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Academias e Sociabilidades

Na noite do dia 28 de maio de 1917, realizou-se, no Teatro Municipal
do Rio de Janeiro, uma solene sessão pública em homenagem à memória de
Oswaldo Cruz, falecido em fevereiro daquele mesmo ano. Dentre as falas de
todos os reverenciosos, homens de ciência, amigos e legatários de Cruz, a
mais concorrida conferência foi proferida por ninguém menos que Rui Bar-
bosa. No ato final dessa história, nenhuma apoteose poderia ser mais signi-
ficativa: o maior e mais famoso enciclopédico, em cerimônia de gala, dis-
correndo sobre o mais cultuado e o primeiro dos grandes especialistas!

Rui Barbosa, de sua parte, não poderia ter oferecido ao público uma
recapitulação do panorama intelectual do país nos anos anteriores mais
afável aos seus já convencidos ouvidos de ‘precursores da bacteriologia no
Brasil’. De início, mencionou os “cultores apaixonados” dos saberes médi-
cos no século XIX e todos os demais “curiosos” e “diletantes”, sorvendo
dos livros as idéias européias, “chão de areia nua e rasa” a partir do qual,
e por muita força, teria brotado a ciência do laboratório no século XX,
assim como o trabalho austero, exigente e severo, a técnica escrupulosa e
a sábia disciplina da cultura experimental. E no seu dizer, Cruz teria sido,
nada menos, que o grande pioneiro desse ‘novo’ modo de fazer ciência no
Brasil – com inteligência, originalidade, experimentação exata e verifica-
ção rigorosa. Quanto mais não seja, teria sido o idealizador e o construtor
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Ser só cientista é limitado.
Ser só literato é superficial.

Afrânio Peixoto (O Globo, 09/11/1925 - Arquivo Pessoal
Afrânio Peixoto. Centro de Memória/ABL)
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de uma instituição que, finalmente, agregara os esforços dos 'cientistas',
reunindo-os em atividades coletivas, nas quais teriam podido fundir seus
especiais saberes, trocar idéias e edificar um conjunto completo do conhe-
cimento científico sobre as “coisas nacionais”. Oswaldo Cruz seria, enfim,
a personalidade que representava o Brasil moderno (Rui Barbosa. ‘Oswaldo
Cruz’,     Revista do Brasil, n. 19, jul. 1917, p. 271-304). O mesmo Brasil
moderno onde parecia já não mais caber uma ‘vasta inteligência’ como
aquela que sustentara, nos últimos anos do Império e primeiros anos da
República, a notoriedade pública do próprio Rui Barbosa, que, dizia o povo,
falava todas as línguas de todos os países do mundo, tendo tido ainda a
disposição de ler todos os livros do planeta (Costa, 1989).

A discussão sobre a especialização intelectual andou a passos largos
nos primeiros anos do século XX. A adoção de novos cânones teóricos que
presumiam a fixidez e a especificidade da linguagem científica; a eficácia
técnica das intervenções sanitárias dos médicos e cientistas, que, além de
tudo, ainda tinham desnudado o depauperamento dos rincões do Brasil; a
valorização da divisão social do trabalho nos países europeus que se indus-
trializavam e se urbanizavam; a modernização da Capital Federal e a sensa-
ção generalizada tanto de afastamento da herança colonial portuguesa quanto
da obrigatoriedade da otimização do uso do tempo; e a fundação da Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL), suscitando a demanda pela profissionalização
dos literatos, foram alguns dos eventos que ajudaram a fortalecer a impor-
tância da delimitação das fronteiras entre os ramos do saber.

E a ABL era mesmo um ‘termômetro’ a medir o grau de ajustamento
da identidade profissional dos intelectuais da cidade, sobretudo dos 'cien-
tistas', os mais dedicados, já se sabe, na circunscrição do seu ofício. Por ter
falhado em reunir os ‘puros literatos’ que seguiam lutando pela
profissionalização fora dos seus muros e por receber os homens de ciên-
cia/cientistas, que não se cansavam, nos seus textos publicados nas revis-
tas e jornais, de fazer equivaler a ‘arte da palavra’ à falta total de idéias,
foi alvo certo dos praticantes da pena que se viam preteridos pelos técnicos
de uma escrita orgulhosamente seca e nada imaginosa. Tamanha gritaria,
como se verá a seguir, só atesta a distância entre os mesmos Rui Barbosa
e Oswaldo Cruz.
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Velhos Moldes, Novos Figurinos

A eleição de Oswaldo Cruz para a ABL, em maio de 1912, causou
muito espanto e não ficou incólume na imprensa da cidade. Toda essa
perplexidade foi fruto dos primórdios da especialização entre a literatura e
a ciência por um lado, mas foi também, por outro, uma grande estimuladora
dos próprios critérios de separação entre ambas.

Com Oswaldo Cruz concorrera o literato boêmio Emílio de Menezes
num pleito muito disputado: Cruz ganhou a vaga por doze votos contra os
dez dados a Menezes. O escândalo com a sua eleição se prorrogou até o
ano seguinte quando, em 26 de junho de 1913, Cruz tomou posse agrade-
cendo, em cuidadoso discurso, a “especial indulgência” dos acadêmicos
em aceitar a presença de “um modesto homem de laboratório” entre os que
formavam a elite da intelectualidade brasileira. Na obrigatória dissertação
sobre a obra do seu antecessor, Raimundo Correia, Cruz destacou as ‘afinida-
des’ entre ambos, já que o poeta teria verdadeiro pavor das doenças conta-
giosas, das quais ele, exatamente, se ocupava em extinguir. Reconhecido,
ressaltou, contudo, que prezava, acima de todas as outras coisas na vida,
a sua “profissão de cientista”, fazendo corar ainda mais os acadêmicos
que não viam com simpatia a sua admissão (‘Discursos proferidos na Aca-
demia Brasileira’,     Revista Americana, n. 7, jul.-ago. 1913, p. 2). Carlos de
Laet, por exemplo, poucos dias após a eleição de Cruz, havia exigido em
discurso o esclarecimento e a fixação definitiva das condições de admissão
na Academia. Laet dizia não se conformar com essa ambigüidade entre as
carreiras literária e científica, cada vez mais inadmissível no mundo que
os cercava, mas plenamente praticada numa instituição que, originalmente,
deveria ser só de letras.1

À revelia de todos os descontentes, Cruz foi recepcionado no silogeu
por Afrânio Peixoto, em defesa hábil e apaixonada do ingresso do ‘Pasteur
brasileiro’ naquela ‘casa de notáveis’. Peixoto destacou o exemplo da Académie
Française, a confessada matriz da ABL, que prestava suas homenagens aos
mais altos expoentes da cultura geral daquele país, incluídos todos os lite-
ratos, cientistas, filósofos, prelados, chanceleres, militares, sábios, poetas,
romancistas, historiadores, oradores, dramaturgos e filólogos. E tudo isso
porque as academias seriam, do seu ponto de vista, muito femininas “sem-
pre procurando possuir todas as jóias ao seu alcance”. A justificativa pro-
posta por Peixoto girava, mais uma vez, em torno das dissonância e contra-
dição quando do emprego da idéia de ‘literatura’. No seu dizer, não discor-
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dava que fosse primordialmente a ‘arte de ficção’, mas não via impedimen-
tos em nela abrigar toda e qualquer produção intelectual, garantindo vaga na
Academia aquela que fosse de qualidade (Arthur Motta. ‘Academia Brasileira
de Letras’,     Revista do Brasil, n. 50, fev. 1920, p. 152; ‘Discursos proferidos na
Academia Brasileira’,     Revista Americana, n. 7, jul.-ago. 1913, p. 20).

No mais, Peixoto argumentou que o imperativo da especialização
entre a ciência e a literatura era então muito recente, não havendo, até
aquela ocasião, uma diferença essencial entre ambas, e que fosse aceita
por todos os letrados sem nenhuma sombra de controvérsias. E pela novidade,
não haveria ainda canais suficientes de consagração para os 'cientistas'.
Nesse caso, a Academia, ciente do seu quase solitário papel em tão amorfo
período de transição, pretenderia somente fazer justiça à inteligência bra-
sileira.2 Peixoto alegava que era “tão medíocre expelir as ciências dentre as
letras, como seria exigir que só se considerem estilistas aos que escreve-
ram com um estilete”. E ainda questionava: quais seriam as tão propaladas
“enormes diferenças”     entre aqueles que distraem os outros com as suas
imagens, figuras, intrigas, rimas e melodias, conduzindo-os fora da vida
cotidiana para o sonho, e os que preparam uma vida mais fácil e benigna,
pela dominação de todas as forças naturais para o conforto, saúde e segu-
rança da humanidade? Não proporcionariam, ambos, bem-estar aos de-
mais? Tantas reclamações contra os homens de ciência na ABL revelaria
ainda, no seu entender, uma enorme ingratidão da população com a ciên-
cia (‘Discursos proferidos na Academia Brasileira’,     Revista Americana, n. 7,
jul.-ago. 1913, p. 21-25). Eleito e empossado, Cruz, no entanto, não fre-
qüentaria a Academia. Com tantas críticas de todos os lados, recusou-se a
participar das suas reuniões.

Anos depois, a polêmica ainda ardia na imprensa da cidade, até por-
que médicos e 'cientistas' continuavam sendo admitidos na ABL. Conta-se
que o vencido Emílio de Menezes seguia respondendo com grande escárnio
aos comentários sobre a sua derrota para um ‘não literato’, ironizando
num só movimento tanto a trajetória científica de Cruz quanto o tão re-
corrente argumento do precedente da Academie Française para as eleições
da Academia Brasileira: “O Dumas Filho por exemplo. O Dumas foi eleito
por causa dos Três Mosqueteiros. Por que não ser eleito o Oswaldo que tem
milhares de ‘mosquiteiros’, toda uma brigada de ‘mata-mosquitos’?”.3

Ainda sobre o mesmo tema, o responsável pela seção ‘Academia Bra-
sileira de Letras’ da Revista do Brasil, Arthur Motta, fez a mais consistente
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crítica à circulação dos homens de ciência na agremiação literária. Motta
argumentou que a explicação do ‘critério dos expoentes’, tomado de em-
préstimo do caso francês, não seria suficiente para fundamentar a sua
admissão na ABL, posto que o Institut Français, sede da Academia Francesa,
subdividia-se, na verdade, em outras cinco associações: Ciências, Ciências
Morais e Políticas, Inscrições, Belas Letras e Belas Artes, não tendo a Aca-
demia Francesa, portanto, o complemento restritivo ‘de Letras’, como su-
cedia com a brasileira. Nesse caso, nada mais compreensível que, na Fran-
ça, ao lado dos nomes mais representativos da literatura figurassem notá-
veis e ‘puros cientistas’, como Pasteur e Claude Bernard, entre outros. Eram
eleitos por serem ‘glórias nacionais’ e não pelo mérito exclusivo das suas
produções intelectuais. E se os 'cientistas' brasileiros, de sua parte, não
tinham o menor constrangimento em adentrar na ABL, então, por exem-
plo, por que nenhum poeta ou prosador era admitido na Academia Nacio-
nal de Medicina (ANM)? E mais, por que não criavam as suas próprias
associações, academias e corporações já que tanto repetiam nos seus escri-
tos, desdenhando das demais, que só porfiavam na órbita particular das
suas especialidades? Se rejeitavam, com tantos argumentos e maledicên-
cias, os diletantes das ciências, porque afinal se achavam no direito de
dedicar-se incidentemente a temas tão estranhos às suas respectivas for-
mações? Por fim, confessou que não pretendia com tudo isso menosprezar
o valor indiscutível de um Oswaldo Cruz, um dos mais controversos mem-
bros da ABL. Mas, em fina ironia, simulou reconhecer os poemas que lhe
abriram as portas da Academia. E ele mesmo sugeriu: o “Instituto Oswaldo
Cruz, o extermínio da febre amarela e da profilaxia de outras enfermida-
des. Os seus melhores romances foram a sua vida consagrada à ciência e a
ação higienista na região amazônica” (Arthur Motta. ‘Academia Brasileira
de Letras’,     Revista do Brasil, n. 50, fev. 1920, p. 155-159).

Quando Cruz morreu, foi substituído por outro famoso homem de
ciência, o médico Aloísio de Castro, a quem atribuía-se “inveterado amor
pelos clássicos”, e, logo, maior mérito na admissão como membro da ABL
(‘Seção Academia Brasileira de Letras’,     Revista do Brasil, n. 50, fev. 1920,
p. 160). Castro, de sua parte, disfarçava seu orgulho dizendo não ter argu-
mentos que justificassem, nem mesmo aos seus olhos, a sua admissão na
Academia (‘Discursos proferidos na Academia Brasileira’,     Revista America-
na, n. 8, maio 1919, p. 120). Discorrendo no seu discurso de posse sobre a
obra do antecessor, em 15 de abril de 1919, Castro reconheceu a magra
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produção escrita de Oswaldo Cruz, ressaltando, no entanto, os enormes
aplausos com que fora recebida em todo o meio intelectual brasileiro do
início do século XX. E para encerrar rapidamente tão controverso assunto,
logo argumentou que Cruz teria sido simplesmente um vulto –
estudiosíssimo, pesquisador exato, experimentador rigoroso e perfeito
observante das regras da investigação científica. Mencionou ainda que
para o cientista francês Charles Richet, por exemplo, um dos ícones da
admiração não só de Castro, mas de toda aquela geração, Cruz teria sido
nada menos que o primeiro higienista dos tempos modernos!4 Portanto,
quais portas não se abririam com honra à sua chegada?

No restante do discurso, Castro tratou das então recentes reformas
na medicina quando da 'ascensão' dos métodos do laboratório, os quais
teriam convertido por completo a antiga “arte do diagnóstico” em conhe-
cimento científico e exato, substituindo ainda os famosos, mas “inefica-
zes”, “olho médico”, “tino médico” e “ouvido médico” pelas rigorosas “ob-
servação”, “experimentação” e “previsão” das reações biológicas confir-
madas pelo microscópio (‘Discursos proferidos na Academia Brasileira’,
Revista Americana, n. 8, maio 1919, p. 120).

A posse de Aloísio de Castro foi igualmente saudada por Afrânio
Peixoto, sempre destacado, por sua própria trajetória, para justificar as
polêmicas eleições na Academia. No discurso de recepção ao sucessor de
Oswaldo Cruz, Peixoto acusou de inveja e despeito os insistentes críticos
dos 'cientistas' e médicos na ABL: “A quem não coube sequer uma vantagem
na vida, como estranhar que aos outros não permitam tenham tantas?”
(‘Discursos proferidos na Academia Brasileira’,     Revista Americana, n. 8,
maio 1919, p. 131). E em já conhecido posicionamento, argumentou que
as letras não eram uma carreira profissional stricto sensu, como a ciência,
ao contrário, o seria perfeitamente, sendo que valiam exatamente como
diversão, adereço e livre inspiração. Afinal, eram ‘arte’, artifício; o que a
ciência, linguagem da verdade, não poderia jamais pretender ser. E ainda
acrescentou: no momento em que a literatura se estabelecesse como ativi-
dade lucrativa, como alguns dentre eles já pleiteavam, perderia justamente
a sua nobreza estética. No mais, dizia não perceber por que somente aos
médicos e cientistas a imprensa fazia “tão maus modos”, já que todos os
acadêmicos acabavam exercendo alguma segunda profissão.5 Eram tam-
bém professores, juízes, militares, advogados, políticos, diplomatas ou
funcionários públicos. E por que seu gosto efêmero e tendência literária
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não eram questionados, quando causavam verdadeiro furor se abraçados
por um homem de ciência? (‘Discursos proferidos na Academia Brasileira’,
Revista Americana, n. 8, maio 1919, p. 132-133).

Outro acadêmico, Medeiros e Albuquerque, partilhava rigorosamente
da mesma opinião, dizendo não perceber porque um cientista-literato era
considerado um “animal tão híbrido na fauna intelectual” daqueles tempos
(Jornal do Comércio, out. 1923 – Arquivo Pessoal Afrânio Peixoto. Centro de
Memória/ABL). No mais, assegurava não compreender tampouco a verdadei-
ra sedição que se seguia quando um autor daqueles tempos ‘atrevia-se’ a se
dedicar concomitantemente a duas especialidades diferentes. E ainda debo-
chava do ceticismo com que veriam o talento polivalente de alguns, susten-
tando que do próprio Afrânio Peixoto, por exemplo, pensariam tratar-se na
verdade de uma firma social, ou, quem sabe, de um pseudônimo para um
grupo de homens de letras e de ciências interessados somente em fazer pilhé-
ria com os demais. E essa sugestão amalucada faria sentido, no seu dizer, pois
os partidários da especialização andavam tão convencidos de que ‘profissão’ e
‘competência específica’ andavam juntas que só poderiam mesmo duvidar da
existência, em carne e osso, dos enciclopédicos (O Estado de S. Paulo, 17/12/
1919 – Arquivo Pessoal Afrânio Peixoto. Centro de Memória/ABL).

A essas hesitações de Peixoto e Albuquerque, pode-se contrapor, tal
como se viu no capítulo anterior, todo o esforço que os 'cientistas' e os
médicos, e só eles, faziam para libertar-se da influência englobadora da
literatura e de todo resquício de cultura enciclopédica na sua atividade
profissional. Não causa surpresa, portanto, que fossem pressionados a
explicar tantas contradições. E elas, exatamente, não paravam de se suce-
der e se acumular. Os homens de ciência-acadêmicos chegaram ao ponto,
inclusive, de engrossar o coro daqueles que criticavam a falta de critérios
para o exercício da atividade literária. Aloísio de Castro, por exemplo, em
comentário que à primeira vista poderia ser considerado uma piada dada à
imensa quantidade de censuras que recebia, ele mesmo, por ser membro
da ABL, indignou-se: “(...) e é pedantice de que muitos fazem estandarte.
Com isto, se vestem de literatos e literatejam a seu talante e cômodo. Já
não há distinções, todos se vêem tomados ao mesmo par (...). É tempo e
mais que tempo de reagir contra essa desordem”. Confusão toda que, no
seu entender, deveria ser tributada na conta dos bacharéis que insistiam
em se exibir nos meios intelectuais da cidade. Aliás, termo que na argu-
mentação dos letrados da ocasião, já se sabe, funcionava como o sinônimo
perfeito para os presumidos e enciclopédicos em geral.6
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E quanto à admissão do próprio Castro na Academia era, por vezes,
exaltada como bastante alvissareira, pois sendo aquela casa a do cultivo
da língua e literatura no Brasil, quem sabe os cientistas não adquirissem
finalmente certo brilho e polimento na escrita? Mas mesmo assim, com
tanta beneficência de parte da instituição, Machado de Assis, o grande
fundador da ABL, no dizer de certos pleiteadores a uma vaga na casa,
estaria muito aborrecido, pois não caberia originalmente à instituição fazer
caridade e sim premiar os talentosos das letras. No mais, já ele teria
apregoado que a ciência era uma “má vizinha”. Somados todos esses
elementos, custava-lhes crer que pudessem se coadunar, numa só pessoa,
a “fantasia” do poeta e a “atmosfera pesada”     da realidade de um cientista
(‘Seção Academia Brasileira de Letras’,     Revista do Brasil, n. 50, fev. 1920,
p. 163). Ou bem contemplariam uma flor por sua beleza, ou bem dela
desconfiariam por poder vir a ser a mãe de um fruto venenosíssimo (Renato
Almeida. ‘Afrânio Peixoto Romancista,     Revista do Brasil, n. 62, fev. 1921,
p. 109). Suas diferenças residiriam, na verdade, nas distintas motivações
e olhares que lançavam ao mundo. Em outras palavras, literatos seriam
“homens de sensibilidade”, e cientistas, de sua parte, seriam os
“observadores desapaixonados das coisas” (Assis Chateaubriand. ‘A pala-
vra do professor Miguel Couto’, O Jornal, 07/04/1927 – Arquivo Pessoal
Miguel Couto. Centro de Memória/ABL). Não experimentariam grandes
desesperos, tampouco intensos entusiasmos. Eram percebidos, definitiva-
mente, como homens de objetividade e de incansável bom senso.

No caso de Castro, também membro da ANM desde 1904 e do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) desde 1911, mesmo a tão
apregoada afeição pela leitura dos clássicos não funcionava sempre como
passaporte suficiente para a degustação do, então, já afamado ‘chá das
cinco’ dos acadêmicos. Na verdade, essa sua predileção acabava sendo
conotada como “almofadismo literário e donzelesco”, ou ainda como uma
“aflitiva vaidade” por Castro querer “se mostrar” fora dos domínios da sua
especialização. Como vemos, as críticas continuavam girando em torno
da ambigüidade do seu duplo posicionamento como ‘homem de ciência’ e
‘acadêmico’. Na suspeita dos seus censuradores, não era essa mesma ge-
ração que se propunha, afinal, a um rigoroso controle das competências
intelectuais prestando-se ao papel de “verdadeiros guardas urbanos verifi-
cando a carteira de identidade dos falsos sábios”, e batendo “com o marte-
lo da sua fiscalização policial no ouro desses ídolos”? E se eram, como não
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cansavam eles mesmos de repetir, ‘homens de ciência’ como poderiam
pretender ostentar uma cultura enciclopédica de modo a justificar o seu
ingresso na ABL? (Menotti Del Picchia. ‘O fenômeno Couto-Bichat’, Cor-
reio Paulistano, 07/04/1927 – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro de
Memória/ABL).

No mais, naqueles ‘tempos modernos’ diversificados e velozes, que
‘grande gênio’ conseguiria dominar a totalidade dos conhecimentos hu-
manos em todos os seus ramos? Tudo isso seria, no entender dos críticos à
entrada dos médicos e cientistas na ABL, impossível, dada a efemeridade
da vida, os imperativos do tempo e as limitações da inteligência humana
(‘A confusão das línguas numa epístola de Miguel Couto’, Revista A.B.C., n.
631, 09/04/1927 – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro de Memória/
ABL). Como poderia um mísero cérebro funcionar bem, em contínua aqui-
sição de conhecimentos distantes, e ainda desdobrando-se em raciocínios
de diferentes tipos?

Na ocasião, passava-se a acreditar que seria melhor profissional quem
vivesse segundo as suas próprias tendências ‘psicológicas’, ou, em outras
palavras, quem produzisse no âmbito de uma dada especialização. “Cada
um no seu lugar e no seu meio” (Jaime Cardoso. ‘Mas artista também’, O
País, 07/12/1928 – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro de Memória/
ABL). Insistir na postura contrária (e esse argumento não era de modo
algum estranho aos 'cientistas'), ou seja, no cultivo de vários domínios do
saber, só daria provas de apego ao passado e ao atraso. E os críticos dos
homens de ciência-acadêmicos ainda perguntavam: como chamar por ou-
tro nome que não o de ‘atrasado’ a quem simplesmente não acompanharia
as diretrizes do seu tempo, atravancando o progresso em geral do restante
do país? Como denominar quem agiria como um “conselheiro do Império,
como um velho e revelho, como um fantasma longínquo e já há muito
desaparecido deste mundo”? (Castro e Silva. ‘Os acadêmicos’, Gazeta, 06/
05/1919 – Arquivo Pessoal Aloísio de Castro. Centro de Memória/ABL).

No dizer dos seus críticos, os médicos e os 'cientistas', ocupados em
erradicar doenças e em observar costumes de microorganismos nos seus
laboratórios, acabavam mesmo mostrando-se incompetentes, pois não
conseguiriam curar a si mesmos do suposto vírus “sonetococcus”; “grave
infecção” que os atingiria no orgulho, desenvolvendo neles grande presun-
ção da expressão literária. E o resultado da moléstia seria catastrófico,
uma vez que, na falta da vocação e do talento, seus romances, contos e
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poesias seriam todos feitos com um bisturi! E, quanto a isso, o desaforo
não poderia ser maior. Como se não bastasse não tomar da ‘arte’ como
uma finalidade superior de vida, mas como um lazer, como um passatem-
po displicente para amenizar-lhes o desfastio, ou pior, como um mero
adorno para o seu prestígio social, era ainda de conhecimento público que
se refeririam à ‘arte da palavra’, fora das rodas acadêmicas, com grandes
superioridade e desprezo (Menotti Del Picchia. ‘O fenômeno Couto-Bichat’,
Correio Paulistano, 07/04/1927 – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro de
Memória/ABL). E ainda questionavam: por que, afinal, tamanho desdém?
No seu dizer, só poderia ser despeito pela sua falta total de engenho literá-
rio. Despreparo que os críticos julgavam confirmar-se a cada vez em que
se metiam em cogitações sobre outras atividades profissionais que não a
científica. Ou seja, sobretudo quando ‘ousavam’ fazer discursos ou poesias.
Quanto a isso, as referências são numerosas, variadas e preciosas.

Miguel Couto, por exemplo, ao proclamar um curtíssimo elogio fú-
nebre do médico e professor Nascimento Gurgel em 1928, teria ignorado a
obra e os feitos do outro para dedicar-se a desfilar mil e um adjetivos sobre
o cadáver! Assim, segundo o relato de um anônimo jornalista, Couto teria
sido muito econômico ao falar de Gurgel quando vivo, definindo-o sim-
plesmente como “combativo e ardoroso”. Morto, quantos qualificativos:
“derribado, hirto, mudo e inânime”. A seguir, teria citado Camões, “alma
gentil que partiste tão cedo desta vida...”, para ao fim bradar: “Pobre
Gurgel!”. Nesses termos, o jornalista apressou-se em alfinetar o suposto
mau gosto de Couto ao argumentar: “Eis o que é a nossa literatura acadê-
mica. Se é assim que fala o vulto máximo da nossa ciência médica, mem-
bro da Academia de Letras, membro da Academia de Medicina, imagine-se
o que vai por aí... Não se pode deixar de exclamar, como o próprio orador
exclamara: Pobre Gurgel!” (‘Pobre Gurgel! Como a oratória acadêmica lhe
consagra a memória’, A Notícia, 03/01/1928 – Arquivo Pessoal Miguel
Couto. Centro de Memória/ABL).

Aloísio de Castro também recebera lá a sua dose de desmerecimento
como literato. Chegou mesmo a ser acusado de plágio pelos seus poemas,
o que, diga-se de uma vez, nunca se confirmou.7 Da pena do mordaz Ben-
jamin Costallat, no entanto, não conseguiu se desembaraçar. Asseguran-
do, ele também, que ‘homens de letras’ e ‘homens de ciência’ seriam tipos
totalmente diferentes, Costallat dizia só perceber as motivações literárias
de Castro remetendo-as às suas responsabilidades e preocupações de mé-
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dico. E tudo isso porque os seus poemas eram tão risíveis que só poderiam
mesmo ser um preparado medicinal para facilitar a digestão e o bom hu-
mor dos cariocas. Para Costallat, Castro seria tão bom, mas tão bom
humorista – quando pretendia ser tão simplesmente um literato –, que
acabava por fazer uma concorrência muito desleal a ninguém menos que
Procópio Ferreira. E, para o total desespero de Ferreira, pois nenhum outro
chegaria à altura de Castro “no brilho da graça, e na boa e franca risada
que ele sabe provocar como ninguém. Ele faz da arte do riso uma obra-
prima”. Para ilustrar o que dizia, citou dois poemas de Castro contidos no
livro Os Carmes, publicado em 1928:

Valsarino, valsa, valsa,

Mas o leque não me leves,

Não m’o arrebates da mão...

Em tuas passadas leves

Nos volteios desta valsa

Leva só... meu coração./

Valsa, valsa, valsarino,

Vida é baile, festa e amor.

Dou-te o lábio purpurino

Sou cálice aberto em flor.

[E segue a comentar o Costallat]: Não é delicioso? [...] Outra jóia de bom
gosto e de elevado e primoroso estilo literário é a ‘Visão Noturna’. Ei-la:

Uma noite (ai que noite aquela)

Batem-me à porta...

Abro aflito a janela.

[E Costallat conclui]: Vejam a ironia de Aloísio de Castro! Batem-lhe a
porta, e ele abre a janela. Isso quer dizer que quando lhe baterem à janela,
ele abrirá a porta! Não é uma charge deliciosa contra os porteiros incapazes
e os fâmulos descuidados? Não é uma crítica muito fina à crise domiciliar?
[...]

No dizer de Costallat, com tantas boas piadas, Castro deveria ser consa-
grado não como literato, por ser rigorosamente péssimo como poeta, mas
como “o grande mestre do humorismo nacional”; além, é claro, de médico
eminente já que sua literatura não passaria, afinal, de uma boa dose de hu-
morismo para regularizar as funções orgânicas dos habitantes da cidade!8
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Ilustrativa imagem da longeva preponderância da literatura na pro-
dução intelectual brasileira, e do correspondente incômodo que causava,
foi mencionada por Miguel Couto quando da sua posse na ABL em 1919.
Couto comparou a literatura a uma rede policroma e atraente que, de tão
bem urdida, tecia e prendia os intelectuais brasileiros nos seus largos do-
mínios. E até para justificar a sua presença na casa dos literatos, dizia-se
enredado ele também. Mas assegurava que dos seus fios entrelaçados, quase
uma cilada, o teriam alcançado somente as linhas pretas, as das dores e
das doenças, por isso se tinha tornado um médico. E cometendo enorme
gafe, mas indicando, mais uma vez, a simultaneidade semântica entre
‘literatura’ e ‘arte da palavra’, confessou ter tido muitas dificuldades para
compor o seu discurso de modo a contentar os literatos, atribulado como
estava com muitas dúvidas sobre o quanto carregar a sua fala da “respec-
tiva e necessária dose de retórica”. Sua aflição só denota o quanto achava,
e por isso a indiscrição, a retórica duvidosa. A comparação não agradou
aos acadêmicos. No mais, tão singela revelação deixou transparecer o quanto
conotava, como os demais intelectuais de formação médico-científica, a
literatura como mero, mas obrigatório, penduricalho de frases sonoras,
belas e sem qualquer grande utilidade (‘Discursos proferidos na Academia
Brasileira’,     Revista Americana, n. 10, jul. 1919, p. 102-103).

Depois dessas palavras, Mário de Alencar, num constrangido discurso
de recepção, reconheceu que Couto era um “escritor fora da literatura e sem
ambição literária”, mas cuja legitimidade como acadêmico devia-se a “breves
segundos de inspiração”. Para exemplificá-los, citou uma carta íntima escrita
por Couto, sem esclarecer a quem se destinava, mas, segundo ele, cheia de
“graça, melancolia e rara cultura literária”! (‘Discursos proferidos na Acade-
mia Brasileira’,     Revista Americana, n. 10, jul. 1919, p. 131-132). E o acanha-
mento de Alencar foi tão marcante que acabou sendo, inclusive, mencionado
como um ‘espetáculo’ na imprensa do Rio de Janeiro: “E esse discurso foi uma
satisfação para os que ainda pensam que a Academia pode viver, se não pela
sua influência na literatura, ao menos pelas suas recepções” (Revista Nacional,
jul. 1919 – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro de Memória/ABL).

Mesmo antes da posse de Couto, o burburinho com a sua eleição
para a ‘Casa de Machado de Assis’ tinha sido tão grande que o próprio Rui
Barbosa, então presidente da Academia e orador originalmente escolhido
para pronunciar o seu discurso de recepção, sentiu-se atingido. Melindra-
do pelas controvérsias, Barbosa resolveu renunciar não só ao discurso como
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ao próprio cargo de presidente da casa, alegando não ser ele tampouco um
‘puro escritor de ficção’, tal como vinham exigindo a imprensa e certa
parte dos acadêmicos. Miguel Couto, de sua parte, alguns anos depois e
aparentemente cansado de tantos maus julgamentos, confessou a sua fal-
ta de familiaridade com a instituição, explicando-a em função da sua es-
pecialização profissional: “(...) Sou apenas um médico insulado em sua
profissão. Meteram-me uma vez como expoente (de quê?) na Academia de
Letras onde não me sinto bem camuflado em literato (...)” (A Nação, 08/
02/1933 – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro de Memória/ABL).

Como se vê, a ABL vinha sendo acusada, e cada vez mais sistemati-
camente, tanto de ser muito acolhedora quanto por considerar a produção
literária não como um requisito obrigatório de admissão, mas como uma
“contingência facultativa a alguns homens de letras ociosos” (Antônio
Leão Velloso. ‘Miguel Couto’, Correio da Manhã, 02/06/1919 – Arquivo
Pessoal Miguel Couto. Centro de Memória/ABL). E toda essa grande grita-
ria poderia ter sido ainda mais sonora, pois, com a morte de Couto em
1934, Carlos Chagas foi seriamente cogitado para sucedê-lo na cadeira 40
da ABL. No entanto, não chegou a formalizar a sua candidatura por ter
falecido ele também pouco tempo depois. Aliás, outro médico, Renato Kehl,
também foi sugerido para a cadeira, alindando-se todo para a Academia.
Alceu Amoroso Lima, eleito para a casa no ano seguinte, ficou com a
vaga, arrefecendo, com isso, certos ânimos mais exaltados.9

Se o recurso à gloriosa tradição da Académie Française nem sempre
funcionava a contento para explicar a presença de homens de ciência numa
casa de literatos, até para a falta de produção literária buscavam justificati-
vas. Qualificando essa exigência, aparentemente elementar, de “manifesto
erro”, Afonso Celso alegou, sem constranger-se por um minuto com a des-
proporção do argumento, que os críticos da ABL pensariam viver nos tempos
bíblicos, quando os homens 'duravam' de 400 a 900 anos, tendo tempo
suficiente para burilar e remoer e remexer nos seus textos! Em contraposição,

quantas celebridades oriundas de uma estrofe, de um dito, de um gesto! Há
quem prefira um jardim a uma selva, uma flor a um canteiro. Os evange-
lhos formam tênues fascículos. Sócrates nada escreveu. Cristo escreveu
uma única vez, na areia, e ignora-se o quê. O mais substancial discurso
proferido na Terra, o que condensa o Cristianismo em sua infinita sublimi-
dade, o Sermão da Montanha, não durou talvez, segundo o texto sagrado,
vinte minutos, tal  a sua divina concisão. (‘Discursos proferidos na Acade-
mia Brasileira’,     Revista Americana, n. 11-12, ago.-set. 1917, p. 53-54)
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No mesmo sentido, mas em outra ocasião, o talento para a escrita foi
totalmente amesquinhado para justificar a presença de médicos e 'cientistas'
na ABL. No dizer de Mário de Alencar, “o escrever bem é condição fundamen-
tal (para ser admitido na Academia), mas não é tudo; e às vezes é demais”
(‘Discursos proferidos na Academia Brasileira’,     Revista Americana, n. 10, jul.
1919, p. 134). E essa tão corrente exigência no âmbito da atividade literária
seria, do seu ponto de vista, nada mais do que um desvirtuamento das própri-
as letras, que, de uma forma de cultivo pessoal (tão próximas das humanida-
des), passaram a ser uma profissão. E não só isso. Ainda segundo Mário de
Alencar, a exigência do entendimento da literatura como escrita de ficção
tinha levado a uma verdadeira proliferação de receitas e exemplares, de mol-
des e fôrmas para a composição literária. E por todo esse prontuário tinha-se
passado a medir as qualidades de um verdadeiro literato. Desse modo, o ta-
lento para ‘a imaginação’ teria se transfigurado numa norma imposta pelo
‘mercado’, pelo jornalismo, pelas casas editoras, resultando, enfim, num aleijão,
num instrumento de venda a retalho e torvelinho intelectual que induzia à
exagerada publicação de textos. E que, para completar, ainda estimularia a vil
concorrência entre amigos e companheiros. Em outras palavras, Alencar afir-
mava que, ao admitirem homens de ciência na sua agremiação, os acadêmi-
cos pretendiam, na verdade, romper com o mercenarismo intelectual, com a
venda a varejo das idéias, com o mecanização do pensamento imposta pela
imprensa, o maior algoz da ‘liberalidade’ da Academia. Por ser arte, a literatu-
ra demandaria tão-somente sinceridade e sensibilidade, além de odiar a
reprodutibilidade do gênio criador e o pagamento pela beleza singular que
oferecia, por puro contentamento (‘Discursos proferidos na Academia Brasi-
leira’,     Revista Americana, n. 10, jul. 1919, p. 135-136).

Tantos desentendimentos e hesitações explicam-se pelo fato de 'lite-
ratos' e 'cientistas' estarem empregando, concomitantemente, as mesmas
palavras, mas com sentidos distintos ou justapostos. O que, ao fim, re-
dundava numa ausência de consenso mútuo quanto aos atributos das
suas respectivas atividades intelectuais e que, no mesmo movimento, se-
guiam se distanciando. E no meio das interseções semânticas que faziam
da ‘literatura’ um sinônimo de cultivo do espírito, de lazer, de humanida-
des, instrução, ócio imaginativo, arte de ficção, arte de bem dizer, belas
letras, retórica, técnica escrita, talento especial, ora um passatempo, ora
uma profissão, os homens de ciência continuavam se desdobrando para
explicar o seu desvelo com a ABL.
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Certo é que os homens de ciência-acadêmicos recebiam críticas por
estarem representando papéis inadequados ao seu status público. Além
disso, também parece claro que não percebiam a literatura como uma pro-
fissão, ou seja, de acordo com o seu mais ‘novo’ sentido, mas, antes, se-
gundo a sua acepção mais antiga, como instrução geral. Na verdade, a
meio caminho entre as duas significações, tomavam-na tão simplesmen-
te como um ‘deleite do espírito’, como um anteparo às agruras da sua
própria profissionalização. Tomada como um passatempo por quem
adentrava no seu mais importante canal de consagração, essa representa-
ção da carreira literária só poderia mesmo suscitar ressentimento em quem,
de fora, pleiteava a profissionalização e o reconhecimento de uma 'natural'
vocação para as letras.

Os 'cientistas', de sua parte, caracterizavam a sua atividade, a sua
mentalidade e a sua linguagem como completamente afastadas de todo
esse universo da ‘arte de bem dizer’ e dos ‘lógicos’ ‘diletantismo’ e ‘curio-
sidade’ que, então, enxergavam em toda sorte de atividade intelectual que
fugisse dos domínios da sua profissão. No entanto, não ignoravam o exce-
lente impacto que a entrada na ABL suscitava nos rumos das suas carrei-
ras, adensando o seu prestígio em nível nacional. Esse tipo de aporte
institucional, somado à eleição para o IHGB e para a ANM, permitia-lhes
mais espaço nos jornais e revistas, garantindo, ainda, aos olhos do público
letrado, a certeza da qualidade da sua produção cultural.

Em contrapartida, a Academia não hesitava em aceitar a candidatu-
ra de grandes notáveis, a despeito de todas as reações que despertava den-
tro e fora da casa. Seu perfil original foi, assim, totalmente modificado de
modo a receber grandes figuras da nacionalidade e a garantir mais inves-
timentos públicos, cada vez melhores sedes e uma respeitada notoriedade
aos olhos da sociedade e mesmo no estrangeiro. Como via de consagração,
institucional e intelectual, era, ao fim, excelente para todos.

Assim, a ABL tornou-se uma instituição ocupada em receber inte-
lectuais de diversas áreas, graças às prebendas, simbólicas, políticas e fi-
nanceiras, que almejava abraçar ao tornar-se (tal como se transformou
efetivamente) a mais reconhecida associação letrada do país. No mais, era
mesmo foco de grandes tensões, pois promovia e incentivava a entrada de
membros que, fora dos seus muros, defendiam a divisão do trabalho inte-
lectual. E os entusiastas da especialização, na contradição das suas duplas
filiações, a ela acometiam velozmente pelo prestígio social que proporcio-
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nava aos seus membros. No entanto, eram obrigados a calar-se diante das
críticas que a imprensa lhes dirigia sem cessar. Na verdade, pareciam mais
surdos que calados, já que, nos seus discursos de posse, sempre alegavam
nobres justificativas e motivações para as suas provisórias investiduras.

Quanto à pluralidade dos vínculos, vozes e performances de homens tão
afeitos à defesa de identidades fixas, nenhum deles pode ser mais interessante
que Afrânio Peixoto. Ninguém mais que o eminente professor de higiene da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro defendia, concomitantemente, ar-
gumentos que, não raro, se excluíam por completo. Pedagogista, higienis-
ta, psicólogo, crítico e publicista, membro da ANM e do IHGB, o sucessor
de Euclides da Cunha na cadeira n. 7 da ABL era conhecidíssimo no meio
letrado da cidade por seu orgulhoso ceticismo (Arthur Motta. ‘Academia
Brasileira de Letras’,     Revista do Brasil, n. 55, jul. 1920, p. 253). O que em
parte era usado para explicar, às vezes por ele mesmo, o seu ecletismo ou
a sua dupla atuação de ‘homem de ciência’ e ‘literato’ (‘Discurso de posse
de Afrânio Peixoto’. Ata da quinta sessão ordinária de 26 de julho de 1919,
Revista do IHGB, parte II, 1919, p. 501). Anos depois se autodefiniria como
um profissional “amorfo”     (Senna, 1996: 83). Para outros, na verdade,
esse seu ceticismo não passaria de uma “falha de princípios” que esclare-
cia tanto a sua falta de firme orientação na vida quanto a sua errância
pelos múltiplos caminhos do “labirinto das idéias” (Jackson de Figueiredo.
‘Afrânio Peixoto’,     Revista do Brasil, n. 51, mar. 1920, p. 228). No IHGB, foi
especialmente saudado, em 1919, por reunir aos atrativos de uma boa
escrita certa orientação científica, “predicados que o Instituto estima e
preza” (‘Parecer favorável sobre a admissão de Afrânio Peixoto no IHGB’.
Ata da segunda sessão ordinária de 24 de maio de 1919,     Revista do IHGB,
parte II, 1919, p. 343).

Afrânio Peixoto     dizia muito se orgulhar dessa ‘sua indecisão’ intelec-
tual por detestar os letrados que presumem muito de si mesmos, apresen-
tando-se como autoridades máximas, porque especialistas, em determina-
dos temas. E revelou ainda ser especialmente afortunado exatamente por
sua irreverência. Nas suas palavras, “(...) O certo é, quanto mais me cresce
o ceticismo, de tudo – das letras, da ciência, da arte – mais me cercam as
blandícias e os afagos das faculdades, escolas e academias, dos que pontifi-
cam e se exalçam nesses templos daquelas divindades” (‘Discurso de posse
de Afrânio Peixoto’. Ata da quinta sessão ordinária de 26 de julho de 1919,
Revista do IHGB, parte II, 1919, p. 502). E acreditava que a confusão era



159

toda ela do meio intelectual daqueles tempos que não sabia a quem repu-
tar qualidade, se aos generalistas, os “amantes da instrução, coisa de Bra-
sil Antigo”,10 ou se aos especialistas, modernos decerto, mas também uns
“oradores medíocres, de discursos frios, sem calor e sem vida, escritos com
uma secura horrível” (‘‘‘‘‘Discurso de Afrânio Peixoto’. Ata da sessão especi-
al de 16 de agosto de 1922, Revista do IHGB, parte II, 1922, p. 496 e 499).

Nem sempre blasé, e volta e meia bastante irritado, Afrânio Peixoto
acabava atribuindo intenções escusas e pouco lisonjeiras aos insistentes
críticos dos médicos e 'cientistas' na ABL. Defendendo os já tão difamados
‘bacharéis’ que, segundo ele, eram, na verdade, uns injustiçados, pois teri-
am dado ao Brasil grandes pensadores, enquanto os seus maiores
reprovadores não passariam de uns analfabetos, alegava também que, dos
quarenta membros da ABL naquela ocasião, somente uns dez teriam for-
mação científica, constituindo então a ínfima minoria da casa. Na sua
argumentação, não faria sentido a cobrança de fidelidade ao ideal da espe-
cialização intelectual já que ele não seria assim tão desrespeitado na
agremiação. Ao menos, não tanto quanto se alardeava na imprensa. Do
seu ponto de vista, tamanha agitação não passaria de cobiça por tantas
remunerações acumuladas: “(...) os letrados que lá [na ABL] não entram,
sem dúvida prefeririam a Academia de Medicina, o Instituto dos Advoga-
dos, ou o Clube de Engenharia, se aí houvesse jetom” (Diário de Notícias,
Porto Alegre, 21/02/1933 – Arquivo Pessoal Afrânio Peixoto. Centro de
Memória/ABL).

No dizer de Afrânio Peixoto, tão numerosas críticas só não seriam
mais freqüentes que as próprias candidaturas à Academia, declaradas sem-
pre aos quatro ventos e mesmo quando sequer havia vagas disponíveis.
Nem o obrigatório período de luto pela morte de um acadêmico era respei-
tado. Segundo o seu relato, antes mesmo de rezada a missa de sétimo dia,
as cartas, telefonemas e cartões com pedidos de votos para a ABL já
começavam a circular pela cidade, sobretudo por iniciativa daqueles que
simulavam toda sorte de desprezo pela instituição. E no remate do mesmo
Afrânio Peixoto, que não poderia deixar passar tão preciosa oportunidade
para mais um dos seus mordazes comentários: “É, custa muito, sem dúvi-
da, esperar uma semana a quem pretenda a imortalidade”.11

Sem pretensões à eternidade, seguiam, no entanto, empenhando-se
em justificar a sua entrada como ‘cientistas’, tal como se autodenominavam
altivamente, numa casa de literatos. Roquette-Pinto, membro da ABL desde
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1927, no seu discurso de recepção a Miguel Ozório de Almeida na própria
Academia, parecia aconselhar o amigo a ignorar as inevitáveis críticas que se
seguiriam à sua posse: “Não vos preocupe mais a indagação dos nossos intui-
tos no caso da escolha feliz – um romance vive em toda a obra de ciência. (...)
Nós somos muito mais felizes; além da Arte, a Ciência nos ampara”.12

E quanto ao próprio Ozório, a despeito de toda sua tão alardeada
dedicação à ciência como se viu no capítulo anterior, com prazer tomou
posse, em 1935, na cadeira n. 22 da ABL. No seu discurso, e em rara
imodéstia, justificou, como todos os seus pares o faziam, a entrada de um
“legítimo homem de ciência” numa casa de literatos, exaltando ainda o
cultivo da tradição na Academia que, na verdade, distribuiria verdadeiros
“títulos de nobreza”     a expoentes da cultura nacional. Mas não a uma
nobreza dos direitos hereditários, e sim àquela dos direitos adquiridos pela
comprovação da inteligência e do mérito profissional. Relatou também
que a sua geração fora a primeira, no Brasil, a ter possibilidades de confe-
rir à sua atividade intelectual “uma direção única, independente e defini-
da”. E mais, amoldou as suas idéias da especificidade da psicologia cientí-
fica à sua entronização na casa, alegando que, na verdade, tal psicologia
poderia ser “multiforme”. Quanto à sua carreira de 'cientista', contou ter
apresentado aos fisiologistas uma teoria matemática e físico-química tão
perfeita e exata que poderia mesmo ser considerada por alguns, menos
ciosos da divisão do trabalho intelectual, o resultado de uma imaginação
excessiva. Mas não. Ele era, como sustentava, já se sabe, um verdadeiro
homem de ciência, e para tanto já adivinhava as críticas que receberia pela
sua admissão na Academia (Jornal do Comércio, 24/11/1935 – Arquivo
Pessoal Miguel Ozório de Almeida. Centro de Memória/ABL).

No entanto, Ozório de Almeida se enganou redondamente no seu
prognóstico. No adiantado do século XX, a sua eleição para a ABL, à diferença
das anteriores, não causou qualquer comoção na imprensa da cidade. Nenhu-
ma indignação, nenhuma crítica, nenhuma reclamação, nenhum deboche.
Cortinas cerradas, luzes apagadas e teatro desmontado, público nenhum a
ouvir as suas explicações. Afinal, críticos, homens de letras, literatos, ba-
charéis e doutores já sabiam quais eram os misteriosos atributos primordiais
de um 'cientista'. Àquela altura, já começavam a se convencer do esoterismo
da atividade científica e das distâncias que se estabeleciam
irremediavelmente entre profissionais e leigos. Definitivamente, os tempos
já eram outros.
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Novos Roteiros para Novos Enredos

O então presidente do IHGB, o Sr. Olegário Herculano D’Aquino e
Castro, em referência a Tácito no seu ‘Diálogo dos Oradores’, resumiu as
motivações de ‘cultivo do espírito’ que pautavam o encontro dos sábios nas
associações letradas do Rio de Janeiro. Não deixou sequer de citar o clássico
autor no original, ou seja, em latim. Fórmula mais perfeita impossível:

Que pode haver que mais deleite e arrebate as pessoas de alma nobre e
esclarecido espírito, que recreiam-se com prazeres honestos, do que a fre-
qüente companhia de homens ilustres?! Quid enim dulcius libero et ingenuo
animo, ad voluptates honestas nato, quam videre plenam et frequentem domum
suam splendidissimorum hominum? (‘Discurso do Presidente do Instituto’,
Revista do IHGB, parte II, 1906, p. 479)

Na verdade, seria mais do que um prazer a ‘nobre’ companhia dos
homens ilustrados. Era considerada como honrosa e lisonjeira, sumamen-
te agradável e, inclusive, recomendável pela superioridade das suas quali-
dades morais e intelectuais. Sobretudo naquele “templo luminoso do amor
às letras”, tal como era o Instituto, e onde estariam reunidos os principais
espíritos cultos, amadores ou cultores das belas-letras; em suma:     as maio-
res glórias literárias de todo o Brasil. Ilustres reputações construídas de bons
desejos, diligência nos estudos, muita constância, amor aos livros, e ainda
do inebriado e grandioso ideal da bela expressão oral. Como na descrição do
Sr. Herculano, um verdadeiro sábio seria um vulto isolado e um ser privile-
giado, alguém que, arrebatado pela esclarecida e transcendente luz da ra-
zão, era levado a ser um verdadeiro “apóstolo da virtude”. Dos seus lábios
brotariam torrentes de poesia e eloqüência, e em si não poderia conter tan-
tos préstimos. Tenderia constantemente, como que levado por uma força
superior, a difundir entre os outros homens “o finíssimo perfume que lhe
embalsama a inteligência”. Vultos como eram, os espíritos ilustrados, dota-
dos de aptidão pelas letras, professando a ciência e aspirando à sabedoria,
sentiriam muita necessidade da comunicação intelectual. E como a erudi-
ção, ou a “dilatação da esfera dos seus conhecimentos”, era a sua mais alta
ambição, prezavam a permanente permuta de idéias e impressões, de forma
a aperfeiçoar a opulência de sua instrução e de se porem a par dos princípios
gerais de todos os ramos do conhecimento. O que não conseguiriam mesmo
nas suas longas vigílias, anos a fio, junto aos livros. Era mister que também
apreendessem informações uns dos outros (‘Discurso do Presidente do Insti-
tuto’, Revista do IHGB, parte II, 1906, p. 481-482).
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Tal como na ABL, os sócios do IHGB faziam discursos quando eleitos,
usando da invariável modéstia nas orações de posse e do tom laudatório
na exaltação das glórias do recém-chegado. No Instituto, para ser admitido
como sócio efetivo, o candidato deveria residir no Rio de Janeiro e apresen-
tar trabalho em história, geografia ou etnografia do Brasil, inédito ou já
publicado, mas que, de todo modo, certificasse a sua capacidade literária.
E enquanto a ABL era um “salão de intelectuais bem educados” – exercen-
do 'benéfica influência' na cordialidade das relações literárias da cidade –,
o IHGB – no dizer dos seus entusiastas e admiradores – seria a mais aus-
tera e venerável sociedade sábia de todo o Brasil (‘Vida literária’,     Revista do
Brasil, n. 63, mar. 1921, p. 270). E por ser a “mais compreensiva e a
menos especializada”, reunia o próprio centro espiritual da nacionalidade,
gerando lições beneméritas para os brasileiros numa “incansável reflexão
à meia sombra e num fecundo silêncio” (‘Discurso de posse do Sr. Oliveira
Vianna’. Ata da quinta sessão ordinária de 11 de outubro de 1924,     Revista
do IHGB, parte II, 1924, p. 438).

Agremiações de “investiduras análogas” compartilhariam com a ANM
a honra de sustentarem juntas os cinco ramos mestres da cultura nacional
– a literatura, a história, o direito, a medicina e a engenharia –, incenti-
vando a troca de informações num período em que começava a se impor a
divisão do trabalho intelectual. Ao reunirem ‘homens de ciência’, ‘homens
de arte’, ‘homens de letras’, ‘homens de guerra’ e ‘homens de Estado’, só
atestavam dar provas do quanto se interessavam pelo desenvolvimento
intelectual do país (‘Discurso de posse do Sr. Oliveira Vianna’. Ata da
quinta sessão ordinária de 11 de outubro de 1924,     Revista do IHGB, parte
II,     1924, p. 446). O maior estímulo que ofereciam era o prestígio público
de que gozavam os seus sócios, ainda que a ABL oferecesse rendimentos
aos seus membros assíduos e o IHGB cobrasse contribuições anuais de
seus sócios.

Nesse universo, as senhas de entrada giravam em torno do amor que se
consagra aos estudos, das leituras que dilatam as esferas do conhecimento,
da inteligência que só se robustece em “longas vigílias e afanosas diligências
em procedentes investigações”, da sabedoria como a “suprema aspiração das
almas bem formadas” e do sábio como o amigo da instrução, “feliz em todas
as idades, venerável em todos os tempos, glorioso e quase divino, em todos os
séculos com pleno conhecimento de todas as ciências e o exercício constante
da virtude” (‘Discurso do Presidente do Instituto’, Revista do IHGB, parte II,
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1906, p. 479-481). Nesse culto à inteligência fazia-se notar, sobretudo, a
paixão pelos livros, aliados fidelíssimos, “sempre juntos de quem os ama,
sempre fontes de consolação ou de alegria, os livros tanto deleitam o ho-
mem feliz, como suavizam as mágoas do que padece os embates da fortu-
na” (‘Palavras do Dr. Ramiz Galvão’. Ata da sessão especial de 16 de agosto
de 1922, Revista do IHGB, parte II,     1922, p. 501).

Esse era o ideal ilustrado que presidiu as associações literárias e ci-
entíficas surgidas no Rio de Janeiro do século XVIII, como, por exemplo, a
Academia Brasílica dos Esquecidos, a Academia dos Felizes, a Academia
dos Seletos, a Academia Brasílica dos Renascidos, a Academia Científica
do Rio de Janeiro e a Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Nos seus hortos
botânicos, bibliotecas, laboratórios químicos, observatórios astronômicos,
jornais científicos e conferências públicas; seus associados, todos ‘homens
muito ilustres’, admiravam as infinitas riquezas do país; eram naturalistas
que perscrutavam os “segredos da criação divina”, astrônomos ou “estudi-
osos dos movimentos siderais”, artistas ou “extasiados dos movimentos
da natureza”, mecânicos e inventores, matemáticos e filósofos. Estudavam,
enfim, desde o eclipse da lua ao calor da terra, passando por processos
curativos, geometria, análise da água, danos e benefícios do uso da aguar-
dente e métodos para extrair tinta do urucú (Max Fleuiss. ‘As principais
associações literárias e científicas do Brasil’, Revista Americana, n. 11-12,
ago.-set. 1917, p. 147-168).

Nos primeiros tempos republicanos, a ABL e o IHGB pareciam funcio-
nar como o cadinho de resistência de toda essa sociabilidade cultural Ancien
Régime – ilustrada, humanista e enciclopédica – recusando a especialização
intelectual que se vinha impondo sob o manto da ‘eficiência moderna’.
Sociabilidade cuja motivação primordial era a de evocar o gosto particular
pelas discussões letradas, salvaguardando (por serem a sua própria
encarnação) a cultura nacional. Reuniam-se nessas associações tanto para
estimular a convivência amigável por intermédio de sessões, reuniões, co-
memorações e efemérides, quanto pelo prazer de estarem juntos ouvindo e
aprendendo, sempre mais, por intermédio dos resultados dos seus traba-
lhos em comum.

E médicos e 'cientistas' eram especialmente bem-vindos também no
IHGB. Gozariam de imparcialidade, ânimo sereno e pleno domínio do as-
sunto que estavam a professar. No mais, aquela geração de 'cientistas', par-
ticularmente, estaria honrando o nome do Brasil em séries de congressos
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internacionais e com publicações em revistas estrangeiras. Interessante é
fazer notar que já começavam a ser reconhecidos intelectualmente por suas
respectivas especialidades. Teriam mérito graças à sua firme decisão em não
se apartarem dos domínios da ciência, cultivando certa fidelidade no traba-
lho, pois dela, afinal, provinha o seu renome (‘Parecer da comissão de Histó-
ria para a admissão do dr. Juliano Moreira’. Ata da quarta sessão ordinária
de 27 de julho de 1914, Revista do IHGB, parte II, 1914, p. 545).

Méritos reconhecidos, contradições justificadas, especialidades exal-
tadas. Henrique Morize, engenheiro, professor da Escola Politécnica, vice-
diretor do Observatório Astronômico, membro do Conselho Diretor do Clube
de Engenharia e presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), foi
eleito para o IHGB em 1918, e muito educadamente desculpou-se, no seu
discurso de posse, por não ter, como 'cientista' que era, dotes oratórios e
grandes qualidades de expressão. Ausências rapidamente supridas no discur-
so de recepção feito a seguir pelo dr. Ramiz Galvão e nas séries de elogios
que fez ao brilho dos predicados de Morize, em especial à sua inteligência,
ao seu rigor, à sua austeridade e meticulosidade (‘Discurso de recepção a
Henrique Morize’. Ata da primeira sessão ordinária do ano de 1920,     Revis-
ta do IHGB, parte II, 1920, p. 377, 390). Morize adentrou à casa para
juntar-se a Roquette-Pinto, membro do IHGB desde 1913, e a Juliano
Moreira, admitido como sócio em 1914.

Dois anos antes da eleição de Morize para o IHGB, ele se reuniu aos
mesmos Roquette-Pinto e Juliano Moreira, ladeados ainda por Amoroso
Costa, Oswaldo Cruz, Licínio Cardoso, Alberto Betim Paes Leme, Miguel
Ozório de Almeida, Henrique Aragão, Arthur Moses, Álvaro Ozório de
Almeida, Adolfo Lutz, Rangel Pestana, Bruno Lobo, Cândido Mello Leitão,
Carlos Chagas, Frederico Carlos Hoehne, Parreiras Horta e Rodolfo von
Ihering, dentre outros, para o fortalecimento de uma associação que con-
corresse para o desenvolvimento da ciência no Brasil segundo uma nova
metodologia (‘Da Sociedade e seus fins: estatutos da Sociedade Brasileira
de Ciências’, Revista da Sociedade Brasileira de Ciências, 1917, n. 1, p. 3). E
assim fundaram e se tornaram membros da Sociedade Brasileira de Ciên-
cias em 1916, que, ao fim, passaria a se chamar Academia Brasileira de
Ciências (ABC) em 1921.13 Pretendiam não só discutir, mas formalizar e
viabilizar a pesquisa em ciência pura, sem a obrigação da sua aplicabilidade
imediata na indústria ou no comércio. Subdividida, a princípio, em seções
de ciências matemáticas, ciências físico-químicas e ciências biológicas,
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incluía nos seus objetivos, de promoção da dedicação exclusiva à pesquisa
no país, a organização de cursos e conferências de vulgarização e
especialização científicas, a publicação de um periódico com os trabalhos
dos seus sócios, e a instituição de prêmios e recompensas para trabalhos
originais.

Na falta de uma universidade onde fosse possível o ‘estudo imparcial
da verdade’, ou o desenvolvimento da ‘ciência pura’ como chamavam, a
ABC instalou-se no prédio da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, assu-
mindo, pois, o encargo de auxiliar os seus sócios nas suas investigações
científicas. Reunindo-se em comissões segundo as suas respectivas espe-
cialidades, grupos de membros passaram a discutir os assuntos ainda não
estudados e os temas científicos a desenvolver, de modo a aprofundarem o
conhecimento em áreas específicas do saber. Nos encontros dos membros
da casa, que se reuniam separadamente segundo as seções, era expressa a
prerrogativa de que só poderiam debater assuntos e questões científicas.
Nas curtas atas das suas reuniões, vê-se que longos discursos não eram
estimulados – a convivência dava-se em torno das leituras dos trabalhos
de pesquisa, feitos nas suas instituições de origem, e onde estavam a co-
municar aos pares os resultados das suas experiências (‘Da Sociedade e
seus fins. Estatutos da Sociedade Brasileira de Ciências’. Revista da Socie-
dade Brasileira de Ciências, 1917, n. 1, p. 3-10).

Nas atas também se pode verificar que os sócios eram empossados
sem discursos de recepção, que, por sua vez, foram substituídos por breves
saudações que poderiam ser feitas por qualquer outro membro da casa
designado previamente pelo presidente. Novos sócios só poderiam ser elei-
tos quando obtivessem parecer favorável, pelas comissões das seções espe-
ciais, sobre a consistência dos seus trabalhos científicos, e sempre de acor-
do com os temas que desenvolviam nos seus locais de trabalho.

Dentre as questões especialmente debatidas na casa, nota-se a proe-
minência da teoria da relatividade de Einstein (que inclusive visitou a ABC e
nela proferiu uma palestra em maio de 1925) e da filosofia de Henri Poincaré,
que, como já se viu no capítulo 5, apregoava uma maior fixidez da termino-
logia e da linguagem científicas. Discutindo e aplicando esses novos
paradigmas epistemológicos, formaram comissões incumbidas de redigir o
Dicionário Técnico Científico Brasileiro, um malogrado esforço de organização
das regras gerais da aplicação de conceitos e definições em cada ramo cien-
tífico. Para tanto, foram criadas quatro subcomissões relativas às especiali-



166

dades de física, química, geologia e mineralogia (‘Resumos das atas das
sessões’,     Revista da Sociedade Brasileira de Ciências, n. 4, 1920, p. 232; ‘Ata da
sessão de 18 de novembro de 1921’, Revista de Ciências, n. 1, 1921, p. 94).

Além da discussão sobre a profissionalização da prática científica,
debatiam também as fronteiras entre as áreas do conhecimento, o incen-
tivo ao exercício de uma atividade permanente como um modo de vida, a
exortação à realização de pesquisas sobre temas nacionais e a definição de
novas áreas de atuação pública. O alcance desse argumento permite abordar
tanto o aparecimento de um tipo especializado de profissional que se
reconhecia e se autodenominava ‘cientista’14 quanto a discussão sobre o
novo papel a ser exercido pela ciência. E isto era claramente evidenciado
entre os membros da ABC. Reaparecem, assim, as intenções de consolidação
do seu espaço de atuação profissional e a veiculação pública de suas
atividades e trabalhos, relacionados, cada vez mais, às suas respectivas
especialidades. Constantes eram, também, seus esforços pela criação de
instituições de ensino superior nas décadas de 1910 e 1920. No seu desenho,
as universidades deveriam ser os lugares por excelência do aprimoramento
e especialização das elites intelectuais brasileiras, a sua vanguarda
civilizatória. Nas suas análises e livros – principalmente os de Miguel
Ozório de Almeida de sugestivos títulos, como A Vulgarização do Saber,
Homens e Coisas de Ciência e A Mentalidade Científica no Brasil –, defendiam
que um 'cientista' – leia-se um ‘homem de ação’ – se encontrava diante de três
saberes fundamentais: a antropologia, a "eugenia" e a higiene, relacionadas,
respectivamente, à herança, ao meio e à educação. Segundo eles, para influir
na herança, era preciso criar um meio propício, ou seja, era preciso educar.

Na opinião desses 'cientistas'     deveria ser efetivada uma mudança pro-
funda no modo de ensinar no Brasil. E tudo isso porque à exceção do Insti-
tuto Oswaldo Cruz, todas as demais organizações superiores de ensino, como
a Escola de Agricultura e Veterinária, e mesmo o Museu Nacional, o Jardim
Botânico, o Observatório Nacional e o Instituto de Química, promoveriam
um “estudo diluído e salteado”.     Segundo eles, esse tipo de educação precisava
de pronto ser substituído por um sistema de instrução sucessiva, outorgando
diplomas conforme o rígido e eficaz desempenho em exames freqüentes. No
mais, pleiteavam o fim de um sistema de ensino que possibilitasse a aquisi-
ção de diplomas simultâneos em ciências e letras. Nada mais coerente, pois,
além de todas as diferenças de espírito, mentalidade e aptidões, esses profis-
sionais lidavam ainda com a pesquisa de espécies totalmente distintas de
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fenômenos. E no seu esquema mental, essa convicção funcionava como um
verdadeiro axioma: para cada ordem fenomenal, um saber particular. Daí não
só a distância entre ciência e literatura – a primeira ocupada com a ‘utilidade
da vida’, a segunda com o ‘encanto da vida’ –, como ainda entre os próprios
ramos do saber científico (‘Manifesto ao Presidente da República: a Universi-
dade do Rio de Janeiro e a criação da Faculdade de Ciências’,     Ciência e Educação,
ano I, n. 2, mar. 1929, p. 3-4; Afrânio Peixoto. ‘Comparações’, Revista Ameri-
cana, n. 7, abr. 1917, p. 26; Almeida: 1931: 158).

E a separação entre ciência e literatura deveria, sem demora, ser ado-
tada, pois, em toda “ordem de existência superior” reinaria a complexidade
dos fenômenos (Jonathas Serrano. ‘Classificação das Ciências’, Revista
Americana, n. 8, maio 1917, p.83).15 Ou seja, ‘sociedades mais desenvolvi-
das’, ou mais modernas e civilizadas, exigiriam a divisão do trabalho inte-
lectual. E como, na opinião dos aspirantes a especialistas, o Brasil já se
teria desenvolvido bastante, fundamental era mesmo a diversificação das
carreiras intelectuais. Para cada ciência especial, um conjunto de verdades da
mesma ordem. Sucede daí, então, a necessidade da organização e hierarquização
dos fenômenos segundo os diferentes tipos de ciência, como a matemática, a
astronomia, a física, a química, a biologia e a sociologia. Tinham ainda a
plena convicção de que as ciências se distinguiriam segundo as diferenças dos
seus objetos de conhecimento. Para as ditas ‘ciências naturais’ caberia o estu-
do físico da natureza, do mundo, do universo enfim. Às ditas ‘ciências soci-
ais’ pertenceriam o estudo do homem, da humanidade, da sociedade e da
nacionalidade, assim como a disseminação da instrução entre os analfabe-
tos, o saneamento e o povoamento do país e a seleção das raças.16 Seguindo
essas classificações, pode-se ainda chegar às diferenças entre ciências 'objetivas',
ou seja, matemáticas e físicas, e aquelas tidas como 'subjetivas', como a soci-
ologia, a história, a psicologia, a economia e a política.

Essas classificações, no entanto, em nada interferiam na relação de
um cientista com a verdade, pois em todas elas – gerais ou particulares,
naturais ou sociais, objetivas ou subjetivas – deveria haver uma total con-
formação entre a hipótese do pesquisador e as evidências empíricas utili-
zadas. Toda essa divisão entre saberes seria útil, na verdade, como um
esforço de “coordenação da inteligência”, de modo que diferentes esferas
do mundo físico e social ficassem sob o encargo de 'cientistas' especial-
mente preparados para analisar o seu respectivo tipo de objeto. A palavra
de ordem era ‘eficiência’ (Jonathas Serrano. ‘Classificação das Ciências’,
Revista Americana, n. 8, maio 1917, p. 90)!
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A defesa apaixonada da fundação das universidades explica-se pela
associação que os 'cientistas' faziam entre educação superior e a promoção
do progresso do Brasil. Em outras palavras, à intelectualidade brasileira,
toda ela reunida em instituições com esforços congregados, caberia a ava-
liação e a direção da vida social, política, econômica e cultural do país, e
esse seu papel só seria bem exercido com a criação das “casas de ciência”,
que fariam as elites repontar “da massa anônima como os cristais no seio
das águas-mães”.17

A rigor, mesmo antes da fundação da ABC, o primado da especializa-
ção começava a fazer frente aos loci da tradição intelectual Ancien Régime.
Numa das reuniões extraordinárias do IHGB em 1911, os sócios Alberto de
Seixas Martins Torres e Max Fleiuss, seu secretário perpétuo, propuseram
que ao Instituto se juntassem a ABL, o Instituto da Ordem dos Advogados
Brasileiros, o Clube de Engenharia, a Sociedade de Medicina e Cirurgia, o
Centro Positivista, a Sociedade de Geografia, as congregações das faculda-
des e academias de ensino superior, bem como ainda a Sociedade Nacional
de Agricultura, o Centro de Imprensa e os redatores chefes dos jornais e
revistas da cidade para, em conjunto, fundarem a “Universidade Brasilei-
ra”. Esta seria dividida primeiramente entre ciências e letras, e, mais a
médio prazo, em quantos ramos pudesse ser dividido o conhecimento hu-
mano. Mas, com especial destaque ao “estudo prático da nossa terra e às
idéias fundamentais da política nacional" (‘Ata da sessão extraordinária de
26 de agosto de 1911’,     Revista do IHGB, parte II, 1911, p. 616-617).

A proposta, no entanto, foi rejeitada alguns meses depois, exata-
mente pelo pretenso excesso de “especialização intelectual” exigido para a
sua fundação. Ao parecerista, dr. Viveiros de Castro, causou espécie esse
encargo atribuído a uma instituição tradicionalmente “enciclopédica” como
o IHGB, afastando-o totalmente da esfera habitual de sua atividade. Toda
essa exaltação da especialização dos estudos e da técnica não poderia,
pergunta ele, contribuir para a já tão decantada proeminência do “ho-
mem-braço” sobre o “homem-cérebro”?     Dizia reconhecer a importância
da fundação de uma instituição que regulasse a profissionalização inte-
lectual, ampliando o acesso à educação superior, sobretudo num “país em
que a leitura, à exceção feita dos jornais e de revistas apimentadas, ainda
é objeto de luxo”. Admitia igualmente que a divisão do trabalho cultural
era o grande axioma da ciência, sendo a especialização a maior diretriz de
todo o movimento intelectual mundial, por limitar, num só campo, o esforço
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de uma inteligência criadora, incapacitada de dominar o conjunto incessante
de conquistas científicas daquele período. Mas não poderia configurar
também, temia, uma debilitação do pensamento, impossibilitado de
estabelecer relações entre ordens de fenômenos tornadas absolutamente
distantes e inconciliáveis? (‘Ata da primeira sessão ordinária de 23 de abril
de 1912’,     Revista do IHGB, parte II, 1912, p. 234-239).

Fraqueza da inteligência ou método de trabalho adotado por aqueles
que decidiram circunscrever o campo de sua atividade, pouco importa, a
especialização intelectual seria, do seu ponto de vista, tão simplesmente
uma traição aos ideais do IHGB, cuja largueza do programa vinha sendo
orgulhosamente proclamada desde a sua fundação em 1838. Ou seja, o de
receber os grandes eruditos e cultores das letras brasileiras, assim como
ainda todos os grandes estudiosos dos problemas históricos, geográficos e
etnográficos do Brasil. Ao rejeitar a proposta de “criar sábios a granel”
como chamou, seu parecer contrário à fundação da Universidade foi apro-
vado com unanimidade pelos demais membros da instituição presentes
então à reunião (‘Ata da primeira sessão ordinária de 23 de abril de 1912’,
Revista do IHGB, parte II, 1912, p. 239).

Alguns anos depois, e com mais modéstia, o IHGB fundou a sua
Escola de Altos Estudos, aplaudida por vários de seus membros, como Afonso
Celso, então presidente do Instituto, Souza Pitanga, Ramiz Galvão,
Roquette-Pinto, Oliveira Vianna, Rodrigo Otávio e Basílio de Magalhães,
dentre outros. Oliveira Lima, o parecerista da proposta de criação da Esco-
la, destacou que a douta corporação, “ninho da erudição” no Brasil, estava
ampliando as suas atribuições, sem, no entanto, negar o plano basilar dos
seus fundadores. A Escola de Altos Estudos, criada em 1915, serviria para
transformar o próprio IHGB num “organismo mais complexo, mais vivaz e
mais expansivo, consentâneo à cultura moderna no seu duplo caráter cientí-
fico e literário” (‘Ata da sexta sessão ordinária de 7 de setembro de 1916’,
Revista do IHGB, parte II, 1916, p. 767).

Até mesmo a mais enciclopédica das associações letradas brasileiras
propunha a criação de um centro de ensino onde o currículo atendesse à
norma da especialização entre ciência e literatura. Aliás, regra básica da
cultura contemporânea, atendendo inclusive às demandas do mundo mo-
derno ao “dotar(em) com caráter ativo o grande repositório de saber passi-
vo a seu cargo”. O parecerista reconhecia em Fleiuss, mais uma vez, a
diligência para a criação da Escola. Naqueles últimos anos, Fleiuss vinha
insistindo que o Instituto tinha as melhores condições morais e um admirável
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quadro de professores dispostos a fazer germinar a pesquisa original e indi-
vidual em ciências, tal como os franceses já desenvolviam e ensinavam nas
suas escolas e cursos de especialização (‘Ata da sexta sessão ordinária de 7
de setembro de 1916’,     Revista do IHGB, parte II, 1916, p. 768-770). Quanto
mais não seja, sustentava que a Escola de Altos Estudos equipararia o IHGB,
em função, perfil, produtividade e fama, senão ao Institut de France, ao
menos a Sorbonne! Que outro argumento poderia fazer frente à tal emprei-
tada? (Max Fleuiss. ‘As principais associações literárias e científicas do Bra-
sil’, Revista Americana, n. 11-12, ago.-set. 1917, p. 168).

Surpreendente, mas não desatinado, o projeto proposto pelo IHGB
não pretendia descurar de todo da formação espiritual dos seus alunos,
ainda que privilegiasse os estudos de caráter científico. Parecerista, pro-
motor e entusiastas concordavam que as humanidades vinham sendo
injustiçadas no país, eclipsadas na verdade, e isso numa terra em que já
tinham gozado do mais honroso cultivo e reputação. Latinistas, helenistas,
puristas do vernáculo e grandes sábios padeceriam, então, de tantos precon-
ceitos que, no dizer de Oliveira Lima, “se debandaram espavoridos diante
dos repetidos e cruéis atentados” contra as suas preferências intelectuais.
Pois então, no programa ideado para a Escola, privilegiaram também o
estudo da língua, das letras e da filosofia, ainda que tenha sido planejada
primordialmente para aqueles que “freqüentam um terreiro de ação útil”,
ou seja, os 'cientistas' (‘Ata da sexta sessão ordinária de 7 de setembro de
1916’,     Revista do IHGB, parte II, 1916, p. 770-772).

Essas searas, no entanto, não seriam confundidas e nem seus res-
pectivos alunos associados no interior da Escola. Reconheciam o tributo
da Instituição à “filosofia do século XVIII habituada às generalizações”,
mas sentiam a necessidade de se adaptarem aos novos tempos, nos quais
a vida em comum tinha fins e necessidades diversas; e tudo isto porque “a
particularização é(ra) realmente uma necessidade da inteligência contem-
porânea” (‘Ata da sexta sessão ordinária de 7 de setembro de 1916’,     Revis-
ta do IHGB, parte II, 1916, p. 772). Nos anos seguintes, a Escola promove-
ria cursos educativos ajustados ao perfil ilustrado do IHGB. Em 1919,
transformou-se em uma Faculdade de Filosofia e Letras que passaria a
oferecer os cursos de filosofia e letras, ciências políticas e sociais, e o curso
normal superior.

Em 1920, 'cientistas' e intelectuais regozijaram-se finalmente pela
criação da Universidade do Rio de Janeiro. A sua fundação parecia-lhes o



171

coroamento dos seus esforços e a culminância do seu prestígio. Daí em
diante, acreditavam, não estariam mais dispersos em várias sociedades e
academias de caráter geral, mas reunidos em uma só corporação, com leis
uniformes, com um só sistema pedagógico e didático, um só plano de ativi-
dades, usufruindo o reconhecimento público pelo produto do seu trabalho.
O que lhes parecia mais promissor com o aparecimento da Universidade
era, além da possibilidade de oferecer preparo profundo para o exercício de
certas profissões, a diversificação da produção intelectual no Brasil. Justi-
ficavam seu contentamento porque, até então, os médicos, os bacharéis
em direito, os engenheiros e os mestres do ensino superior seriam prati-
camente todos polivalentes e autodidatas, aprendendo, ensinando e exer-
cendo letras e ciências em conjunto, de acordo com as suas preferências
pessoais. E essa confusão entre os dois ramos do saber adviria, do seu
ponto de vista, da falta de universidades no Brasil – insuficiência a ser
sanada pela formação de profissionais específicos para as diversas carrei-
ras, a começar pelas de letras, de um lado, e de ciências, de outro (Afrânio
Peixoto. ‘O regime universitário e a educação nacional’, Revista do Brasil,
n. 65, maio 1921, p. 158-161). Quanto mais não seja, cumpria-lhes o
estudo das ‘coisas próprias do Brasil’, sua geologia, sua geografia, sua
climatologia, flora, fauna, etnografia, parasitologia, medicina, higiene,
sociologia. E onde mais poderiam ser estudadas, nas suas particularidades
e com consistência e profundidade, senão numa universidade brasileira?
Incitando o ensino profissional, promovendo a pesquisa experimental em
cursos variados de aperfeiçoamento, a universidade constituir-se-ia na grande
“oficina espiritual da nação” (Afrânio Peixoto. ‘O regime universitário e a
educação nacional’, Revista do Brasil, n. 65, maio de 1921, p. 163).

Por tudo isso, lamentaram, ao fim, a falta de uma faculdade de ciên-
cias na universidade recém-criada. E a reação logo se faria sentir. Nas
reuniões realizadas em outubro de 1926 na Associação Brasileira de Edu-
cação (ABE), discutiram sistematicamente o projeto de criação da Faculda-
de de Ciências do Rio de Janeiro.18 A ABE foi fundada em 1924 por vários
membros da própria Academia de Ciências com o intuito de fortalecer sua
luta pela reforma educacional no Brasil. Nas atas das reuniões da Associ-
ação, que promovia desde cursos de especialização em ciências a conferên-
cias populares de vulgarização científica, vemos que as discussões dos
seus membros faziam eco às reivindicações dos membros da ABC.
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Na faculdade de ciências que idealizavam, visavam promover a ini-
ciação técnica em laboratórios e observatórios, excursões científicas e
viagens de exploração, e, por fim, 'pesquisas científicas originais' em temas
nacionais. Seus recursos adviriam do Estado, de donativos de particulares
e de associações de ciência. Suas seções de ensino e pesquisa foram divididas
em ciências matemáticas, ciências físicas e químicas, ciências biológicas,
ciências sociais (aí incluídas a etnografia, a geopolítica, a demografia), a
economia social e a filosofia, subdividida em filosofia da ciência, estética,
lógica e psicologia.

De todo modo, nada se fez, e no ano seguinte, em 1927, os membros
da seção de ensino técnico e superior da ABE, com destaque para Amoroso
Costa, Álvaro Ozório, Branca Fialho, Arthur Moses, Ferdinand Laboriau,
Mário Britto, André Dreyfus e Arnaldo Rocha, continuavam exigindo a cri-
ação da faculdade de ciências. Por sua pressão, o então ministro da Justiça e
Negócios Interiores, Augusto Viana do Castelo, empenhou a sua palavra,
garantindo que seria logo instalada, ainda que provisoriamente, no edifício
da Faculdade de Medicina do Rio. O ministro também prometeu que, depois
de criada, a tão almejada faculdade de ciências seria rapidamente transferida
para um novo edifício, com instalações mais adequadas, a ser construído
junto ao Hospital das Clínicas, sendo que à ABE e aos seus membros, em
diálogo com a ABC, caberia todo o seu plano pedagógico e didático.19

Por conta desse acerto, montaram-se comissões com especiais en-
carregados – já familiarizados por contatos ou passagens por instituições
estrangeiras – de relatar suas experiências, pesquisar e trazer novos ele-
mentos que pudessem ajudar a organizar os estatutos, divisões e departa-
mentos da nova faculdade. Álvaro Ozório, por exemplo, ocupou-se da
Sorbonne e da Universidade de Paris, enquanto Arthur Moses dedicou-se
às universidades inglesas, alemãs e americanas.20 Após as pesquisas, acor-
daram que a nova instituição, para efetuar-se sem deixar de atender aos
seus anseios de especialização e profissionalização em pesquisas científi-
cas, poderia ser, a princípio, mais modesta que a do projeto anterior de
1926. Na nova proposta, ofereceria os seguintes cursos e cadeiras: no cur-
so de matemática, cálculo diferencial e integral, cálculo das variações,
matemática superior, teoria das funções, geometria analítica, geometria
projetiva, mecânica, cálculo das probabilidades e suas aplicações, física
matemática, mecânica celeste, geodésia e geofísica; no curso de física e
química, física experimental, químico-física, química mineral, química
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orgânica, química biológica, geologia, mineralogia; e no curso de biologia,
anatomia comparada, fisiologia, zoologia (vertebrados), zoologia
(invertebrados), embriologia geral, antropologia, etnografia, botânica, fi-
siologia vegetal e oceanografia.

No entanto, a redução dos cursos a serem oferecidos, com destaque
para a subtração das ciências sociais, da economia social e da filosofia,
não fez com que a proposta     saísse do papel, e, ainda em 1929, os 'cientis-
tas' continuavam a clamar pela mesma faculdade de ciências. Em mani-
festo ao presidente da República, publicado na revista Ciência e Educação,
Henrique Morize, Juliano Moreira, Miguel Ozório, Roquette-Pinto e Mário
de Souza, em nome da ABC, persistiam a reclamar da ausência de um
estabelecimento de ensino superior no Brasil onde se realizasse a “pesqui-
sa de problemas novos e das questões (nacionais) ainda não resolvidas”
(‘Manifesto ao Presidente da República: a Universidade do Rio de Janeiro e a
criação da Faculdade de Ciências’, Ciência e Educação, n. 2, mar. 1929, p. 3).
E somente com a sua criação seria possível, no seu dizer, a ampliação dos
trabalhos especializados, posto que, o Museu Nacional, por exemplo, entre
as poucas instituições científicas existentes, limitava-se apenas a algu-
mas ciências naturais. E sendo a ciência o estudo dos fenômenos naturais
e sociais, mas, sobretudo, ‘a vitória do homem sobre a natureza’, urgia
desenvolvê-la e pesquisá-la em todos os seus ramos. O que valia mais, no
caso, era a própria promoção do espírito científico no país, por dar aos seus
profissionais um novo sentido de iniciativa nas suas pesquisas e por res-
tringir seus estudos às necessidades do Brasil e da época.

Depois de tantas diligências, só veriam universidades ajustadas ao seu
gosto especializado na década de 1930 – a Universidade de São Paulo (USP) foi
criada em 1934 e a Universidade do Distrito Federal (UDF) em 1935.

As Interfaces entre a Especialização e a Divulgação Científicas

Na Europa, sobretudo na França, a especialização científica cami-
nhou de par com a divulgação popular dos seus cânones e procedimentos.
Em outras palavras, com o insulamento da especialização científica nas
altas esferas de produção do conhecimento, a divulgação da ciência ga-
nhou maior espaço nos cursos e conferências populares, nas projeções de
imagens e nos museus, nas fotografias e gravuras das revistas ilustradas
e nas inúmeras atrações das exposições universais que varriam todo o
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Velho Continente na ocasião. Nesse período, vulgarização e especialização
eram contrários indissociáveis no universo científico.

Condição primordial da vulgarização, a convicção na utilidade social
da ciência levava a mobilizar recursos, a convencer do fragoroso progresso
do qual seria a portadora, e, sobretudo, a instruir. Recreativo e didático, o
primado da vulgarização científica na virada do século XX era o de falar aos
olhos e aos ouvidos numa educação antes ‘sensível’ que livresca. No lugar
de estudos nos livros, que demandavam disciplina e longa assiduidade, cur-
tas palestras e imagens, transmitindo, em poucas horas, conhecimentos
elementares; totalmente adaptados, aliás, a um tempo cujas palavras de
ordem eram ‘movimento’ e ‘novidade’. Misto de utilitarismo e vocação pe-
dagógica, de concisão e clareza no discurso oral, de distração inteligente e
didatismo das imagens, de encenações teatrais e narrativas anedóticas, de
máquinas em funcionamento e interatividade, a vulgarização fortaleceu-se
da conjunção entre o espetacular e o inédito, sem esquecer ainda da legiti-
midade da sua aura edificante – tanto para os que ensinavam quanto para
os que aprendiam (Béguet, 1990; Sheets-Pyenson, 1985; Pestre, 1987).

No Brasil, assim como na Europa, a vulgarização e a especialização
científica coincidiram historicamente, mas enquanto no Velho Continente os
personagens envolvidos nas duas atividades pouco se confundiram, restrin-
gindo-se a especialização aos profissionais institucionalizados e alargando-
se a vulgarização com a popularidade das revistas grande público, no Brasil,
seus personagens foram os mesmos, vários deles passeando pelos dois gêne-
ros do discurso científico. Certo é, no entanto, que fizeram a defesa de cada
uma dessas searas em suportes e veículos diferentes – na defesa da especiali-
zação e da profissionalização da atividade científica, priorizaram, como já se
viu, as revistas de ciências e letras do período; para o ensino popular da ciên-
cia, fizeram uso dos jornais, de revistas de vulgarização científica, assim
como organizaram palestras e conferências abertas ao público, de modo a
popularizar informações e suas pesquisas sobre o país. Mais especial foi, en-
tretanto,     o uso de um instrumento de extraordinário alcance e de um ineditismo
sem par como recurso educativo no Brasil – o rádio.

Na origem das duas atividades e reunindo tais personagens, a mes-
ma convicção na ciência e que aqui fez nascer a ABC. E se da Academia,
saíram, como acabamos de ver, importantes debates e idéias para a funda-
ção de universidades no Brasil, dela também se originou a primeira esta-
ção radiofônica do país, pensada para ser tão simplesmente ‘o livro dos
que não sabiam ler’.
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À semelhança do que ocorrera na Europa na virada do século XX, no
Brasil das décadas de 1910 e 1920, a defesa da especialização científica
teve como correlato mais imediato a necessidade da 'tradução popular' dos
conhecimentos que se iam tornando cada vez mais inacessíveis. E a divul-
gação da atividade científica preocupava, em especial, os membros da Aca-
demia de Ciências, sobretudo os que assumiam o seu tributo às idéias de
Comte. Uma das premissas básicas do positivismo era a da puerilidade do
‘povo’ (Barros, 1986). No entender dos positivistas, as aspirações popula-
res não se desenvolveriam sem auxílio e direção; na verdade, elas deveriam
ser criadas e incentivadas por intermédio da exposição de modelos. Guian-
do o povo e indicando-lhe o bom caminho, os positivistas acreditavam
contribuir de sua parte para o engrandecimento moral e progresso material
de todo o país (Lima & Sá, 2005).

E eles, mais especialmente, destacavam a importância de se divul-
gar, o mais amplamente possível, os conhecimentos obtidos através dos
procedimentos científicos. Segundo eles, difundir a ciência corresponderia
a estimular a inteligência dos brasileiros, criando uma nova mentalidade,
mais coletiva e organizada. E esse espírito coletivo só poderia ser forjado se
fossem estudados, debatidos e conhecidos os elementos de identidade e
unidade entre os brasileiros (Moreira & Massarani, 2001, 2003). Para tan-
to, estimulados por Roquette-Pinto, outros membros da ABC, Henrique
Morize à frente, se empenharam num movimento que supunham como de
alto amor patriótico, destinado ao estudo e à propaganda das ciências e
temas próprios do Brasil. Sendo assim, em 20 de abril de 1923, fundaram
a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC, na sede da ABC na
Escola Politécnica.

A rádio, uma idéia de Roquette-Pinto, foi projetada para ser uma
verdadeira ‘escola’, propagando ciência e cultura entre todos os brasileiros
analfabetos. Melhor dizendo, foi criada para ser um meio de educação
popular, irradiando concertos musicais, notícias gerais e cursos de inglês,
francês, história, literatura e ciências. Nas palavras de Roquette-Pinto,

(...) Rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à
escola; é o divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas esperan-
ças; o consolador dos enfermos; o guia dos sãos, desde que realizado com
espírito altruísta e elevado. Viver no sertão não é mais morrer em vida (...).
(Elétron, ano I, n. 4, mar. 1926, p. 1.)
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Roquette-Pinto e seus colegas da Academia de Ciências escreviam,
montavam e apresentavam os programas radiofônicos. Davam as aulas
transmitidas pela rádio, recitavam poesias, cantavam e tocavam piano.
Roquette-Pinto escrevia e apresentava o “Jornal da Manhã”; preparava
resumos de peças teatrais como Romeu e Julieta e Tristão e Isolda, assim
como os comentários musicais para as óperas irradiadas na rádio, como a
Traviata, Aída, O Barbeiro de Sevilha e Madame Buterfly; além de também
redigir os textos para a “Hora Infantil”, cujos temas, científicos, mas em
linguagem acessível, eram: por que são verdes as folhas? Porque não ve-
mos o ar? De onde vem o perfume das flores? Se a Terra gira por que não
somos atirados para longe? O que é o arco-íris? Por que as estrelas só
aparecem à noite? (Lima & Sá, 2005).

Entre os cursos e palestras de divulgação científica emitidas pela
rádio, podem-se citar, por exemplo, “Higiene”, de Sebastião Barroso; “Es-
tados físicos da matéria” e “Como nascem os rios”, de Othon Leonardos;
“Marés”, de Mauricio Joppert; “Química”, de Mário Saraiva; “Física”, de
Francisco Venâncio Filho; “Fisiologia do sono” e “A função educadora dos
museus”, de Roquette-Pinto; “Estudos sobre o metabolismo”, de Álvaro
Ozório de Almeida; “A siderurgia”, de Ferdinand Laboriau; “A física e a vida
moderna”, de Dulcídio Pereira; “Geologia do petróleo”, de Eusébio de Oliveira;
“Teorias do acaso”, de Tobias Moscoso; “A regulação nervosa da respira-
ção”, de Miguel Ozório de Almeida; “A indeterminação em matemática”,
de Ignácio Azevedo do Amaral; “Elementos de filosofia médica”, de Fernando
de Magalhães; “Geopolítica do Brasil”, de Everardo Backheuser; “A
fisionomia”, de Fróes da Fonseca; “As populações asianas”, de Alberto Childe;
e “Migração na América”, de Heloísa Alberto Torres (Boletim da ABE, n. 9,
1927, p. 6).

A transmissão do som por meio da telegrafia sem fio e de ondas
eletromagnéticas parecia, a esses vulgarizadores de ciência,     fazer congre-
gar ‘descobertas científicas’, ‘instrução da população brasileira’ e ‘inclu-
são social’. E essa associação entre radiotelefonia e educação não deixou
de surpreender até mesmo Albert Einstein em viagem ao Brasil em 1925,
quando elogiou “os esplêndidos resultados a que chegou a ciência aliada à
técnica na difusão da civilização” no Brasil (Elétron, n. 6, abr. 1926, p. 3).

Um ligeiro comentário de Roquette-Pinto nos permite estimar os seus
ideais de incorporação social por intermédio dos programas difundidos pela
Rádio Sociedade:
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Creio que o Brasil tem hoje cerca de 30 mil lares providos de aparelhos
receptores. Cada receptor serve, em média, a meia dúzia de pessoas. Porque,
no interior, pelas provas que possuo, cada alto-falante é rodeado pela popu-
lação da vila ou da fazenda. Há, portanto, umas 150 mil pessoas que ouvem
diariamente as nossas     lições, conferências, música, História do Brasil, Higi-
ene, conselhos úteis à agricultura, notícias cambiais e comerciais, notas de
ciência etc. Se muitos dos ouvintes são pessoas cultas para as quais aquilo é
passatempo, alguns milheiros são homens e mulheres do povo que, sem
saber ler, vão aprendendo um pouco. Temos tudo feito? Que esperança! Estamos
apenas no início do começo... (Roquette-Pinto, 1927:  236)

Para Roquette-Pinto, as emissões radiofônicas, cobrindo todo o terri-
tório nacional, seriam verdadeiros “centros de educação popular, irradian-
do para edificação, deleite e instrução da população rural, os conselhos da
ciência, as notícias da história nacional, a poesia e a música” (Rádio, n.
19, jul. 1924, p. 10).

No entanto, a despeito de todo o seu entusiasmo, o rádio educativo,
já nos anos 1930, não pôde concorrer com o enorme impacto que a música
popular ganhou com a criação da Rádio Nacional e dos programas de au-
ditório. Insistindo nas óperas e conferências, os 'cientistas' viam proliferar
charges nas revistas e jornais, assim como correspondências de ouvintes
reclamando dos programas “maçantes e cacetes”     que a rádio emitia.21 Nas
charges, homens e mulheres desesperados tampavam os ouvidos e saíam
correndo, desembestados, ao menor sinal das emissões radiofônicas
educativas, insistindo que, na verdade, só queriam diversão sob o som de
‘no tabuleiro da baiana tem...’ (Careta, 30/07/1933 apud Saliba, 2002; O
Carioca, 16/11/1935 apud Saliba, 2002). Noutras, os próprios aparelhos
de rádio tampavam os ouvidos, e muitas caricaturas ratificavam que os
pretensamente ‘metidos a cultos’ sintonizavam a Rádio Sociedade tão-
somente quando recebiam visitas, quando, escondidos, seriam os mais
assíduos ouvintes das ditas rádios de música popular (Careta, 05/08/1933
apud Saliba, 2002).

Ainda assim, os cientistas-divulgadores     continuaram a discutir meios
e formas de educação científica. Roquette-Pinto, por exemplo, insistiu no
rádio, e, com o auxílio da prefeitura do Rio de Janeiro, fundou, em 1934,
a Rádio Escola Municipal, depois Rádio Roquette-Pinto. Os programas ir-
radiados nesta emissora foram pensados como um complemento aos cur-
sos das escolas primárias e aos cursos supletivos para adultos, destinando
ainda parte da sua programação aos professores com sugestões para aulas
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de ciências, letras e artes. Como diretor do Museu Nacional, cargo que
ocupou de 1926 a 1935, Roquette-Pinto fundou ainda o Serviço de Assis-
tência ao Ensino de História Natural e a filmoteca da instituição, com
farta exibição de guias, quadros didáticos e slides, tentando fazer dela um
museu escolar. Para ele, o museu deveria ser “a universidade do povo”
(Jornal do Brasil, 07/02/1953 – Arquivo Pessoal Edgard Roquette-Pinto.
Centro de Memória/ABL). Participou ainda da criação das revistas de vul-
garização científica Rádio, Elétron e Revista Nacional de Educação. Esta, uma
publicação do Museu Nacional, tinha como lema: ‘Em todos os lares, o
conforto moral da ciência e da arte’. Distribuída gratuitamente pelas esco-
las, trazia muitas ilustrações e textos informativos sobre ciência e litera-
tura brasileiras (Duarte, 2004). Além de Roquette-Pinto, outros 'cientis-
tas' do Museu Nacional também se empenhavam na divulgação e no ensi-
no de ciências, com destaque para Alberto Childe, Cândido de Mello Leitão,
Heloísa Alberto Torres e Alberto Betim Paes Leme.

Em 1936, Roquette-Pinto criou e passou a dirigir o Instituto Nacio-
nal de Cinema Educativo (Ince). Sob a sua direção, o Ince produziu e distri-
buiu nas escolas filmes que encenaram, dentre outros temas, descobertas
científicas, vultos e cidades históricas, noções de higiene, biologia, física,
química, zoologia, botânica, geografia, astronomia, esportes, história do
Brasil, literatura e música (Schvarzman, 2004). Segundo Roquette-Pinto e
outros educadores brasileiros, como Lourenço Filho, Fernando de Azevedo,
Anísio Teixeira e Francisco Venâncio Filho, o cinema, além de contribuir
para a democratização e a modernização da educação no Brasil, também
funcionaria como um auxiliar dos professores em sala de aula. Assim,
com filmes curtos e em linguagem acessível, o Ince promovia o ensino de
ciências em escolas de todo o país (Lima & Sá, 2005). No seu entender, a
educação popular seria mais eficaz se aproveitasse as imagens em movi-
mento para divertir e, ao mesmo tempo, ensinar. O cinema, como dizia
Roquette-Pinto, era o “irmão mais moço do livro”.22

O mesmo Roquette-Pinto, já nos últimos anos da sua vida, de 1951
a 1953, colaborou com a prefeitura do Rio na condição de consultor do
Departamento de Difusão Cultural. Neste departamento, sugeriu exposi-
ções, concertos ao ar livre, espetáculos teatrais, feiras de ciências, concur-
sos de poesia e de desenho, passeios e visitas a bibliotecas, a instituições
com valor histórico, a associações culturais e a clubes esportivos (Revista
de Educação Pública, n. 33-40, jan.-dez., 1951-1952).
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Como se vê, projetos de reforma educacional congregavam boa parte
da intelectualidade brasileira desde os anos 1910 e 1920. E se a reforma
incluía a defesa irrestrita da dedicação exclusiva à ‘ciência pura’ e da
profissionalização da carreira científica por intermédio da criação de uni-
versidades, não seria completa se não contemplasse também a promoção
da educação popular. No discurso dos cientistas-divulgadores, a divulga-
ção científica não seria apenas um instrumento de estímulo a vocações
científicas, como na Europa, mas, sobretudo um meio de inclusão social.
Na verdade, intentava-se que as ‘complicações científicas’ se incorporas-
sem à vida cotidiana dos brasileiros através de textos fáceis e com o uso de
sons e imagens. Mais precisamente, a ciência deveria ser utilizada para
auxiliar a queda dos altíssimos níveis de analfabetismo e para a melhoria
das precárias condições de vida, trabalho e saúde de um país que, além de
marcado por baixíssima densidade demográfica, sobretudo nos meios ru-
rais, era, desde a década de 1910, caracterizado como ‘um imenso hospi-
tal’ (Lima & Hochman, 1996; Hochman, 1998; Lima, 1999). Ademais, a
popularização dos conhecimentos científicos deveria ajudar também a de-
senvolver o amor dos brasileiros pela sua própria terra, história e tradições
e a promover a democratização do acesso à alta cultura, aí incluídas mú-
sica clássica, teatro e literatura universal. E à semelhança da divulgação
científica realizada na Europa, o segredo da empreitada, levada a cabo
principalmente pelos membros da Academia de Ciências, era o de educar
divertindo. Os 'cientistas' dessa geração agiram em duas frentes – ciência
pura e ciência popular – e mudaram o panorama intelectual brasileiro das
décadas seguintes.

Seus ideais de especialização intelectual e de profissionalização da
pesquisa científica     firmaram uma agenda de debates que se consolidaram
em instituições – a Universidade do Rio de Janeiro em 1920, a Associação
Brasileira de Educação em 1924, o Instituto Nacional de Pesos e Padrões em
1930, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932, a Universida-
de do Distrito Federal em 1935, a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência em 1948 e o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) em 1951.

No universo da vulgarização científica, essa mesma geração discu-
tiu se a difusão da ciência contribuiria para despertar vocações científicas;
se funcionaria como um fator de engrandecimento do país; se seria capaz
de romper com o preconceito que, então, julgavam muito assentado, do
saber como um luxo e um privilégio de poucos; ou se poderia, enfim, des-
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pertar na sociedade grande confiança nos métodos científicos, de modo a
desdobrarem suas pesquisas com acentuada autonomia. As instituições
que ajudaram a criar, os debates que promoveram, os desafios que lança-
ram, seus roteiros, enfim, são pertinentes até hoje.

Notas

1 Ad Immortalitatem’ (O Globo, 18/06/1959 – Arquivo Pessoal Oswaldo Cruz, Centro de
Memória/ABL).

2 O mesmo argumento era defendido pelo acadêmico Salvador de Mendonça. ‘Ad
Immortalitatem’ (O Globo, 18/06/1959 – Arquivo Pessoal Oswaldo Cruz, Centro de
Memória/ABL).

3 ‘Oswaldo Cruz, legenda centenária’ (O Estado de S. Paulo, 05/08/1972 – Arquivo
Pessoal Oswaldo Cruz, Centro de Memória/ABL).

4 O tema também aparece em ‘Dois depoimentos sobre Oswaldo Cruz’ (Jornal do Brasil,
10/12/1940) e em Afrânio Peixoto. ‘O que abala as montanhas’ (O Jornal, 11/02/1927
– Arquivo Pessoal Oswaldo Cruz. Centro de Memória/ABL).

5 A rigor, a imprensa era particularmente incisiva nas críticas quando da entrada de
médicos e 'cientistas' na ABL. No entanto, não se pode deixar de mencionar o escân-
dalo provocado pela eleição de Lauro Müller para a Academia. E a sua entrada foi
particularmente censurada por ter acontecido em 1912, ou seja, o ano da eleição de
Oswaldo Cruz. O golpe certamente foi muito forte para os ciosos da ‘literatura’ como
‘arte de ficção’.

6 ‘Discurso de Aloísio de Castro na ABL’, 1929 (Arquivo Pessoal Aloísio de Castro.
Centro de Memória/ABL).

7 Nos seus arquivos, há uma única notícia sobre esta acusação de plágio que estaria
respondendo na França. E nela, consta que teria sido inclusive intimado a compare-
cer nos tribunais parisienses. A escassez de referências leva a considerar a implicân-
cia, mas a desconfiar da autenticidade dessa acusação do poeta francês Albert Samain,
de quem Castro teria traduzido alguns poemas para justamente atribuir-lhes a sua
autoria. Segundo a notícia, o plágio seria, é claro, um artifício para driblar a sua falta
de talento literário. A solitária fonte intitula-se ‘A justiça francesa agindo contra um
brasileiro. O Sr. Aloísio de Castro está sendo processado em Paris’ (O Carioca, 07/08/
1933 – Arquivo Pessoal Aloísio de Castro. Centro de Memória/ABL).

8 Benjamin Costallat. ‘Um mestre de humorismo’ (Arquivo Pessoal Aloísio de Castro.
Centro de Memória/ABL).

9 Sobre as candidaturas de Kehl e Chagas, ver A Batalha, 12/06/1934 e O Estado da
Bahia, 12/06/1934 (Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro de Memória/ABL).

10 Afrânio Peixoto estava se referindo à Sociedade dos Amantes da Instrução fundada em
1859 sob os auspícios do Imperador Pedro II. Sobre a sociedade, ver o Relatório da
Imperial Sociedade dos Amantes da Instrução. Rio de Janeiro: Tipografia Acadêmica, 1878.
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11 ‘Discurso do Sr. Presidente da Academia Brasileira, o Dr. Afrânio Peixoto, na última
sessão de 1922’ (Arquivo Pessoal Afrânio Peixoto. Centro de Memória/ABL).

12 Discurso de recepção do Sr. Miguel Ozório de Almeida na Academia Brasileira de
Letras, sucessor de Medeiros e Albuquerque, feito por Roquette-Pinto em 23 nov.
1935 (Arquivo Pessoal Roquette-Pinto, caixa 15, Centro de Memória/ABL).

13 A troca se explicaria por terem decidido que o nome Academia Brasileira de Ciências
era mais adequado e forte como vínculo institucional quando da sua apresentação
em congressos científicos internacionais (Ata da sessão extraordinária de 2 de de-
zembro de 1921. Revista de Ciências, jan.-dez., 1921, p. 94). E no que se refere aos seus
vínculos no estrangeiro, a ABC aderiu ao Conselho Internacional de Pesquisas Quí-
micas, ao XI Congresso Internacional de Geografia e de Etnologia (sessão de 6 de abr.
1923), ao Conselho Internacional de Pesquisas de Bruxelas (sessão de 3 maio 1926) e
à comemoração do centenário de Marcellin Berthelot no ano de 1927 (sessão de 28
set. 1928). Notícias encontradas nas atas publicadas, respectivamente, na Revista da
Academia Brasileira de Ciências, n. 1, abr. 1926, p. 112 e na Revista da Academia Brasileira
de Ciências, n. 2, jan. 1928, p. 5 e 15.

14 Interessante é fazer notar que nas atas das reuniões da ABC referem-se uns aos
outros cada vez mais como 'cientistas', enquanto a expressão ‘homem de ciências’
passa a designar, mais especificamente, a dedicação a assuntos médicos.

15 Segundo o autor, todo esse debate teria sido travado no interior da Escola de Altos
Estudos do IHGB.

16 Sobre as atribuições das ciências sociais, ver a revista A Época (1906-1920).
17 Roquette-Pinto. Ciência e Cientistas do Brasil. Manuscrito encontrado no seu arquivo

pessoal sob a guarda do Centro de Memória da ABL, caixa 24, [s.d.]. O tema foi também
arduamente debatido na ABC, como se vê na ata da sessão de 15 de junho de 1923.
Discutiram especificamente a necessidade da criação de uma Faculdade Superior de
Ciências no Brasil (Revista da Academia Brasileira de Ciências, n. 1, abr. 1926, p. 112).

18 Ata da reunião da seção do ensino técnico e superior da ABE realizada em 08/10/1926
– Arquivo Pessoal Roquette-Pinto, caixa 24, Centro de Memória/ABL.

19 Ata da reunião da seção de ensino técnico e superior de 04/08/1927, Acervo ABE.
20 Ata da reunião da seção de ensino técnico e superior de 11/08/1927, Acervo ABE.
21 Esses eram alguns dos adjetivos que ouvintes da rádio mencionavam ao se referirem

à programação da emissora. Acervo Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio MEC.
22 ‘As viagens na literatura infantil’. Texto datilografado encontrado no Arquivo Pessoal

Roquette-Pinto, caixa 15, Centro de Memória/ABL.






