência apenas voltada para um fim prático, para ser usada, e sim para explicar e compre-
ender o que acontecia ao redor da humanidade: 

Nosso principal objetivo não é de utilidade, mas a ciência. A ciência é sempre útil, para cada tipo de 
conhecimento eleva seus poderes mentais e corporais. Nós estudamos um fenômeno natural sem 
pedir a sua utilidade; nem tudo é aplicável ou útil na vida. O arco-íris, que por sua beleza celestial 
desperta sensações agradáveis em cada peito humano, não traz nenhuma vantagem direta para o ho-
mem; mas é tão bom objeto de investigação para o filósofo, como a tentativa de tornar a água do mar 
potável, ou para preservar a manteiga do ranço. (Liebig, 1852, p. 170 – 171)

Neste período, após a repercussão dos trabalhos de Lavoisier, que rapidamente foram divul-
gados na Europa, era comum a visão de uma química voltada para a praticidade e isso a fazia 
foco da atenção do público, em geral, que ia às instituições de pesquisa afim de estar em conta-
to com o conhecimento cientifico, os experimentos que eram ali realizados e interpretações da 
química divulgada por diferentes cientistas como Humphry Davy (1778 – 1829), Antoine Four-
croy (1755 – 1809) entre outros. 

Outra característica que Liebig possuía sobre a compreensão da química, pode ser vista no 
trecho abaixo:

Se você encontrar deficiências em muitos dos desenvolvimentos da química, você deve considerar 
que, como todas as ciências naturais, está em processo de conclusão. Essas deficiências serão gra-
dualmente transpostas; mas nunca acabarão, tal é a imensidão do domínio, fazendo-as desaparecer 
totalmente. No presente, nós temos a vantagem sobre os filósofos gregos, sabemos infinitamente 
melhor do que Sócrates sabia, que, em relação ao que podemos saber, não sabemos nada. Estamos 
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subindo uma montanha, e quando chegamos ao cume, a visão abrangente contempla novas monta-
nhas sempre se levantando, as que, a princípio, eram invisíveis a olho nu. (Liebig, 1852, p.171)

Analisando suas palavras, nos remete a concepção de uma ciência que está em constante cons-
trução, passível de equívocos. Essa perspectiva se perpetua desde o século XV, no qual as obras 
traziam uma ideia de “um saber como construção progressiva, posto que tal saber é constituído 
por uma série de resultados que alcançam, um após outro, um nível de complexidade ou de per-
feição cada vez maior” (Rossi, 2001, p. 249), nesta época, ainda possuía a concepção de alcançar 
a perfeição, resquícios das ideias alquímicas que estavam muito presentes.

A pesquisadora Ana Maria Alfonso-Goldfarb (1994) retrata esse perfil da ciência moderna atra-
vés da analogia com a construção de um edifício, onde “cada uma das etapas desse edifício cien-
tifico naturalmente incluía a etapa anterior, bem como indicava qual seria a etapa seguinte. Daí 
foi sendo criada a ideia de acumulação e sequencia no conhecimento” (Alfonso-Goldfarb, 1994, 
p.55) essa perspectiva de ciência fica clara na analogia citada pelo cientista anteriormente e nos 
trechos a seguir, nos quais ele assegura que para uma boa compreensão da ciência é necessário 
compreender a história:

Sem uma familiaridade com a história da física, é impossível formar uma opinião correta sobre o 
efeito que o estudo da natureza tem exercido sobre o cultivo da mente. 
A história de cada descoberta importante, de cada observação separada, feita até o momento de La-
voisier, em qualquer parte da Europa, foi apagada; enquanto os novos nomes e vistas alteradas ras-
gam em pedaços toda a conexão com o passado. Para muitos, o conhecimento que possuímos agora 
parece ser apenas a herança da escola francesa daqueles dias; e a história da verdadeira química não 
possui passado. Mas é precisamente aqui que a falácia reside. (Liebig, 1859, p.3)

A importância do passado não era uma concordância entre a forma de pensar dos cientistas 
até meados do século XIX, Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 94) por exemplo, que teve grande 
importância para o desenvolvimento da química e como dito anteriormente, tinha os seus es-
critos amplamente divulgados por toda a Europa, não concordava em discutir os erros do passa-
do, visto que, a química já seria muito complexa para ainda se “preocupar” com o que não deu 
certo no passado. Porém, com a eclosão das ideias positivistas de Augusto Comte, passou-se a 
dar mais ênfase para a história, já que com “uma boa reflexão histórica devia evidenciar as eta-
pas do conhecimento humano de forma coerente” (Alfonso-Goldfarb, 1994, p.64), o que resul-
tou em muitas obras sobre o assunto sejam elas de boa ou má qualidade, do ponto de vista da 
história da ciência.

4 — Considerações Finais
Os percalços para a instituição de uma ciência na Alemanha não foram barreiras para Lie-

big, que desde muito jovem se encantara com a química para muito além dos preparos medica-
mentosos. Sabia, entretanto, que essa não poderia ser apenas uma ciência de ofícios e, muito 
menos se poderia restringi-la aos livros. Com essa certeza o jovem Liebig se preparou e exer-
ceu uma prática química diferenciada em solos germânicos. Coerentemente, ao ser responsável 
pela educação e preparo de químicos que o buscavam das mais diversas partes do mundo no la-
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boratório de Gießen, Liebig criou um programa de estudos embasado no conhecimento quími-
co e em ciências afins, bem como em desafios práticos, a partir dos quais uma sólida escola de 
formadores químicos espalhou-se formando extensas redes de pupilos de cujas fontes nos des-
sedentamos em pleno século XXI.

Liebig permaneceu em Gießen por 28 anos, em 1852 foi convidado pelo rei Bávaro Maximi-
lian II, para assumir a cadeira de química em Munique. Estima-se que durante esse período, ma-
tricularam-se na instituição, tanto no curso de química quanto no de farmácia, setecentos alunos 
de diferentes países. Esse número foi aumentando de acordo com o crescimento e repercussão 
do instituto. (Fruton, 1988)
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