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A Generalidade em Crise

Em janeiro de 1917, o primeiro número da revista Braziléa chegou ao
público carioca prometendo uma verdadeira reviravolta no mundo dos pe-
riódicos, diários e magazines da cidade. Com a gravidade que a tônica
nacionalista do momento exigia, seus diretores, Álvaro Bomílcar e Arnaldo
Damasceno Vieira, cobraram seriedade e pensamento original no Brasil.
Reagiam contra os procedimentos que julgavam típicos do trabalho cultural
da ocasião – superexposição e vaidade (‘Nosso programa’, Braziléa, n. 1,
1917, p. 3). Chegaram mesmo a elencar os ‘mitos’ que gozavam, no seu
entender, de indestrutível prestígio, como Rui Barbosa na erudição, Clóvis
Bevilacqua no direito, Farias Brito na filosofia, Alberto Torres na filosofia
política, Rocha Pombo na história, Pedro Lessa no jurismo filosófico, Lauro
Müller na política, Afonso Celso no civismo, Coelho Neto no romance,
Olavo Bilac na poesia, Capistrano de Abreu na cronologia, Medeiros e
Albuquerque na crítica literária e João do Rio no jornalismo.

No entanto, a despeito de toda a qualidade que reconheciam e respeita-
vam nos colegas citados, os diretores da revista argumentavam ser chegada a
hora de romper com a exagerada reverência aos letrados brasileiros, como se
figuras sagradas fossem a circular entre a Capital Federal e a Europa, numa
“onda infernal de publicidade” (Variedades’, Braziléa, n. 1, jan. 1917, p. 45).
Sua implacável crítica se bifurca em dois caminhos. O primeiro resume-se a

4

Por toda parte, a verbiagem, oca, inútil e vã, a retórica, ora
técnica, ora pomposa, a erudição míope, o aparato da sabedoria, uma

algaravia afetada e ridícula, resumem toda a elaboração intelectual. O
verbocinante é o sábio. (...) Vem daí esta mania de citação (...); quem mais

cita mais sabe, um discursador é um homem apto para tudo. Aceitam-se e
proclamam-se os mais altos representantes da intelectualidade: os

retóricos inveterados, cuja palavra abundante e preciosa impõe-se como
sinal de gênio, embora não se encontrem nos seus longos discursos e muitos

volumes nem uma idéia original, nem uma só observação própria. E disto
ninguém se escandaliza; o escândalo viria se houvera originalidade.

Manoel Bomfim (1993)



74

uma enorme indignação com os procedimentos tradicionais de consagração
intelectual no Rio de Janeiro. O segundo caminho se refere à responsabilida-
de que atribuíram aos colonizadores portugueses no estabelecimento desse
quadro que julgavam ser de improdutividade e atraso intelectuais.

Bomílcar, apoiando-se em Sílvio Romero e Alberto Torres, em vários
números da revista, culpou os portugueses pela nociva tendência brasilei-
ra a dividir a sociedade em dois segmentos inconciliáveis: os senhores e os
subalternos. No seu dizer, com a independência política de Portugal, com a
libertação dos negros cativos e com o fim do regime monárquico e a ins-
tauração da República, os antigos senhores de terras teriam perdido a sua
proeminência social. No seu lugar, uma nova elite urbana se estabeleceu
como a detentora dos dividendos da respeitabilidade e prestígio públicos.
Para novos tempos, novos aristocratas: teriam ascendido todos os que
exerciam alguma atividade intelectual. Mais precisamente, os bacharéis.
Em resumo: todos uns “declamadores hiperbólicos, tributários da ‘gloriosa
tradição portuguesa’ – retórica e exagerada”. Segundo Bomílcar, a ruidosa
sociedade culta do seu tempo era só estardalhaço, propaganda, exibição e
escravidão letrada a Portugal (Álvaro Bomílcar. ‘A política no Brasil’,
Braziléa, n. 1, jan. 1917, p. 26-27).

Nessa divisão, que Bomílcar parecia fazer entre 'castas sociais', cabia
ainda a constatação de que os retóricos brasileiros, com seus anéis de grau
e diplomas, descenderiam diretamente dos portugueses e senhores de ter-
ras por sua postura social e pelo seu desprezo esnobe ao trabalho físico.
Essa era, no seu entender, a psicologia do homo portucalensis transmitida
aos brasileiros (‘Variedades’, Braziléa, n. 12, dez. 1917, p. 574, 581, 604-
608). Essa equação, histórica e cultural, foi partilhada, no entanto, por
muitos outros autores.

A Retórica Vinda de Portugal

Bomílcar não foi o único a exigir novos tempos para a produção inte-
lectual no Brasil. Posteriormente, todos os senões à educação clássica em
humanidades foram igualmente aproximados do desprestígio do trabalho
manual tanto por Sérgio Buarque de Holanda quanto por Gilberto Freyre. E
não só isso: de acordo com dois dos maiores representantes das ciências
sociais no Brasil, nas suas análises consagradas na década de 1930, os
bacharéis e suas frases de efeito, pompa e circunstância seriam mesmo
indissociáveis da herança colonial portuguesa (Holanda, 1982; Freyre, 2000).
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Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, encaminhou suas críticas à
inteligência como “ornamento e prenda” para a sua proveitosa definição do
Brasil como “terra de barões”, analisando o quanto os títulos honoríficos
funcionariam, entre os brasileiros, como indicativos exemplares da
titularidade de qualidades pessoais. Do seu ponto de vista, no Brasil republi-
cano, a carta de bacharel passou mesmo a substituir o título de nobreza. Por
isso tantos pelejariam para tê-la, ou, ao menos, para aparentar possuí-la.

Buarque de Holanda também ressaltou que a cultura bacharelesca
foi mesmo uma “tradição lírica que nos veio da metrópole”. Mais funda-
mental ainda na sua obra é a análise da forte ligação entre o mero “amor
às letras” e o desdém pela “nossa realidade cotidiana”; correlativo lógico,
naquela fórmula, de uma intelectualidade “artificiosa e livresca”, enver-
gonhada do Brasil e enamorada da Europa (Holanda, 1982: 52, 116, 121).

Se passamos a Gilberto Freyre, veremos como sentenciou o conheci-
mento pela leitura de livros e sua exibição por formulações pomposas.
Freyre também associou essa ‘autêntica deficiência intelectual’ ao pre-
conceito ao trabalho físico, próprio aos portugueses e aos senhores de ter-
ras, estendendo-a aos bacharéis e demais homens cultos, todos avessos
aos ensinamentos práticos e técnicos. Assentado nesse critério, Freyre ar-
gumentou que uma das faces da decadência do patriarcalismo foi o cres-
cente poder e notoriedade sociais do ‘burguês intelectual’, ou do bacharel,
e do militar, o ‘doutor’ da Escola Militar e da Politécnica. Uma vez perdida
a condição privilegiada dos segmentos sociais decadentes, permaneceu,
contudo, a resolução de se distinguirem por alguma força moral inalienável,
semelhante, nesse caso, à nobreza de sangue. Daí a tão propalada ‘inteli-
gência’. Com o passar das décadas, no entanto, cada vez mais decorativa
(Freyre, 1974, v. 1).

Outros intelectuais, no mesmo período e nas décadas seguintes,
empenharam-se em revelar a vivacidade de tendências de pensamento ibé-
ricas no Brasil.1 Além de Freyre e Buarque de Holanda, Manoel Bomfim,
Oliveira Vianna e Fernando de Azevedo, por exemplo, também se ocupa-
ram em discutir a colonização portuguesa e as possíveis ‘características
psicológicas’ lusitanas legadas aos brasileiros. Nem mal irremediável, nem
vantagem especial ou fonte de orgulho, diagnosticaram a herança colonial
em ruralismo, retórica, ausência de espírito crítico, cordialidade, resistência
ao progresso, desinteresse pelos métodos científicos, rejeição ao trabalho
manual, apego ao dogma e à autoridade da tradição, cultura da personali-
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dade e excessiva afeição pela família. Procurando delimitar o que vinha de
Portugal e o que tinha sido criado aqui, foram unânimes em defender a
urgente instauração de novos fundamentos para as relações sociais, para
as instituições políticas e para a produção intelectual no país (Santiago,
1989; Gomes, 1990; Lima, 1999).

Esse empenho discriminador entre Brasil e Portugal, por parte da
intelectualidade brasileira do período, revelou-se em tiradas humorísticas,
como as mencionadas no segundo capítulo, e em críticas veementes, como
as que se seguirão. Apesar das evidentes diferenças, humorismo e censura
grave podem ser reunidos num mesmo registro discursivo graças à associ-
ação feita entre 'enciclopédicos' e herança colonial portuguesa. Do alto das
suas pretensões profissionalizantes, o mundanismo literário beletrista e a
produção intelectual que, então, se autoqualificava como ‘moderna’ e ‘ci-
entífica’, aproximam-se na desqualificação aos enciclopédicos e ao seu
pretenso amor ao aristocratismo, às aparências, ao prestígio social, à
bibliofilia, à posição de destaque, à exibição de vasta instrução, à memó-
ria, ao poligrafismo, à verborragia e à oratória inflamada. Nessas formu-
lações, os enciclopédicos seriam uns provincianos, insistindo em causar
rumor à sua passagem. Ocorre que, na verdade, num espaço estranho à
sua sociabilidade intelectual Ancien Régime, a insistência em bem aparecer
em público, as motivações em impressionar e ensinar o auditório, o culti-
vo da cultura geral, o culto da beleza da expressão ligado ao prazer e à arte
de viver passaram a significar galanteios vistosos, distrações, gosto pelo
luxo, pelos altos postos, pelo fausto e seus esplendores, pelas teatralidades
das relações sociais, pela dissimulação e pelos primores do bem falar. De
onde a percepção generalizada de que 'enciclopédicos' e 'retóricos' seriam
uns ‘frívolos deslumbrados’, e, o pior, uns ‘atrasados’, tipos aportuguesados
que teriam perdido a hora e o tom apropriados àqueles novos tempos.

Por tudo isso, nas cada vez mais circunscritas seções de ciência dos
jornais e revistas, acumulavam-se censuras veementes contra a cultura
geral dos retóricos. Mesmo os “diletantes” ou os “curiosos das idéias ge-
rais” e “discípulos de várias escolas”, outrora tipos da mais alta categoria,
dado o seu incansável empenho intelectual, passaram a ser qualificados
como “filósofos baratos” (João Ribeiro. ‘A filosofia no Brasil’, Revista do
Brasil, n. 22, out. 1917, p. 255).

Essa reviravolta na história das idéias no Brasil foi encarada no próprio
conceito da época como uma profunda divergência entre dois momentos
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totalmente inconciliáveis. Sérgio Buarque de Holanda e Múcio Leão, por
exemplo, chegaram mesmo a elencar essas diferenças, classificando-as
como desacordos geracionais, se não mesmo como “duas mentalidades
que se chocam” (Holanda. ‘O lado oposto e outros lados’, Revista do Brasil,
n. 3, out. 1926, p. 9; Leão. ‘Roteiro de duas gerações’, A Manhã, ago.
1942, p. 22). Na sua acepção, o pasmo com tantas leituras pessoais não
era de se estranhar numa terra como o Brasil em que aplaudiriam aos
brados, como o maior erudito entre todos, “um imperador que nunca es-
creveu uma linha de ciência, ou deu outra prova inconcussa do seu saber”
(José Veríssimo.     ‘Uma lenda literária’, Renascença, n. 25, mar. 1906, p.
93). Um cronista do período chegou mesmo a afirmar que o Imperador
fora destronado pelo gênero de estudos enciclopédicos a que se dedicava, o
que acabou por sua vez contribuindo para o próprio desgoverno da Monar-
quia (Joaquim Vianna. ‘Porque caiu o Império?’, Almanaque Garnier, 1909,
p. 273-274).

As cobranças e as retificações a Pedro II como um dos grandes expo-
entes da inteligência brasileira atestam também mudanças intelectuais.
Sua notoriedade como amigo das letras, senão ele mesmo como legítimo
homem de letras, não sofria contestações mesmo no limiar da República.
Todavia, com o passar dos anos, já começavam a dar conta do exagero ou da
impertinência da sua exemplaridade como um dos maiores sábios brasilei-
ros. Ao contrário dos tempos áureos da retórica, a autoridade moral do le-
trado já não assegurava mais a qualidade das suas idéias, e sequer legitima-
va a sua exposição pública. O que se questionava no mesmo movimento
eram os atributos e os critérios de consagração dos homens de letras “como
eles próprios se apelidam, cheios de vacuidades, de todas as fumaças e pre-
tensões de grandeza” (Sílvio Romero. ‘O Brasil social’, Renascença, n. 27,
maio 1906, p. 242). Ocorre  que a ‘vastidão’ na formação intelectual e no
domínio de conhecimentos tão díspares passou a ser, de qualidade pessoal
digna de toda sorte de admiração, sinônimo de indisciplina mental,
passadismo, anarquia social e desprezo pelas realizações práticas. Vícios
imediatamente associados aos “profissionais da politiquice, bacharéis e
escrivinhadores famintos”     (José Maria Bello. ‘A missão das nossas elites’,
Revista do Brasil, jan. 1919, p. 112). Vale frisar que a censura à retórica e ao
tom empolado dos discursos era indissociável tanto da sua crítica ao exage-
rado personalismo do debate cultural quanto ao pretenso caráter discricio-
nário, nobiliárquico e pouco original do exercício intelectual no Brasil.
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Inclusive nas escolas, tamanho cultivo de vários ramos do saber vi-
nha sendo posto em questão sob pena de precipitar nas crianças um legíti-
mo esgotamento nervoso. “Programas de ensino pletóricos”, baseados em
sistemas de enciclopedismo, exigiriam dos alunos uma imobilização muito
demorada nos bancos das escolas dada a infindável quantidade de informa-
ções a reter. Em casos similares, a estafa física e mental das crianças seria
plenamente compreensível. Nesse contexto, Fernando de Azevedo sen-
tenciou: “não se deve sacrificar a humanidade às humanidades”. O que
chamou de o “regime pletórico de ensino” era, do seu ponto de vista,
absolutamente contraproducente, provocando nas crianças um enjôo fí-
sico dos estudos, martirizando-as na verdade já que obrigadas a “amal-
gamar no espírito” conhecimentos dos quais nunca mais fariam uso em
toda vida (Fernando de Azevedo. ‘Educação higiênica’, Revista do Brasil,
maio 1917, p. 76-77).2

Tal discussão refere-se à crítica aos currículos das escolas primária e
secundária, mas principalmente desta última. Para se ter uma idéia, o
ensino secundário, desde as últimas décadas do século XIX, exigia a fre-
qüência em cursos de português, latim, grego, francês, inglês, alemão,
matemática, astronomia, física, química, história natural, biologia, socio-
logia e moral, geografia, história universal, história do Brasil, literatura
nacional, desenho, ginástica e música. Era contra essa combinação entre
ciências e humanidades clássicas, com especial prejuízo das primeiras,
que Azevedo estava a reagir. Insuflada por todas essas censuras, a reforma
João Luís Alves-Rocha Vaz, de 1925, decreto n. 16.782-A, reorganizou a
distribuição das matérias, tornando facultativa a freqüência em alguns
cursos de línguas estrangeiras. Para tanto, essa reforma propôs o seguinte
currículo: português, latim, literatura brasileira, literatura das línguas la-
tinas, francês, inglês, alemão (facultativo), italiano (facultativo), filoso-
fia, história da filosofia, sociologia, instrução moral e cívica, história uni-
versal, história do Brasil, geografia geral, corografia do Brasil, cosmografia,
aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, desenho, física, química e
história natural. Pretendente a instaurar um ensino mais ‘científico’, a re-
forma manteve as matérias relacionadas às letras, mas aumentou o núme-
ro das horas semanais das disciplinas de ciências (Alves, 1990; Nagle, 1997).

Em meio à discussão sobre a instauração de uma educação que pro-
movesse a observação, estimulasse as 'aptidões naturais' dos alunos e aten-
desse às necessidades de uma sociedade moderna, pode-se mais uma vez



79

atestar a conformidade no emprego das palavras ‘literatura’, ‘humanida-
des’ e ‘retórica’, utilizadas como se possuíssem indistintas significações.
A própria Diretoria Geral da Instrução Pública optou por difundir nas esco-
las públicas do Rio de Janeiro somente os livros que não fossem demasia-
damente ‘generalistas’ e ‘literários’, ou seja, somente os escritos em “lin-
guagem clara e singela”.3

De acordo com notícia propagada numa revista que circulava na
cidade, a intenção da Diretoria era a de não exaurir as crianças, tirando-
lhes o gosto pelo estudo. O que ocorreria por lerem uma literatura afetada,
cheia de estrofes lacrimejantes e de temas repetitivos como o ‘do menino
que matou o passarinho’. Tudo isto lhes daria uma visão postiça e simpló-
ria da realidade. E a literatura transformava-se na malfadada retórica quan-
do definida por suas “descambatórias românticas”, por seus “arranques de
lirismo” ou por seu “estafado recurso dos fogos de vista e girândolas ver-
bais”. Artificiosa e livresca, essa literatura plasmaria desde cedo a cerebração
das crianças, desenvolvendo nelas grande pieguice e “um prisma lambu-
zado de sentimentalismo” (Américo Bruschini. ‘Literatura nas escolas’,
Revista do Brasil, n. 85, jan. 1923, p. 64-66). Não surpreende, portanto,
que os brasileiros não conseguissem livrar-se da pecha de ‘povo de retóricos’.
Como se não bastasse a herança colonial, seriam enfileirados, já na infân-
cia, para esse destino.

Apesar da solitária alusão, pode-se notar que até mesmo a Diretoria
Geral da Instrução Pública pretendia reverter essa suposta fatalidade, dan-
do chances às crianças de desenvolverem, quando adultos, outras aptidões
e carreiras intelectuais. O que não mais se concebia era que os brasileiros
só “soubessem produzir literatura”, ou seja, que se expressassem escrita e
oralmente por meio de palavras sonoras (Américo Bruschini. ‘Literatura
nas escolas’, Revista do Brasil, n. 85, jan. 1923, p. 64-66).

Muito mais poderia ser dito sobre os estudos no Brasil, por não con-
formarem cursos “de preparo prático e inteligente para a vida diária”. As
motivações para quem se dispunha a estudar resumiam-se basicamente a
satisfazer “a manhosa vaidade paterna” e a usufruir da mesada familiar e
da ociosidade doméstica. Otimizando a cultura geral, estudos deste tipo
atrofiariam desde o cérebro do indivíduo até todo o desenvolvimento do
meio social. Para tantas perguntas sobre a finalidade da “inerrância abso-
luta, da sagacidade inexcedível e da competência universal” dos doutores e
homens de letras brasileiros, a resposta redundava tão simplesmente em:
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ou aspirar à glória de “encher o mundo de frases sonoras”; ou de se “revela-
rem inteligentes em balbuciar banalidades em algum brinde de sobremesa”;
ou bem em “destrinçar charadas do Almanaque de lembranças e de outras
publicações do gênero”. Assim, para compensar sua total falta de préstimo,
um cronista do período sugeriu que afinal virassem temas de carnaval,
onde ao menos as “casacas imemoriais dos doutores e as suas cartolas
hediondas e os seus óculos e barbas veneráveis” pudessem ser arrastadas
ruas afora divertindo o povo, e pela galhofa fazendo-lhe justiça (Joaquim
Vianna. ‘Psicologia do bacharelismo’, Almanaque Garnier, n. 8, 1910, p.
102-104).

Tudo isto porque, seguindo umas somas exageradas, o Brasil seria
mesmo o país mais saturado de bacharéis em todo o planeta (Plínio Barreto.
‘Evolução das profissões’, Revista do Brasil, n. 83, nov. 1922, p. 266). Os
brasileiros encorajariam, por orgulho vão, o triunfo permanente dos dou-
tores, e de que afinal lhes serviria tamanha proeminência uma vez que os
bacharéis se tinham tornado sinônimo de uma cultura enciclopédica e
inútil; na verdade, exagerada diante de tantas demonstrações públicas de
sapiência?

Se na virada do século, o título de ‘doutor’ só era concedido àquele
que havia recebido ‘solenemente’ o elevado grau acadêmico, o qual, aliás,
outorgava-lhe o direito de ensinar os saberes nos quais fora graduado, nos
tempos a que se está a se referir, a palavra tinha-se tornado apelido dos
mais irônicos para caracterizar os indivíduos que se presumiam muito
sábios e espertos, que falavam muito e em tom sentencioso, apressados a
dar conselhos e a demonstrar conhecimentos sobre todos os assuntos. Ao
bacharel, naquela quadra, atribuía-se rigorosamente a mesma presunção,
prestando-se o termo à zombaria de qualquer tagarela que “alega muitas
razões e nada prova” (Cardoso Franco. ‘Língua vernácula’, Revista do Bra-
sil, n. 55, jul. 1920, p. 249-250).4

A sensação difusa do período – a de que existiriam bacharéis em
excesso – não era totalmente inexplicável. Quanto a isso, basta lembrar as
sucessivas leis que acabaram por instituir a desoficialização e a liberdade
de ensino no Brasil. As reformas Benjamin Constant, de 1891, e Rivadávia
Correa, de 1911, estabeleceram que qualquer indivíduo ou associação par-
ticular poderiam abrir cursos ou estabelecimentos de instrução superior,
retirando dos centros federais o monopólio do ensino em direito, medicina
e engenharia. Com tudo isso, só cresceu a impressão de que se vivia numa
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sociedade marcada por uma verdadeira inflação de diplomas, corroboran-
do ainda mais, inclusive, a baixa cotação dos bacharéis e doutores, sobre-
tudo daqueles oriundos das escolas de direito, em tese, os mais palavreadores
(Santos, 1922; Miceli, 1979; Nagle, 1997; Coelho, 1999).

Modernos e Especializados

Na argumentação dos pretendentes à especialização intelectual, o
esgotamento dos bacharéis se explicaria por já terem ultrapassado no Bra-
sil o ‘período romântico da vida’, quando as palavras significavam mais
do que os atos. E o argumento é por deveras recorrente para ser neglicenciado.
Como já se sabe, a definição naturalista para o romantismo atribuiu-lhe
uma tal afetação da linguagem que acabou por tornar indistintas, no em-
prego e na acepção das gerações seguintes, a literatura romântica, o
beletrismo e a retórica. No entanto, se ‘retórica e romantismo’ se aproxi-
mavam é porque se referiam ao mito do saber espontâneo, à valorização
do cultivo da subjetividade do indivíduo e ao desenvolvimento da riqueza
interior em toda a sua profundidade e complexidade (Löwy & Sayre, 1992),
valores que começaram a perder a sua proeminência no debate intelectual.
E como a especialização científica, exatamente, corria a passos largos, a
insistência em cultivar uma educação humanista toda feita de latim, gre-
go, literatura e filosofia parecia não só inútil como totalmente anacrôni-
ca. Como pretender conhecer tudo, como uma legítima enciclopédia do
século XVIII, a despeito da tecnização do saber científico? A mobilidade
dos tempos modernos não se coadunava mais, no entender dos aspirantes
à especialização, com tanta impenetrabilidade de idéias, com a perda de
tempo que o meneio constante dos textos requeria para a sua decifração.

Todo esse mal-estar, alimentado pelo romantismo e seu reforço do
ideal do ‘saber total’ como um modo de elevar as almas a uma ordem
superior de existência, não se restringia unicamente às fronteiras do saber.
Estados de alma, crenças e fundamentos tidos até então como inatingíveis
sofriam de uma crise de confiança. Conjuntura que redundava na conside-
ração de que a filosofia, o gosto clássico, os valores da cultura humanista
e a aspiração de controlar domínios múltiplos do saber estavam igual-
mente em apuros nesses tempos de tantas reviravoltas epistemológicas.
Num mundo mental em que começava a reinar a especialização, como
pretender estabelecer uma aliança com a plenitude e riqueza dos segredos
do universo, união transformadora para o completo florescimento do ‘eu’?
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Como encarar o conhecimento como uma dádiva e não como uma con-
quista arrancada à natureza, todos esses fortes ideais românticos (Gusdorf,
1982; Martin-Fugier, 1998; Candido, 2002)?

E não por acaso, os ditos ‘intelectuais modernos’ descreviam os ‘ro-
mânticos enciclopédicos’ contemplando o passado, enquanto procuravam
agir e intervir na ordem do mundo de modo a apressar a chegada do futu-
ro. E toda a valorização dos “homens de ação”, seus “heróis prediletos”,
relacionava-se à introdução do chamado “ideal democrático” em grande
parte das discussões atinentes às profissões (Plínio Barreto. ‘Evolução das
profissões’, Revista do Brasil, n. 83, nov. 1922, p. 267). Imprescindível que
fossem, todas, niveladas, num universo mental que começava a amoldar-
se pela racionalização, pela especialização das atividades e funções, pelo
encanto com a técnica que os distanciava do ritmo da natureza, e, sobre-
tudo, pela positividade da divisão do trabalho e da interdependência das
relações sociais como critérios fundamentais a atestar o padrão de pro-
gresso de uma sociedade (Simmel, 1975; Prochasson, 1991; Coelho, 1999).
Mesmo a discussão, no Brasil, sobre a civilização ganhou esse indispensá-
vel adendo, pela crescente diversificação social nos países que almejavam
alcançar. Mas não só isto, o desenvolvimento da tecnologia e dos sistemas
de comunicação, o crescimento urbano e a mudança de vastas paisagens
nos países que os inspiravam, começaram, pois, a lhes apresentar novas
necessidades e novos padrões de equiparação que, cada vez menos, combi-
navam com o mundo em que os bacharéis eram ‘deuses’.

O que vale reter nesse ponto é a definitiva falência dos temas, das
imagens e dos procedimentos intelectuais tradicionais. A modernização,
com seus automóveis, telefones, bondes, fotos, cartazes, cinematógrafos,
motores e trens, ao exigir uma nova percepção do tempo como movimen-
to, descontinuidade, velocidade, pressa, instantaneidade, mudança e sede
por novidades, abalou sobremaneira o antigo padrão de produção intelec-
tual, até então assentado na idéia de uma formação longa e completa de
estudos e no modelo de um saber enciclopédico, tomado como critério
discriminatório e hierarquizante. Contestada, essa pauta de julgamento
do mérito começou a ser discutida e reformulada. Além disso, deu-se a
transição para novos padrões de pensamento, percepção, gosto e ação, que,
aliás, se disseminaram muito rapidamente5 – a percepção do encolhimen-
to das distâncias e a sensação da velocidade do tempo seguiam se impondo
(Simmel, 1975; Lipovetsky, 1987; Benjamin, 2000). E mais: esse surto de
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‘mecanização da vida’ cooperou para a intensificação de um sentimento de
triunfo, totalmente incompatível, pensava-se na virada do século XIX para
o XX, com a ‘metafísica’ da ‘velha’ herança literária portuguesa (Candido,
1967; Coelho, 1999).6 E não só aqui no Brasil, mas em todo o Ocidente a
força da expressão ‘tempos modernos’ vinha impingindo a compreensão de
todas essas décadas como totalmente apartadas das precedentes. Na verda-
de, seriam mesmo o seu contrário: além de mais ‘novas’, ‘melhores’.

A propósito, não se devem neglicenciar o valor e a força que a idéia
de ‘novidade’ tinha no imaginário dessa época. Atesta     a sua perfeita
integração à consciência dos homens do período a ênfase das expressões
empregadas para representar as noções de ‘mudança’, de ‘aceleração’ e de
‘rapidez’, tais como revolução, progresso, desenvolvimento e crise. Todos
esses conceitos certificam a dinamização da idéia de tempo e uma
otimização dos seus atributos históricos, ou, em outras palavras, da sua
própria transitoriedade (Koselleck, 1990).7

Os intelectuais percebiam que o próprio pensamento deveria encarnar
esse movimento acelerado da história; por isso a urgência em reexaminar
um mundo que lhes parecia excessivamente instável (Charle, 1996). Nes-
se período, tudo o que se relacionava ao moderno passava a se contrapor,
automaticamente, às idéias de fixidez e de imobilidade.

Aliás, a noção de tempo passava, então, a ser entendida como uma
abstração em que várias atividades diferentes, como morar, comer, vestir,
trabalhar, estudar, fazer compras ou passear, deveriam se inter-relacionar.
E dessa diversificação das ações nasceu a necessidade de um parcelamento
das tarefas como o único modo possível de bem aproveitar o tempo. Adap-
tar-se ao seu ritmo veloz, realizando todas essas pequenas e múltiplas
ocupações cotidianas, era uma questão fundamental. Quanto mais não
seja, a possibilidade de ‘perder tempo’ significava estar em verdadeiro
descompasso com a ordem do mundo (Gille, 1978; Landes, 1983;
Thompson, 1984; Munford, 1987; Ortiz, 2003).

Afora isso, novas formas de lazer foram incorporadas ao cotidiano
da cidade do Rio de Janeiro, expondo a leitura e a escrita, por exemplo, à
concorrência do cinematógrafo, da fotografia, dos reclames e do gramofone.
Inevitável salientar o caráter audiovisual dessa nova subjetividade e dessa
nova forma de compreensão do mundo que se fortaleceu com a moderni-
zação da cidade nas primeiras décadas do século XX, esvaziando a dispo-
nibilidade para a contemplação, para o polimento e para a reflexão que o
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antigo fazer literário exigia. Sob esse padrão mental, a transformação
irrompia como sinônimo do efêmero, criando uma nova sensibilidade mais
adaptada ao múltiplo, à variedade das imagens em mudança, e ao intenso
intercâmbio social, transitório e impessoal (Simmel, 1975).

Mesmo a obrigatória musa inspiradora já não era mais a mesma.
Com a padronização das modas e a aceleração moderna do ritmo da vida
cotidiana, findaram todo o langor romântico e o pessimismo dos espíritos
deprimidos, e a sua imagem já não era a de uma mulher como que “enlu-
tada e dolente, de tez pálida e olhos ternos”. Na verdade, a inspiração
nasceria da própria vivência frenética das cidades, germinando coragem e
energia no coração dos homens; novo mundo em que a “cultura e o refina-
mento não bastam para dar significação a uma vida; tampouco lhe bas-
tam as aspirações ideais”. Em suma, o fim do homem da cidade moderna
seria agir e não especular. Não haveria mais como dispor de muito tempo
para o deleite dos encantos e frescura da vida, para a “contemplação da
candura aveludada das pombas” (Xavier Marques. ‘A poesia da ação’, Ciên-
cias e Letras, n.12, fev. 1914, p. 4-5).

O pretenso sentimentalismo dos romances passou a ser considerado
uma verdadeira difamação. Fora de moda tornaram-se igualmente as ter-
nuras do namoro, entendidas como de uma pieguice insuportável, assim
como os temas das ‘noites de luar’ e ‘oceanos revoltos’, ou onde havia
sempre um “mancebo caído de joelhos aos pés de alguém” (‘O romance’,
Careta, n. 9, ago. 1908. Como se percebe, foram-se esvaziando os motivos
literários tradicionais (Sevcenko, 1995).

Some-se a isso, a alteração dos atributos necessários à criação men-
tal. Tomando Rui Barbosa como o maior exemplo do letrado brasileiro de
formação enciclopédica, impossível não mencionar sua notabilidade como
uma “cerebração extra-comum”, “uma memória que dificilmente se
encontra”; memória que lhe permitiu ser a “mais vasta erudição do Brasil”,
senão mesmo de toda a Terra! À parte isso, era tido como orador de altíssima
cepa, cujo talento só poderia ser rivalizado por Cícero e Vieira (Moacir
Silva. ‘Rui Barbosa como poeta’, Revista do Brasil, n. 94, out. 1923, p.
119). Acrescentem-se, inclusive, os abundantes comentários de que uma
vasta ilustração como a de Barbosa só era possível em países que ainda
não teriam feito a divisão do trabalho intelectual. E urgia, portanto, adotá-
la. E, como na fórmula dos aspirantes à especialização, generalidade inte-
lectual e falta de préstimo social eram sinônimos inseparáveis, bradava-se
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que a produção cultural brasileira não poderia mais ser realizada com afeta-
ção e por diletantismo, como art d’agrément, como o piano ou os bordados,
mas, ao contrário, como um mister exercido por vocação e com seriedade
(José Veríssimo. ‘O movimento literário brasileiro em 1910’, Revista Ameri-
cana, n. 4, abr. 1911, p. 6-14; Afonso Celso. ‘Trabalho intelectual: crise de
que se sofre. Como remediá-la’, Revista do Brasil, n. 88, abr. 1923, p. 374).

Constata-se, assim, a variação do valor da instrução, segundo a qual
a boa memória era requisito fundamental de uma boa inteligência, os
livros, seu mais elevado instrumento e a vasta ilustração somada ao verbo
fácil, os seus mais notáveis resultados. Mas nada disso é efetivamente
inédito, pois a disposição em criar novos critérios para o exercício da atividade
intelectual já havia começado nos últimos decênios do século XIX, confor-
me se viu nos capítulos anteriores e como ainda se verá no capítulo seis.
No entanto, as polêmicas cresceram consideravelmente com o passar dos
anos, e nelas já se podem mapear alguns dos personagens que tomaram a
frente da cena e dos debates em torno da especialização disciplinar. E mais
uma vez, o bacharel foi o alvo preferido do deboche por encarnar a inutili-
dade de um padrão de inteligência todo permeado de sofismas apenas para
adensar a aparência do que se diz.

Bem, não pode ser outra a conclusão a que se chega: se não efetiva-
mente uns bastardos sociais, os bacharéis e homens de letras enciclopedistas
tornaram-se uns ‘bastardos epistêmicos’.8 Nem mais nos cartões de visi-
ta, que trocavam com tanta freqüência, os intelectuais ousavam utilizar
denominações tornadas tão ambíguas.9 A expressão ‘homem de letras’
passou a ser somente uma veleidade, e não um designativo que informas-
se o exercício preciso de uma atividade, intelectual ou profissional. E não
só no Brasil. Com a crescente profissionalização da atividade intelectual no
século XIX europeu, expressões como ‘homens de letras’ e ‘homens de ciên-
cia’ perdem força (Charle, 1990). E isto, por terem designado, até o setecen-
tos, uma situação em que homens, no âmbito privado, cultivavam leituras
e saberes, sem que isso fosse uma necessidade financeira. Esse cultivo pri-
vado de conhecimentos em nada se confundia com a esfera pública dos
negócios, nem dela resguardava-se como ‘lazer’. As letras eram associadas
à pessoa natural (‘homem de...’) em lugares de sociabilidade onde a ‘assimi-
lação privada de saberes’ circulava, era comunicada e discutida publica-
mente. Ou melhor, numa configuração histórico-social em que pessoas pri-
vadas ‘queriam se encontrar como seres humanos’, e na qual a cultura era
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entendida como ‘uma experiência que se acumula’. Não se pensava em ter-
mos de esferas estanques de produção, de um lado, e de consumo de cultura
de outro (Habermas, 1984).

No entanto, com a profissionalização, os segmentos sociais letrados
deixaram de ser os que faziam um uso público da sua razão privada para
se constituírem, cada vez mais, em minorias de especialistas cujo saber
era remunerado e inteligível para públicos muito específicos e fragmenta-
dos (Habermas, 1984). A propósito, a ironia do escritor francês J.-H. Posny,
que replicava a Balzac a criação da sua Société de Gens de Lettres na segunda
metade do século XIX, segue na mesma direção à especialização intelectu-
al que também ganhava terreno no Brasil: “Não é propriamente uma Soci-
edade dos Homens de Letras que deveria existir, mas uma associação para
desencorajá-los a tornarem-se homens de letras” (Benoît, 1936).

Tantas caricaturas e descomposturas significam, na verdade, que essa
representação não indicava mais a contento as novas identidades profissio-
nais em gestação. E isto num contexto regido pela importância dos recur-
sos intelectuais como fator de desenvolvimento nacional, mas também
pela imprecisão das antigas expressões e imagens, ainda dominantes na
linguagem corrente da sociedade, e seu lento divórcio da nova situação, na
qual o ideal do profissional especializado já começava a se impor.

Notas

1 Essa tendência perdura ainda em teóricos das ciências sociais no Brasil graças à
discussão reanimada por Richard Morse (1988) em controverso livro. Tomando a
Idade Média como baliza temporal e origem comum, o autor subdividiu a civilização
ocidental, no limiar da modernidade, em duas experiências históricas “invertidas
como num espelho”     – a anglo-saxônica e a ibérica. Oriundas de uma mesma matriz
cultural, entre os séculos XII e XVII, essas tradições de pensamento teriam, segundo
Morse, optado por direções distintas – a primeira seguiu o rumo das revoluções
religiosa e científica; a segunda, configuradora da América Latina, continuou inscri-
ta (ainda que com algumas reformulações) no tomismo e na escolástica. Afora toda
a polêmica suscitada pela boa adjetivação que Morse propôs da herança ibérica (e
que, em séries de análises, parece ser a fonte inesgotável de obscurantismo e de todo
o pretenso retrocesso brasileiro), o tema foi incorporado na análise do pensamento
político a partir do debate entre americanistas e iberistas e das suas diferentes con-
cepções de Estado, indivíduo, liberdade e cidadania. A esse respeito, o texto mais
significativo é o de Vianna (1997).

2 Azevedo teve grande participação nas reformas educacionais realizadas no Rio de
Janeiro e em São Paulo nas décadas de 1920 e 1930, incluindo revisões curriculares
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nos cursos primário e secundário e a construção de espaços específicos nas escolas
para a aprendizagem de ciências naturais, para exercícios físicos e aulas. Foi um dos
signatários e principais redatores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
lançado em 1932, tendo sido ainda um dos fundadores da Universidade de São Paulo
(USP). Suas idéias pedagógicas incluíam forte crítica à predominância das humani-
dades nos currículos escolares.

3 Sobre essa e outras reformas no ensino público da Capital, ver Antonio Carneiro Leão
(‘O ensino municipal no Distrito Federal’, A Educação, ano IV, v. IX, n. 3, mar. 1925, p.
181-209).

4 O dicionário de Laudelino Freire demonstra: a palavra ‘bacharel’ passou a ser empre-
gada para fazer referência a todo ‘indivíduo tagarela’. Mais importantes, no entanto,
são os neologismos pejorativos criados a partir da palavra: bacharelar (falar muito e
fora de propósito), bachareleiro (palavroso, discursador), bacharelice (costume de
falar à toa) e bacharelada (palavras ridículas ditas com presunção de serem acerta-
das e sábias; discurso impertinente e pretensioso. Palavreado enfadonho). Cf. Freire
(1954: 934, v.2). Com a palavra ‘doutor’ ocorreu rigorosamente o mesmo: doutoraço
(homem que ridiculamente se presume sábio), doutoral (que tem gravidade
pedantesca), doutorice (modos ou ares de doutor. Parlapatice; ditos de sabichão) e
doutorismo (predomínio dos doutores; bacharelismo). Da palavra retórica também
nasceram expressões com novos significados pejorativos, tais como ‘retoricador’
(palavreador, tagarela), ‘retórico’ (falador, que tem estilo empolado ou pretensioso.
Orador que declama afetadamente ou em estilo empolado e impróprio) e ‘retoriquice’
(demasiada ou falsa retórica – 1954: 4445-4446, v. 5). Cf. Freire (1954: 2007, v. 2).

5 Esse horizonte da modernização técnica e urbana imprimiria, no mesmo sentido,
novas formas, mais fragmentárias, de compreender o tempo, um novo olhar para a
cidade, enfim, um novo redimensionamento da subjetividade (Hardman, 1988).

6 É no que se refere à reavaliação dessa ‘bagagem genética’ ibérica que se pode pensar
numa comunidade de discurso, senão mesmo numa ‘geração’ no interior da qual
esses sentimentos de êxito e superioridade em relação ao passado funcionaram como
elementos catalisadores. Sobre a delimitação dos intelectuais em grupos e em gera-
ções, ver Sirinelli (1987).

7 A súbita percepção da crescente aceleração do tempo já aparecia em crônica de Ma-
chado de Assis publicada em 1894 na sua coluna “A Semana”: “Mas então que é o
tempo? É a brisa fresca e preguiçosa de outros anos, ou este tufão impetuoso que
parece apostar com a eletricidade? Não há dúvida que os relógios, (…), andam muito
mais depressa” (apud Hardman, 1992: 291).

8 A expressão é de Prochasson (1991: 175).
9 Nos arquivos pessoais dos membros da ABL, uma infinidade desses cartões de visita

pode ser encontrada. Afinal, era por meio deles que, gentilmente, pediam votos para
si mesmos e para os amigos. Em épocas de eleições para a Academia, esses pequenos
cartões circulavam em todos os meios letrados da cidade.




