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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar a manufatura do vidro, 

notadamente no período compreendido entre o início do século XVII e o início do 

século XVIII. Essa antiga manufatura, com etapas guardadas como segredos 

pelas corporações de ofício, utilizava como matérias-primas basicamente a areia 

misturada a um material alcalino que podia ser a soda ou a potassa. Nosso 

trabalho procura mostrar a lida com essas matérias-primas, com um enfoque 

voltado para a química. Para tanto, decidimos abordar, através de alguns textos 

que descreveram a manufatura do vidro no decorrer de um século, o que se 

denominava ‘sais’.  

Após o levantamento das obras sobre a manufatura do vidro, 

selecionamos o texto de Antonio Neri como ponto de partida e referencial para 

nossas discussões.  Abordamos ainda as traduções da obra de Neri ao inglês e 

ao francês feitas por C. Merrett e J. H. de Blancourt respectivamente, que fizeram 

modificações e acréscimos. Assim, foi possível estabelecer, para o período 

delimitado para a pesquisa, rotas tanto de documentos quanto de artesãos da 

arte vidreira entre uma região e outra, seduzidos por privilégios oferecidos.  

Esperamos contribuir com este trabalho para a melhor compreensão do 

que os estudiosos da ciência da matéria pensavam sobre alguns materiais 



 

fundamentais para a fabricação do vidro, no período que vai do início do século 

XVII ao início do seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 

The objective of this work is to investigate the manufacturing of glass, 

notably in the period which ranges from the beginning of the 17th century to the 

beginning of the 18th century. This ancient manufacture, with stages kept as 

secrets by the work corporations, basically used as raw materials sand mixed with 

an alkaline material such as soda or potash. Our work aims to show the handling 

of these raw materials, with a focus on chemistry. Thus, we decided to approach 

through some texts that described the manufacturing of glass in the course of a 

century, what was called ‘salts’.  

After analyzing books about the manufacturing of glass we selected 

Antonio Neri’s text as a starting point and reference to our discussions.  We have 

also approached the translations of Neri’s work to English and French made by C. 

Merrett e J. H. de Blancourt respectively, who have made additions and 

modifications. Therefore, it was possible to establish for the period delimited for 

this study, routes of documents and craftsmen of the art of glass manufacturing 

between a region and another, seduced by the offered privileges.  

We hope to contribute with this work to a better understanding of what the 

researchers of the science of matter thought about some fundamental materials 



 

for the manufacturing of glass in the period which goes from the beginning of the 

17th century to the beginning of the following century. 
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Este trabalho de Doutorado tem como objetivo investigar a manufatura do 

vidro, notadamente no período compreendido entre início dos séculos XVII e  

XVIII. Sabemos que essa manufatura é muito antiga e que etapas da fabricação 

do vidro eram guardadas como segredos pelas corporações de ofício. As 

matérias-primas iniciais empregadas na sua composição eram basicamente a 

areia misturada a um material alcalino que pode ser a soda ou a potassa. Como 

veremos adiante, o que, à primeira vista pode parecer simples, foi tema de longos 

textos lidos, criticados e reelaborados em diferentes épocas. 

Nosso trabalho procura, assim, mostrar a lida com essas matérias-primas, 

com um enfoque voltado para a Química. Para tanto, decidimos abordar, através 

de alguns textos que descreveram a manufatura do vidro no decorrer de um 

século, o que se denominava ‘sais’. De fato, como veremos, o termo ‘sal’ foi 

aplicado a materiais diferentes daqueles que hoje denominamos desse modo, 

abrangendo o conjunto de materiais que tivessem de alguma forma, sabor, o que 

levava a incluir entre eles os materiais ácidos e também os alcalinos e mesmo o 

açúcar.1  

Após o levantamento das obras sobre a manufatura do vidro, 

selecionamos o texto de Antonio Neri como ponto de partida e referencial para as 

                                            
1 J. Nicot, Thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne.  Dictionnaires d’autrefois, French  of the 

17th, 18th, 19th and 20th centuries p. 587, vide, por exemplo, J. Nicot, entrada ‘sel’. 
http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/ projects/dicos/   
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discussões. E também para estabelecer as rotas, tanto dos textos e saberes, 

quanto dos artesãos da arte vidreira. Não são muitas as informações sobre esse 

religioso que teria nascido em Florença em 1576. Parece que aprendeu em 

Murano a arte da vidraria, porém, mais significativa para a familiarização com 

esses conhecimentos foi a estada em Antuérpia por um longo período. Passou os 

últimos anos de sua vida na Itália e não bem sabido se morreu em Piza ou 

Florença, em 16142. Essa rota de Néri, da península italiana para Antuérpia, 

possibilitou que ele buscasse e aprendesse com mais intensidade a lida com a 

arte vidreira, auxiliando, assim, a composição de seu tratado, denominado L’ Arte 

Vetraria 3. Esse texto, publicado em 1612 teria outras edições e seria traduzido 

para outras línguas, como o inglês e o francês.  O tradutor ao inglês foi 

Christopher Merrett, médico de formação e membro da Royal Society 4.  

Essa edição, de 1662, não se restringe apenas à tradução da obra de 

Neri, pois Merrett acrescenta o que denomina de “Observações”. Além disso, um 

adendo significativo é um texto sobre as “gotas de vidro” que havia sido 

apresentado ao grupo que daria origem à Royal Society de Londres. O texto final 

em inglês, praticamente o dobro do original em italiano recebeu o título de: The 

Art of Glass5. Seus acréscimos foram muito significativos e nos possibilitaram 

                                            
2 W. V. Farrar,  “NERI, ANTONIO”,  in C. C. Gillispie, org.,  Dictionary of Scientif Biography, Vol. 9, pp. 
23-4. 
3 A. Neri, L’ Arte Vetraria. Distinta in libri sette Del R. P. Antonio Neri, Fiorentino ne quali si scoprono, 
effetti maravigliosi, & insegnano segreti bellissimi, del vetro nel fuoco & altere cose curiose. All’Illust. Mº 
Sig. Il Sign. Don Antonio Médici, in Firenze nella stamperia de Giunti. MDCXII [1612] . Con Licenza de 
Superiori; http://www.gallica.bnf.fr.  Atualmente constante do acervo da Biblioteca Virtual do CESIMA 
PUC/SP. Vide folha de rosto no anexo nº II deste trabalho.  
4  L. M. Payne,  “ MERRETT, CRISTOPHER”, in  C.C. Gillispie, org., Dictionary of  Scientific Biography, 
Vol.9, pp. 312-13. 
5 The Art of Glass, where in are shown the wayes to make and colour glass, pastes, enamels, lakes, and other 
curiosities. Written in Italian by Antonio Neri and translated into English, with some observations on the 
author. Where unto is added an account of the Glass Dropps, made by the Royal Society, meeting at Gresham 
College. London Printed by A.W. for Octavian Pulleyn,at the Signo of the Rose in Stº Pauls, Church-Yard. 
MDCLXII [1662]. Obra constante do acervo do CESIMA/PUC-SP. Vide folha de rosto no anexo nº IV deste 
trabalho.  
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acompanhar o que se pensava sobre as matérias-primas empregadas nessa 

manufatura. 

Algum tempo mais tarde, outro ramo da rota dos textos sobre a fabricação 

do vidro alcançaria a França, com mais uma tradução. Desta vez, J. Haudicquer 

de Blancourt se encarregaria de dar a público L’ Art de la Verrerie,6 primeiramente 

em 1697 e depois em 1718 7. A biografia sobre Haudicquer de Blancourt  é 

bastante escassa,  mas sabe-se que nasceu na Picardia, em 1650. Há ainda uma 

controvérsia sobre o seu primeiro nome, que aparece, às vezes, como Jean e em 

outras como François. 

 Ainda que o título não cite o tradutor, nossa análise permitiu reconhecer 

que Blancourt era um conhecedor dos escritos de Neri e de Merrett, pois ele faz 

menção aos dois autores no decorrer de sua obra. 

Inicialmente, nosso trabalho era focado na França de finais do século XVII 

e início do XVIII, abordando a obra de Blancourt, um dos primeiros documentos 

estudados que fazia referência à arte vidreira no período que pretendíamos 

investigar. Já a partir de uma primeira análise, percebemos que Blancourt 

relatava aspectos envolvendo a parte química e também fazia outras abordagens 

referentes à política de comércio, como a indicação de concessão de patentes. 

Todavia, uma leitura minuciosa cada vez mais nos indicava a 

necessidade de ter em mãos a obra de A. Neri e de C. Merrett, pois quando se 

                                            
6 J. H. Blancourt, L’ Art de la Verrerie, où l'on apprend à faire le verre, le cristal, & l'email. La maniere de 
faire les perles, les pierres précieuses, la porcelaine, & les miroirs. La Méthode de peindre sur le verre  & 
Email. De tirer la couleur dês Metaux, Mineraux, Herbes  & Fleurs. Nouvelle addi eugmentes d’um Traité 
dês Pierres Précieuses. Par M. Haudicquer De Blancourt. Primiere Partie. A Paris  Rue S. Jacques. Chez 
Claude  Jombert, an coin de la rue des [?] L’ Image Notre-Dame. MDCCXVIII [1718].  Avec Privilege du 
Roy, in Bibliothèque Nationale de France . Vide folha de rosto no anexo nº V deste trabalho. 
7 J. Ferguson, Bibliotheca Chemica: A Bibliography of books on alchemy and pharmaceutics. Vol 1, ed. 
facsimiliar da edição original publicada em Glasgow, J. Maclehouse. 1906, Londres, Derek Verschoyle & 
Bibliographical  Publications, 1954, p. 367.  
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referia aos aspectos químicos, o estudioso francês sempre fazia menção ora a 

um e ora a outro. Blancourt somente deixa de mencioná-los, quando seus escritos 

fazem referência aos gentilhomes que faziam os instrumentos necessários para 

esse trabalho e quando articulam essa manufatura com o comércio e a 

concessão de patentes. Aliás, parte de seus acréscimos incidem justamente 

sobre as patentes (o que se entende perfeitamente, pois Blancourt pretende que 

o texto seja lido na França). Entretanto, bastante interessante é o tratado das 

pedras preciosas acrescentado à tradução. 

 Dessa forma, relativamente à obra de H. Blancourt, considerando suas 

narrativas iniciais e finais, que acresceram cinco vezes mais à obra original de 

Néri, podemos afirmar que configura ser esse um novo livro, mesmo recebendo o 

‘mesmo’ título dos dois anteriores. 

Assim, a própria seleção de documentos e os aspectos que pretendíamos 

abordar nos conduziram ao início do século XVII, e exatamente aos escritos sobre 

o vidro do religioso Antonio Neri e depois, ao tratado de Merrett, tendo em vista 

que este último havia derivado sua publicação dos escritos de Neri.  

A partir da trajetória dos documentos, traduções e acréscimos, 

abordaremos inicialmente ‘lições’ trazidas por Neri, em 1612, quando, em seus 

escritos, refere-se à extração dos ‘sais’. 

Os acréscimos de Merrett à tradução dessa obra, em 1662, atingindo 

justamente as indicações de Neri sobre os ‘sais’, expõem os intensos debates e 

discussões no período, no que diz respeito à lida e ao trato que deveria ser dado 

às plantas e como se poderia extrair esses ‘sais’, as primeiras matérias 

envolvidas na manufatura do vidro.  
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Atravessando esse período, e atingindo o século XVIII, temos os escritos 

de Haudicquer de Blancourt que se apropriou, de alguma forma, dos saberes de 

ambos (Neri e Merrett), mas também fez seus próprios acréscimos, pois tinha a 

preocupação de mostrar como era o trabalho dos homens vidreiros, e as relações 

de comércio dessa manufatura com os homens de poder. Reservou,  para isso, 

os últimos capítulos de seu livro, quando fez referência à arte da pintura no vidro, 

às faianças ou porcelanas que eram empregadas para fazer as louças, os vidros 

planos e os espelhos que estavam sendo fabricados na França. Durante sua 

narrativa, especifica o tempo para aqueles que mantinham a Manufatura Real dos 

vidros na França e que obtiveram privilégios para lidar com essa manufatura8.  

No mapeamento que fizemos, buscamos sempre entender como foram 

obtidos e tratados os ‘sais’ retirados das cinzas produzidas pela incineração dos 

vegetais, dando como matérias-primas a soda e a potassa, empregadas nessa 

manufatura. 

Notamos que esse problema está presente no tratado de A. Neri e 

subsiste em traduções posteriores, estendendo-se até meados do século XVII, 

como pudemos verificar nos escritos de Merrett. Escolhemos, assim, delimitar um 

período para investigar as idéias sobre os ‘sais’, bem como apresentar o comércio 

que no momento interessava: o de vidros planos e o de espelhos, os quais deram 

sentido a essa manufatura, principalmente na França desse período. 

A cada leitura atenta dessas obras, havia evidência de que esses escritos 

sustentariam nosso trabalho e que, de certa forma, responderiam alguns de 

nossos questionamentos, relacionados ora com a ciência que envolvia essa 
                                            
8 Essa vertente que busca a articulação do comércio com a ciência da arte vidreira, apresentada por H. 
Blancourt, não aparece com freqüência em textos dessa época; vide E. Turriere, “Introduction a L’Histoire 
de L’Optique”, Isis, p. 78, que no diz : “(...) O defeito mais grave desses tratados é a ausência das 
informações sobre as condições econômicas nas quais devia nascer ou se desenvolver a indústria do vidro”.    
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manufatura, com ênfase nos estudos sobre os ‘sais’ que alicerçava a prática da 

arte vidreira, ora com as discussões sobre a própria fabricação do vidro e sua 

colocação no mercado que tão bem acolhia essa manufatura (partindo da Itália, 

chegando à Inglaterra). 

Ao mesmo tempo, verifica-se a ascensão dessa manufatura, presente há 

muito tempo na França; lembramos que a rota de documentos expõe também 

conhecimentos de homens habilidosos, como o próprio Neri requeria, assim como 

dos mesmos artesãos que se deslocavam de uma região para outra, como foi o 

caso na França e na Inglaterra. 

Relativamente à França, e devido ao envolvimento do ministro de Luis 

XIV, Jean Baptiste Colbert (1619-1683), que concedeu privilégios, sabemos que 

mestres vidreiros da Itália chegam a solo francês desde meados do século XVII. 9 

Diante desse cenário inicial, a tese foi dividida em três capítulos. O 

primeiro, intitulado: As rotas da manufatura do vidro entre os séculos XVII e 

XVIII: pelos caminhos dos documentos e dos artesãos, tratará dos 

documentos e ainda, do deslocamento dos artesãos de uma região para outra, 

seduzidos por privilégios oferecidos. Mesmo que sucintamente, abordaremos 

também como os homens de poderes se envolviam buscando a ascensão dessa 

manufatura, a fim de conseguir enriquecimento para sua região, como foi o caso 

da Inglaterra, a partir da Restauração e da França, com o primeiro Ministro do 

Reinado de  Luis XIV, J. B. Colbert. 

                                            
9  P. Clement, Histoire de la  vie et de l’administration de Colbert,  Paris : Guillaumin Libraire, 1846, esp. 
Cap. IX, pp. 215-36; esse autor coligiu e publicou Lettres, instructions et mémoires de Colbert, em 7 tomos 
(totalizando  9 volumes), Paris, Imprimerie Imperiale, 1846-1873, com documentos do período 1650-1683, 
que nos esclarecem sobre muitas das ações do ministro de Luís XIV.  
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No segundo capítulo abordaremos: A manufatura do vidro no tratado 

de Antonio Neri e suas traduções. Apresentaremos aqui a obra L’ Arte Vetraria, 

dedicada especificamente à fabricação do vidro, que “pretendia desvendar” os 

segredos guardados durantes tantos séculos. Essa obra deu origem às demais, 

também analisadas neste estudo. A obra de Neri inicialmente apresenta um 

conjunto de textos que, à primeira vista, parecem ‘receituários’, mas que nos 

permite acompanhar o desenvolvimento de idéias químicas sobre matérias 

fundamentais para a fabricação do vidro. 

O terceiro capítulo, intitulado: O debate sobre os 'sais' e as críticas ao 

tratado de A. Néri, está focado no estudo dos ‘sais’, abordando, inicialmente o 

tratado publicado por A. Neri, em seguida os acréscimos de C. Merrett, 

notadamente suas “Observações sobre o primeiro livro”. Finalmente, temos os 

escritos de H. de Blancourt e suas críticas às publicações anteriores. 

Dessa forma, esperamos, com este trabalho, poder compreender um 

pouco melhor o que os estudiosos da ciência da matéria pensavam sobre alguns 

materiais fundamentais para a fabricação do vidro no período que vai do início do 

século XVII ao início do seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEIRO CAPÍTULO: 
As rotas da manufatura do vidro entre os 
séculos XVII e XVIII: pelos caminhos dos 

documentos e dos artesãos 
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A publicação do tratado de A.Neri, as “Observações” feitas por C. Merrett 

e os acréscimos de H.de Blancourt mostraram a inclinação desses homens ao 

conhecimento voltado à ciência que envolvia a arte vidreira. 

Esses escritos, primeiro na Itália, posteriormente na Inglaterra e, por fim,  

na França,  divulgaram lentamente os conhecimentos sobre esse ofício. 

A rota da manufatura do vidro, a qual nos propomos a descrever neste 

capítulo, aconteceu nesse período, possibilitada não só pelos tratados escritos 

que estamos abordando, como também pelo deslocamento de artesãos de uma 

região para outra, os quais carregavam os seus conhecimentos e suas 

habilidades. Braudel refere-se a eles  desta maneira: 

 

“Um punhado de homens, quase todos personagens de 

qualidade (...), operários especializados que levavam 

consigo o segredo de técnicas eruditas, comerciantes, 

principalmente eles, homens da igreja (...)”10. 

 

A península italiana já tinha estabelecido esse ofício tão valioso desde os 

tempos mais remotos, porém sua prática ficava “escondida pelos homens”11. 

Turner se refere a eles  assim: “(...) os artesãos de vidro eram extremamente 

                                            
10 F. Braudel , O Modelo Italiano, p. 21. 
11 A. Neri, op.cit.,  [s/n]  
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reservados sobre seus métodos e geralmente dariam treinamento somente aos 

membros de suas famílias e não guardariam nada escrito”12. 

Quando os saberes sobre a manufatura do vidro foram trazidos por A. 

Neri e publicados, o autor ainda ressalta que muito do que aparece em seus 

escritos havia sido ensaiado por ele, mas afirma que havia compilado uma parte 

“com a maior clareza possível”13. Demonstrando querer apresentar ao “público” 

seus conhecimentos, ele busca publicar seus escritos que, mesmo lentamente, 

influenciaram  a queda dos livros de segredos14. 

São muito escassas as informações sobre esse autor. O verbete a ele 

destinado no Dictionary of Scientific Biography se inicia justamente afirmando 

que: “quase nada se sabe com certeza sobre Neri, exceto que seu pai, Jacopo, 

era médico e que Neri foi ordenado padre em 1601”15. 

Outro trabalho, na verdade um capítulo introdutório à publicação fac-

similar do texto de Neri16, faz referência à correspondência que teria trocado com 

Emanuel Ximenes. Este era um nobre português e cavaleiro da ‘Nobre Religião 

de Saint Steven’, cidadão da Antuérpia, “um espírito gentil e um homem cultivador 

da ciência”17, e amigo de A. Neri. A intensa correspondência entre os dois mostra 

também que Neri chegou à Antuérpia por incentivo do próprio E. Ximenes e que 

                                            
12 G. L’. E. Turner, “The Government and the Enghish Optical Glass Industry, 1650 – 1850”, p. 401.  
13 A. Neri., op.cit., p. [s/n]. Analisando a obra  o próprio autor afirma que uma parte de  seus escritos  foram 
ensaiados por ele e outros  é uma compilação. Seguindo com o estudo e análise desse documento, o próprio 
autor se reporta que o “libro quinto”  foi compilado. Quando Antonio Neri publica seus escritos e ainda 
aponta para uma compilação, entendemos, assim, que,  de certa forma,  poderia ser  o início da queda dos 
livros de segredos. 
14 N. Valois, Los cinco libros  o la llave del secreto de los secretos, p. 7.  
15 W. V. Farrar, op.cit.,Vol. 9, pp.23-4. 
16 R. B. Mentasi, Antonio Neri, L’Arte Vetraria: 1612. Obra localizada pela autora na Bibliotheca Di 
Archeologia de  Storia Dell’Arte–Piazza Venezia – Roma.  
17 Ibid., p.xli. 
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ambos tinham interesses comuns a respeito da manufatura do vidro e inclinação 

para a Química18. 

Ao autor italiano nenhum outro documento ou feito  é atribuído, sendo 

conhecido apenas por sua obra L’ Arte Vetraria. A ausência de referências ao  

trabalho de Neri levaria a pensar que ele não foi significativo para a ciência desse 

período, mas como veremos, ele muito contribuiu com a sua publicação. Durante 

nossa pesquisa, fomos encontrando fragmentos sobre a vida e o trabalho desse 

autor, o que nos situou a respeito de suas relações de ciência e de amizade com 

os outros homens de ciência. 

Mentasi vai aportar, com sua pesquisa nos arquivos italianos, com muito 

mais dados que se conhecia até então. 

Ainda um segundo artigo19 também faz menção a Neri ‘como amigo 

próximo de Galileu’20, portanto, nos dando indícios de que o pensamento desses 

homens que demarcaram seu espaço, nesse período, estavam ligados a outros 

que guardavam determinados conhecimentos e ensaiavam com a matéria, como 

é o caso de Neri. “(...) que nunca estava “desocupado”, ao contrário, sempre 

atento e imerso em estudos práticos”21.  

Ainda Mentasi, quando mais uma vez se refere ao tratado de A. Néri, faz 

menção e aborda em seu texto uma relação de amizade entre Galileo e Frederico 

                                            
18 Ibid., p.xli. Vide anexo nº I:  C.McEvedy, Atlas  da Historia Moderna. Mesmo de forma sucinta, 
procuramos mostrar  com alguns  grifos a rota da manufatura do vidro  feita pelos homens e também pelos 
seus  escritos  durante  século xvii e  início do xviii.  
19 H. Hamburgh, “Naldini’s Alegory of Dreams in the Studiolo of Francesco de’ Medici”, The Sixteenth 
Century  Journal, Vol. xxvii (3, Fall,1996),  pp. 679-704,  mais precisamente  na página  700.  
20 Ibid., p.700. Cf. P. Rossi, O Nascimento da Ciência Moderna  na Europa. p. 152. Quando Rossi faz 
menção a G. Galilei (1564–1642) no seu livro: diz que Galileu vai para Florença em 1611. Como vemos, 
bem próximo ao ano em que Neri teve as licenças concedidas também em Florença para publicação de seu 
tratado L’ Arte Vetraria.  Sobre Galileo, vide S. Drake “GALILEI, GALILEO”, in C.C. Gillispie, org., 
Dictionarary of  Scientific Biography, V. 5, pp. 237-50. 
21 R. B. Mentasi, op.cit., p. xli – xlii. 
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de Cesi - fundador da Accademia de Lincei, anunciada como a primeira instituição 

científica Européia 22. No que diz respeito ao tratado de A. Neri, Mentasi observa: 

 

“(...) logo depois da publicação do tratado de Neri,  [...] Frederico 

Cesi, o fundador da Accademia dei Lincei, escreveu de Roma para 

Galileo Galilei em 3 de janeiro de 1614 ‘eu acabei de saber sobre 

a impressão em Florença de L’ Arte Vetraria do padre Antonio 

Neri, e eu acho que há algo nele’(...)”23. 

 

No texto de Mentasi percebemos as relações sociais entre esses homens 

envolvidos com o poder e com a Ciência.  Multhauf, que fez a revisão do texto de 

Mentasi, cita também o seguinte trecho: “Tudo isso é relatado na introdução 

oportuna, impressa  tanto em italiano como em inglês, que acrescenta que a única 

nota contemporânea do livro (...) vem de um pedido de Galileo para que 

guardasse uma cópia [L’ Arte Vetraria] para Frederico Cesi”24. 

Denota-se aqui que Cesi mostrava-se um tanto interessado, a ponto de 

pedir a Galileo para lhe enviar uma cópia. E parece que este o atendeu 

prontamente, como nos mostra a resposta de F. de Cesi a Galileo não só 

agradecendo, como também elogiando os escritos de A. Neri que seriam “(...) 

muito rico em experiências e bela arte profissional”25.  

O tratado sobre a manufatura do vidro em questão evidencia o quanto 

esses homens de ciência se articulavam em beneficio do conhecimento desse 

período, como nos diz Beretta: “Uma companhia de sábios eruditos ligados por 

                                            
22 M. Beretta, “At the Source of Western Science: The organization of experimentalism at the  Accademia. 
Cimento ( 1657-1667 )”,  Notes Rec. Royal Society,London. 54 (2), 132. 
23 F. Cesi, apud,  Antonio Neri, L’Arte vetraria: 1612. p. lix. 
24 R. P. Multhauf, “Antonio Neri-L’Art vetraria”, in  Book Reviews,  Isis,81 (3), p. 268. 
25  A. Neri, apud,  Antonio Neri, L’Arte vetraria: 1612 p. lix.    
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laços de amizade e cultura, reuniam-se periodicamente para discutir questões de 

várias naturezas”26.  Essas primeiras reuniões demonstram que esses foram os  

passos iniciais para institucionalizar a ciência.  

Outros estudos focados nesse período e referentes às associações como 

a Accademia dei Lincei apontam para o quanto as relações sociais favoreciam a 

ciência que se desenvolvia durante os séculos XVII e XVIII. Nos textos de 

estudiosos que se dedicaram às primeiras instituições de ciências encontramos 

os nomes dos membros fundadores, acompanhados de seus discípulos, 

interessados por tudo que dizia respeito às manufaturas e à fabricação de vidro 

em particular, como é o caso do príncipe F. de Cesi, que trocou correspondência 

com Galileo na busca desse tipo de conhecimento. 

Assim como no caso da Accademia dei Lincei, que não sobreviveu até 

nossos dias, outros grupos informais de homens de ciência se reuniram em outros 

tempos, dando origem a novos núcleos como a Royal Society of London (1662) e 

a Académie des Sciences de Paris (1666).  

Essa relação entre homens de ciência pelo caminho da ‘Accademia’ foi, 

possivelmente, o que possibilitou o diálogo de F. de Cesi com Galileo, quando ele 

procurou pelos escritos de Neri, o que nos indica que, nessa ’Academia’,  

considerada uma das primeiras na Itália, existia uma ligação entre a arte da 

vidraria, sua manufatura e a ciência. 

Beretta refere-se aos encontros dos homens eruditos como são Galileo, 

Della Porta e outros que: 

 

                                            
26 M. Beretta, op.cit., pp. 131-33. 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Primeiro Capítulo 

27

“Mesmo tendo suas atividades dispersas, reuniam-se para 

ler outros trabalhos considerados de ciência. Como vemos 

entre esses eruditos, estava Galileo, dedicado a astronomia, 

lidando com os telescópios”27. 

 

Se Galileo estava lidando com o telescópio, provavelmente estava 

interessado em um vidro de melhor qualidade, pois “o telescópio passara por um 

período de progresso (...) muito rápido no século XVII (...) A qualidade do vidro foi 

melhorando de alguma forma   mudando sua composição química”28. 

A conexão é certificada pelas próprias palavras de A. Neri quando oferece 

a Dom Antonio de Médici29 a obra L’ Arte Vetraria e justifica o seu desejo de 

publicá-la com os seguintes dizeres: 

 

“Trabalhei muitos anos da minha juventude na arte da 

vidraria e experimentei nela muitos resultados verdadeiros e 

maravilhosos. Desses resultados eu compilei um tratado 

com a maior clareza que me foi possível, a fim de publicá-lo 

(...) tendo descoberto muitas coisas de minha própria 

invenção e outras experimentadas por valentes homens. 

Assim que pude comprová-las verdadeiramente escondidas 

pelos homens (...) Suplico-lhe então que o Senhor acolha, 

senão com grande efeito, pelo menos com devoto ânimo de 

minha boa intenção”30. 

 

Acreditamos que o interesse de alguém tão influente como Antonio de 

Médici teria facilitado a publicação do trabalho de A. Neri.  

                                            
27  Ibid., pp.131-32. Cf. J. Ziman.  A  força do conhecimento, p. 61. 
28  P. Allen, “ Problems Connected with the Development of the  Telescope  (1609-1687)”, Isis, xxxiv (1943, 
96): pp. 302-07. Sobre a composição do vidro no século XVII,  Vide  G. L. Turner, op.cit., p. 400. 
29  M. Biagioli, Galileo Courtir, pp. 42-3. 
30  A. Neri, op.cit., p [s/n]. 
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Possivelmente, as trocas de favores entre os homens que lidavam com a 

Ciência iam de simples consertos dos aparatos de vidro para  ‘laboratórios’31 

instalados em algumas ‘academias’, à busca dos escritos que contribuíam e 

acrescentavam dados sobre essa manufatura, para possível obtenção de um 

vidro mais perfeito. 

As referências sobre Neri citam que seu aprendizado inicial se deu em 

Murano, onde conseguiu dominar alguns conhecimentos. E por ser ele um 

iniciado nessa arte ganhou confiança de E. Ximenes, que estava interessado em 

um determinado tipo de vidro, com a intenção de comercializá-lo. Este seria a 

calcedônia considerado “... como o mais bonito de todos”. E Ximenes teria ficado 

muito agradecido a Neri por lhe ter ensinado a prática de fazer a pasta vítrea32. 

Considerando os conhecimentos de Neri, Ximenes incentivou-o a passar 

uma temporada na Antuérpia, convidando-o para hospedar-se na sua casa e, no 

sentido de ajudá-lo, traçou uma rota de viagem que facilitaria a chegada dele ao 

destino. Assim se referia a A. Neri: “ele é sem dúvida o mestre notável na arte do 

vidro nos Países Baixos”. 

E. Ximenes, como adepto da Ciência e leitor de Paracelso 33 (1493-1541), 

freqüentemente o menciona. E apoiando Néri, sugere-lhe leituras, aconselhando-

o a ler também Leonard Tursener Von Tur34, e a Poligraphia de Abbot 

                                            
31  M. Biagioli, op.cit.,  pp. 41-2. Temos aqui registrado uma trama  envolvendo Galileo e seu amigo 
Sagredo, que tinha seus aparatos consertados pelos artesãos de  Galileo. Cf.  H. Hamburgh,  “Naldini’s 
Alegory of Dreams in the Studiolo of Francesco de’ Medici”, The Sixteenth”  Century  Journal, Vol. xxvii (3, 
Fall, 1996),  pp. 679-704.  
32  R. B. Mentasi, op.cit.,  xliii. 
33 A. G. Debus, “The Chemical Debates of the 17th century: the embattled news Science  of the Chemist, in  
J. L. Goldfarb & M. H. Ferraz, orgs., V Seminário de História da Ciência e da tecnologia; e III Reunião da 
Rede de Intercâmbios para História e Epistemologia das Ciências Químicas e Biológicas: Anais. pp.7-18.       
Cf. ainda um outro artigo de  A. G. Debus, “A longa Revolução da Química”, Ciência hoje, ( outubro – 
novembro), 1991. 
34 R. B. Mentasi, op.cit., p. xli. Um folheto que Ximenes  recebeu de Frankfurt que revoluciona a arte da 
Química.  
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Trithemius35. Ximenes, inclinado à Química e, pelo visto, conhecedor da ciência 

que permeava a Europa, não só instigou Neri, mas proporcionou condições para 

que ele pudesse conhecer o que estava sendo feito a respeito da manufatura do 

vidro na Antuérpia, notadamente nos aspectos mantidos secretos pelos artesãos 

vidreiros. A. Neri, que já era um iniciado nessa arte, compila escritos de “Isaac 

Holandês”36 (responsável por livros de segredo) durante sua estada na Antuérpia 

e leva-os para a península italiana. 

Parece que Neri ficou na Antuérpia até 1611, pois uma carta de E. 

Ximenes,  datada de 31 de março, refere-se à recente partida de Neri dos Países 

baixos. Essa carta parece situar com certa precisão a volta de Neri à 

Toscana,depois de um período de praticamente sete anos trabalhando com 

Ximenes”37.  O que aprendeu e ensaiou na Antuérpia é publicado, em Florença, 

no prazo de mais ou menos um ano. Sai assim a público L’Arte Vetraria.  

Neri, quando prefacia essa obra, promete deixar ao “público” seus 

conhecimentos relacionados não só à arte da manufatura do vidro como aos 

assuntos médicos. Neri, entretanto, morre em 1614, dois anos após a publicação 

do seu tratado; a respeito dos outros assuntos aos quais ele se propunha a falar 

não há documentos que apresentem maiores detalhes. 

Assim, parece que no lugar da manufatura da porcelana Médici, que  

havia sido abandonada com a morte do Grand Duque Ferdinand em 1609, foram 

estabelecidos os trabalhos com vidro38.  

Tomamos como exemplo o trabalho itinerante do italiano e pensamos ser 

assim que se construía uma rede política, social e de mercado que envolvia 
                                            
35Ibid., p. xli. Segundo Ximenes oferece ‘assunto de lhe quebrar a cabeça’. 
36 A. Neri, op.cit.,  p. 69. 
37 R. B. Mentasi, op.cit., p. xlii.  
38 M. A. Edward Dillon, Glass, p. 218. 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Primeiro Capítulo 

30

desde o conhecimento dos artesãos até os homens de ciência. Rossi argumenta 

sobre isso: “(...) A colaboração entre os “artesãos superiores” e os homens de 

ciência se impunha na maioria dos setores e das artes(...)”39. 

Como pudemos notar, primeiro foi a sua viagem para Antuérpia, onde seu  

trabalho  era alicerçado por seus ensaios e, em seguida, seus escritos na L’Arte 

Vetraria,  que perpassaram inicialmente as regiões da península italiana e,  assim, 

pode-se dizer que Neri contribuiu com a rota dos homens (quando aceitou o 

convite de E. Ximenes) e posteriormente, podemos deduzir que contribuiu 

também com a rota de documentos quando seu tratado foi publicado. 

Todavia, sabemos que estava implícito em seus escritos que os saberes 

dos artesãos eram absolutamente necessários para o estabelecimento da 

manufatura do vidro. Aliás, no decorrer de seu texto, essa advertência é retomada 

diversas vezes. O conhecimento e as habilidades dos mestres e artífices eram 

uma necessidade, não só na Itália, bem como em diferentes regiões da Europa. 

Foi através da difusão dos escritos de A. Neri e do comportamento 

migratório dos artesãos que essa manufatura foi se firmando. Sobre o movimento 

migratório, não só dos documentos bem como dos artesãos, trataremos mais 

adiante, quando nosso enfoque se dirigir às guildas ou associações de ofício. 

Como dissemos anteriormente, o livro de A. Neri vai receber traduções, 

sempre com incorporações, sendo publicado, algumas vezes, em conjunto com 

outros textos e  é disso que trataremos a seguir.  

Essa obra ganha primeiramente a Inglaterra, iniciando, assim, a rota 

desses escritos, em meados do século XVII, nas mãos de seu tradutor, que é 

identificado, na edição de 1662, apenas por suas iniciais (C.M.). Além da tradução 

                                            
39 P. Rossi, Os filósofos e as máquinas. p. 45.  
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do texto de Neri, ocorrem acréscimos relevantes que o autor-tradutor denomina 

de “Observações”, às quais nós nos reportaremos no capítulo seguinte. Da 

mesma forma, abordaremos uma tradução ao francês, que chegou às regiões da 

França em finais desse mesmo século, em 1697, e ainda, uma segunda versão 

datada de 1718 que será o centro das discussões relativas à França.  

Um estudo da tradução inglesa nos fez chegar ao nome do tradutor, que 

seria Christopher Merrett (1614-1695)40, médico de formação e membro da Royal 

Society, instituição que estava se formando dentro de um contexto histórico inglês 

e que, segundo  M. B. Hall, “... ocupava um lugar único na República Européia 

das Letras. Para o mundo, era uma posição invejável ser o receptor da proteção 

real”41. 

Quando nos referimos à proteção real, temos de situar que período 

político era esse. Hill diz ser esse “O Século das Revoluções”42. Em 1603 inicia-se 

o reinado dos Stuarts, com Jaime I, que fica no poder por praticamente duas 

décadas, e a Inglaterra fica sob o domínio de Charles I, seu filho, que adota uma 

política de gastos, tornando-se impopular. Sentindo-se pressionado pelo 

Parlamento, que segundo Hill “... Com os Stuart, o confronto entre o rei e o 

Parlamento vai se tornar rotineiro, até se tornar em guerra”43;  e, assim, as  

revoluções continuavam acontecendo, principalmente por conta da instabilidade 

vivida pelo país nessa época. Sendo assim, Charles I se refugia na Escócia e, 

                                            
40 L. M. Payne, op.cit., pp. 312-13.  
41 M. B. Hall, “ Science in Early Royal Society”, in Crosland, M. The Emergence of Science in Western 
Europe, p.57. 
42 C. Hill, The Century of Revolution 1603-1714. p. 1.  
43 Idem, O Mundo de Ponta Cabeça, p. 13.  
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durante seu afastamento, a política instalada foi denominada de “Longo 

Parlamento”44. 

Mesmo a Inglaterra, sob o domínio do “Longo Parlamento”, iniciou uma 

guerra civil entre o monarca e o próprio parlamento - derrotou Carlos I e seus 

partidários - movimento esse que foi apoiado pelo povo inglês. Considerada essa 

uma fase de discórdia, assume o estadista Oliver Cromwell que faz a 

Proclamação da República na Inglaterra. Cromwell, porém, trava com a Escócia 

lutas bárbaras que levam Charles I à extradição. De volta à Inglaterra, ele é 

sentenciado à pena de morte. E, nesse contexto de desavença com a família 

Stuart, o povo fica contra Cromwell, o que indica que os Stuarts ainda tinham seu 

prestígio junto ao povo.  

Oliver Cromwell morre em 1658 e o Parlamento, poucos meses depois, 

fez restabelecer a Monarquia, passando a ocupar o trono Charles II. Ocorre a 

restauração dos Stuarts, mas com um parlamento dividido em dois partidos: 

Tories, favoráveis ao predomínio da família real no poder, e os Whigs, opostos a 

esse sistema e em defesa da supremacia do Parlamento45.  
Nesse contexto  histórico político, Charleston  apresenta  o que ocorria 

com a  manufatura  do vidro:  

 

“(...) quando Charles II voltou para a Inglaterra em 1660 a 

estrutura da indústria46 [trabalho] de vidro criada por Sir 

Robert Mansell (morto em 1656) tinha quebrado (...), 

contudo com a Restauração, houve um ressurgimento da 

                                            
44 Ibid., p.14. 
45 H. Butterfield, The Whig interpretation of History. New York, Charles Scribner’s Sons, pp.11-2. 
46 F. Braudel, Gramática das Civilizações “a palavra indústria antes do século XVIII”, ou melhor, antes do 
XIX , “pode sugerir falsas imagens”. Quando muito pode se falar em pré-indústria, p. 342. 
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demanda por luxo, (...) os fabricantes de vidro estavam 

disponíveis para atender às necessidades (...)”47. 

 

Por conta da procura, perceberam que este era um bom momento. Assim, 

passados apenas três meses do retorno de Charles II, iniciou-se um acordo entre 

a França e a Inglaterra, no sentido de tirar proveito dos benefícios da arte da 

vidraria, via John de la Cam. Segundo Charleston: “... um dos Conselheiros  da 

Ordem de  Mestres e  Doutores’ do rei da França, para montar uma manufatura 

de ‘cristal de rocha ou cristal de Veneza’ por um período de 10 anos”48.  

Após a “quebra de Manseel”, a Inglaterra estava um pouco desprestigiada 

em relação à arte da vidraria e procurava caminhos para retomar o estágio 

anterior. Como vemos abaixo, por conta de alguns privilégios e patentes, os 

envolvidos com o poder político e de mercado buscavam alternativas para 

reverter esse cenário de comércio e colocá-lo em benefício da Inglaterra. Um dos 

caminhos apresentados por George II, Duque de Buckingham, ( 1628 - 1687) foi 

organizar  um espaço para que pudessem  ‘reiniciar’  a lida com  a manufatura do 

vidro. 

 

“O Duque forneceu a Rutland House no Yard Charterhouse, 

como lugar para a casa de vidro, e pagou para construir 

[sendo que] os salários dos trabalhadores [chegava] até o 

máximo de seis mil libras”49. 

 

De la Cam obteve do rei (Charles II) uma patente, mas para isso tinha que 

excluir da Inglaterra os competidores. Ademais, De la Cam “(...) se comprometeu 
                                            
47 R. J. Charleston, English Glass and the glass used in England ,c, 400-1940, pp. 97- 98. 
48 Ibid.,  p. 98.  
49 Ibid.,  p. 98.  
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a pagar seis por cento de juros por ano sobre metade do capital por três anos, e a 

restituir metade da despesa inicial sobre o mesmo período (...)”50. 

Esse acordo de Charles II com De la Cam favorecia as relações de 

comércio requisitadas pelo poder, e restituía à Inglaterra o controle dessa 

manufatura. 

O quadro político em favor da manufatura do vidro e, possivelmente de 

outras que viriam, chamou a atenção de homens envolvidos com a Ciência, tendo 

em vista que se criaram, na Royal Society de Londres grupos que deveriam se 

dedicar às várias artes e manufaturas. Assim, “... os membros (...) do programa 

da História das Manufaturas formam um grupo homogêneo (...) durante os anos 

que precedem a formação da sociedade (...), esses homens compartilhavam 

experiências comuns (...)”51. Os membros dos diferentes grupos deveriam realizar 

uma espécie de registro das manufaturas. Enquanto a manufatura do vidro 

tentava impor-se junto ao mercado através das patentes cedidas por Charles II, 

os homens de ciências procuraram meios de evidenciá-la junto à instituição 

recém-formada. 

Segundo M. Hunter:“(...) Além disso, pode ser considerado que a própria 

Royal Society (...) particularmente examinada, como o primeiro exemplo de um 

tipo de organização que surgiu como crucial no mundo ocidental”52, instituição que 

acolhia o Programa da História da Manufaturas, a fim de fazer os registros das 

manufaturas. Segundo Ochs:“(...) O programa da história das manufaturas   da 

                                            
50 Ibid., pp. 97-8. 
51 K. H. Ochs, “The Royal Society of  London’s History of Trades  Programme: An  Early Episode in 
Applied Science”,  p. 133. 
52 M. Hunter,  Establishing  the New Science  the Experience of the  Early Royal Society. Prefácio[s/n]. 
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Royal Society foi uma parte integral que tomou o conhecimento do artesão e 

colocou no controle dos donos da fábrica”53. 

Nossa pesquisa, quando se refere à Inglaterra tem como cenário político 

a restauração da Monarquia com Charles II, período que corresponde também à 

fundação da Royal Society. 

Em 1667, Sprat escreveu The History of the Royal-Society of London e se 

refere ao rei de forma elogiosa: 

 

“De todos os reis da Europa, sua Majestade foi o primeiro 

que confirmou esse nobre projeto de experiência, pelo seu 

exemplo, e por uma instituição pública (...) sua majestade 

certamente obterá fama imortal, por ter estabelecido uma 

sucessão perpétua de inventores”54. 

 

Outra figura que parece ter sido importante para a fundação da Royal 

Society é o príncipe Rupert 55 figura de expressão desse período, e que constará 

do título de um dos capítulos da publicação de C. Merrett. Certificamo-nos de sua 

influência através do tratado que analisamos The Art of Glass, quando, após a 

tradução da obra de A. Néri e de suas “Observações”, Merrett acrescenta um 

apêndice sobre as gotas de vidro, fazendo menção ao príncipe Rupert, 

observando: 

 

                                            
53 K. H. Ochs, op.cit., p. 129.  
54 T. Sprat, History of the Royal  Society of London for  the improving of Natural Knowledge, London Printed 
by T. R, for F. Martin at the Bell without temple-bar, and F. Allestry at the rose and Crown in Duck-lane, 
Printers to the Royal Society. MDCLXVII. [s/n].  Documento constante do acervo Cesima / PUC-SP.  
55D. Brewster,  "Additional Observations on the Optical Properties and Structure of Heated Glass and 
Unannealed Glass Drops"  Abstracts of the Papers Printed in the PhilosophicalTransactions of the Royal 
Society of London. Vol. 2, (1815-1830),  pp. 1-2. 
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“Essas gotas foram inicialmente trazidas da Alemanha para a 

Inglaterra por sua alteza, o Príncipe Rupert, e mostradas à sua 

Majestade, que as comunicou à Sociedade no Gresham 

College”56. 

 

A memória foi apresentada ao grupo  reunido no Gresham College,  em 

1661 por Robert Morray57, segundo nos diz o próprio C. Merrett em seu 

apêndice58.  

Como a Royal Society ainda  não havia iniciado a publicação de um 

periódico, que viria a ser as Philosophical Transactions, a memória sobre as gotas 

de vidro foram inicialmente incluídas no Register Book  e depois saiu como 

apêndice da tradução de Merrett59. 

Pensando nas três esferas que nós abordamos: política, ciência e 

comércio, pode-se dizer que se ansiava para que  essas esferas se cruzassem 

nesse período, movimentando dessa maneira a sociedade. 

Nesse cenário, a ciência que estava se fazendo presente dava indícios de 

que se institucionalizaria com a fundação da Royal Society. Segundo M. Hunter 

“(...) A Royal Society  representava um novo tipo de instituição, um corpo público 

dedicado à busca corporativa da pesquisa científica que não era procedente nem 

desse país e de qualquer outro lugar  (...) Primeiro,  a Sociedade [ Royal Society ]  

                                            
56 C. Merrett, op.cit.,  p. 353. 
57 Robert Moray (1608-1673) foi o primeiro Presidente da Royal Society de Londres e contribuiu ativamente 
para que essa instituição sobrevivesse nos primeiros anos de sua fundação. 
58 C. Merrett, op.cit., The Art of Glass, p. 354. Cf. From the Archives of The Royal Society  Letters and 
Papers of Robert Boyle – Rolo 2, Vol. 4 a Vol. 7, correspondência entre R. Moray  e  Robert Boyle sobre as 
gotas de vidro; microfilme constantes do acervo  CESIMA/PUC-SP; Cf. D. Brewster,  "Additional 
Observations on the Optical Properties and Structure of Heated Glass and Unannealed Glass Drops",  
Abstracts of the Papers Printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 2, 
(1815-1830),  pp. 1-2. 
59 Brodsley, L. et alii. “Prince Ruppert’s Drops”. In Notes Rec. R. Soc. Lond. Printed in  Great Britain, 41( 
1986 ): 1-26.  Especialmente p. 1. 
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estava preocupada com a filosofia natural experimental, ou o que nós 

chamaríamos  de ciência. (...) A Sociedade  também se dedicava ao que 

chamaríamos de pesquisa (...)  preocupada em disseminar o conhecimento ao 

invés de produzi-lo”60.  

Assim, tudo indica que os ensaios com o vidro receberam uma atenção 

especial junto à Royal Society, que ganhava prestígio nesse momento. Isso 

possibilitou testes com a matéria-prima de algumas manufaturas e, entre elas, 

estava o material para a lida com o vidro. 

Os ensaios com as gotas de vidros que estão descritos minuciosamente 

nos acréscimos de C. Merrett em seu The Art of Glass foram possíveis quando 

grupos de homens, com os mesmos objetivos e envolvidos com a ciência, se 

reuniam para apresentar suas “experiências”, agora de forma sistematizada, na 

tentativa de promover uma organização, como veremos mais adiante, pois ainda, 

por volta de 1650, se fazia investigação de maneira isolada. 

Muitos desses ensaios foram realizados dentro do programa das histórias 

dos Comércios e K. H. Ochs quando trata desse programa em procurando 

detalhes. Todavia, a informação mais importante em seus escritos é quando cita: 

“...Dos muitos membros iniciadores da Sociedade que contribuíram para o 

programa da história dos comércios, os mais ativos eram oito (...), entre eles 

Robert Boyle e Christopher Merrett61. A função dos membros dessas comissões 

era avaliar os relatos sobre as mais diferentes manufaturas e transferi-los para o 

papel, com rigor de detalhes, a fim de manter esses conhecimentos registrados62. 

                                            
60 M. Hunter, op.cit., Introdução [s/n]. 
61 K. H. Ochs, op.cit., p. 131. 
62 Ibid., p. 131. Esse artigo descreve que essa já era uma proposta de Francis Bacon.   
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De toda forma, temos numa dessas comissões, exatamente o tradutor do livro de 

A. Neri. 

A tradução de C. Merret poderia ser considerada como o primeiro trabalho 

contemplando os objetivos propostos pelo Programa de História dos Comércios. 

Na verdade: 

 

“... Somente dois membros produziram histórias do tamanho 

de um livro. Walter Charleton (...), escreveu The Mystery of 

the Vinters (1667) e Christopher Merrett que traduziu o livro 

de A. Neri [L’ Arte Vetraria (1612)] para The Art of Glass 

(1662)”63. 

 

A respeito dos ensaios com a matéria-prima, obviamente sempre 

existiram; porém, não de uma forma sistematizada numa instituição, como estava 

sendo proposto pelos membros da Royal Society. Sabe-se que desde meados de 

1640, Samuel Hartilib, um estudioso da Teologia e também da Química, fazia de 

sua casa um ponto de parada obrigatória. R. Boyle, Hartlib e outros criaram a 

associação denominada Colégio Invisível64, que antecedeu a Royal Society, e 

tinha interesses voltados também à Química . 

Wilkinson, um estudioso desse período e também de Hartilib, nos diz: 

 

“(...) a atividade química inglesa dos anos de 1650 mal pode 

ser chamada de ‘renascimento’, pois as investigações eram 

isoladas e esporádicas, e mesmo o Colégio Invisível, 

agrupando homens co-trabalhadores e correspondentes, 

                                            
63 Ibid.,  p. 135. 
64 R. S. Wilkinson, “The Hartilib papers and seventeenth-century chemistry”,  Ambix, xv, (part I, nº 1 
February 1968),  p. 63.   
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estes nunca tiveram encontros formais. Porém, Hartilib foi 

cuidadoso em manter relatos das atividades e as opiniões de 

seus membros constituindo o que se denominaria de ‘Círculo 

de Hartilib’ ”65. 

 

Esse era o cenário da Inglaterra quando a Royal Society ainda não havia 

nascido; a existência de lugares que poderiam ser chamados de “laboratórios” 

existiam, e Shapin em seu artigo “The House Of Experiment In Seventeenth-

Century England“ nos fala desses locais: 

 

“(...) os espaços designados como laboratórios (...) eram 

contestados (...) o que estava errado com as formas 

existentes de práticas era a sua privacidade (...) nem o 

filósofo individual em seu estúdio (...) nem o alquímico 

solitário em seu laboratório ‘escuro esfumaçado’ era um ator 

apropriado para a produção objetiva do  conhecimento (...) 

estipulando que o conhecimento deveria ocorrer em lugar 

público”66. 

 

Quando estudamos a obra de A. Neri, datada de 1612, também 

verificamos que o Palácio Real da Família Médici – influente família de banqueiros 

e patrocinadores das artes, portanto, controlavam Florença - foi o local onde se 

acolheu primeiramente a manufatura da porcelana e posteriormente a manufatura 

do vidro. Portanto, era em um ambiente privado, em que a ciência se desenvolvia, 

além das guildas (com seus mestres e artífices) das quais falaremos ao término 

desse capítulo. 

                                            
65 Ibid., pp. 54-7.  
66 S. Shapin, “ The House of Experiment in Seventeenth - Century England” Isis, 79 (1988, nº 298), pp. 377-
78. 
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A respeito ainda da Inglaterra, Shapin continua a descrever: 

 

“(...) o trabalho experimental do meio até o final do século 

XVII ocorreu numa variedade de locais. Esses locais 

variavam da oficina do boticário, do construtor de 

instrumentos, até o café, o palácio real, os quartos dos 

membros do colégio (...)”67. 

 

O autor ainda argumenta que os lugares mais usados pelos homens de 

ciência  para ensaios eram os ‘ laboratórios’ em  suas residências  

 

(...) A grande maioria de testes experimentais, amostras  e 

discussões que nós conhecemos ocorreram em residências 

particulares (...) o laboratório equipado de Francis Mercury 

Van Helmont na casa de Anne Conway’s, em Warwickshire; 

o papel da Casa de Towneley em Lancashire, na carreira 

dos pneumáticos; o laboratório de Clodiu’s na cozinha da 

casa do seu sogro Samuel Hartilib (...) Robert Boyle tinha 

laboratório em cada uma das suas residências que ele 

habitara (...) no período de 1645 até aproximadamente 

1655(...) ”68. 

 

Retomando a Royal Society, essa instituição de certa forma veio 

primeiramente acolher e depois favorecer a Ciência, a partir de sua fundação, 

lembrando que as reuniões semanais eram feitas no Gresham College na 

Bishopsgate Street, originalmente nos cômodos do professor de Geometria, 

                                            
67 Ibid., p. 378. 
68 Ibid., pp. 378-79. 
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alojamentos de Robert Hooke, que era assessor de Robert Boyle, e 

posteriormente em cômodos separados para seu uso. 

Esse espaço utilizado por esses homens de ciência teve de ser 

substituído no ano de 1666, quando ocorreu um grande incêndio em Londres, o 

que tornou o Gresham College indisponível, sendo as reuniões acolhidas por sete 

anos na residência de Henry Howard69. 

Tendo em vista que havia uma busca para que a Ciência se tornasse 

“pública”, pudemos perceber aqui uma parte mostrando como era abordada essa 

ciência antes de sua institucionalização. 

Apresentaremos como se deu a rota dessa manufatura através dos 

documentos publicados, traduzidos e compilados. Abaixo, vamos apresentar 

como foram realizadas essas rotas pelo caminho dos artesãos que se 

movimentavam pelas guildas. 

Sobre as guildas quem nos fala é S. R. Epstein “... Elas eram uma 

associação de artesãos especializados, os mestres, cuja autoridade era apoiada 

por uma sanção política superior, aprendizes e artífices ficavam sobre a jurisdição 

da guilda”70. 

Ao se referir ao início do século XVII, o autor comenta que havia uma 

escassez de “trabalhadores habilidosos”. Para resolver esse problema, 

estabeleceram-se, com o passar do tempo, associações regionais e nacionais. O 

objetivo dessas associações era reunir informações e obter treinamento, 

requisitos  que eram exigidos pelos mestres artesãos71. 

                                            
69 Ibid., pp. 378-81.  Henry Howard que se tornou Duque de Norfolk, na casa Arundel, sua residência. 
Segundo  esse artigo, a sociedade se reuniu na casa de Henry Howard por sete anos. 
70 S. R. Epstein, “Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Preindustrial Europe”, The 
Journal of Economic History, Vol. 58  (3 sep. 1988), pp. 684-713. Mais precisamente p.685. 
71 Ibid., p. 693. 
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Essa conduta entre os mestres e os aprendizes era considerada uma 

inovação naquele período; buscava-se um entrosamento com o mercado de 

trabalho, tanto é que era oferecido um certificado de aprendizagem a possibilitar 

que o artífice fosse empregado mais facilmente em locais de trabalho adequados 

à sua habilidade. 

Essas associações se localizariam: 

 

“[na] Suíça, Alemanha, Inglaterra, França e no sul dos 

Países Baixos. Significativamente, tais associações estavam 

menos presentes nas regiões mais altamente urbanizadas 

da Europa: norte e central da Itália; Flandres e o norte da 

Holanda, e norte da França onde o fluxo de informação era 

mais intenso”72. 

 

Essa foi uma primeira forma de organização das associações. O autor 

ainda relata que houve um segundo momento de organização das associações no 

século XVII: 

 

“Esses arranjos se expandiram em redes inter-regionais e 

internacionais de associações de operários e outras 

associações semi-secretas de artífices. Embora tais 

desenvolvimentos beneficiassem os mestres, também deram 

aos artífices um instrumento para restringir o número de 

aprendizes”73. 

 

A transferência de uma técnica de qualidade ocorreu através da imigração 

constante de mestres artesãos e da migração temporária do artífice que era 
                                            
72 Ibid., p. 694. 
73 Ibid., p. 693. 
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subordinado às normas que regiam seus mestres e, conseqüentemente, às 

guildas.  

Como vemos, temos duas categorias: os mestres artesãos, que ofereciam 

seus serviços aos competidores, e os artífices, que eram seduzidos 

temporariamente a mudar de uma região para outra, provavelmente, seduzidos 

por propostas e privilégios vantajosos. 

As guildas tinham como meta preservar os procedimentos e técnicas que 

as permitissem competir, apoiadas por uma política administrativa das 

autoridades das cidades. Segundo Epstein: “... o juramento padrão feito por um 

londrino do começo da Era Moderna estipulava que ele ‘guardasse fielmente seus 

segredos com seu mestre”74. 

Existem, ainda, registros de alguns privilégios em relação aos artesãos 

que se diferenciavam em sua capacidade, o que lhes dava certa liberdade de 

deixar seu local de trabalho, podendo circular pelos aposentos da casa de ofício, 

pois os mestres “temiam perder seus segredos de ofício”75, caso fosse exigido  

um regime mais  severo de trabalho. 

Mesmo com a criação do programa da história dos comércios, não foi  

fácil para os   historiadores   transferir para o papel o conhecimento do artesão,  

segundo Ochs “....Uma dificuldade que os historiadores do comércio enfrentaram  

foi persuadir os artesãos a revelarem os mistérios para publicação, porque  eles 

temiam que tal ato lhes custasse a vida”76, provavelmente porque  eles faziam 

parte  das guildas ou associações de ofício comum nesse período.  

                                            
74 Ibid., p. 694. 
75 Ibid., p. 694.  
76 K. H. Ochs, op.cit., p.146. 
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A manufatura do vidro, entre outras, é objeto de registros, como nos diz 

Epstein: “os artesãos registravam suas inovações técnicas em ‘livros de receitas’ 

secretos”77. 

Dissemos também que não ignoramos que na Inglaterra já se lidava com 

a manufatura do vidro antes da chegada da obra: The Art of Glass, mas devemos 

considerar que manipular a matéria que envolvia essa manufatura não era tão 

fácil, e que, no transcorrer de praticamente um século, ela ainda era alvo de 

debate, como iremos apresentar nas observações feitas por C. Merrett em cima 

daquilo que havia sido escrito anteriormente.  

De qualquer forma, parece que a tradução de Merrett, ou principalmente 

seus acréscimos a L’ Arte Vetraria de A. Neri “... podem ter estimulado 

Ravenscroft a desenvolver o vidro de chumbo inglês”78. 

Isso é confirmado pelo estudo de Turner quando diz: 

 

“... depois do surgimento do livro de Merrett, George 

Ravenscroft (...) em 1673 montou uma fábrica de vidros em 

Savoy, em Londres, e começou suas experiências para fazer 

o vidro de cristal de chumbo, ele ganhou uma patente em 

1674 pela ‘manufatura do vidro cristalino’ semelhante ao 

cristal de rochoso”79. 

 

O vidro de cristal de chumbo também chamado de flint glass80 passou a 

ser um componente fundamental nos sistemas de lentes cromáticas81. Como 

                                            
77 S. R. Epstein, op.cit., p. 694.  
78 K. H. Ochs, op.cit.,  p. 144. 
79  G. L’ E. Turner, op.cit., p. 403. 
80 Ibid., p. 400. O autor especifica nessa página a quantidade e a composição de matéria-prima utilizada  tanto 
para o vidro de  chumbo claro  quanto para o vidro óptico comum.  
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acima citado, novas patentes foram concedidas à indústria, sendo que a mais 

notável foi a de George Ravenscroft ( 1618 – 81)  em 1674.82 

A influência da Restauração, a fundação da Royal Society e a criação do 

Programa da História das Manufaturas favoreceram o conhecimento e a técnica 

da manufatura do vidro. Essas instituições que permearam e movimentaram 

esferas distintas da sociedade contribuíram para o aprimoramento do vidro de 

chumbo, o que facilitou também a melhoria de alguns instrumentos, 

principalmente o telescópio. Alavancou, assim, o desenvolvimento da ciência 

moderna em meados do século XVII na Inglaterra.  

No caso da França, temos como cenário político o reinado de Luis XIV 

que subiu ao trono em 1643, aos quatro anos de idade, e que reinou por 72 anos, 

até sua morte em 1715. De 1643 até 1661 foi o cardeal Mazarin quem direcionou 

o reinado de Luis XIV dando a ele “educação política”83, dando forma a um 

sistema político em que ele se tornou Primeiro Ministro de Luis XIV. 

Como Jean Baptiste Colbert (1619-1683)84 estivera a serviço do Cardeal 

Mazarin, quando este serviu ao rei, teve seu nome recomendado, inicialmente, 

como membro do Conselho Real das Finanças de Luis XIV e, após 1664, como 

Superintendente das Edificações Reais. Esses cargos possibilitaram que Colbert 

supervisionasse o patrocínio Real das Artes. A reputação de Colbert era de um 

                                                                                                                                    
81 Ibid., p. 403. Trabalho de John Dolland (1706-61), que recebeu em 1758 uma patente (721).  A 
importância da óptica  da nova potassa – chumbo ou vidro de chumbo, foi apresentada  num trabalho de  
telescópio  acromático objetivo. Este é feito com uma combinação de vidro óptico e lentes de vidro de 
chumbo. O vidro de chumbo tinha quase duas vezes a dispersão do vidro óptico e conseqüentemente era 
possível, com essa composição, evitar bordas coloridas  na imagem que eram normais com as lentes  de um 
único  pedaço de vidro.  Através dessa invenção e da patente John Dolland  e   depois  Peter, seu filho ( 1730-
1820), conseguiram ser reconhecidos  como  renomados  “artesãos dos  telescópios”.   
82 Ibid., p. 403. Em 15 de maio de 1674,  pela manufatura do vidro cristalino  semelhante ao cristal rochoso. 
83 P. Burke, A Fabricação do Rei Luís XIV: A construção da imagem pública de Luis XIV,  p. 61. 
84 Colbert, além do cargo de Ministro, exerceu outros durante o reinado de Luís XIV, alcançando grande 
poder: Intendente das Finanças, Controlador Geral, Superintendente das Edificações e Manufaturas, 
Secretário da Marinha e da Casa Real. 
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homem trabalhador e que “detestava gastar dinheiro do Estado”. Sobre isso Burke 

nos diz: “(...) Colbert considerava as artes úteis, pois contribuíam para a glória do 

rei”85. 

Preocupado com as importações que consumiam altas somas dos cofres 

franceses, Colbert lança uma série de medidas visando, por um lado, a coibir a 

entrada de manufaturas estrangeiras e, por outro, incentivar a produção francesa.  

Altas taxas alfandegárias - extensíveis mais tarde também às matérias-

primas -, e à regulamentação do funcionamento das atividades manufatureiras, 

aliada à criação de novas fábricas, reais ou particulares, com o objetivo principal 

de melhorar a qualidade das manufaturas, encontram-se entre as medidas 

tomadas. Pareciam ser esses os ingredientes primordiais da fórmula encontrada 

pelo ministro para não só tornar a França independente das importações, 

principalmente dos produtos de luxo, como também lhe dar um lugar entre os 

países exportadores86. Para estabelecer ou revigorar as manufaturas de tecidos 

(de seda, lã e algodão), de tapetes, sabão e rendas, além das de objetos de ouro, 

prata e ferro, Colbert utiliza-se de diferentes estratégias, que incluem a de 

convencer artesãos estrangeiros a se estabelecerem na França. Para o caso do 

vidro – interesse principal deste trabalho – não foi diferente, como veremos a 

seguir. 

De fato, em meados do século XVII, Veneza e Florença dominavam a 

produção de vidro na Europa, exportando a preciosa mercadoria para diferentes 

países. A França encontrava-se entre os maiores importadores de espelhos, 

tendo que destinar grandes somas para pagá-los. A situação descrita teria levado 
                                            
85 P. Burke, op.cit., p. 61. 
86 P. Clement, op.cit., pp. 215-36. Esse autor coligiu e publicou Lettres, instructions et mémoires de Colbert, 
em 7 tomos (totalizando 9 volumes), Paris, Imprimerie Imperiale, 1846-1873, com documentos do período 
1650-1683, que nos esclarecem sobre muitas das ações do ministro de Luís XIV. 
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Colbert a tomar medidas buscando desenvolver em seu país a manufatura de 

vidro, notadamente a de vidros planos de grandes dimensões. 

Essa atitude não significa a ausência de uma tradição – ainda que 

interrompida – de produção de vidros em regiões mais próximas a Paris como em 

Lorena e Champanhe. Nessas regiões, assim como em outras, que formariam o 

território francês séculos mais tarde, a corporação dos vidreiros exercia suas 

atividades, treinando os aprendizes e mantendo os segredos de fabricação do 

vidro da mesma forma como faziam outras corporações. Tendo em vista a 

relevância de sua corporação, os mestres vidreiros de Champanhe, já em finais 

do século XIII, solicitaram ao rei da França a concessão dos mesmos privilégios 

dados aos nobres, como a permissão de usar espadas e isenção de algumas 

obrigações reservadas aos súditos em geral. Da mesma forma, em Lorena, em 

1448, artesãos vidreiros são agraciados com um privilégio que os igualaria à 

nobreza, ainda que fossem denominados, ‘gentilshommes verriers’ para que se 

diferenciassem dos nobres de fato. Nos séculos seguintes, esses privilégios 

criariam desavenças entre os nobres de origem e os ‘nobres’ vidreiros, fazendo 

diminuir a concessão dos títulos aos artesãos. De toda forma, as guerras 

ocorridas no século XVII foram um obstáculo à continuidade dessas atividades em 

Lorena87. 

Há ainda registros, na primeira metade do século XVII, de outras 

tentativas de fabricação de vidros. O governo concedera, na primeira metade do 

século, cartas-patentes que em alguns casos levaram à produção de vidro, mas 

quase sempre em pequenas quantidades, ainda que, muitas vezes de excelente 

                                            
87 A. Sauzay, La verrerie depuis lês temps lês plus reculés jusqu’a nos jours, 3. ed., Paris, Hachette, 1876, 
pp. 44 et seq.; D. Fischer, “Saint Quirin, ses verriers”, Mémoires de la Société d’ Archéologie Lorraine et du 
Musée Historique Lorrain, 3. serie, IV (1876), pp. 6-22. 
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qualidade. Entretanto, o interesse principal de Colbert estava na fabricação de 

vidro plano de grandes dimensões e espelhos88. 

Assim, fruto dos esforços de Colbert, vidreiros venezianos foram 

convencidos a se deslocarem, em 1665, para a França onde, sob a proteção do 

governo, que poderia, dessa forma amenizar a perseguição costumeira aos 

vidreiros que deixassem Veneza sem autorização. Esses vidreiros deveriam 

ajudar na construção de fornos para a produção de vidros planos, vidros ópticos, 

cristal e outros tipos de vidros89. 

Poucos anos mais tarde, Colbert já considerava completamente 

estabelecida a manufatura de vidro nos arredores de Paris, com a Manufatura 

Real de Vidros Planos de Saint-Gobain. Acreditava-se nesse momento não ser 

mais necessário trazer artesãos dessa especialidade para a França. De fato, em 

1672, o rei estava tão confiante na produção francesa, que proibiu a importação 

de espelhos e vidros planos de outros países. Outras medidas reais buscavam 

regular a produção e comercialização dos vidros, restringindo a concessão de 

privilégios aos interessados em instalar fornos, principalmente na região de Paris, 

onde se esperava vender a maior parte do material fabricado. Perto do final do 

século XVII, as vendas de vidro na França tinham aumentando 

consideravelmente, ocorrendo um declínio nos anos seguintes; a recuperação 

dessa manufatura só ocorreria uma década mais tarde90. 

                                            
88 W. C. Scoville, “Large-scale Production in the French Plate Glass Industry, 1665-1789”, The Journal of 
Political Economy, 50 (5 out. 1942), pp. 669-698, em especial pp. 670 et seq.; sobre a produção em diversas 
províncias francesas, na primeira metade do século XVII, de vidros que rivalizavam em qualidade com os 
venezianos, vide do mesmo autor, “Technology and the French Glass Industry, 1640-1740”, The Journal of 
Economic History, 1 (2 nov. 1941), p. 155. 
89 Ibid., p. 673.  
90Ibid.,traz importantes informações sobre o funcionamento das manufaturas de vidro na França, 
descrevendo, com detalhes as associações de grupos na fabricação de vidros; vide  672 et  seq. e ainda, P. 
Clément, org., Lettres, instructions et mémoires de Colbert, vol. 2, parte 2, Paris: Imp. Impériale, 1863, p. 
529. 
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Colbert se envolveu também com a criação da Academia Real das 

Ciências em Paris91, atuando, portanto, nas diferentes áreas que ele acreditava 

pudessem levar a França a se destacar na Europa. Sem dúvida, a atuação de 

Colbert deixara marcas em seu país, pois, em 1697, ao publicar um texto sobre a 

“arte da vidraria”, J. Haudicquer de Blancourt (1650-?) lembra no prefácio o 

empenho do ministro de Luís XIV para o estabelecimento das fábricas de vidros 

ao dizer: 

 

“Foi uma época muito feliz devido à restauração das Artes e 

das Ciências, das quais o falecido Excelente Ministro de 

Estado, Monsieur Colbert, Superintendente e Supervisor 

Geral das Edificações, Artes e Manufaturas da França, foi 

um constante renovador e encorajador: Elas parecem ter 

chegado no presente a um tão alto grau de perfeição que 

todas suplantaram o que foi realizado pelos Antigos”92. 

 

Podemos pensar que na Itália, o livro de A. Neri, de certa forma, rompeu 

com os segredos da manufatura do vidro, que no início do século XVII ainda 

estava “escondida” nas guildas e nas mãos de poucos que lidavam com as 

matérias-primas que envolviam essa arte. Teria, assim, possibilitado que muitos 

dos saberes sobre essa manufatura - guardados por alguns mestres de ofícios e 

seus artífices - fossem narrados e transcritos. 

Pensando na Inglaterra, a tradução de C. Merrett também não deixa de 

ser uma rota, agora não feita pelos artesãos, mas sim pelos escritos sobre sua 

arte, que alcançaram a Inglaterra, traduzidos em 1662. 

                                            
91 R. F. Young, Comenius in England. pp 2-4.  
92 J. Haudicquer de Blancourt, op.cit., p. [s/n]. 
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Além disso, podemos argumentar que C. Merrett de alguma forma fez o 

mesmo papel que J. B. Colbert fez na França, só que em esferas distintas da 

sociedade. Enquanto o último buscava os artesãos para tentar obter vidros de 

melhor qualidade com resultados mais imediatos, o outro ainda buscava os 

escritos sobre a manufatura do vidro. Esta situação pode sugerir um dos motivos 

de a França ter obtido melhores resultados do que a Inglaterra quando se trata 

dessa manufatura nesse transitar de século.  

A respeito da Inglaterra foi G. Ravenscroft93 quem tirou proveito da obra L’ 

Arte Vetraria traduzida por C. Merrett, misturando chumbo à massa vítrea, 

conseguindo um vidro de melhor qualidade, denominado de flint –glass.  

Segundo H. Willmott “... esta receita modificada parece ter produzido o 

vidro mais estável, e no começo de junho de 1676, (...) estava sendo proclamado 

que os problemas anteriores com a mistura tinham sido resolvidos”94.  Em 1673 

construiu uma casa de vidro em Savoy e logo depois pediu uma patente, a qual 

lhe foi concedida quando Ravenscroft  assinou um acordo com os vendedores  de 

vidro em 29 de maio de 167795. 

No entanto, enquanto Colbert, em meados do século XVII, apoiado pelo 

Rei Luis XIV, colocava os homens nas oficinas, já manipulando com a matéria 

que sustentava a arte vidreira, C. Merrett, apoiado por R. Boyle, ainda trazia os 

escritos dessa arte para junto do programa de História das Manufaturas, 

patrocinado pela Royal Society. 

                                            
93 H. Willmott, A History  of  English  Glassmaking A D 43-1800.  p. 117. George Ravenscroft que veio de 
uma família de mercadores morou e trabalhou em Veneza, onde ele tinha envolvimento com várias 
manufaturas industrias, inclusive a do vidro.  
94 Ibid.,  pp. 117-8. 
95 Ibid., p. 118.  Cf.  E. S. Godfrey, The  Development of English Glassmaking 1560-1640,  p.159.  
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Colbert utilizou-se de um tipo de rota valorizando os mestres, autorizando 

a eles privilégios no ofício da arte vidreira, dando-lhes proteção para que 

chegassem até a França e assim movimentando o mercado da vidraria; C. 

Merrett, conhecedor dos escritos de Neri, colocava-os em evidência, pela rota da 

escrita, fazendo-os chegar à Royal Society. 
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Abordaremos, neste capítulo, um conjunto de textos que guardam estreita 

relação entre si, formando uma cadeia que vai do início do século XVII às 

primeiras décadas do século XVIII. Esses textos, cujas rotas foram discutidas 

anteriormente, estavam dedicados à fabricação do vidro e pretendiam ‘desvendar’ 

segredos guardados principalmente pelas corporações de ofício, as guildas, 

durante muitos séculos.  

O primeiro deles, o L’ Arte Vetraria, de Antonio Neri, traz na sua folha de 

rosto referências aos segredos e ao empenho do autor em recolher e tornar 

públicos saberes sobre uma manufatura que enriquecia algumas famílias, 

principalmente em Veneza, mas também em outras partes da península, como 

Florença, de onde nosso autor escreve96. O livro, de fato, é dedicado a Dom 

Antonio Médici, que poderia ter sido fundamental para essa publicação. 

Cabe lembrar, todavia, que, quando A. Neri, em 1612, se propôs a 

apresentar os seus escritos sobre o vidro, os Médici já haviam dado alguns 

passos para conseguir vidros de melhor qualidade, de forma a beneficiar os 

negócios relacionados ao mercado. Tratar, ainda que brevemente, desta questão 

permitirá compreender um pouco melhor o contexto em que se dá a publicação do 

livro de Neri em Florença.   

De fato, a relação da família Médici com a arte vidreira já foi abordada por 

alguns estudiosos: 

                                            
96 A. Neri, L’ Arte Vetraria, 1612, Folha de rosto.  
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“... Cosimo I e seu filho Francesco encorajaram o 

desenvolvimento do vidro para comércio em Florença 

esperando competir com Veneza nesta arte. Para tanto, 

Cosimo teve que importar mestres venezianos e seus 

segredos de Murano, começando por volta de 1567. Cosimo 

trouxe o trabalho para o controle do Estado e também 

estabeleceu uma oficina de vidro em Pisa. Por volta de 

1569, Cosimo dava como presente vidro florentino não só 

aos prelados romanos como também aos embaixadores 

venezianos”97.  
 

Essa última parte da frase é interessante, principalmente se 

considerarmos que Cosimo vai buscar artesãos de Murano para sua fábrica de 

vidro. De fato, seu filho: 

 

“(...) Francesco continuou a importar trabalhadores 

venezianos para suas oficinas particulares no Casino di San 

Marco. O trabalho com o vidro era para ele outro aspecto do 

seu amor às ciências experimentais, como as celebradas no 

Studiolo”98. 

 

Francesco, inclinado às artes e também direcionado à manufatura do 

vidro, faz representar nas paredes laterais do seu estúdio, pelas pinturas de G. M. 

Butteri, imagens sobre a manufatura do vidro. 

 

“(...) Uma pintura no studiolo por Giovan Maria Butteri, nos 

dá um lampejo da vidraria de Francesco. Butteri representa 
                                            
97 H. Hamburgh, op.cit., pp. 699-700.    
98 Ibid.,  p. 699.  



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Segundo Capítulo 

55

o príncipe visitante sendo apresentado às espécies de vidro 

soprado. [...], essa é uma cena comum, mostrando as 

atividades de uma fornalha de vidro ao estilo veneziano e 

pode ser a primeira retratação precisa da manufatura do 

vidro”99. 

 

Essas ilustrações são formas de registros que hoje nos permitem 

entender um pouco do período em questão, sua sociedade no conjunto das artes 

produzidas.  

Com muita propriedade, a Historiadora da Ciência, profª Beltran em seu 

livro Imagens de Magia e de Ciência entre o simbolismo e a razão, aborda as 

representações nos facilitando o entendimento quando escreve: 

 

“Esse importante papel desempenhado pelas imagens de aparatos 

utilizados nas técnicas de transformação de materiais foi sendo 

reconhecido e modificado (...) Representações de instrumentos 

utilizados  em  técnicas  de transformações de  materiais  foram 

divulgadas na Europa (...) as imagens  simbólicas  relativas ao 

conhecimento alquímico sobre  a matéria passaram a ser 

divulgados. 

Tais modificações na forma de divulgações dos conhecimentos 

são observadas no período que vai da metade do século XV ao 

século XVII, época marcada por intensas transformações na 

cultura européia, num movimento que incluiu expressiva 

preocupação, em busca das novas formações de se conhecer a 

natureza. Tal preocupação ligava-se a mudanças de atitude tanto 

em relação à divulgação dos conhecimentos, quanto à observação 

da natureza  que então passava a ser enfatizada ”100.  

 

                                            
99 Ibid., pp. 700-01.  Vide anexo VI deste trabalho.   
100 M. H. R. Beltran, Imagens de Magia e de Ciência entre o simbolismo e a razão, pp. 122-3. 
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Em nosso caso, algumas imagens nos permitiram entender como a 

manufatura do vidro estava sendo contada e reproduzida e, de certa forma, 

amparada em seus palácios e jardins pelos homens de poderes, como reis e 

príncipes, personagens da História que tinham possibilidade de acolher tanto a 

arte como a ciência. 

Tomamos como exemplo o estúdio de Francesco, rodeado de quadros. 

Duas ilustrações nos facilitaram interpretar o interesse da corte em relação a essa 

arte, aproveitando também para justificar que A. Neri não estava dedicando 

somente a homens influentes, mas também aos entendidos dessa manufatura, 

como pudemos verificar na primeira ilustração apresentada: 

 

“[A] maior evidência do envolvimento de Francesco com a 

técnica do vidro é vista num outro painel de Butteri no 

Studiolo, (...) reconhecido como uma cena da acidental 

“Descoberta do Vidro” no mundo antigo, como relatado por 

Plínio”101. 

 

Temos em algumas obras a história do vidro sendo contada como se 

fosse uma descoberta acidental102. Porém, conforme fomos acompanhando os 

documentos selecionados e que se referem aos séculos XVII e XVIII, notamos 

que os saberes sobre o vidro se intensificaram praticamente no início do século 

                                            
101 H. Hamburgh, op.cit., pp. 700-02.  Vide anexo VII deste trabalho.  
102 J. H. Blancourt, op.cit.,  p. 17. Como já mencionado, alguns escritos  que tratam da história do vidro  se 
remetem a Plínio, citando que ele  diz ser da planta álcali  que nós devemos a origem do vidro, que alguns 
mercadores,  jogados pela tempestade da embocadura do rio Belu (na Síria),  foram obrigados a se servir 
dessa planta que eles encontravam em abundância  para cozinhar seus alimentos  e que as cinzas produzidas 
por ela, quando se juntavam com a areia  “formavam  bloco  vitrificado”, sugerindo que a descoberta poderia 
ter sido acidental.  Sabemos que a mistura da areia com um álcali dará formação ao vidro quando submetidos 
ao calor. Cf. H. Vigreux., Le souflage  Du  Verre . p. 1.   Todavia  temos que levar em conta que essa mistura 
somente se vitrificará a uma temperatura acima de 1000 graus, o que exigiria aparelhos especializados,  o que 
apenas uma  “fogueira”  não alcançaria. Citamos  apenas dois autores,  mas na  maioria  dos escritos  sobre o 
vidro fazem menção a   Plínio.  
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XVII e, nesse período, as “descobertas” eram ensaiadas, como expôs A. Neri em 

seu tratado.  

Os conhecimentos e habilidades adquiridas por Neri foram, por conta de 

seu interesse pela arte da vidraria, seguidos de suas viagens em busca de 

saberes, no sentido de aprimorar essa manufatura na qual ele já era um iniciado. 

Desse modo podemos deduzir que as “lições” trazidas por Neri não foram 

acidentais, pelo menos no que se refere a esse período que estamos estudando. 

Os estudiosos do início do século XVII procuravam entender a ciência que 

envolvia as manufaturas bem como conhecer as matérias-primas que eram 

utilizadas. 

Esse contexto justifica como a ciência e as artes estavam sendo 

introduzidas na península italiana, por meio das academias, como vimos 

anteriormente, mas também eram favorecidas por homens preocupados e 

envolvidos com a Ciência. Assim, relativamente a Neri e seu L’ Arte Vetraria:  

 

“O patronato de Médici pode ter contribuído para o fato de 

que o primeiro tratado prático sobre a produção venha de 

Florença, e não de Veneza (...) publicado sob o patrocínio do 

filho de Francesco, (...) Don Antonio de Medici (1576- 

1621)”103. 

 

Assim, o texto de Neri tornou-se o ponto de partida para nossos estudos 

sobre a fabricação do vidro, não só permitindo-nos conhecer os detalhes dessa 

manufatura apreendidos pelo autor em suas andanças pelas fornalhas em 

                                            
103 H. Hamburgh, op.cit., p. 700. 
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diferentes cidades, como também conduzindo-nos às discussões sobre as 

matérias-primas utilizadas no que diz respeito a seus aspectos químicos.  

Justamente o ‘libro primo’ de seu tratado nos remeteu aos estudos dos 

‘sais’ e aos repetidos “modos”104 descritos por ele para obtenção dessa matéria–

prima que, segundo lembra o autor inúmeras vezes, era o “fundamento da arte 

vidreira”105. Por conta  da relevância dessa matéria-prima para a manufatura do 

vidro, reservamos o terceiro capítulo deste trabalho para apresentá-la e discuti-la 

em seus detalhes. 

Ao iniciar a leitura do L’ Arte Vetraria somos levados ao contexto histórico 

em que A. Neri estava vivendo quando conseguiu publicar seus escritos, pois 

observamos na primeira página que ele oferece seus escritos a Dom Antonio de 

Médici, filho de Francesco I, da influente família Médici, de Florença106. Sabemos 

que esse procedimento era um costume da época, até porque oferecer os escritos 

a pessoas influentes era o caminho para facilitar a publicação e agradecer o apoio 

dos mecenas. No entanto, também é conhecido o interesse de membros dessa 

família pela ciência do período e mesmo por diversas manufaturas, incluindo a do 

vidro.   

Dentro do que foi proposto para este capítulo, iniciaremos uma 

abordagem do L’ Arte Vetraria, na edição de 1612, constituído de cento e trinta 

páginas, incluindo folha de rosto, Dedicatória, Curiosidade ao leitor, Conteúdo da 

obra; somando cento e trinta e três capítulos, que se distribuem em sete livros. 

                                            
104A. Neri  chama de “modos” o  que nós consideramos hoje as diferentes  técnicas de manipulação com a 
matéria. 
105 A. Neri, op.cit., p.1.   
106 H. Hamburgh, op.cit., p. 679; Francesco I de Médici, filho Cosimo I, tinha no  Palazzo Vecchio em 
Florença, um estúdio conhecido por suas coleções de objetos relacionados com as artes e a natureza . 
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O primeiro livro se refere à “Extração do sal do polverino, rochetta e soda 

com a qual se faz a ‘fritta’ do cristal, dito cozido, fundamento da arte da vidraria 

com um novo e secreto modo”107. Este é o livro mais longo da obra, constituído de 

trinta e seis capítulos. É também o mais interessante, principalmente para o nosso 

trabalho, pois Neri expõe como se fazia para conseguir os materiais para posterior 

extração dos ‘sais. Ao considerar o ‘sal’ como “fundamento da arte vidreira”, fica 

evidenciado o quanto era conhecedor dessa manufatura108. 

Neri dá detalhes sobre a extração dos sais do polverino, rochetta e 

também da soda, retirada das cinzas de determinadas plantas muito abundantes 

na natureza. Compara os materiais obtidos a partir de suas indicações com a 

soda vinda da Espanha, observando que, ao se querer obter um ‘sal’ de melhor 

qualidade, sua extração deve ser do polverino e da rochetta, vindos do Levante e 

também da Síria109. Os termos polverino e rochetta estão relacionados com o 

tratamento que as cinzas recebiam, dando ora para fornecer grãos maiores 

(rochetta) ora  grãos  menores (polverino). Adverte ainda para a qualidade do 

vidro obtido em cada caso, lembrando que ao se utilizar o ‘sal’ vindo da Espanha, 

não se chegava a um vidro de boa qualidade110. 

Acompanhando seu texto, percebe-se que a preocupação de Neri com a 

preparação da ‘frita’111 é afirmar que essa mistura de areia e soda é o ponto de 

partida para se conseguir um melhor vidro. Uma observação importante do autor 

                                            
107 A. Neri, op.cit., p.1. 
108  Ibid., p.1. 
109 C. McEvedy, Atlas da História Moderna. p. 45. Vide anexo nº 1 deste trabalho. Desde 1516, a Síria faz 
parte do Império Otomano. Tanto a Síria, quanto o Levante, parte oriental de um território, fazem limite com 
o  Mediterrâneo.  
110 Manteremos neste trabalho os termos polverino e rochetta sem traduzi-los, pois ao menos o texto em 
inglês do período, baseado no tratado de Neri, mantêm essas palavras sem traduzi-las; a tradução francesa 
traduz polverino por petite poudre e utiliza o termo rochette. . 
111 A. Néri,  op.cit., p. 1. No original de Neri, nos deparamos com o termo fritta, que está dicionarizado em 
português como ‘frita’ e, portanto, utilizaremos sua tradução neste trabalho.  
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remete a essa mistura que tem como fundamento seu derretimento, que deve 

obedecer a etapas de calor. A ‘frita’ era preparada em fornos e chama-nos a 

atenção o fato de Neri apenas citar esse instrumento, sem dar mais detalhes e 

muito menos ilustrações. Porém, suas insistentes repetições a respeito das 

mudanças de calor justificam a importância desse instrumento junto à manufatura 

do vidro. Ele esperava, certamente, que seus leitores estivessem familiarizados 

com esses e outros instrumentos, pois ressalta, em diferentes pontos de seu 

tratado, a importância dos saberes dos artesãos vidreiros. 

A boa característica dessa massa vítrea, a ‘frita’, seria a ausência de cor 

ou, quando apresentasse um pouco de cor, esta deveria ser muito clara. Ao se 

referir ao ‘cristalino’, nos dá a entender que está entre um vidro comum e um vidro 

que apresenta uma qualidade melhor, pois quando se refere  ao vidro branco  

está querendo dizer que não é transparente e quando aborda o vidro cristalino 

está se referindo ao transparente,  e  adverte que “... as fornalhas com lenhas 

duras e secas, cuidando da fumaça que sempre prejudica e torna-o negro, tanto o 

vidro branco, quanto ao cristalino”112. 

A base de todo o seu trabalho com as plantas e cinzas a fim de obter os 

‘sais’ são os repetidos procedimentos de lixiviação, seguidos de decantação, 

lavagens e evaporações.  

Essa erva cortada da terra (...) amontoada em feixe, no 

momento em que se queima muito bem e, essa se transforma 

cinza. Com essa cinza seguindo as mesmas providências 

operações (...)113 

 

                                            
112 Ibid., p. 13. 
113 Ibid., p. 13. 
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Quando o autor se refere às mesmas providências está se referindo aos 

procedimentos: 

 

“A cinza se passa numa peneira de tramas bem fechadas  

que consiste em retirar mais sal (...) coloca-se em tachos e 

cobre-se  com água  comum, limpa e clara, se põe no fogo 

com madeira seca e,  mexa com pá de madeira no fundo. 

Obtém-se uma lixívia [ água fervente sobre as cinzas] cheia 

de sal (...) quando a água diminuir em dois terços a lixívia 

estará bem impregnada de sal (...) diminui o fogo e se 

distribui  em vasos grandes (...) deixa repousar por dois dias 

(...) neste tempo a cinza ficará toda no fundo  e a lixívia  e  

se refletirá por demais clara (...) isso se fará por três vezes 

,assim ficarão  as fervuras limpíssimas  e privas de 

quaisquer resíduos de terra o que faz o sal assas fino e 

perfeito”114    

 

As cinzas vindas do Levante também são lavadas, decantadas e 

evaporadas e para elas Neri propõe tratamentos que serão discutidos mais 

adiante. 

 Lembramos também que o autor menciona um “modo secreto” que 

parece referir-se ao sal de tártaro obtido das incrustações do vinho vermelho  

“...Com o tártaro também chamado de borra de tonel de vinho tinto e (...) se 

coloca [a borra] para calcinar ao negro e que se queime cada parte oleosa. 

Quando começar embranquecer, retire, pois se ficar todo branco não dará um 

bom sal”115.  A respeito do sal de tártaro Neri nos diz: (...) se fará o cristalzinho  e 

o vidro comum muito mais bonito que não se consegue sem adição do sal de 

                                            
114 Ibid., p. 3. 
115 Ibid., p. 14. 
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tártaro, se bem que sem ele se fará o cristalzinho bonito, todavia com ele o fará 

todo bonito” 116. 

Uma vez que uma massa vítrea clara era a base de um vidro de boa 

qualidade, Neri, ao longo do tratado, menciona métodos que poderiam auxiliar no 

processo de ‘limpeza’ da frita. Faz, por exemplo, referência ao manganese117, que 

serve para tirar as impurezas que compõem a frita, deixando a massa vítrea mais 

branca, e ainda recomenda o uso do “... manganese do Piemonte [que] faz um 

avinhado belíssimo  e deixa o vidro reluzente  eliminando o esverdeado e o 

azulado”118. Esse processo de obtenção de um vidro claro e brilhante era 

auxiliado pelo uso do forno que fizesse o fogo reverberar, ou seja, um forno em 

que “...o fogo não fique em contato com o material, mas sim irradia calor em torno 

e no fundo”119. 

Ainda nesse primeiro livro, o autor reserva uma parte para tratar da 

‘felce’120. O ensaio com essa planta, muito comum na Toscana e que poderíamos 

considerar como uma samambaia121, foi feita em Pisa como podemos analisar 

nas próprias palavras do autor “... Em Pisa eu fiz experiência com a cinza da erva 

chamada ‘felce’122 que nasce abundantemente na Toscana”123.  Para nós essa 

erva é a samambaia. Neri esmera-se em dar detalhes sobre os diferentes 
                                            
116 Ibid., p. 14. 
117 Ibid., p. 15. Estamos utilizando o termo manganese do modo escrito por A. Neri. Tendo em vista que a 
palavra manganês só foi utilizada  dessa forma em finais do século XVIII.  
118 Ibid., p. 15. 
119  Ibid., p. 15. 
120 A. Neri, op.cit., p. 7. Felce é uma planta de vários tipos que cresce em lugares pedregosos, áridos; é 
conhecida também como samambaia; Cf. G. Boerio, Dizionario Del dialeto veneziano, p. [s/n]. Felce  
magigore e felce  aquilina, detta  dal mattioli Felce femmina . Pianta erbacea che cresce al l’ alteza  d’ um 
gombito e per lo piu  ne’ bosechi . Chiamasi in sistema Pteris aquilina  e Polypodium felix foemina. Non 
produce né fiore né frutto. Leggo in Targioni Che lê sue grandi foglie  ponno servire a varii usii, e lê sue 
radici  nodose ridotte in farina  e impastate  com l’ acqua , a uso di sapone.  
121 N. Zingarelli, Vocabolario della língua italiana, dodicesima edizione, A cura de Miro Dogliotti e Luigi 
rosiello, 1997    p. 1297.  Este dicionário traz a imagem dessa planta e classifica na Divisione: Pteridófita e 
Classe: Felce. Apresenta felce maschio e felce aquilina. p.715.  
122 A. Neri, op.cit., p.7.  
123 Ibid., p. 7.  
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procedimentos, e a respeito do modo de manusear essas plantas, bem como 

sobre as cinzas fornecidas por elas, não é diferente. Vamos retomar, no capítulo 

subseqüente, a abordagem sobre a matéria-prima extraída dessa planta; mas 

podemos adiantar que o autor observa que: “... com essas cinzas tomam-se as 

mesmas providências e cuidados ditos acima para o sal do polverine do Levante e 

retira-se um sal purificado e bom”124. Neri estava, assim, buscando substituir por 

materiais nativos, outro material trazido de muito longe e com muitas dificuldades.  

Dentro ainda dessa perspectiva, Neri continua narrando sobre a maneira de retirar 

os ‘sais’ das cinzas de outras plantas, cujos procedimentos também detalharemos 

mais adiante, especificamente quando abordarmos  os ‘sais’. 

Ao descrever os ensaios que faz, Neri os valoriza e incentiva a que outros 

também os façam, ao dizer “... como qualquer espírito curioso e gentil pode com 

experiência provar, porque com ensaios se descobre e se aprende muito  mais do 

que com um longo estudo”125.   

A partir do décimo segundo capítulo do ‘Libro Primo’, ele faz menção a 

alguns materiais que servem para colorir o vidro, tais como a zaffere126, ferreto da 

Espanha127 ou hematita, croco di ferro ou croco di marte128. 

A partir do vigésimo capítulo,  o autor fala da coloração do vidro,  mas não 

menciona como fazer pedras preciosas.  Ainda nesse mesmo livro, A. Neri faz 

menção à calcinação, acentuando o uso do forno para calcinar o l’orpello que 

nada mais é do que uma liga metálica de latão (cobre e zinco), que imita ouro.  

                                            
124 Ibid.,  p. 7. 
125 Ibid.,  p. 8. 
126 Uma mistura à base de cobalto e açafrão usada para tingir o vidro de turquesa ou violeta.  
127 Hematita é um dos mais importantes minerais do ferro que serve para colorir o vidro.   
128 Crocus marte tem a cor de açafrão, ou seja, alaranjado e seria uma ‘cal’ de ferro, ou seja, um óxido.   
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No vigésimo segundo capítulo, ele se dedica a tratar de vidros da cor da 

água marinha, discutindo como ao se partir da ramina (cascas de latão, contendo, 

portanto, cobre) se chegava ao vidro da cor da água marinha muito superior129. 

Neri parece conhecer bem que, dependendo da forma como se 

encontravam os materiais, como o cobre, por exemplo, (em fina camada 

recobrindo outro metal ou em lascas), se poderia chegar a também diferentes 

cores, ou cores parecidas dando, porém, vidros mais ou menos belos. É 

interessante observar que essa discussão vai alcançar o século XVIII, já na sua 

segunda metade, junto à Royal Society. Pois, em 1765 é lida, por Morton, 

presidente dessa instituição, uma memória encaminhada por Edward Delaval 

sobre as diferentes cores dadas aos vidros ao se utilizar metais em diferentes 

granulações. Para explicar tais diferenças, Delaval se vale das idéias de Newton, 

como se pode ler na citação: 

 

Sir Isaac Newton, em sua “óptica” mostra por uma série de 

experiências que as várias diferenças de cores, exibidas por 

finas placas transparentes são devidas a suas várias 

espessuras, e que, portanto, as partes transparentes dos 

corpos de acordo com seus diferentes formatos refletem 

raios de uma cor e transmitem aqueles de um outro, e 

conseqüentemente o tamanho das partículas componentes 

dos corpos naturais pode ser o ponto de partida de suas 

cores, já que as partículas daqueles corpos muito 

provavelmente exibem as mesmas cores como uma placa 

de igual espessura, desde que elas tenham a mesma 

densidade”130. 

 
                                            
129 A. Neri, op.cit., pp. 19-21. 
130 E. Delaval, Philosophical Transactions (1683-1775), vol. 55,  (1765),  p. 10. 
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As tentativas de Neri vão sempre no sentido de conseguir “água marinha 

no vidro” ou “cor celeste” e que ele diz ser a cor principal dessa arte.  Adverte 

para a quantidade de ‘cozimentos’ das lâminas e das lascas que dão cor ao vidro, 

e ainda chama atenção para a preparação que pudesse fazer diminuir as 

despesas na obtenção dos vidros e, especialmente, dos vidros coloridos. 

A cor azul toma uma boa parte dos capítulos subseqüentes, pois somente 

a partir do trigésimo segundo capítulo, ele passa a falar de uma seqüência de 

vidros verdes: “... verde esmeralda no vidro; verde mais belo do dito acima; verde 

maravilhoso; outro verde que ‘leva os louros’ a todos os outros verdes por mim 

feitos”131.  Como percebemos Neri ensaia para aproximar  os tipos de verde, na 

tentativa de conseguir o verde esmeralda.  

Interessante é que ao término desse livro o autor coloca um capítulo: 

“Azulzinho, ou verdadeiro de turquesa, a cor principal da arte da vidraria”132. 

Numa primeira análise, parecia que ele estava descrevendo mais uma 

cor, e que esse encadeamento não tinha nenhuma conexão, mas não é isso que 

estava acontecendo. Sobre essa proximidade de cores, Delaval também nos fala 

depois de um século e meio, quando tomou como referência a própria obra de 

Neri para analisar especificamente esse capítulo que estamos tratando. Como 

pudemos verificar em seus próprios escritos: 

 

(...) Neri, cap. 32. Uma cor esmeralda no vidro. Ao fazer o 

verde, você deve observar se o metal não tem sal demais. 
Com metal que tem sal demais, como tem a rochetta e o 

cristal, você não consegue fazer um verde claro, mas 

somente o verde-mar, pois o sal consome o verde e sempre 
                                            
131 A. Neri, op.cit., pp. 27-8. Referentes aos capítulos xxxii; xxxiii; xxxiv; xxxiv. 
132 Ibid., p. 30. 
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inclina a cor para o azul. “Assim quando quiser um verde 

claro, coloque metal comum”133. 

 

Observamos que essa série de capítulos que Neri apresenta, quando 

insere a cor azul seguida de toda a narrativa da cor verde faz sentido e, 

provavelmente, pode ter sido verificada por ele durante seus ensaios.  

Analisando, percebemos que essa  não é  apenas uma   seqüência   de 

escritos apresentados como índice do Libro Primo L’ Arte Vetraria; percebemos  

que se configuram  também as mudanças que essa coloração no vidro poderia 

sofrer caso a matéria-prima – Rochetta - estivesse com quantidades de ‘sal’ em 

excesso. Dessa forma, perderia a cor verde e tenderia ao azul turquesa. 

Possivelmente, isso deve ter ocorrido em seus ensaios. Deduzimos com isso, que 

o capítulo XXXVI, o último dessa série, é o único que se refere à cor azul, 

enquanto todos os anteriores fazem referências  à cor verde134.  

No segundo livro135 “Onde são mostrados os verdadeiros modos de fazer 

Calcedônia” considera que essa pode ser uma pedra que vem da cidade 

Calcedônia ou pode ser um tipo, ou uma variedade de quartzo minúsculo e todo 

rajado136, podendo ser obtida da cor da ágata ou do jaspe oriental, da mesma 

maneira utilizada para se preparar todas as cores para esse propósito. Nesse 

ponto do livro, Neri descreve a maneira de fazer acqua-fortis137, e acqua-regis138 

utilizadas na preparação da Calcedônia. Nesse assunto, Neri nos fornece três 

receitas, detalhando-as em seus componentes. Trata-se, sem dúvida, de 

                                            
133 Ibid., p. 21.  
134 Ibid., pp. 30-1.  
135  Ibid., p. 33.  
136 N. Zingarelli., op cit,, p. 272. 
137 É uma mistura de ácido nítrico com água. 
138 É a mistura do ácido nítrico e do ácido clorídrico. 
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materiais fundamentais para diversas artes no período e também para a 

preparação da calcedônia. 

Segundo Neri: “... É necessário primeiro ensinar o preparo de algumas 

coisas minerais para tais composições (...) com uma maneira química elegante e 

mais habilidosa pode-se fazer tudo mais perfeito e com menos custo (...)”139.  

Uma das receitas fornecidas por Neri nos possibilita conhecer alguns 

metais e um pouco do preparo: “... em uma vasilha de vidro alta coloque duas 

libras ácqua fortis com duas onças de prata em lâmina ou granuladas, e coloque 

próxima ao fogo [ parece ser banho Maria]  a prata que se dissolverá 

rapidamente. À parte, em uma outra vasilha dissolva seis onças de mercúrio ou 

prata viva,  com uma libra e meia de ácqua fortis.  Junte a primeira com a 

segunda em uma vasilha maior, e em banho de água quente e fogo brando 

acrescente seis libras de sal amoníaco. Em fogo fraco, adicione a essa mistura  

uma onça de zaffere [ pasta à base de cobalto e açafrão]  e ainda meia onça de 

magnésio preparado com hematita  e quando  calcinados preparados com safrão 

de march 140e enxofre, com tempo e fogo lento ficarão bem preparados141.    

 Esses são os materiais (metálicos) usados na preparação da calcedônia. 

Essas receitas eram guardadas como segredo de ofício e serviam para fazer jóia, 

lembrando os agradecimentos de Ximenes a Neri,142 por conta de uma 

determinada receita143, que pode ser a calcedônia. 

                                            
139  A. Neri, op.cit., pp. 34-5.  
140  Também chamado de crocus de marte e se faz pela via seca com uma sutil calcinação do ferro e, também, 
pela via úmida. Com a via seca dá um vermelho mais intenso e pela via úmida um vermelho “coberto”. 
141 A. Neri, op.cit., pp. 33-48.  
142 R. B. Mentasi, op.cit., p. xlii. (...) carta [enviada por Ximenes a Neri] datada de 31 de outubro de 1602 
definindo como “o mais belo na sua espécie” (...) em 05 de dezembro, ele escreveu expressando a sua 
gratidão por ter sido ensinado a “pratica de fazer a massa vítrea”. 
143 Ibid., p. Xlii. 
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  Neri adverte para um detalhe importante que vamos registrar, ao dizer: 

“... a frita de vidro virgem, nunca usada antes, não pode produzir vidro calcedônio” 

e sim devem ser utilizados cacos de vidro. Adverte, ainda, para não utilizar um 

cristal recém preparado e muito menos fragmentos de ‘frita’, pois, quando se 

deixa a frita ‘descansar’, ela perde sal.     

Penso que essa explicação também nos é fornecida por Delaval144, 

quando disse que o ‘sal’ influencia na cor; de fato uma frita recém preparada vai 

estar mais carregada de sal, portanto, vai absorver a cor desejada ou até mesmo 

mudar a cor que se busca.  

O terceiro livro145 apresenta dezesseis capítulos, que não são longos. 

Encontra-se nesses capítulos a maneira de fazer o vidro e também de colori-los, 

agora de amarelo ouro, vermelho, ametista, safira, preto aveludado, branco 

lácteo, mármore e vermelho carregado. Neri sempre adverte para a maneira de se 

fazer a frita, que para obter vidros dessas cores, deveria ser preparada com 

outros materiais. Especificamente no capitulo LIX descreve a “frita do cristal da 

Montanha”, obtida do tarso, que corresponderia à tradição toscana, enquanto  na 

tradição veneziana é utilizado o cristal de rocha calcinado, colocado em água 

limpa e depois triturado146. Por fim, no último capítulo desse livro, Neri se reporta 

ao tingimento do vidro na cor pérola. Como em todo seu tratado, mais uma vez 

Neri detalha as receitas relativamente às quantidades e ao tempo de preparo147. 

O livro quarto nos traz catorze capítulos, dos quais a maior parte, ou seja, 

onze, fazem referências ao vidro de chumbo148, tendo como foco principal a 

                                            
144 E. Delaval, op.cit., p. 10. 
145 A. Neri, op.cit., p. 49. 
146 Ibid.,  p. 57. 
147 Ibid., pp. 57-7. 
148 Ibid., pp. 57-7. O vidro de chumbo  é também descrito em  E. Delaval, op.cit., pp. 17 e 30.    
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calcinação para obtenção desse vidro. A preparação do vidro de chumbo segue a 

seguinte ‘receita’: 

 

“Quinze libras de chumbo calcinado e doze libras de frita de 

cristal, são derretidos por dez horas, depois colocados na 

água e derretido novamente com muito cuidado para separar 

os grãos de chumbo, retornados ao estado metálico, caso 

contrario, estouraria o fundo do utensílio. O vidro de chumbo 

é um excelente material de base inicial para obtenção de 

cores esplendida”149.  

 

Após a descrição de como essa espécie de vidro é preparada, acrescenta 

também como se dá a sua lida. Segue especificando o vidro de chumbo de cor 

verde, fazendo também referência a outras cores como topázio, celeste, água 

marinha, vermelha e a zaffere. 

As três últimas receitas desse livro não dizem respeito à coloração do 

vidro de chumbo, mas sim à obtenção das cores: como se faz para conseguir as 

cores azul, verde ‘víbora’, rubi, avermelhado, topázio, opala e girassol.  E as duas 

últimas descrevem a maneira de colorir o cristal de rocha sem derretê-lo, e 

também como são utilizados pelos joalheiros em montagem a ouro, utilizando-se 

de instrumento específico para esse fim. 

O quinto livro150, constituído de dezoito capítulos, é especial em certa 

forma, pois Neri deixa clara a sua fonte: Isaac Holandês151, conhecedor da arte 

vidreira. O que vai apresentar nesse livro seriam modos de fazer vidro em 

                                            
149 Ibid., pp. 57-8. 
150 A. Neri, op cit., p. 69.  
151 J. Ferguson, op.cit., pp. 413-15. A biografia de Isaac Holandês é muito escassa. Cf. Também  N. Valois, 
que faz menção a Holandês como responsável por livros de segredos. p.7.  
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diferentes cores, que já não eram mais usados, mas que faziam parte dos escritos 

de Isaac Holandês e que segundo Neri “... Um modo químico novo nunca usado 

(...) muito superior a todas as outra composições vítreas já feitas, tanto na beleza 

quanto na cor”152.  São pastas vítreas para: “ esmeralda, topázio, crisólito, iacinth, 

granada, safira, água marinha e outras cores”153. Adverte para preparação das 

pastas e suas cores e reserva um capítulo154 para descrever como se imitam 

todos os tipos de jóia, acrescentando, mais uma vez: “esse modo eu tirei de Isaac 

Holandês, quando estive em Flandres, para imitar jóias”155.  Afirma que a beleza 

da cor  supera as pedras naturais em todas as coisas, menos na dureza156. 

A respeito do sexto livro157, o autor mostra a maneira de se fazerem todos 

os esmaltes de diversas cores usados sobre o ouro pelos ourives. Seguem-se as 

regras e os materiais que colorem o vidro com o auxílio do fogo e o devido 

cuidado. Nos quinze capítulos que compõem esse livro, aparecem também 

receitas para preparar esmalte para vidros. Entre as cores, ele cita o esmalte 

branco leitoso, turquesa, azul, verde, preto, vinho vermelho, azul violáceo, 

amarelo e celeste. Para Neri, a arte de “esmaltar no ouro e em outros metais é 

agradável e bela e não somente trabalhosa, mas necessária”158. 

Finalmente o sétimo livro159 é formado de vinte e seis capítulos, agora não 

mais direcionado ao vidro, mas sim à extração da laca, verniz utilizado na pintura. 

Essa laca era retirada de plantas como a ginestra160, e ainda de outros tipos de 

                                            
152 A. Neri, op.cit., p. 69.  
153 Ibid., p. 69. 
154  Ibid., p. 69. Capítulo XCI.  
155 Ibid., p. 79. 
156 Ibid., pp. 79-1. 
157 Ibid., pp. 83-1. 
158 Ibid., p. 83.  
159 A. Neri, op.cit., p. 93. 
160 Planta na forma de arbusto com flores na cor amarela, cheirosa e em cachos. 
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plantas, como a papoula, flor-de-lis, rosas vermelhas, violetas, sendo ainda obtida 

a partir de todo tipo de erva verde. 

Para nosso trabalho, vamos considerar o primeiro livro desse tratado, 

principalmente os capítulos iniciais, tendo em vista a abordagem que o autor faz 

em relação à matéria–prima e ao tratamento que deveria ser dispensado a cada 

estágio na lida com essa matéria.  

Nos capítulos subseqüentes, segue o mesmo rigor de trabalho com essa 

matéria-prima, sempre acompanhado das descrições, tanto dos materiais quanto 

da lida. O autor não descartava, ainda, a importância das habilidades manuais e 

as observações do homem envolvido nesse trabalho. 

Advertia que a dificuldade e a demora para atingir a destreza necessária  

era natural e rotineiramente observada entre os artesãos envolvidos com a 

manufatura do vidro, fazendo-os sempre recorrer ao auxilio de seus  mestres. 

O reconhecimento dessas matérias-primas e sua lida, os repetidos 

procedimentos de calcinação, reconhecimento do lugar onde poderia encontrar as 

plantas, areia, tarso de qualidade melhor, seguido do tratamento dado às cinzas 

para extração dos sais e, posteriormente, a busca pela coloração do vidro 

empregado nessa arte, tudo foi registrado por A. Neri no início do século XVII na 

forma de “receituário”. 

Essas primeiras “lições” sobre a manufatura do vidro, publicadas por Neri, 

podem ter contribuído para a ciência dessa manufatura no decorrer do século 

XVII, não só na península italiana, mas também em outras partes, pois ela deixa 

Florença, onde foi publicada e alcança a Inglaterra, em 1662, numa tradução feita 

por Christopher Merrett e por sugestão de Robert Boyle, sendo apoiada também 
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pela Royal Society. Essa obra apresenta sua folha de rosto com o título e os 

seguintes dizeres: 

 

“A Arte do Vidro onde são mostradas as maneiras de fazer e 

colorir o vidro, pastas, esmaltes, lacas e outras curiosidades. 

Escrito em italiano por Antonio Neri, e traduzido para o 

inglês com algumas observações sobre o autor, além de ter, 

adicionado, um relatório sobre as gotas de vidros, feito pela 

Royal Society, reunida no Gresham College-Londres.”161. 

 

De fato, nas páginas iniciais do texto em inglês, há uma dedicatória a 

Robert Boyle, primeiramente por seus vastos conhecimentos químicos e ainda por 

ter sido: 

“... a causa principal de esse trabalho ter se tornado público, 

ao propor e instigar com urgência que fosse empreendido, 

até que acabou se realizando como uma ordem para a mais 

Nobre Sociedade, e de sérios indagadores da natureza, 

reunindo-se no Gresham College, cujo desejo eu não podia 

e nem deveria declinar (...) Senhor o seu mais humilde e 

mais respeitoso servidor. C.M.”162. 

 

Como já foi exposto no Capítulo I, em meados do século XVII, o trabalho 

com o vidro era de responsabilidade de Robert Mansell163, que passou por 

dificuldades, pois em 1661, John Colnett, da antiga família de fabricantes de vidro, 

obteve uma patente para fabricação de garrafas de vidro. Seus vidros para 

garrafas não foram, entretanto, bem aceitos e, como Colnet não procurou se 

                                            
161  [C.Merrett] The Art of Glass , 1662.  
162 Ibid., The Art of Glass, “To Honourable, and true promoter of all  solid learning  Robert Boyle”,  p.[s.n]. 
1662.  
163  E. B.  Haynes, Glass Through the Ages, p. 150.  



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Segundo Capítulo 

73

defender, perdeu a patente164. Assim, pareceu-nos que esforços no sentido de 

melhorar a produção do vidro seriam bem-vindos. E, justamente como exposto 

anteriormente, o primeiro escrito relacionado à história das manufaturas da Royal 

Society é sobre o vidro. 

C. Merrett podia não ser um iniciado na arte da vidraria, mas, com 

formação de médico, tinha proximidade com a linguagem de ciência e com sua 

parte química, o que lhe deve  ter auxiliado nessa tradução, ao se enveredar 

pelos  procedimentos tanto técnicos quanto químicos descritos no L’ Arte vetraria. 

Cuidadosamente se preocupou em dar detalhes e fazer referência e o 

porquê de não ter seguido à risca os escritos de A. Neri, enquanto traduzia, 

justificava, assim, ao leitor a sua “interferência”, como veremos mais adiante e 

nas próprias palavras do autor, no terceiro capítulo. 

Veremos também que de fato ele enumera as cinco repetições mais 

marcantes da obra de Antonio Neri e as rejeita. Sobre essas repetições, 

estreitamente ligadas à ciência e à técnica, falaremos no próximo capítulo, 

reservado para tratar dos ‘sais’ nas obras que estamos analisando. 

Retomando a tradução do livro de Antonio Neri por C. Merrett, notamos 

que, ao mesmo tempo em  que critica, procura fazer uma tradução cuidadosa, 

ainda mais que esse trabalho lhe tinha sido confiado por Robert Boyle, reputado 

como conhecedor da química, como está expresso nas palavras de Merrett: 

 

“Senhor, esse tratado desafia a inscrição de seu nome por 

muitas razões. (...) Então, sua habilidade em julgar o 

trabalho, sendo esse em sua maior parte químico, assunto 

em que o senhor tem mostrado ao mundo não só seu 
                                            
164 R. J. Charleston,  English Glass and the glass used in England, C.400-1940,  p. 94. 
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grande progresso e singular conhecimento, mas também 

ensinou o verdadeiro uso dessa mais benéfica arte para a 

melhoria da razão e da filosofia. A maior parte dos escritores 

nesse campo apresenta só uma porção de processos e 

enigmas ininteligíveis, mas o senhor traçou o caminho 

sólido, sobretudo no que ocorre sobre a observação de tais 

experimentos165.  

 

A tradução de Merrett foi por nós cotejada frente à obra de A. Neri. As 

principais diferenças relativamente ao tratado de Neri seriam as seguintes:166 

acréscimo do índice por assuntos, observações para o leitor sobre a epístola 

dedicatória, menção à importância dos fornos para essa manufatura, comentários 

sobre o autor. A obra é enriquecida com o apêndice intitulado “Um relato sobre as 

gotas de vidro” trazidas pelo Príncipe Rupert e sobre o que já discorremos 

anteriormente. Cinqüenta anos após a publicação da obra “original” de Neri, os 

acréscimos de Merrett praticamente duplicaram-na. 

Entre todas as suas observações, as que mais nos chamaram a atenção 

e que iam ao encontro da nossa proposta de pesquisa, foram as “Observation on 

the first book”167, que tratam exatamente do preparado das plantas para a devida 

extração dos ‘sais’. 

Já comentamos que no início do século XVII, com Neri, a extração dos 

‘sais’ não era tão fácil, razão por que ele próprio deixou indagações, quando 

tentou tratar, através de seus escritos, de onde eram retirados esses ‘sais’ e 

demais aspectos de seu tratamento e uso.  

                                            
165 C. Merrett, op.cit., p. [s/n]. 
166  Ibid., pp. 353-362. Vide anexo IV deste trabalho.  
167 Ibid., pp. 250-308.  
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A comparação que fizemos nos mostra que Merrett tenta explicar aquilo 

que era de difícil entendimento no tratado de Neri. Relevante também foi o 

tratamento que Merrett deu aos aparatos e aos instrumentos imprescindíveis 

nessa manufatura, os fornos. De fato, Merrett nos deu pistas sobre a estrutura 

artesanal desses fornos, indicando como referência os escritos de George 

Agrícola e facilitando o entendimento sobre as etapas de calor constantemente 

lembradas por Antonio Neri enquanto discorria sobre o tratamento da matéria-

prima. Tendo em vista que A. Neri menciona constantemente a importância do  

saber controlar o fogo, exigiu um  início de estudo  sobre as fornalhas e seus 

fornos. Um trabalho sobre esse imprescindível instrumento  nessa manufatura foi 

apresentado juntamente com a Profª  Ferraz: 

“(...) Analisamos esta tradução, intitulada The Art of Glass, e 

a comparamos com o texto de Neri em italiano, destacando 

as discussões sobre os fornos, um instrumento importante 

para a fabricação do vidro. Verificamos, assim, que Neri se 

preocupou  em descrever em  formas de “receitas” a lida 

com as  matérias-primas, bem como em detalhar as 

técnicas para a manufatura do vidro. Assim, tratou do 

aquecimento dos materiais, falando longamente dos 

diferentes ‘tipos’ de fogo. Ao mesmo tempo, adverte sobre a 

importância do conhecimento  e habilidade dos  artífices no 

manuseio com o forno durante o preparo do vidro. No 

entanto, não descreve os tipos de fornalhas para 

cada operação. (...) Na publicação de Merrett, encontramos 

primeiramente uma dura crítica a Neri por não ter fornecido 

detalhes sobre eles” 168. 

                                            
168 N. A. Friollo de Pauli  &  M. H. M. Ferraz. “Fornos da arte vidreira: o tratado de A. Neri e a tradução de 
C. Merrett”. In http://sec.sbq.org.br/eventos/31rasbq/resumos/T0689-1.pdf   Vide anexo VIII deste trabalho. 
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Merrett se reporta a Neri da seguinte forma “ ... discorrer sobre a maneira 

das fornalhas e vários instrumentos (...) todos desprezados pelo nosso autor”169.  

  Diante dessa critica buscamos iniciar um trabalho que, mesmo sucinto, 

nos levasse  a conhecer os três tipos de fornos mencionados por Merrett em suas 

observações ao livro de Neri.  

 Para falar das fornalhas e  seus fornos  Merrett  acompanhou os escritos 

de G. Agrícola :   

 

 “... As  descrições baseadas em autores como G. Agrícola, 

de três tipos de fornalhas, com as medidas e as formas que 

eles deveriam ter. O primeiro forno era destinado a preparar 

a ‘fritta’; o segundo, denominado forno de trabalho, era onde 

se reaquecia a massa vítrea a ser modelada, enquanto que 

no terceiro eram resfriadas as peças já prontas”170.  

 
   

 O estudo sobre os  fornos não só foi importante para falar do instrumento 

em si,  bem como em  saber que  adquirir um forno no século XVII,  junto a um 

espaço de terra,  era um dos privilégios oferecidos pelos  homens de poderes aos  

mestres artesãos quando estes  buscavam  pelos seus  conhecimentos.  

A terceira obra em que vamos abordar o texto de Haudicquer de 

Blancourt, L'Art de la Verrerie, cuja 1ª edição foi publicada na França em 1697, e 

a segunda em 1718, que traz em sua folha de rosto, os seguintes dizeres: 

                                            
169  C. Merrett, op.cit.,  pp. 239. 
170N. A. Friollo de Pauli &  M. H. M. Ferraz., op.cit., In 
http://sec.sbq.org.br/eventos/31rasbq/resumos/T0689-1.pdf 
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 “A Arte da Vidraria: na qual aprendemos a fazer o vidro, o 

cristal, e o verniz. A maneira de fazer as pérolas, as pedras 

preciosas, a porcelana e os espelhos. O método de pintar 

sobre os vidros e o envernizar. Tirar a cor dos Metais, 

Minerais, Ervas e Flores. Nova edição acrescida de um 

tratado de Pedras Preciosas por M. Haudicquer De 

Blancourt”171. 

 

A publicação de Haudicquer de Blancourt não faz menção ao nome de 

Neri, seja na folha de rosto, seja no prefácio, em que, aliás, se podem reconhecer 

frases constantes do tratado em italiano. A análise do texto, entretanto, nos 

mostra que Haudicquer de Blancourt conhecia o trabalho de Neri e também o de 

Merrett, pois podemos ter em vários pontos indícios desse fato172 . No entanto, 

não podemos negar que, enquanto compunha o L’Art de la Verrerie, Blancourt  

acrescentou cinco “livros”173 que não aparecem nas edições anteriores e que 

complementam-nas com dados relevantes, demonstrando, assim, ter certos 

conhecimentos sobre o ofício da manufatura do vidro.  

A edição francesa traz um longo prefácio: tem dois capítulos iniciais que 

não estão nas outras, e demais diferenças de partes ou capítulos, e ainda o 

tratado de pedras preciosas. Sobre as pedras preciosas iniciamos estudo 

denominado: “Os escritos de H. de Blancourt e seus acréscimos: um tratado de 

pedras preciosas na França do início do século XVII” 174.   

                                            
171 J .H. Blancourt, L'Art de la Verrerie  1718.   
172 Ibid., Capítulo XVII, p. 98  menciona Merrett; Capítulo XXII p.110 menciona Neri e Merrett.  entre outras 
páginas no decorrer de sua obra.   
173 Vide anexo V deste trabalho.  
174 N. A. Friollo de Pauli & M. H. M. Ferraz. Trabalho apresentado no Centenário Simão Mathias: 
Documentos, Métodos e Identidade da História da Ciência, São Paulo, 26 a 29 de agosto de 2008. Resumo 
On-line no site do Cesima/Puc-SP. www.pucsp.br/~cesima/ 
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A obra de Blancourt  é composta de dois volumes. O primeiro consta de 

328 páginas, o segundo de 255 páginas, acrescidos do tratado de pedras 

preciosas com 36 páginas.  Esse documento foi adquirido na Bibliothèque 

Nationale de France, edição de 1718, a qual estamos utilizando na nossa 

pesquisa.  

Um dos acréscimos interessantes é aquele relacionado às associações 

de ofício, que dá também pistas sobre o mercado que se pretendia estabelecer e 

sobre a distribuição de patentes na França.  

H. Blancourt dá, no início da sua obra, ênfase à lida com o vidro, ao 

trabalho dos gentils-hommens e à religião. Especifica ainda os aparatos e 

descreve os fornos usados na fabricação do vidro175.  Analisamos as imagens dos 

fornos que aparecem no G. Agrícola que, segundo Merrett, são colocadas como 

Observações  e Blancourt em seus acréscimos iniciais. Ambos citam Agrícola:  “... 

Alguns fabricantes de vidro usam três fornalhas, outros duas, outros somente 

uma. Aqueles que usam três derretem o material no primeiro, derretem 

novamente no segundo, e no terceiro eles esfriam as vasilhas de vidro 

ardents”176. 

  Na obra L’ Art de la Verrerie, Blancourt traduz polverino por petite 

poudre.  

O autor somente a partir do IV capítulo do seu primeiro livro inicia tratando 

dos lugares de onde se tirava o petite poudre, a rochette e a soda que servem 

para a fabricação do vidro e do cristal e as suas diferenças177. Afirma também que 

a explicação sobre as matérias de onde os ‘sais’ são tirados “e que servem para 

                                            
175 J. H. Blancourt, op.cit., pp. 1-50. 
176 G. Agrícola, De Re  Metallica,. p. 586, in The Art of Glass [trad] C. Merrett, 1662.  
177 J. H. Blancourt, capítulo IV, op.cit., pp. 50-56. 
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compor essa matéria devem ser levados em conta, como veremos no terceiro 

capítulo”. 

Blancourt, em seus escritos, usava o termo rochette a todos os tipos de 

pó ou cinzas que eram fornecidos aos vidreiros, em lugar do termo rochetta 

presente no texto de Neri. 

Na obra de Blancourt, temos  várias evidências  de que ele acompanhava 

os escritos sobre o vidro: quando cita  os nomes das plantas, ele menciona todos 

citados  por Merrett, pois diz “...Merrett chama essa determinada planta de 

kelp”178, dando-nos mais uma vez pistas de que ele tinha conhecimento dos 

escritos de Merrett. 

Um diferencial do texto de Blancourt se relaciona à discussão sobre os 

privilégios concedidos a determinadas pessoas para a fabricação do vidro: 

 

“(...) A título de exemplo, aqueles que mantinham a 

manufatura real dos vidros na França, obtiveram privilégios e 

pediram, ao mesmo tempo, que todas as pessoas nobres  

pudessem se associar nessa manufatura, fariam sem 

derrogar sua nobreza, o que sua majestade lhes acordava, 

com isenção dos impostos, moradias de oficiais de guerra e 

a todos que pudessem trabalhar com isso, mesmo com suas 

comitivas de  servidores  e domésticos. O primeiro privilégio 

dessa manufatura data do mês de outubro de 1665,  

acordava em favor de Nicolas Du Noyer por vinte anos, e foi 

renovada pelas cartas patentes do último dezembro de 1683 

por trinta anos sobre o nome de Pierre Bagneux. O segundo 

privilégio obtido pela manufatura real dos grandes vidros de 

espelhos, foi acordada em 14 de  dezembro de 1688, em 

                                            
178 Ibid.,  p. 54. 
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favor de d’Abrahan Thevart, por um tempo de trinta anos 

com os mesmos privilégios que os nobres que puderam se 

associar  a ela, não derrogando a nobreza deles.  Mas tendo 

feito o estabelecimento deles em Saint Gobain, perto da 

Fere. Eles  obtiveram as cartas patentes no mês de fevereiro 

de 1693, que continham a isenção dos impostos e outras 

imposições, tanto em favor dos  interesses de suas 

Comissões e servidores”179. 

 

 

 Essas duas manufaturas foram reunidas “... pelo Tratado do Conselho de 

Estado em 19 de abril de 1695, para evitar as contestações que existiam entre os 

interessados”180.  As  Cartas Patentes  foram confirmadas em primeiro de Maio  

de   1696 sobre o nome de François Plastrier181. 

  A reunião dessas duas manufaturas vidros planos e de espelhos parecia  

já estarem designadas a Plastrier; principalmente  a manufatura dos vidros de 

espelhos, segue  a confirmação na  própria  narrativa de Blancourt: 

 

“[...] Não falaremos aqui dos outros privilégios concedidos 

pela sua Majestade, tanto para as vidrarias como para os 

vidros planos, mas somente, como acabamos de fazer, do 

que diz respeito unicamente aos vidros de espelhos”182. 

 

Com esses dados trazidos por Blancourt configura-se que esta 

manufatura desde 1665 sempre esteve nas mãos de poucos  e por longo período. 

Podemos considerar de  fato,   o ano de 1665  o marco na manufatura do vidro na 

França, tendo em vista  que o embaixador francês em Veneza, havia calculado 
                                            
179 Ibid., vol. 2, pp 236-37. 
180 Ibid., p. 237.  
181 Ibid., p. 237.  
182 Ibid., pp. 232-55.  
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em 1664, que uma imensa soma era despendida na compra de espelhos 

exportados para a França.   Scoville,  nos fala sobre isso:  

 

“... durante a segunda metade do século XVII certos 

produtores tinham solicitado e recebido cartas patentes do 

governo, o que permitia fazer todo o tipo de vidro, inclusive o 

plano [...] o ano de 1665 pode ser considerado como marco 

da indústria do vidro plano na França [...] foi a época em que 

a Companhia Real do Vidro Plano foi organizada com ajuda 

e a aprovação de Luis XIV e Jean Baptiste Colbert”183. 

 

  Alcançando agora os tempos  que H. Blancourt publicou sua obra, 1697 e 

uma segunda versão 1718, temos ainda a dedicatória  de H. de Blancourt  ao   

Marquês de Villacerf, ou seja, Edouard Colbert, que ocupou alguns dos cargos 

antes exercidos por seu tio, J.B.Colbert, “Conselheiro de Estado e Chefe 

Atendente da casa da finada rainha, Superintendente e Supervisor Geral das 

edificações  e jardins, artes e manufatura de sua Majestade”. Elogiando um e 

dedicando o texto a outro membro da influente família Colbert, Blancourt 

esperava, como ele mesmo declara na ‘dedicatória’, que: “.[o texto] possa 

alcançar aceitação no exterior, pois se o Senhor lhe concede sua aprovação, o 

mundo não vai negar-lhe  a dele”. De fato, o desejo de Blancourt de que a obra  

se tornasse conhecida fora de seu país parece ter sido realizado, pois uma 

tradução aparece logo a seguir na Inglaterra  em 1699184. 

                                            
183  W.C. Scoville, op.cit., pp. 669-698, em especial pp. 670. 
184 J .H. Blancourt. [Tradutor desconhecido] The Art of Glass, shewing how to make all sorts of glass, crystal 
and enamel : likewise the making of pearls, precious stones, china and looking- glasses: to which is added, 
the method of painting on glass and enameling: also how to extract the colours from minerals, metals, herbs 
and flowers,  with an appendix, containing exact instructions for making glass-eyes of all colours, Londres, 
Dan. Brown,  1699. Documento constante do acervo do CESIMA/ PUC-SP.    
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Em relação aos escritos de H. de Blancourt, um em francês e um segundo 

traduzido para o inglês, não são simples traduções, o que fica bastante visível 

através dos acréscimos de cada um.   

Esses acréscimos representam, por um lado, diferentes interesses em 

cada região e período, e, por outro, podem mostrar o debate, em cada época, 

sobre as matérias componentes do vidro e que, especialmente, seriam os‘sais’, 

objeto do próximo capítulo.  

Frente às citações acima registradas, temos inclusa nossa segunda 

questão, que se refere à influência de Colbert na França do século XVII, sabendo-

se que foi ele o responsável pela migração de artesãos venezianos para essa 

região185. 

De qualquer forma, o interesse principal de Colbert estava na fabricação 

de vidro plano de grandes dimensões e espelhos, podendo ter sido alavanca para 

o estabelecimento, de fato, dessa manufatura186. 

A França, uma das regiões da Europa que trabalharam com a manufatura 

do vidro, através de algumas ações de poderes instituídas por Colbert, sustentou 

por muito tempo o crescimento dessa região, beneficiada pelo estabelecimento de 

grandes vidrarias. 

 

 

 

 

                                            
185 W. C. Scoville, op.cit.,  pp. 669-698, em especial pp. 671. 
186 Ibid., pp. 669-698, em especial pp. 670 et seq.; sobre a produção, em diversas províncias francesas, na 
primeira metade do século XVII, de vidros que rivalizavam em qualidade com os venezianos vide, do mesmo 
autor, “Technology and the French Glass Industry, 1640-1740”, The Journal.of Economic History, 1 (2 nov. 
1941), p. 155. 
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O debate sobre os ‘sais’ e as críticas ao 

tratado de A. Neri  
 
 
 
 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Terceiro Capítulo 

84

 

 

 

 

Abordaremos neste capítulo a forma como foram tratadas as matérias-

primas denominadas de ‘sais’, acompanhando o debate do século XVII para o 

XVIII, através das três publicações foco de nosso trabalho: L’ Art Vetraria, The Art 

of Glass e ainda L’Art de la Verrerie.  

Como se sabe e já comentamos anteriormente, o vidro é fabricado a partir 

de areia e um álcali187 (soda ou potassa) levados ao aquecimento. Formavam, 

assim, uma mistura que, em certas condições, conduzia à obtenção da frita, ponto 

de partida para a manufatura dos objetos de vidro. Da qualidade desses 

materiais, dependia não só a perfeição do vidro como também sua beleza. Não é 

de se estranhar, portanto, que Neri tenha dedicado uma boa parte de seu tratado 

a discutir como obtê-los e utilizá-los.  

  O polverino era obtido na forma de pó, enquanto para o preparo da 

rocchetta se acumulavam as cinzas em camadas umedecidas, ou seja, obtinha-se 

certa quantidade de cinzas que era regada com água advinda de outras cinzas. 

Comparativamente ao ‘sal’ que se podia obter da cinza originária da 

Espanha,  obtinha-se do polverino ou rocchetta188, segundo Neri, um sal mais 

branco que deveria dar um vidro de melhor qualidade. Com a soda da Espanha 

se fabricava um vidro “tirado ao azulado”, muito diferente, portanto, do 

                                            
187 Al-qili ou ql-qal, “provavelmente carbonato de sódio ou potássio, obtido das cinzas de um gênero de 
plantas (em árabe é árabe? uchnãn, derivado do persa) das quais a Salsola Kali.L”., apud A. M. Alfonso –
Goldfarb, livro do  Tesouro de Alexandre, p. 127. 
188  Preferimos neste trabalho  manter  polverino  e rocchetta sem traduzir, seguindo, de certa forma, o que  
fizeram  tradutores posteriores do texto de Neri.  
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“cristallo”189 de máxima perfeição e beleza que se faz com o sal obtido do 

polverino ou rocchetta do Levante”190. 

Nessa primeira parte do texto, ele se preocupa em dizer como se obtém 

esse ‘sal’, pois, de fato, poucas informações existiam sobre isso, visto que este 

era um dos materiais cuja obtenção se pretendia manter em segredo.  Neri insiste 

aqui e em outras partes, que cada um dos procedimentos que está ensinando foi 

por ele mesmo “muitas vezes praticado”. Começa por mencionar que se deve 

peneirar muito bem, em peneira de trama fina, a cinza trazida da Síria. A 

rocchetta, no entanto, por se apresentar em blocos maiores, deveria ser triturada 

em pilão de pedra e não de metal. 

No caso de se triturar a rocchetta em pilão de metal, esta ficaria 

impregnada de metal, base de materiais utilizados justamente para colorir vidros, 

como o próprio Neri apresenta e discute em diversos livros de seu tratado191.   

Ao mesmo tempo em que reconhece as mudanças que estavam 

acontecendo com a matéria, Neri se preocupa imensamente com a prática do 

ofício e faz referência, como vimos, aos aparatos utilizados com o preparo dos 

‘sais’. 

Outra observação importante de Neri refere-se ao reconhecimento de 

quanto as cinzas, tanto do polverino quanto da rocchetta, traziam de ‘sal’, ou seja, 

o quanto essas cinzas estavam  impregnadas da matéria essencial para a 

fabricação do vidro. Para isso, num primeiro momento, ele menciona o uso da 

língua como tentativa de reconhecer pelo sabor cada um dos materiais. Para Neri, 

                                            
189  A. Neri,  L’ Arte Vetraria.  Sobre a utilização do termo cristallo  associado  mais  à idéia de um matéria 
“tranparente, límpido, claro”, vide G. Turner, “ Allume Catina  and  the Aesthetics of Venetian Cristallo” 
Journal of Designin History, 12 (4 ), pp. 111-2.  
190  Ibid., p.1. 
191  Ibid.,  pp. 15-91. 
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no entanto, haveria uma maneira mais segura de  se saber quanto ‘sal’ continham 

o polverino, a rocchetta e também a soda. Ele sugeria:  

 

“[... faça uma] prova com uma correinha de couro e veja 

como se comporta em contato com a areia ou tarso, coisa 

comum na arte e que os curtidores fazem muito bem”192. 

 

Pensando na prova com a ‘tirinha’de couro, para saber se estava mais ou 

menos impregnada de sal, temos estudos afirmando que quando o couro é 

submetido à alcalinidade, esta representa condições severas ao couro, e que 

permanecendo muito tempo nessa solução curtidora, acabará perdendo a 

resistência. 

Em seus escritos, até esse momento, Neri descreveu os materiais dos 

quais se poderia obter um ‘sal’ mais branco, relacionando cada material ao seu 

local de origem: da Espanha viria a soda e do Levante, ou Síria, materiais dos 

quais se poderia obter um material alcalino que se aproximasse muito do que vai 

ser denominado ‘potassa’.  

Em seguida, descreve longamente uma técnica para extração do ‘sal’, 

que podemos supor: ele teria tomado conhecimento ao observar o trabalho dos 

artesãos vidreiros e que talvez tenha repetido; ou teria compilado de outros 

textos, como ele mesmo menciona no prefácio.  

Assim, para a extração do ‘sal’ dos materiais acima citados, o melhor 

seria poder contar com uma “caldeira de cobre murada com seus forninhos como 

aqueles dos tintureiros”.  Dependendo da quantidade que se pretendia preparar 

                                            
192 Ibid., p. 1.  
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de sal, seria necessária a utilização de fornos com caldeiras maiores ou menores: 

193. 

 

“... essas caldeiras de cobre se enchem de água comum, 

limpa e clara, põe-se no fogo com a madeira seca, que não 

solte fumaça, e quando a água ferver bem, joga-se sobre ela 

o polverino peneirado, como acima foi descrito, certa 

quantidade e proporção, segundo a quantidade da água. E 

se deixa no fogo a ferver, misturando sempre com uma pá 

de madeira [atingindo] o fundo. Assim o polverino se 

incorpora à água e dali atrai todo o seu sal, continuando a 

ferver até que seja diminuído um terço da água. Outra vez 

se enchem as caldeiras de cobre com nova água, e ferve-se 

até que fique a metade e então se obtém uma lixívia 

impregnada de sal”194. 

 

Fica claro que Neri pretendia, com esses procedimentos, separar das 

cinzas os ‘sais’ fazendo incorporar à água o máximo de ‘sal’ e ele assegura ainda, 

que dessa forma, pode-se obter um ‘sal’ mais branco. 

Para complementar o que promete já no título desse seu primeiro 

capítulo, ou seja, de que haveria um “modo secreto” de se obter ‘sais’ mais 

brancos e em maior quantidade, Neri acrescenta: 

 

“... coloca-se nas caldeiras, quando da fervura [do polverino 

com água...] dez libras por caldeira de borra de tonel de 

vinho tinto, chamada de ‘tártaro’, primeiramente queimado 

sozinho [até chegar] na cor negra e se deixa dissolver bem 

em água quente (...) isso [a adição] do tártaro é o modo 
                                            
193 Ibid., pp 1-2 
194 Ibid., p. 2.  
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secreto com o qual se obtém mais sal e se faz o cristallo 

mais branco e vistoso (...)”195. 

 

Neri continua sua descrição, mencionando as várias etapas do processo 

que tem por base sempre a lixiviação anteriormente descrita. Agora, entretanto, 

além de especificar quantidades de vezes e de dias em que a lixiviação é 

feita196, o autor também detalha: 

 

 “... este é o modo de dissolver, filtrar e evaporar esse sal de 

tártaro retirado por quatro vezes, que então conferirá um sal 

branquíssimo, mais que a neve e purificado da sua maior 

parte de resíduos”197.  

 

O autor também menciona as gradações de calor que deveriam ser 

observadas, 

 

“... Quando a água é diminuída de dois terços e a lixívia está 

bem impregnada de sal, se diminui o fogo das caldeiras e se 

terão ordenados muitos vasos grandes de barro que 

estiveram cheios de água comum por seis dias, e assim 

embebidos, não tem lixívia e sal”198. 

 

Nos vasos, dessa forma preparados, se coloca, com uma concha grande 

de cobre, tanto a lixívia impregnada de sal, quanto as cinzas das caldeiras, 

deixando a mistura em repouso por dois dias. Assim, a cinza impregnada de sal 

                                            
195 Ibid., p. 2. 
196 Ibid., p.14. 
197 Ibid., p.14. 
198 Ibid., p. 1. 
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deposita-se no fundo e a lixívia, que se tornou mais clara, é novamente 

transferida para outro vaso. Isso tudo se faz com muito cuidado para não deixar 

as cinzas do fundo se levantarem e turvarem a lixívia. O processo é repetido três 

vezes e no final obtém-se uma lixívia claríssima, sem resquícios de terrosidade. 

Dessa forma,  pode-se obter um “sal finíssimo e perfeito”. O processo é repetido 

diversas vezes até se obter uma boa quantidade de lixívia199. Em continuação, é 

necessário “... concentrar as ditas lixívias e retirar o seu sal...”, o que seria feito da 

seguinte forma: 

 

“(...) lavam-se bem os tachos de cobre com água limpa e os 

enchem com a sobredita lixívia refinada e clareada (...), 

deixando-a ferver longamente (...) até que fique espessa, o 

que quer dizer que o sal começa a se soltar, coisa que pode 

seguir ao fim de vinte e quatro horas aproximadamente, 

sendo  que na superfície da caldeira se começa a ver o sal 

branco que parece uma teia, ou tela branca”200. 

 

Como vemos, a obtenção do ‘sal’ mais branco e em maior quantidade (de 

300 libras de cinzas do Levante poderiam ser obtidas de 80 a 90 libras de ‘sal’), 

segundo seu “modo secreto”, envolvia a adição do tártaro do vinho, consecutivas 

lixiviações, acompanhadas das sucessivas decantações. Neri menciona ter 

perdido diversas caldeiras, que se quebraram com o acúmulo de sal aderido ao 

fundo e por não ter mantido o fogo necessário baixo e lento. Mais uma vez temos 

indícios de sua atuação junto aos fornos de fabricação do vidro, controlando as 

várias etapas. 

                                            
199 Ibid., p. 1 . 
200 Ibid., pp. 3-4. Observa-se que A. Neri, utiliza-se de etapas de procedimentos químicos como lixiviação, 
decantação os quais hoje chamaríamos de processos de separação de mistura.   
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Justamente por pretender descrever todas as etapas de fabricação do 

vidro, começando pelas matérias fundamentais, Neri ainda relata como deixar o 

‘sal’ pronto para ser utilizado: 

“(...) Como o sal está bastante seco, se quebra 

grosseiramente. Então se põe no forno para secar em calor 

lentíssimo e com um instrumento de ferro dito ‘riauolo’201 dos 

artesãos da fornalha de vidro,(...), lembrando sempre que o 

forno não deve estar quente demais, mas sim temperado. 

Na hora que se extrai do forno, tritura-se muito bem em pilão 

de pedra e se passa na peneirinha para que os maiores 

grãos que sobram não passem do tamanho do grão de trigo. 

Deixa-se a maior parte desse sal assim triturado, peneirado 

e seco em lugar livre de pó para o uso”202. 

  

Depois de dedicar o primeiro capítulo às maneiras de se obter o ‘sal’, o 

seguinte foi destinado ao “Modo de fazer a frita de cristallo, também chamado 

cozido”. Antes, porém, ele precisou falar do outro material fundamental para o 

preparo do vidro: a areia ou o tarso203 (que seria, segundo Neri, “uma espécie de 

mármore duro e branquíssimo”), ou ainda pedregulho, como se utiliza em Murano.  

Como é do seu estilo, enumera os locais onde se poderiam encontrar 

esses materiais. O tarso era encontrado na Toscana, aos pés de Pisa, em 

Seraveza, em Massa Carrara e também no rio Arno, acima e abaixo de Florença. 

Adverte, ainda, que pode ser encontrado em outros lugares; porém, deve-se 

                                            
201 O ‘riauolo’ seria uma espécie de ancinho, usado para mexer os materiais nas fornalhas. Nuovo 
dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri,  tomo X, Veneza, Guiseppe Antonelli, 1835, p. 459. 
202 A. Neri, op.cit., pp.3-4. A. Neri, novamente, faz menção aos fornos sem descrevê-los como “instrumento”. 
Todavia, chama atenção para a quantidade de calor e frio que deve ser dispensado à cada etapa da 
manufatura.    
203 Ibid.,  p. 4,  este termo não tem tradução direta ao português.   
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escolher aquele tarso que seja branquíssimo, sem veias pretas ou amareladas, 

rejeitando os que tenham aparência enferrujada204. 

Havia, entretanto, um ensaio que dizia, com grande precisão, se a pedra 

era boa para a fabricação do vidro “cristallo” ou não, bastando riscar a pedra com 

um instrumento de aço. Segundo suas palavras “... toda pedra que (...) faz 

fagulha, se fará vitrificar para fazer o vidro e, toda pedra que não faz fagulha, não 

se vitrifica nunca”205. 

Ao mencionar a importância do conhecimento em relação a essa arte, 

lembra mais uma vez que, ao triturar o tarso, deve-se fazê-lo em pilão de pedra e 

nunca de ferro, cobre, bronze ou qualquer outro metal, pelas mesmas razões 

antes mencionadas para o caso do ‘sal’, ou seja, a trituração impregnaria o tarso 

de metais que depois dariam cor ao vidro. Neri lembra, mais uma vez, que esse 

material deve ser peneirado. 

Chegamos, finalmente, ao momento em que Neri vai descrever como 

preparar a frita, utilizando um forno especial denominado calcara206, de cuja 

manipulação adequada dependia todo o trabalho do vidreiro. Justamente por isso, 

Neri detalha minuciosamente os novos procedimentos que dependem desses 

fornos: 

 

“(...) Pega-se então, por exemplo, duzentas libras de tarso 

peneirado fino como acima, do sal de polverino triturado e 

peneirado como acima, se pega por volta de cento e trinta 

libras, mistura-se e une-se bem tudo. E assim bem unido 

coloca-se na calcara que antes deve ser bem aquecida, 
                                            
204 Ibid., pp. 3-4. 
205 Ibid.,  p. 4. 
206 Calcara forno onde se calcina as matérias para fazer o vidro. Cf. P. Petròcchi, op.cit., p. 137. A calcara 
pode ser considerada a parte da fornalha  à qual Neri se refere a ‘ fogo mais forte’.  
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porque se colocar na calcara fria, a frita não se fará : em 

princípio aquece-se em forno temperado por uma hora 

sempre [mexendo] a frita com o riauolo até que se incorpore 

e se calcine bem e depois aumenta-se o fogo sempre, 

misturando bem a frita com a paleta, isso é muito importante 

e esse modo de fazer continua por mais cinco horas, 

mantendo sempre o fogo forte (...)”207. 

 

Todavia, Neri não descreve esse forno, porém sua vontade era tanta no 

sentido de desvendar os detalhes de cada passo percorrido, que ele sempre 

anota sua presente prática especificando outros instrumentos requeridos na 

preparação da frita: 

 

“(...) Ao término de cinco horas eu fazia retirar a frita da 

calcara a qual, no dito tempo, teve o fogo à razão exata e 

tendo sido bem agitada com o riauolo como acima foi dito. 

Assim que feita, deixa-se a frita em lugar seco,(...) e deve-se 

ter bastante cuidado ao se querer um belo “cristallo”. A frita 

quando é feita com os cuidados acima dito, sai branca e 

cândida como a neve do céu”208. 

 

Neri se mostra, também, entendido no manuseio dos materiais, assim 

como nas transformações por eles sofridas. Ele adverte para a tendência dos 

‘sais’ se dissolverem em água quando diz: 

 

“(...) Esta frita de cristallo (...) tem que ficar em um lugar 

seco onde não haja ponto de umidade, porque nos terrenos 

e lugares úmidos a frita de cristallo sofreria muito, porque o 
                                            
207 A. Neri, op.cit.,  p. 4.  
208 Ibid.,  p. 5. 
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seu sal se dissolveria e ficaria na água e restaria o tarso 

somente, o qual, por si só, não se vitrificaria (...)”209. 

 

Vemos, assim, que cada uma das observações de Neri parecem aliar 

conhecimentos relacionados tanto à prática da arte vidreira como também à 

manipulação da matéria que envolvia a lida com os ‘sais’ que davam o ponto de 

partida à frita.  

Não satisfeito com o até agora descrito, afirma que vai apresentar outro 

procedimento que teria sido por ele inventado. Trata-se, mais uma vez, de um 

modo de se extrair o ‘sal’ do polverino. O interessante, nesse caso, é a menção à 

fabricação de um “cristallo muito bonito e claro como o cristallo da montanha”210, 

sendo  o sal reconhecido da seguinte forma: 

 

“... Pega-se o polverino do Levante, bem fino e coloca-se em 

urinóis grandes de vidros, com fundo selado de cinza ou 

areia, coloca-se em fogo lento, tendo enchido [os urinóis] 

com água comum. Deixa-se em fogo moderado por mais 

horas na fornalha, deixa-se pelo tempo de evaporar a 

metade da água. Assim que o forno esfriar, decante 

lentamente a água em tigelas de barro vidradas, 

recolocando nova água sobre onde está o polverino e se 

ferve como acima. Isso se refaz até que a água tenha 

retirado todo o ‘sal’, o que se reconhece quando o gosto da 

água não for mais salgado e que ao olho não se veja mais 

cor, e que se tenha desta água a quantidade que se queira, 

e filtra-se essa água descolorada, deixa-se repousar em 

tigelinhas vidradas por 4 ou 6 dias a fim de que deixe uma 

                                            
209 Ibid ., p. 5.  
210 Ibid., p. 6. 
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grande parte de sua terrosidade. Depois, filtra-se novamente 

e, assim, será purificada e separada da terrosidade” 211. 

 

O procedimento é repetido colocando a água obtida em outros urinóis e 

depois separada em outras tigelinhas e assim sucessivamente. O autor garante 

que, dessa forma, se obtém um ‘sal’ completamente limpo de toda terrosidade o 

que permitiria obter um cristallo  “de beleza, brancura e esplendor”, ultrapassando  

o cristal da montanha e mesmo aquele que vem do Oriente. Certamente o cristallo 

obtido com o ‘sal’ assim preparado seria mais claro, pois o cuidado anteriormente 

descrito de deixar os vasos de barro cheios de água por seis dias, não deveria 

garantir a ausência de materiais colorantes. Assim, o ‘sal’ obtido poderia estar 

impregnado de algum tipo de resíduo que contaminaria o cristallo. Neri adverte 

porém ,  que esse modo é muito trabalhoso e dá pequena quantidade de ‘sal’212.  

No entanto, ao considerarmos que está utilizando urinóis (ainda que 

sejam grandes) de vidro em vez dos vasos de barro, essa observação quase que 

não é necessária. O mais interessante é que tipo de vasilha utilizada parece 

indicar que este seria, de fato, um trabalho realizado “em pequeno” e, 

provavelmente, por ele mesmo, diferente dos demais procedimentos. 

A. Neri ainda descreve que poderia retirar “da cal que servia para fazer os 

muros” um ‘sal’ que purificado seria adicionado ao sal do polverino na quantidade 

por ele indicada, ou seja: “... Para cada cem libras de sal do polverino purificado e 

bem feito, colocam-se duas libras de sal da cal também purificada”213. Seguindo 

esta receita, Neri nos diz que se obteria um “cristallo belíssimo”, sugerindo seguir 

uma receita anterior em que se utiliza para obter também um cristallo, o tarso. 
                                            
211 Ibid., p. 6.  
212 Ibid., pp. 6-7. 
213 Ibid., p. 9. 
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Como vimos, este seria um tipo de mármore duro e, assim, podemos concluir que 

a cal da presente receita estaria suprindo algo presente no tarso.  

Apresentamos até aqui procedimentos básicos descritos por Neri, 

primeiramente para obter os ‘sais’, os materiais que seriam a eles misturados, 

para aumentar sua força (como o tártaro) ou, ainda, para preparar a frita. Neste 

último caso estão a areia, o tarso e a terra silícia (a rena). Como pudemos 

observar, os procedimentos básicos são sempre as consecutivas lixiviações 

seguidas de decantações e evaporações. 

Nos capítulos subseqüentes parece que ele está repetindo os 

procedimentos, só que agora eles são acompanhados da palavra ‘purificar’ e que, 

para o período que estamos analisando, podemos observar que é um cuidado a 

mais. Dessa forma, não podemos dizer que o autor é repetitivo pois, na verdade, 

o que ele está tentando fazer é aprimorar aquilo que já tinha feito. 

Apresentamos também os aparatos por ele citados como: fornos, 

peneiras de tramas fechadas, pilões de pedra, pás de ferro para mexer a frita e 

ainda as vasilhas (caldeiras de cobre, vasos de barros, tigelinhas vitrificadas e 

urinóis). Uma vez que está preocupado em dar a conhecer todas as etapas da 

fabricação do vidro, Neri não deixa de falar das gradações de calor a que esses 

recipientes e seus conteúdos eram submetidos a cada etapa. 

Partindo da premissa de que um “cristallo perfeito” depende, em grande 

parte, da qualidade dos ‘sais’, ele está buscando sempre conseguir um ‘sal’ mais 

branco que seria obtido, conforme vemos em diferentes partes de seu texto, 

através do refino e da purificação dos materiais. 

Como mencionado no segundo capítulo, quando abordamos 

separadamente os livros de Neri, nos reportamos a outros materiais, como o  
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tártaro,  que melhora a qualidade do vidro e o  manganêse, que prepara o vidro 

para ser colorido, tirando as suas impurezas e elimina o seu  azulado e o 

esverdeado, seguido dos diversos procedimentos e ainda dos metais, estes 

também acompanhados de tratamentos específicos para que pudessem colorir o 

vidro. 

Agora, devemos dedicar uma atenção especial às plantas, à sua 

incineração e tratamento, acompanhadas de procedimentos químicos e posterior 

transformação para se conseguir a extração dos sais.  

Neri reserva, a partir do capítulo V do seu primeiro livro,  o trato da 

‘felce’,214 e no capítulo seguinte, ainda desse livro, faz referência a ‘cavole’ 

(couve),  cascas, caules e ainda, favas secas durante o verão, com as quais se 

podia preparar as cinzas para a obtenção do ‘sal’.   

Ao tratar diretamente do reino vegetal, agora Neri faz referência ao modo  

de fazer o sal da erva dita “ felce” . 

“... Em Pisa eu fiz [uma] experiência com a cinza da erva 

chamada felce que nasce abundantemente na Toscana, 

essa erva deve ser cortada da terra quando está verde, no 

final do mês de maio até a metade do mês de junho, na lua 

crescente, quase perto da sua oposição ao sol, porque 

nesse momento a dita erva está perfeita e de modo que dá 

mais sal e mais branco, o que não se conseguiria se fosse 

colhida em outros tempos”215. 

 

Como temos analisado, o autor sempre se preocupa em nos situar 

geograficamente; acima, ele não somente nos aponta Pisa, onde está sendo 

realizada sua experiência, como também nos situa na região da Península 
                                            
214 Ibid., p. 7. Vide G.  Boerio, op.cit., [s/n]. 
215 A. Neri,  op.cit., p. 7. 
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Italiana, mencionando a Toscana, que está localizada na região central e adverte 

para a estação do ano, indicando o período da maturidade dessa planta, 

alertando como requisitos para obtenção de um sal mais branco. 

Aliando não só a qualidade, mas também a quantidade de sal proveniente 

das cinzas dessa planta, argumenta o imprescindível conhecimento relacionado 

ao trato que deveria ser dispensado a esse tipo de vegetação: 

 

“(...) Porque quando se deixa secar sobre o chão rende 

pouco sal e ainda ruim. Essa erva cortada da terra como 

acima descrito e amontoada em feixe, no momento em que 

se queima muito bem, ela se transforma em cinza. Com 

essa cinza seguindo as mesmas providências, operações e 

cuidados ditos acima, no sal de polverino do Levante, retira-

se um sal purificado e bom (...)216.  

 

Com essa cinza, ele fez uma frita seguindo os cuidados anteriormente 

mencionados e garante que se retira um sal purificado e bom “que não é um vidro 

comum e sim o cristallo”. Declara ter utilizado o tarso bem refinado, levado ao 

cozimento e fala da delicadeza do cristal, que seria de uma melhor liga, a ponto 

de  obtê-la em forma de fios finos.  

Quanto à cinza da felce, ele recomenda seguir o mesmo modo e os 

cuidados que teve quanto aos do sal do polverino do Levante, e recomenda 

utilizar-se do tarso para fazer uma “maravilhosa” frita, portanto um cristal de “toda 

beleza”. Outros vegetais de uso sugerido são as frutas crespas e espinhosas 

como amoras, recomendando, ainda, as favas do feijão e dos juncos e cânulas 

que nascem nos pântanos. 
                                            
216 Ibid.,  pp. 7-9.  
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Considerando que o problema nesse período era, como vimos, a 

obtenção de ‘sais’, nosso autor recomenda mais ensaios com as plantas e 

posteriormente os cuidados na sua obtenção e tratamento para conseguir a 

melhor matéria-prima. 

Como nos propusemos no início deste capítulo, vamos agora analisar The 

Art of Glass217, notadamente quanto às “Observações” de Merret sobre a obra de 

A. Neri. 

Provavelmente C. Merrett, conhecedor da química devido à sua formação, 

ao mesmo tempo em que traduziu a obra de A. Neri, também a analisou 

percebendo a importância daqueles escritos. Porém, da mesma forma que 

enaltece, ele também a critica. Percebemos entretanto que a sua posição crítica 

não é quanto à obra, mas sim, ao autor. Merrett refere-se a Neri logo no início da 

sua tradução da seguinte forma: 

 

“Caro leitor, devo adverti-lo sobre algumas coisas com 

relação à tradução do livro (...) considerando que o autor 

tinha repetido tantas vezes a mesma coisa, por conselho de 

algumas pessoas cuidadosas (...) dei um relato geral dessas 

repetições (...) mostrei a vocês, onde repetiu as mesmas 

coisas, e até com as mesmas palavras, de modo que não 

omiti nenhum material do autor”218. 
 

Para evitar as repetições, Merrett enumera, logo no início da sua 

tradução, uma série de procedimentos que deveriam ser observados e/ou 

seguidos pelos artesãos vidreiros: 

                                            
217 C. Merret, The Art of Glass, 1662.   
218 Ibid., p. [ s/n] .  
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“1)Todos os fogos devem ser feitos com madeira seca e 

dura; 2)Quando o vidro é colorido, antes de trabalhar neles, 

misture bem as cores (que, de outra forma, afundam para o 

fundo do pote) com o metal através do qual o vidro pode ser 

colorido. Isto deve ser observado todo o tempo em que você 

trabalhar com o vidro dentro de quaisquer vasilhames; 3)O 

sinal de que o latão ou o metal estão bem calcinados é que 

sendo colocados dentro do metal 219 [ massa vítrea ], fazem-

no inchar e subir de repente, se eles foram calcinados 

demais ou muito pouco, não aparecem esses sinais e o vidro 

pode ficar preto e feio; 4)O magnese consome o verde 

natural do vidro; 5)Cobre, latão,chumbo,ferro e todas as 

suas composições, como também o magnese, devem ser 

colocados dentro do massa vítrea, um pouquinho por vez, e 

à distância conveniente, e o pote deve ser grande, e não 

cheio demais, porque todos incham e sobem muito, e podem 

escorrer para dentro do fogo e se perderem”220. 

 

Ao mesmo tempo “justifica” que não omitiu nada e diz: “(...) essas 

repetições me causaram náuseas e acredito que causariam também a você, e, 

portanto, passei por cima delas” 221.  

Quando Merrett traduziu a obra de A. Neri, parece ter ignorado que já 

havia passado meio século e que a linguagem no seu tempo já era outra; assim, 

como era outra a forma de escrever um livro.  De qualquer forma, o dedicar-se a 

traduzir o texto, denota apreço por ele. E, de fato, parecia fazer falta um texto 

como o de Neri, pois como o próprio Merrett dá a entender, até o momento, essa 

                                            
219 Percebe-se que Merrett e outros autores chamam a massa vítrea de metal. Pode-se pensar que é por conta 
de ambos exigirem  “ fogo forte”  para seu derretimento.  
220 C. Merret, The Art of Glass, op.cit., [ s/n].     
221 Ibid., p. [ s/n].     
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prática era pouco conhecida na Inglaterra, ao menos dos homens de ciência que 

estavam criando a Royal Society : 

 

“... Então observe que, havendo muitas palavras peculiares 

a essa arte, fui compelido a recorrer aos trabalhadores, para 

tais coisas imateriais usadas ou conhecidas aqui, para usá-

las com propriedade, de modo como tais trabalhadores as 

usaram quando vieram de Murano e de outras partes da 

Itália, e outras coisas eu que ainda investiguei”222. 

  

Vamos agora abordar “Observations on the first book”223, que trata 

exatamente da obtenção dos ‘sais.’  Ele vai diretamente ao ponto que era o 

problema no início do século e, como sempre, muito enfático, inicia os seus 

escritos sobre os sais da seguinte forma: 

 

“Tendo agora despachado o que foi necessário como 

premissa vamos ao próprio texto. Polverino e rocchetta são 

a mesma coisa e não são nada mais do que cinzas extraídas 

da mesma planta, mas diferente na qualidade [...] o nome da 

última [Rocchetta] é totalmente desconhecido  e na própria 

Murano não tem diferença. O nome polverino ainda é 

mantido, e é dado a todas as cinzas que vem do Levante224 

para se fazer o vidro. A razão de seus nomes diferentes 

parece ser então  que o polverino vinha em pó fino, e a outra 

em pedaços duros ou pedras, portanto chamadas de 

rocchetta. E, de fato, os trabalhadores observam que os 

pedaços mais duros e maiores produzem um sal mais forte e 

                                            
222 C. Merrett, op.cit., “ To the ingenuous reader” in The Art of Glass , 1662, p. [s/n] 
223 Ibid., pp. 250-308. 
224 A Síria é parte do Levante. Levante abrange os paises que ficam na costa oriental do mediterrâneo. 
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mais branco do que aquele obtido de pedaços pequenos ou 

pó. E se isso provier dos diferentes tipos dessa espécie de 

planta, ou da estação do seu crescimento, colheita e 

queima, ou ainda  de alguma sofisticação de outros sais 

misturados com ele , ou então da água salgada do mar ou 

de outra umidade que muito as prejudicam, eu não 

determino”225. 

 

Ao analisarmos os escritos de A. Neri, percebemos que no início do 

século XVII, a dificuldade de reconhecer a diversidade das plantas que davam 

uma quantidade maior ou menor de ‘sais’ ainda estava em questão. A 

necessidade de acompanhar as transformações da natureza e o trabalho dos 

lavradores também eram recomendados; e a manipulação com essa matéria, a 

fim de conseguir um sal de melhor qualidade, também era um problema que 

dependia muito das habilidades dos mestres  artesãos nessa arte. Por outro lado, 

poderíamos concordar com que os primeiros capítulos da obra de A. Neri, são 

confusos e repetitivos mas, pensamos que A. Neri também tinha o polverino e a 

rocchetta como ‘sais’ que recebiam tratamentos diferentes e provenientes de 

plantas vindas do Levante. Ao compará-los com a soda da Espanha ele sempre 

desqualifica esta última, dizendo que dela retiramos mais sal, mas que este não é 

tão bom como aquele que vem do Levante. 

Merrett afirma que: 

 

“(...) Mas é certo que, para fazer mais forte o sal que se 

tornará pedaços duros e pedregosos, eles fazem uma borra 

de suas primeiras cinzas queimadas e, em seguida, água 

                                            
225 C. Merrett, op.cit., p. 250.   
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[rega] as ervas que serão queimadas a seguir e então rega 

as ervas com novas borras a cada nova queimada, e isso 

fará potassa mais forte para fazer sabão e tinturas. Tal 

maneira se foi usada para fazer Rochetta e é agora omitida, 

não posso dizer”226. 

 

O que C. Merrett está dizendo no trecho citado também se refere ao 

tratamento dado às cinzas e, pelo que entendemos de Neri, a rochetta era 

formada por procedimentos acumulativos de cinzas e que passado o tempo, 

formava pedaços duros de cinzas que, evidentemente, guardavam mais ‘sais’. 

Seguindo as observações contidas nesse primeiro livro, denota-se que 

Merrett procurava entender o funcionamento e uso das plantas, enquanto A. Neri 

estava mais voltado ao tratamento com a matéria, enfatizando as transformações 

e mudanças dessa matéria por conta de sua vivência na prática da arte vidreira. 

Quando falava das qualidades de um ‘sal’ mais forte, mais branco, pedregoso ou 

duro, referia-se  às cinzas queimadas que formavam posteriormente uma borra  e,  

por processo acumulativo,  juntava-se mais sal, tornando a potassa mais forte. 

Esta, por sua vez, recebendo o tratamento de lixiviação, ganhava qualidade.  

C. Merrett comenta sobre uma espécie muito conhecida de planta que  o 

mesmo  achava ser carregada de ‘sal’: 

 

“(...) Uma certa erva, essa erva ele chama em sua epístola 

de ‘Kali’, e ela é assim chamada pela maioria dos autores, 

mas com algumas pequenas variações, Kalli e Kallu, por 

Alpinos [...]  por Gesner, Soda por Lobel, ‘Salicornia’ por 

                                            
226 Ibid., pp. 250-308. 
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Dondon, ‘Salsol’a por Dondon Gallice,[...] confiantemente 

asseguram que ela é ‘Anthyllis227 de Dioscorides’(...)”228. 

 

Esta planta não tinha, segundo Merrett, nome em inglês, apesar de ser 

abundante em muitas partes da Inglaterra. Assim, para que não ficasse sem 

nome:  

 

“...ela foi chamada de Salt-Wurt porque ela tem o gosto 

salgado, e também Glass Weed porque suas cinzas servem 

para fazer vidro. Parkison diz que ela é chamada pelos 

habitantes da costa marítima de grama de sapo e grama de 

caranguejo, talvez porque esses animais se alimentem dela, 

e é muito suculenta, com gosto salgado”229. 

 

C. Merrett diz existir mais de dez tipos de descrições de plantas com 

gosto salgado, mas ele conhece três das quais os egípcios fizeram seu polverino 

para o vidro e para o sabão230. Porém, ele diz ter consigo um quarto nome que 

retirou da descrição de um saco de polverino - Kali Spinosum - aquela que tem 

espinho e é assim chamada pelo herbalistas231. 

Portanto, temos aqui as observações desse autor-tradutor, segundo as 

quais, quando essas ervas fossem tratadas devidamente, sofreriam mudanças, o  

que, de certa forma, implicaria a qualidade do vidro.  A. Neri não se preocupou só 

com o tratamento, mas também, sempre  que possível, advertia que os melhores 

vidros provinham do polverino e da rocchetta e não da soda, e também da boa 

                                            
227 R. T. Gunther, The Greek Herbal of  Dioscorides.  Vide  Anthyllis de Dioscorides p.379. Cresce em  
lugares ensolarados  e arenosos  e que tem alguma coisa  de salgado ao paladar. 
228 C. Merrett, op.cit., 251-2. 
229 Ibid., p. 252.  
230 Ibid., p. 253, C. Merrett cita três tipos de kali. 
231 Ibid., 253 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Terceiro Capítulo 

104

preparação da frita, insistindo sempre que esta era o ponto de partida para 

obtenção de vidro de boa qualidade.   

O terceiro texto objeto de nossa análise  é de Haudicquer de Blancourt, 

com o seu tratado L’ Art de la Verrerie232, com duas edições. Como 

mencionamos, utilizamos nesta pesquisa, a edição de 1718, o que nos 

possibilitou uma análise das idéias sobre o ‘sal’ cerca de um século depois da 

publicação inicial de Neri. 

Enquanto A. Neri inicia seus escritos sobre os ‘sais’ logo no primeiro 

capítulo do seu primeiro livro, H. de Blancourt, por conta dos acréscimos iniciais, 

apresenta a extração dos ‘sais’ somente a partir do quarto capítulo do seu tratado. 

Nos três primeiros (capítulos), ele se dedica a descrever o trabalho do homem 

vidreiro, dá ênfase à religião e descreve os aparatos e instrumentos, incluindo os 

fornos imprescindíveis a essa manufatura. 

H. Blancourt complementou com dados relevantes, demonstrando, assim, 

ter certos conhecimentos sobre o ofício da manufatura do vidro e, de certa forma, 

um determinado conhecimento voltado à natureza. 

No seu quarto livro, o autor inicia tratando dos lugares de onde se tirava o 

petite poudre, a rochette e a soda que serviam para a fabricação do vidro e do 

cristal, além de suas diferenças: 

 

“(...) é preciso que expliquemos as matérias de onde tiramos 

o sal que serve para compor essa matéria, sendo que é o 

primeiro fundamento dessa arte e que, sem ele, não 

podemos fazer o vidro (...)”233.  

 
                                            
232 J. H. Blancourt, L’ Art de la Verrerie.   
233 Ibid., capítulo IV, pp. 50-56. 
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H. de Blancourt nos informa que na França era de uso comum atribuir o 

nome de “rochette” a todos os tipos de cinzas que eram fornecidos aos vidreiros. 

Verificamos assim que no início do século XVIII, a palavra rochette já tem outro 

significado, pois não importava se a cinza está na forma de pó ou em pedaços 

duros.  

Como ele tinha conhecimento das obras de Neri e também de Merrett, 

muitas vezes reproduz o que eles já haviam escrito, afirmando, por exemplo, que 

esse pó era retirado anteriormente da Síria, no Oriente, lugar onde parecia ser 

abundante. Era também encontrado na Alexandria, em Trípoli e na Espanha, 

onde não era menos abundante, mas de diferente em qualidade: 

 

“... A petite poudre e a rochette vêm da Syria, são cinzas de 

certas ervas que se acredita abundantes, chamadas Kali, o 

sal que se tira de uma e de outra é muito mais branco que 

aquele [retirado] da soda, por isso que se faz um cristal 

perfeito de seu sal que é sempre um azul um pouco celeste, 

cor da qual é tirada toda a beleza do pó oriental, no lugar 

daquele da soda, que é mais abundante (...) mas não tem a 

[mesma] brancura e beleza”234.  

 

Como H. Blancourt tinha conhecimento do trabalho dos vidreiros, pois ele 

descreve os privilégios dos gentilhomes, acrescenta que eles sabiam por 

experiência que esta última – rochette - era melhor que as cinzas “que eles 

chamam de petite poudre”, pois desses pedaços mais duros e grossos se extraía 

um sal muito mais branco e mais picante, com mais qualidade. 

                                            
234 Ibid.,  capítulo IV, pp.50-56. 
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Acredita-se  que isso poderia provir da diversidade da planta, do diferente 

lugar onde ela crescia, ou então da mistura sofisticada de um ‘sal’ heterogêneo de 

água salgada ou de qualquer outra umidade que pudesse estar ali se formando e 

até sendo prejudicial. Mas é importante observar que a única diferença está na 

preparação, como Blancourt também comenta: 

 

“É fato que para tirar um sal muito mais picante da rochette, 

é preciso tomar cuidado em sua preparação: aqueles que a 

fazem no Oriente começam a principio a fazer uma lixívia 

das cinzas já prontas, com a qual eles regam as ervas que 

eles devem queimar na seqüência, depois de tê-las feito 

secar. Assim, continuando a regar cada vez com novas 

lixívias, eles fazem cinzas muito picantes que endurecem em 

pedaços duros como pedregulhos, pela abundância do sal, 

como essas lixívias aparecem nas ervas e é o que faz que 

tiremos muito mais sal da rochette. A petite poudre, ao 

contrario, não tem nenhuma preparação, queimamos 

simplesmente as ervas sobre chapas de ferro, depois, 

estando frias, as pegamos e as colocamos num lugar para 

guardá-las, o que faz com que ela tenha menos sal que a 

rocchette”235. 

 

Percebe-se que existe uma mudança na linguagem, pois não só se traduz 

polverino por petite poudre, mas também, o que eles chamavam de “mistura 

prejudicial” agora é “heterogêneo”. Verificam-se assim, mudanças, mas a 

descrição da técnica ainda é a mesma, ou seja, lixiviações acompanhadas de 

decantações e evaporações. 

                                            
235  Ibid., p. 53.  
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Temos ainda nesse capítulo, o tratamento dado à soda que vinha do Egito 

e da Espanha, lembrada pela abundância de seu ‘sal’. Aqui H. de Blancourt se 

refere à mesma planta, porém especifica que era semeada nas margens do 

Mediterrâneo, e diz também que pode ser encontrada às margens dos lagos, o 

que para nossa análise faz diferença, pois plantas ao redor do mar carregam mais 

sal do que aquelas que ficam distantes, podendo até diferenciar no tipo dessa 

matéria-prima. 

Outra menção importante para nossa análise se refere às plantas vindas 

dos lugares onde a chuva é escassa como no Egito. Podemos notar que ainda há 

confusão a respeito dessa matéria-prima, tanto é que o autor ora fala de ácidos, e 

ora de sais, como detectamos ao final da citação abaixo: 

 

“... ela é tirada da mesma erva, que são tirados a petite 

poudre e a rochette do oriente, isto é, da mesma espécie de 

natureza, embora essa planta cresça muito e em vários 

lugares, é natural que ela provenha das águas e que 

floresça perto dos lagos. Ela, no entanto, é semeada sobre 

as margens do mediterrâneo na França, na Espanha e no 

Egito, onde, por causa do calor do país, ela vem em 

quantidade [maior]; mas ela tem mais acridez e sal no Egito 

onde nunca chove”236. 

 

Ainda sobre essa planta, há a informação de que ela floresce no inverno e 

deve ser cortada no verão, quando ela está bem forte. Temos ainda outra maneira 

de tratamento, para se obter as placas endurecidas: 

  

                                            
236 Ibid., p. 53. 
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“Depois que ela foi secada pelo ardor do sol, apanhamos, 

empilhamos e a queimamos sobre a placa de ferro, e a cinza 

caindo em uma fossa feita para esse propósito endurece em 

pedra ou em uma massa bem dura, de onde a tiramos para 

guardar em um lugar bem seco (...) a chamamos de soda e 

seu sal de alkali”237. 

 

Essa erva ou planta ainda é chamada de diversos nomes: 

 

Gesner a chamava de alkali; Dodonée de salicorne; Thalius 

de anihillodes; Merrett de kelp; Columna Antilis e também 

kali; esse último disse tê-la encontrado em Nápoles, 

descreveu-a e assegurou que ela era própria para o uso do 

vidro. Em Languedoc, onde ela se encontra à beira-mar, é 

chamada de flor de cristal; e na França é chamada de 

salsola. 

 

Esse texto  parece  semelhante ao de Merrett em algumas partes, mas 

nos seus escritos [ Merrett ] não aparece o nome kelp . No entanto, nos traz 

dados importantes a respeito de como Merrett acabou se referindo a essa planta, 

como  podemos observar nessa citação de Haudicquer  de Blancourt o nome de 

Merrett vem acompanhado do nome da planta kelp.  

Uma referência importante nos escritos de H. de Blancourt é citada acima, 

quando ele se refere a respeito do nome da planta que na época de C. Merrett, 

1662, não tinha nome, como ele [Merrett] mesmo mencionou em seus escritos. 

Vemos na citação acima, que passado praticamente meio século, H. de Blancourt 

faz referência a essa planta kelp acompanhada  de Merrett. . 

                                            
237 Ibid., p.54. 
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Daqui para frente, todos os procedimentos descritos por H. de Blancourt, 

são praticamente idênticos ao de A. Neri, tal como a utilização do tártaro, os 

procedimentos de lixiviação, evaporação e decantação. 

Seguindo a mesma ordem dos escritos de A. Neri, também ele [Blancourt] 

descreve a Fougere,238 como a planta felce constante nas obras anteriores. Diz 

ainda “... que na França ela era encontrada em abundância tanto nos bosques, 

quanto nos rochedos” 239 e orienta para o corte que, como pudemos observar são 

os mesmos citados anteriormente por Neri e Merrett. Da mesma forma, fala de 

outras plantas aproximando-se dos outros textos.  

Por fim, apresenta novos procedimentos em relação ao tratamento que 

deveria ser dado às outras plantas “mais velhas” quando queimadas, alertando 

sobre a maneira de não prejudicar o ‘sal’ que delas seria retirado após sua 

incineração. 

Pensamos que os três textos aqui discutidos registraram bem as 

mudanças que foram ocorrendo a respeito do conhecimento sobre as plantas, 

bem como dos processos que eram utilizados para a obtenção dos ‘sais’, matéria 

imprescindível na manufatura do vidro. 

Tanto a obra de A. Neri, quanto a de C. Merrett nos possibilitaram 

conhecer as ‘técnicas’ então vigentes da extração dessa matéria-prima, retirada 

do polverino, rocchetta e soda, denominação que se mantém sem muita variação 

na Itália, Inglaterra e França, regiões que estavam  envolvidas com a manufatura 

do vidro. 

                                            
238 Ibid., p. 75. 
239 Ibid., p. 77.  
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A obra de Blancourt também nos traz todas essas informações, sendo  

acrescida de dados que revelaram as dificuldades do homem vidreiro na lida com 

essa própria matéria-prima. 
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Considerando a trajetória da nossa pesquisa, mostrou-se o quanto a 

França e a Inglaterra absorveram da Itália sobre os conhecimentos da manufatura 

do vidro devido à rota dos documentos e também ao deslocamento de mestres e 

artesãos por essas regiões européias. 

A partir da seleção dos documentos e dados que faziam referência a 

Antonio Neri, C. Merrett e H. de Blancourt, procuramos compreender o trabalho 

de cada um deles em seus respectivos períodos. 

A partir do estudo do L’Arte Vetraria de Antonio Neri, publicados em 

1612, pudemos acompanhar outros documentos traduzidos, compilados e  

acrescidos que foram publicados durante o século  XVII e  início do XVIII.  

Pudemos ver que o interesse principal do florentino Antonio Neri foi centrado na 

extração dos ‘sais ‘, na manipulação e ensaios com essa matéria-prima, e que ele 

empenhou-se para publicar seu tratado no sentido de desvendar “para o mundo” 

tudo aquilo que ainda estava reservado para poucos na arte vidreira. Os 

conhecimentos de Neri sobre a arte vidreira foram obtidos provavelmente, na 

Antuérpia, quando lá morou por sete anos.  

A. Neri insiste na importância da obtenção dos ‘sais’, chamando atenção 

para a necessidade de destreza e do conhecimento dos artesãos, enfatizando a 

lida com as matérias-primas e o reconhecimento de algumas plantas em suas 

respectivas regiões.  

A tradução inglesa do L’ Arte Vetraria foi feita por C. Merrett  em 1662,  que  

mostrou ser conhecedor das ciências que envolviam essa arte. Merrett pode ter 
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sido incentivado por Robert Boyle nessa tradução, atendendo, também aos 

interesses do “Programa da História das Manufaturas”, criado nos primeiros anos 

de funcionamento da Royal Society, da qual ele também era membro.  Merrett, 

assim como Neri, reconhecia a importância do debate sobre os ‘sais’, tanto que 

fez acréscimos significativos ao trabalho de Neri. Esses acréscimos aparecem 

depois da tradução do texto de Neri, numa parte denominada “Observações sobre 

o primeiro livro”, concordando com Neri com respeito ao tratamento indicado para 

as plantas, obtenção das cinzas e extração dos sais e, também, no 

reconhecimento  e lida que deveria ser dispensado a  essas matérias primas. 

 Na Inglaterra, após a tradução de C. Merrett foi possível obter um vidro de 

melhor qualidade denominado de flint- glass,  utilizado em estudos da óptica, tão 

necessário nesse meado de século. 

No final do século XVII, tanto os escritos de Neri quanto os de Merrett 

ajudaram na edição do tratado L’ Art de la Verrerie, novo livro publicado na 

França, por H. de Blancourt, em primeira versão datada de 1697 e em uma 

segunda em 1718, com a qual  trabalhamos nossa pesquisa.  

Tratando-se da arte vidreira, uma das manufaturas mais cobiçadas naquele 

período foi a França, que, com o empenho de Jean Baptiste Colbert acolheu, 

primeiramente, essa manufatura  e a  estabeleceu  junto ao mercado europeu.  

Essa região da Europa foi a mais próspera na manufatura do vidro, 

entendendo que esse caminho se baseava, principalmente, na busca de artesãos 

da península italiana, perpetuando, assim, a “rota” de comércio entre Itália e 

França. 
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Percebemos que existia uma rede social entre os homens de poderes, 

ciência e artesãos com seus preciosos conhecimentos, tanto na Itália, quanto na 

Inglaterra e ainda mais na França.  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

116

 

 

 

 

 
ACEVES PASTRANA, P.  Org. Las Ciências Químicas y Biológicas a la luz de sus 

Fuentes Históricas. Cidade do Mexico, Universidad Autónoma Metropolitana, 

2004 (Col. Estúdios de História Social de las Ciências Químicas Y Biológicas, 

nº3) 

 

AGRICOLA, G.  De Re Metallica,  trad.  Inglesa. New York, Dover Publications,  

1950 

 

ALFONSO-GOLDFARB, A. M. Da Alquimia à Química: um estudo sobre a 

passagem do pensamento mágico-vitalista ao mecanicismo. 3ª ed. São Paulo, 

Landy, 2001 

 

_____.“Hermeneutas e Hermetistas: A Difícil Pesquisa em Documentos da 

Hermética Árabe Medieval”, in Celina A. Lértora Mendonza, org.  Congreso 

Internacional Europa-América – O Museos y Archivos para la Historia de la 

Ciência, 2004, Buenos Aires. Milenio y Memoria. Buenos Aires: FEPAI – 

Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, 2004 

 

_____. Livro do Tesouro de Alexandre: um estudo de hermética árabe na oficina 

da história da ciência. Trad. do original árabe de Safa Abou Gubran e da 

autora. Petrópolis, Vozes, 1999 

 

_____. A Magia das Máquinas. John Wilkins e a origem da mecânica moderna. 

São Paulo, Experimento, 1994 

 

_____. O que é História da Ciência. Editora Brasiliense. 1ª ed., 1994. (Col. 

Primeiros Passos) 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

117

_____. “A História da Química e a nova literatura de segredo”, in José Luis 

Goldfarb & Maria H. R. Beltran, orgs. Colóquio CESIMA Ano X. pp.1-16. São 

Paulo, 2004 

 

_____. “Uma suposta contradição na ciência inglesa do séc. XVII: divulgação x 

Sigilo”. Discurso 31 (2000): 347-63 

 

ALFONSO-GOLDFARB, A. M. & M. H. R. Beltran, orgs. Escrevendo a História da 

Ciência: tendências, propostas e discussões. São Paulo, EDUC/ Livraria da 

Física/FAPESP, 2004. 

 

 

_____. & M. H. R. Beltran.  Orgs. O Laboratório, a Oficina e o Ateliê: a arte de 

fazer o artificial. São Paulo, EDUC/FAPESP, 2002 

 

_____. & M. H. R. Beltran. Orgs. O Saber Fazer e seus muitos Saberes: 

experimentos, experiências e experimentações. São Paulo, EDUC/FAPESP, 

2006 

 

_____. & S. A. C. Jubran. “A complexa abordagem dos cenários de laboratórios 

na literatura alquímica”,  in A. M. Alfonso Goldfarb & M. H. R. Beltran, orgs. O 

laboratório, a oficina e o ateliê: a arte de fazer o artificial.  São Paulo, EDUC/ 

FAPESP, 2002  

 

_____. & M. H. R. Beltran. “La hermética dividida: reflejos del hermetismo árabe 

em los hijos de Hermes del Renacimiento”. Porto Sarmiento, Javier et alii. Los 

Hijos de Hermes.  Madri, Corona Borealis, 2001 

 

_____. & M. H. M. Ferraz. “As possíveis Origens da Química Moderna”. Química 

Nova, 16 (1993): 63-8 

 

ALLEN, D. E. Oxford Dictionary of National  Biography. Oxford Universty Press 

2004-7, http://www.oxforddnb.com/view/printable/18599 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

118

 

ALLEN, P. “Problems connected with them development of the telescope (1609-

1687)”. Isis, (1943, 96): 302-11 

 

ANDRIES, L.  Le Grand Livre des Secrets le Colportage em France aux 17 et 18 

Siècles. Paris, Imago, 1994 

 

ANTONELLI, G. Nuovo Dizionario Universale Tecnológico o di Arti Mestieri, tomo 

X, Veneza, 1835 

 

BACON, F. Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação 

da natureza. Nova Atlântida. Trad. e notas J. A. R. de Andrade. São Paulo: 

Abril Cultural, 1979 (col. Os Pensadores) 

 
BARNETT, M. K. “The Development of thermometry and the temperature 

concept”,  Osíris, 12 (1956) pp. 269-341. http:// www. Jstor.org/ Sun Nov/ 5/ 

2006 

 

BELTRAN, M. H. R. Imagens de Magia e de Ciência: entre o simbolismo e os 

diagramas da razão. São Paulo, EDUC/FAPESP, 2000 

 

_____. “Divulgação de conhecimentos sobre as artes e sobre as ciências: os 

manuais práticos”, in José Luiz Goldfarb & Maria H. R. Beltran orgs. Colóquio 

CESIMA Ano X, 2004   

 

BERETTA, M. “At The Source of Western Science: The organization of 

experimentalism at the Accademia del Cimento (1657-1667)”. Notes Rec. R. 

Soc.Lond. 54 (2), 131-51  

 

BERNAL, J. D.  Science in History. 3ª. ed., Cambridge, Massachusest: The MIT 

Press,1977 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

119

BIAGIOLI, M. Galileo, Courtier The Practice of Science in the Culture of 

Absolutism. Chicago & London, The Universit of Chicago Press, 1994 

 
BLAIR, J. & N. Ramsav.  English Medieval Industries:Craftsmen, Techniques, 

Products. London, Hambledon Press. 1991 

 

BLANCOURT, J. H. [Tradutor desconhecido] The Art of Glass, shewing how to 

make all sorts of glass, crystal  and enamel : likewise the making of 

pearls, precious stones, china and looking-glasses: to which is added, the 

method of painting on glass and enameling : also how to extract the colours 

from minerals, metals, erbs and flowers,   with an  appendix, containing exact 

instructions for making glass-eyes of all colours, Londres, Dan. 

Brown, MDCXCIX, http://www.gallica.bnf.fr. Documento constante no acervo 

CESIMA/PUC-SP  

 

BLANCOURT, J. H.  L’ Art de la Verrerie : où l’on apprend à faire le verre, le 

cristal, & l’email, la maniere de faire les perles, les pierres précieuses, la 

porcelaine, & les miroirs, la méthode de peindre sur le verre & curiositez, 

inconues jusqu’à present,  Paris, Chez Jean Jombert, MCCCXVII. in  

Bibliotheque  Nationale  de France. Documento constante no acervo 

CESIMA/PUC-SP   

 

BRAUDEL, F. A identidade da França. São Paulo, Editora Globo, 1986, 3 vols. 

 

_____. Civilização Material, Economia e Capitalismo Séculos XV-XVIII. São 

Paulo, Martins Fontes, 1997, 3 vols. 

 

_____. O modelo Italiano. Trad. F. de Mattos & S. Miceli São Paulo, Companhia 

das Letras, 1994 

 

 _____. Gramática das civilizações. São Paulo, Martins Fontes, 2004 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

120

BREWSTER, D.  “Additional Observations on the Optical Properties and Structure 

of Heated Glass and Unannealed Glass Drops”. Abstracts of the Papers 

Printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Vol. 2 

(1815–1830),  pp. 1-2 

 

BRODSLEY, L. et alii. “Prince Ruppert’s Drops”. In Notes Rec. R. Soc. Lond. 

Printed in  Great Britain, 41( 1986 ): 1- 26  

 

BRYM, C. Examen Du Ministere de M. Colbert. Paris, De imprimerie de D’Houry, 

Impr, Libr. de Monseigneur le Duc D’ Orleans, rue de la Vieille- Bouclerie, au 

saint - Esprit. M.DCC.LXXIV. Documento constante no acervo CESIMA/PUC-

SP  

 

BURKE, P. A Fabricação do Rei: A construção da imagem pública de Luis XIV. 

Trad. M. L. X. Borges. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1994 

 

BUTTERFIELD, H. As Origens da Ciência Moderna. Edições 70, Brasil, Ltda, Rio 

de Janeiro. 1ª ed, 1949 

 

BUTTERFIELD, M. A. H. The Whig Interpretation of History, New York, Charles 

Scribner ‘s  Sons, 1951  

 

CARDANO, G. Trad. R. Le Blanc. Les livres de Hierome Cardanvs Medicin 

Milannois, Paris, Chez Simon Caluarin, 1578. Documento constante no acervo 

CESIMA/PUC-SP 

 

CHARLESTON, R. J.  English Glass and the  used in England, c. 400-1900, 

George  Allen and  Unwin,  London, 1984  

 

CLAGETT, M. Critical Poblems in the History of Science, Madison, Wisconsin, 

1959 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

121

CLEMENT, P. Histoire de La Vie et  de L’ Administration de Colbert. Paris, Editeur 

du Journal des Economistes, de la collection des principaux Economistes, 

1846 

 

CLUCAS, S. “The Correspondence of a XVII – Century ‘Chimicall Gentleman’: Sir 

Cheney Culpeper and the Chemical interests of the Hartlib Circle”. Ambix, 46 

(1993): 147-70 

 

COHEN, I. B. Revolution in Science. Cambridge, University Press, 1985 

 

CRANE, D. Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communites. 

Chicago/ London, The University of Chicago Press. !972 

 

CROSLAND, M. The Emergence of Science in Western Europe. New York, 

Science History  Publications, 1976 

 

DEBUS, A. G. “The Significance of the history of early chemistry”, Cahiers D’. 

Histoire Mondiale, 9 (1965): 39-58 

 

_____. “The Significance of Chemical History”. Ambix, 32 (1985): 1-14 

 

_____. El Hombre Y La Naturaleza en el Renascimento. Mexico, Fondo de 

Cultura  Economica, 1996 

 

_____. “Gabriel Plattes and his Chemical Theory of the Formation of the Earth`s 

Crust”. Ambix, IX (1961): 162-165  

 

_____. “The Chemical Debates of the 17 th Century: The Embattled New Science 

of the Chemist”, in GOLDFARB. J. L. & M. H. M. Ferraz, orgs. V Seminário 

nacional de História da Ciência e da Tecnologia III Reunião da Rede de 

Intercâmbios para a história e epistemologia das ciências Químicas e 

biológicas. Anais . Ouro Preto, EDUSP/FAPESP, 1995  

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

122

_____. The French Paracelcians. Cambridge, Cambridge University Press,1991 

 

_____.Science and education in the seventh century. The Webster-Ward Debate. 

MacDonald: London and American Elsevier inc: New York. 1970 

 

DELAVAL, E.   “A Letter to the Right Honourable the Earl of Morton, Presidente of 

the Royal Society.” Containing Experiments and Observations on the 

Agreement betweem the Specific Gravities Other Proportions: By Edward 

Delaval, F.R.S.M.A; and Fellow of Pembroke Hall, Cambrigde In the , 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London (1683-1775), vol. 55 

(1765): 10-38; http://www.jstor.org/stable/105438; 11/06/2008 

 

DESMOND, R. “Salts & Alkalis in the 19th Century. A Comparison between 

Advances in France. England & Germany”. Isis,  42 ( 4, Dec. 1951 ): 287-96 

 

DILLON, M. A. E. Glass. London, General Editor: Cyril Davenport,1907  

 

DOBBS, B. J. T. The Foundations of Newton’s Alchemy: or The Hunting of the 

Greene Lyon. Cambridge/Londres/Nova Iorque/N.Rochelle/Melbourne/ 

Syudney, Cambridge University Press,1998 

 

EAMON, W. Science and the Secrets of Nature. Princeton University Press. 

Princeton, New Jersey, 1994 

 

EPSTEIN, S, R. “Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in 

Preindustrial Europe”. The Journal of Economic History,  58 ( 3, Sep., 1998 ): 

684-713 

 

FERGUSON, J. Bibliotheca Chemica; A Bibliography of books on 

alchempharmaceutics; vol 1, ed., facsimilar da edição original publicada em 

Glasgow, J. Maclehouse, 1906, Londres, Derek Verschoyle & Bibliographical 

Publications, 1954  

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

123

FERRAZ, M. H. M. As ciências em Portugal e no Brasil (1722-1822): o texto 

conflituoso da química. São Paulo, EDUC/FAPESP, 1997 

 

FERRAZ, M. H. M., “La Recepcióny Difusión De la Química “Francesa” En 

Portugal En Los Siglos XVIII y XIX”, in ACEVES PASTRANA, P. Org. Cidade 

do Mexico, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004 ( Col. Estudios de 

Historia Social de Las Ciencias Quimicas y Biológicas, nº 7)  

 

FIELD, J. V. & F. A. J. L. James, Renaissance and Revolution Humanists,   

scholars, craftsmen and natural philosophers in early modern Europe, 

Cambridge, University Press, 1997 

 

FISCHER, D. “Saint Quirin, ses verriers”, Mémoires de la Société d’ Archéologie 

Lorraine et du Musée Historique Lorrain, 3. serie, IV (1876)  

 

FRIOLLO DE PAULI. N. A. & M.  H. M. Ferraz. “Fornos da arte vidreira: o tratado 

de A. Neri e a tradução de C. Merrett”. 

http://sec.sbq.org.br/eventos/31rasbq/resumos/T0689-1.pdf 

 
FUGA, A. Techniques et Matériaux des Arts. Trad. de D. Féraut. Paris, Hazan, 

2005 

 

GABBA, L. Manual del Químico Industrial. Trad. Francisco Novellas. 2ª ed. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, MCMXLVII 

 

GERSTNER, P. A. “James Huntton’s Theory of the Earth and His Theory of 

Matter”. Isis,  59  ( 1, Spring, 1968 ): 26-31 

 

GILLISPIE, C. C. Org. Dictionary of Scientific Biography. New York, Charles 

Scribner’s son, 1981, 16 vols. 

 

GODFREY, E. S, The Development of  English Glassmaking 1560-1640. The 

University  of North Carolina Press, Chapel Hill, 1975  



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

124

 

GOLDFARB. J. L. & M. H. M. Ferraz, orgs. VII Seminário Nacional de História da 

Ciência e da Tecnologia e VII Reunião da Rede de Intercâmbios para a 

história e epistemologia das ciências Químicas e biológicas. Anais, São Paulo, 

EDUSP/FAPESP, 1999 

 

GOLDFARB, J. L. V. Ponte; A. M. Alfonso - Goldfarb & T. Genz, orgs. Diálogos 

com Mário Schenberg. São Paulo, Nova Estela, 1985 

  

GONÇALVES, A. D. As pedras preciosas. Rio de Janeiro, Gráfica Olímpica 

Editora, 1949 

 

GRASSBY, R. B. “Social status and Commercial Enterprise under Louis XIV” The 

Economic history Review, New Series, 13 (1, 1960 ): 19-38  

 

GUNTHER, R. T. The GreeK Herbal of Dioscorides, Hafner Publishing Co, New  

York, 1959  

 

 HAMBURGH, H. “Naldini’s Allegory of Dreams in Studiolo of  Francesco de’ 

Medici”. The  Sixteenth Century Journal,  XXVII (3, Fall, 1996): 679-704 

 

HAYNES, E.  B.  Glass Through the  Ages. Great Britain, Penguin Books, 1970 

 

HAZELRIGG, L. Claims of knowledge. Social Science and the Challenge of 

Relativism . v.2. Tallahasse: The Florida State Univ, 1989 

 

HENGLEIN, F. A. Compendio de Tecnologia Química. Trad. Prof. José Pascual 

Barcelona, Manuel Marin, Editor, 1943 

 

HERTZ, G. B. “La  taille en Normandie au Temps de Colbert”.  The English 

Historical Review, 29 (115, Jul., 1914):  578-580  

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

125

HILL, C. O Mundo de ponta-cabeça: idéias radicais durante a revolução inglesa 

de 1640. São Paulo, Companhia das Letras, 2001 

 

_____. The Century of revolution 1603-1714. New York, London, W.W. Norton & 

Company, 1961 

 

HOLTON, G. Thematic Origins of Scientific Thought: Kepler to Einstein. Ed. Rev.     

Cambridge/London: Harvard Univ. Press, 1988 

 

HOOKE, R. Micrographia: or Some Physiological Descriptions of Minute Bodies 

made by Magnifying Glasses with Observations and Inquiries Thereupon. 

Londres, 1665; microfilme digitalizado constante do acervo CESIMA/PUC-SP 

 

HULL, L. W. H. Historia Y Filosofia de La Ciência, Trad. Manuel Sacristán, 

Barcelona, Ediciones Ariel, 1970  

 

HUNTER, M. Establishing the New Science  the Experience of the  Early Royal 

Society. The Boydell Press/Woodbrige, 1989 

 

_____. Oxford Dictionary of National Biography. Oxford Universty Press, 2004-7, 

http://www.oxforddnb.com/templates/theme-print.jsp 

 

JACOB, M. C. The Politics of Western Science: 1640-1990. N. Jersey, Humanities 

Press, 1992  

 

JOHN, B. & N. RAMSAY. English Medieval Industries: Craftsmen, techiques, 

products. London,  Hambledon  Press, 1991 

 

JONES, R. F. Ancients and Moderns: A Study of the Rise of the Scientific 

Movement in seventeenth-Century England. New York , Dover, 1982 

 

KIRSOP,  W.  “The Legend of Bernard Palissy”. Ambix, IX (1961, nº. 3): 136-154 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

126

KOINM, A, J.  “Christopher Merret’s use of Experiment”. Notes Rec. R. Soc. Lond. 

54 (1, 2000): 23-32 

 

KOYRÉ, A. Estúdios de Historia del Pensamiento Científico. Trad.  E. P. Sedeño y 

Eduardo Bustos. México, Siglo Veintiuno Editores, 1978 

 

KREIMENDAHL, L. Filósofos do século XVII. Trad. B. Dischinger. Rio Grande do 

Sul, Unisinos, 2000 

 

KURKJIAN, C. R. & WILLIAM, R. P. “Perspectiva On The History Of Glass 

Composition”. J. Am .Ceram. Soc., 81 (4, 1998): 795-813 

 

LACORTE, C. G. Química Industrial Indústrias Orgânicas. Buenos Aires, Libreria 

Y Editorial “El Ateneo”, 1945 

 

L’ENCYCLOPÉDIE DIDEROT ET D’ALEMBERT, L’Art Du Verre, 1800. 

http://www.gallica.bnf.fr 

 

McEVEDY, C. Atlas da História Moderna (até 1815). 2ª ed. São Paulo, Verbo, 

1990 

 

McEvoy,  J. G. “Continuity and discontinuity in the Chemical Revolution”. Osiris, 

(série 2, 1988, 4): 195-213 

 

MENTASI, R. B. Antonio Neri:L’Art Vetraria-1612. Verona, Impresso Dalla 

Stamperia Valdonega. 1980.   Bibliotheca Di Archeologia de Storia Dell’Arte –

Piazza Venezia – Roma 

 

 

[MERRETT C.] The Art of Glass, wherein Are shown the wayes to make and 

colour glass, pastes, enamels, lakes, and other cuiosities. Writen in italian by 

Antonio Neri,  and  translated  into  English, with some observations on the 

Author. Whereunto is added  an account of the Glass Dropps, made by the 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

127

Royal Society, meeting at Grasham  College. London Printed by A.W. for 

octavian Pulleyn,at the Signo of the rose in Stº  Pauls, Church-Yard. 

MDCLXII. http://www.gallica.bnf.fr. Documento constante do acervo do 

Cesima/PUC-SP 

 

MERTON, R. K. The sociology of science: theoretical and empirical investigations. 

Chicago/London, The University of Chicago Press, 1973 

 

METZGER, H. “L’Evolution du règne métalique d’aprèss les alchimistes du XVII 

siécle”. Isis,  IV (12 april 1922): 466-82 

 

_____. Les Doctrines Chimiques en France  du début du XVII e lá fin du XVIII 

siécle.  Paris, Librairie Scientifique et Technique Albert Blanchard, 1923  

 

MULTHAUF.  R.  P. The Origins of Chemistry.  New York, F. Watts, 1967 

 

NANSOUTY, M. L´année Industrielle Revue dês Progrés Industriels et 

Scientifiques,  Deuxieme Année, 1888,  Paris,  Bernard Tignol Editeur, 1888 

 

NERI, A. L’ Art Vetraria. Distinta in libri sette Del R. P Antonio Neri, Fiorentino  Ne 

quali Si Scoprono, effetti maravigliosi, & insegnano Segreti bellissimi, Del vetro 

nel Fuoco & altare cose curiose. All’ Illust.mº Sig. IL Sign. Don Antonio Médici, 

In  Firenze. Nella stamperia de Giunti. MDCXII. Con Licenza de Superiori ; 

http://www.gallica.bnf.fr, Documento constante do acervo do Cesima/PUC- SP  

 

NICOT, J. Thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne  

Dictionnaires d’autrefois, French dictionaries ofr the 17th, 18th, 19th and 20th 

centuries ; http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/ projects/dicos/   

 

 

 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

128

OCHS,  K. H.  “The Royal Society of  London’s History of Trades  Programe: An 

Early  Episode in Applied Science”. Notes and Records of the Royal Society of 

Londres, Vol. 39, nº. 2. (Apr., 1985): 129-58 

 

PARTINGTON,  J. R.  A Short History  of Chemistry. Londres. Macmillan and Co., 

Limited  ST. Martin’s  Street, 1948   

 

PELTEENBURG, E. “Some Early  Developments of Vitreous Materials” World 

Archaeology,  Vol. 3, nº. 1,  Tecnological Innovations (jun., 1971): 6-12 

 

PORTO, P. A. Van Helmont e o conceito de Gás: Química e medicina no século 

XVII. São Paulo, EDUC/EDUSP, 1995 

 

_____. “O Contexto Médico na Montagem das Teorias sobre a Matéria de J. B. 

Van Helmont”. Tese de Doutorado. São Paulo, Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, 1998 

 

RATTANZI, P. M. Et alii. Science and Society, 1600-1900. Cambridge, Alden & 

Mowbray, 1972 

 

READ, J. Humour and Humanism in Chemistry. London, G. Bell and Sons Ltd. 

1947 

 

ROSSI, P. O nascimento da Ciência Moderna na Europa. Trad. A. Angonese. 

Bauru, São Paulo, Edusc, 2001 

 

_____. Naufrágio sem expectador: a idéia de progresso. São Paulo, Ed. UNESP, 

2000 

 

_____. Os Filósofos e as Máquinas 1400-1700. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1989 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

129

 SAUZAY, A. La verrerie depuis lês temps lês plus reculés jusqu’a nos jours, 3ª. 

ed., Paris, Hachette, 1876 

 

SCOVILLE, W. C. “Large–Scale Production in the French Plate-Glass Industry, 

1665-1789”.  The Journal of political Economy, 50 (5, oct., 1942), 669-698 

 

_____. “Labor and labor conditions in the French Glass industry, 1643-1789”. The 

Journal of political Economy, 15 (4 Dec., 1943): 275-294 

 

_____. “State policy and the French Glass Industry, 1640-1789”.  The Quarterly 

Journal of Economics,  56 (3, may, 1942): 430- 455 

 

______. “Technology and the French Glass Industry, 1640-1740”, The Journal of 

Economic History, 1 (2 nov. 1941), p. 155 

 

SHAPIN, S. “The House of Experiment in Seventeenth-Century England”.  Isis, 79 

(298, Sept., 1988): 373-04 

 

SMITH, H. P. & P. Findlen. Merchants & Marvels: commerce, science, and art in 

early modern Europe. New York, Routledge, 2002 

 

SPINA, S. Introdução à  Edótica. São Paulo, Editora Cultrix, 1977 

 

SPRAT, T. History Of The Royal  Society Of London For  the Improving Of Natural 

Knowledge.  London Printed By T. R,  for F. Martin at the Bell  Without Temple-

Bar, and F. Allestry at the Rose and Crown in Duck-Lane, Printers to the Royal 

Society, 1667. Documento constante no acervo  CESIMA/PUC-SP  

 

TURNER, G. “Allume Catina and the Aesthetics of Venetian Cristallo”. Journal of 

Design History, 12 (2, 1999): 111-122 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

130

TURNER, G. L’. E. “The Government and the English Optical Glass Industry, 

1650-1850“. Annals of Science, 57:4, 2000, 399-14. http://informaworl.com/ 

condition-of-acces.pdf 

 
TURRIERE, E. “Introduction a L´Histoire de L´Optique”. Isis, 7 (1925, 1): 77-104 

 

TWEEDALE, G. “Industrial Espionage and Technology Transfer: Britain and 

France in the Eighteenth Century”. Isis, 91 (3, sept., 2000): 591-592 

 

VALOIS, N. Los cinco Libros o La LLave Del Secreto de los Secretos. Trad. 

Castellana. S. Jubany.  Barcelona, Ediciones Indigo.S.A. 1996 

 

VIGREUX, H.  Le Soufflage du Verre, dans les Laboratoires Scientifiques et 

Industriels. Deuxième edition. Paris, Dunod Éditeus, Successeur de H. Dunod 

et  E. Pinat, 1920 

 

VULLIAMY, J. Vauxhall Glass, appeared in the Vauxhall Society´s Newçetter 

Septembe1981,http://www.vauxhallsociety.org.uk/glasshouses.html, 1/08/200 

 

WECKER, J. Secrets of Art & Nature being The Summe and Substance of Naturall 

Philosophy, Methodically Digested. Londres, Simon Miller Printed, 1660. 

Documento constante no acervo CESIMA/PUC-SP 

 

WILHELM, J. Paris no tempo do Rei Sol. Trad. C. R. Silveira & D. M. PEGORIN, 

3ª ed. São Paulo, Editora Schwarcz LTDA, 1998 

 

WILKINSON, R. S. “The Hartlib papers and Seventeenth-century chemistry”. 

Ambix, XV (1968, 1): 54–69 

 

_____. “The Hartlib papers and Seventeenth-century chemistry”. Ambix, XVII 

(1970, 2): 85-110 

 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Bibliografia 

131

WILLMOTT, H.  A History of English Glassmaking. Great Britain,Tempus 

Publishing Limited, 2005 

 

YOUNG,  F. R. Comenius in England. Oxford University Press, London: Humphrey 

Milford, 1932 

 

ZATERKA, L. A Filosofia experimental na Inglaterra do século XVII: Francis Bacon 

e Robert Boyle. São Paulo, Associação Editorial Humanitas, 2004 

 

ZIMAN, J.  M. A Força do Conhecimento. Editora Itatiaia Limitada, Belo Horizonte, 

1981 

 

ZINGARELLI, N. Vocabolario Della Língua Italiana. Dodicesima edizione, A cura 

de Miro Dogliotti e Luigi Rosiello, 1997 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 



 

Nivia Friollo – Tese de Doutorado – Anexos 

133
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VI .     “Lampejo” da Vidraria, por Giovan Maria Butteri 
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VIII. Um breve estudo sobre os fornos da arte vidreira entre os séculos 
XVII e XVIII 

 
 
A - Compartimento inferior do 
primeiro forno. 
B - Compartimento superior [do  
primeiro forno.] 
C - Massa vítrea. 
 
“[...] A primeira, fornalha de 
calcinar, “fornax calcaria”, é 
feito na maneira de um forno, 
dez pés de comprimento, sete 
de largura, no máximo, e dois 
pés de profundidade. Em um 
dos lados, eles tem um buraco 
(A)[...] a parte superior(B) se 
nivela com a superfície da 
fornalha de calcinar, separada 
[...] na boca, por tijolos Nessa  
abertura eles põe seu carvão 
marinho,[ nome antigo para 
“mineral coal”( carvão  mineral, 
que era principalmente 
encontrado lavado  na praia 
pelo mar] a chama passa para 

dentro de todas as partes da fornalha, e reverbera desde o teto sobre a frita, sobre cuja superfície 
toda a fumaça paira muito negra, e sai da boca do forno de calcinar. O artesão nunca mexe sua 
frita  antes da fumaça desaparecer.[...] O artesão [...] é o que pesa e faz a proporção do sal ou 
cinzas e areia e os trabalha com fogo forte[...] ” ( C. Merrett, The Art of Glass p.241.)  
 

Primeiro tipo da segunda 
fornalha: 
 
A - Arcos da segunda fornalha 
B - Boca do compartimento inferior  
C - Janelas do compartimento 
superior 
D - Potes bojudos 
 
A fornalha que fica atrás é a 
terceira fornalha: 
 
E - Boca da terceira fornalha  
F - Encaixe para os receptáculos 
G - Aberturas no compartimento 
superior 
H - Receptáculos alongados. 
 
Essa ilustração nos mostra o 
primeiro tipo da segunda fornalha 
acoplada a uma terceira. Dá-nos 
entender que são independentes 
na sua estrutura de alvenaria, mas 
muito próxima uma da outra para 

facilitar o trabalho dos artesãos durante o resfriamento. Apenas algumas pessoas tinham esse tipo 
de fornalha interligadas. Fornos ou buracos próximos a fornalha para recozimento [usado também] 
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para calcinar tártaro, ferro, etc. um de cada lado no nível com a boca. A esse também pertence o 
lugar do fogo, que tem dois pontos (F), um de cada lado da fornalha (E), pelo qual um servente, 
dia e noite, coloca carvão para manter esse fogo virgem [aceso]. Esses são feitos com tijolos. 
[quer dizer que os tijolos agüentam pouco calor, já que este não necessitava de muito calor]  pois 

são fornos de resfriamento.    
 
A - Compartimento inferior da outra segunda 
fornalha.  
B - Do meio 
C - O superior 
D - Sua abertura 
E - Abertura redonda 
F - Abertura retangular 
 
A segunda [fornalha], ou fornalha de trabalho, é 
aquela onde as vasilhas são colocadas, na qual 
ficam o lugar  do fogo e o buraco da cinzas. [...] 
cada mestre pode ter uma vasilha refinada para 
trabalhar, e uma outra com massa vítrea para 
refinar enquanto ele trabalha a vasilha que tem 
refinado. Essa [fornalha] tem repartições, a inferior 
(A) separa as vasilhas do fogo. No centro da qual 
há um buraco redondo feito com grelhas de ferro 
[...], através da qual a chama passa do lugar do 
fogo para essa fornalha (E ).  Tem lados e teto 
arqueados e [o calor] é refletido nas vasilhas de 
derretimento; essa segunda repartição divide do 
forno para recozimento. A torre é a parte que fica 
diretamente acima do forno de derretimento (F) 
com uma repartição entre eles, há um buraco 
quadrado e pequeno) (F), através do qual a chama 
e o calor  passam para a torre[...] é para colocar  

os vidros  assim que são feitos[...] onde os 
vidros podem esfriar aos poucos, pois quando 
eles são puxados para a extremidade do forno 
eles ficam frios.    
 
 
 
 
 
 
A - Tubo de soprar 
B - Pequena janela C - Mármore 
D - Pinça 
E - Moldes pelo meio dos quais as formas são 
reproduzidas. 
 
O último assunto será mostrar a maneira de 
trabalhar o vidro, que será tirado de Agrícola De 
Re Metallica com algumas adições. Quando o 
metal ficar suficientemente refinado, o servente 
coloca o ferro oco dentro da vasilha e virando-o, 
retira suficiente para o recipiente ou trabalho  ao 
qual se destina. A massa vítrea gruda no ferro 
como um suco viscoso [...] tirado pelos artífices 
das suas vasilhas. O molde (E) é tirado no ferro, 
e arredondado, e enquanto está fervente, o 
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artesão  gira de um lado para outro  em um mármore(C)  para que as partes dele possam ficar 
firmemente unidas. E depois soprando suavemente nesse ferro oco (A), ergue essa massa vítrea 
e com um sopro faz como se fosse uma bexiga. [...] Tão freqüentemente [...], quer dizer o tempo 
todo que o artífice, tem que remover de repente o ferro da sua boca para não queimar a face, para 
que a chama não chegue na sua boca[...]  Há tantos mestres quantos pelo menos tantas vasilhas, 
e tantas bocas ou buracos [...]para cada  homem ter o seu lugar  apropriado (B) [...], onde eles 
recebem aqueles calores escaldantes caindo diretamente nos seus rostos, bocas e pulmões [...] 
Eles trabalham seis horas de uma vez [...] e depois outros os sucedem e quando esses últimos 
tiverem trabalhado suas seis horas, os primeiros retornam ao seu serviço e, dessa forma, as 
fornalhas nunca ficam inativas[...]. 
 
SEGUNDO C. MERRETT: HÁ TRÊS TIPOS DE FORNALHAS. 
Ele descreve as fornalhas baseadas em autores como G. Agricola: 
 
“Alguns fabricantes de vidro usam três fornalhas, outros duas, outros somente 
uma. Aqueles que usam três derretem o material no primeiro, derretem 
novamente no segundo, e no terceiro eles esfriam as vasilhas de vidro ardentes” 
(G. Agrícola, De Re Metallica. New York: Dover Publications, Inc., 1950, p.586).  
 
 
 
 
 
 
 

Em Síntese: 
 

O primeiro forno era destinado a preparar a ‘fritta’; o 
segundo, denominado forno de trabalho, era onde se 

reaquecia a massa vítrea a ser modelada, enquanto no 
terceiro eram resfriadas as peças já prontas. 
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