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Conclusão

Nesses tempos de 'relativismo cognitivo' em que a retórica figura
como pura autonomia da linguagem, fazer referência à 'prova' significa
tomar partido na historiografia. Discutir a ironia com que foram colhidos
os intelectuais brasileiros do século XIX, ou os velhos bacharéis e homens
de letras 'enciclopédicos', foi um procedimento metodológico que aspirou a
ter a força de uma 'prova' dos argumentos desenvolvidos. Em outras pala-
vras, ao consenso o mais profundo silêncio. À polifonia o riso ensurdece-
dor e o espanto, evidenciando, como um pano de fundo, os ecos da suposta
incompatibilidade entre a beleza da expressão, a vasta ilustração, a
profissionalização intelectual e os saberes modernos.

Dentre os denunciadores dessas 'incoerências', os aspirantes à espe-
cialização científica da virada do século XIX para o XX. Em outras pala-
vras, os herdeiros do imperativo da internacionalização dos cânones cien-
tíficos, da valorização da padronização da linguagem científica e da emer-
gência da noção limitativa da evidência, que se contrapôs por completo à
deliberação, à argumentação para a adesão dos espíritos, ao convencimen-
to e ao fascínio exercido pelo discurso oral. Nessa ocasião, fortaleceu-se a
idéia de que a linguagem não era um ornamento ou uma embalagem que
vestia o pensamento, mas tão-somente o veículo da realidade, a condutora
das evidências.

Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres:
trouxeste a chave?

Carlos Drummond de Andrade (1969)
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Além do legado dessas inflexões epistemológicas, os defensores da
especialização intelectual vivenciaram os efeitos da chamada Segunda
Revolução Industrial ou Tecnológica, expandindo seu ideal de divisão inter-
nacional do trabalho, sem contar ainda os estudos em fisiologia nervosa,
distinguindo 'raciocínio lógico' e 'imaginação'. Filhos das ciências naturais
que se desenvolveram nos museus e associações de caráter científico criados
e diversificados no século XIX, acompanharam e participaram, nos perió-
dicos, sociedades científicas e congressos, da institucionalização das ciên-
cias biomédicas e das ciências sociais no Brasil.

Com essa geração nasceu a idéia de que nunca se tinha feito, até o
limiar do século XX, ciência original no país. Esse preconceito de época
enraizou-se nas suas obras, nas obras dos seus contemporâneos fundado-
res das universidades brasileiras na década de 1930, fincando-se ainda na
historiografia sobre o tema até, ao menos, a década de 1980.

Revistos os marcos temporais e a abordagem, nos últimos vinte anos
a ciência foi mesmo 'descoberta' no Brasil colonial, mas ao seu lado persis-
tiu a aversão à retórica e aos seus múltiplos saberes, como se ela não fosse
o próprio ambiente em que se desenvolveram a educação e a sociabilidade
intelectuais, parte mesmo do conhecimento que então se produzia, insta-
lada como estava no centro dos esforços dos brasileiros em tornar o seu
país civilizado.

Para contribuir com a reavaliação dessa premissa na historiografia
da ciência no Brasil, discuti a legitimação social da atividade científica
nas três primeiras décadas do século XX. Privilegiei os debates, nos jornais
e revistas do período, em torno da definição da mentalidade, mas, sobretu-
do, da escrita científica, considerada, então, como fixa e padronizada por-
que permeada por conceitos e definições unívocas; da especialização dos
saberes como um sintoma do crescimento dos conhecimentos e de sua
obsolescência cada vez mais rápida; e do estatuto da ciência como um
saber organizado, capaz de se autodotar de instituições e de uma lingua-
gem própria. Nesse sentido, examinei como os 'cientistas' edificaram auto-
representações em torno da especialização das suas atividades, competên-
cias, linguagem e conhecimento. Grande parte das palavras associadas à
atividade intelectual teve o seu conteúdo e o seu emprego alterados naque-
la ocasião, por isso o estudo das mudanças na linguagem que representavam
transformações no trabalho cultural.

E como vimos, não transformaram somente os nomes e os sentidos
das palavras que usavam para fazer referência a si mesmos, ao seu traba-
lho e aos seus objetos. Todas essas variações estiveram altamente relacio-
nadas às mudanças epistemológicas ocorridas em fins do século XIX, quando
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se impôs, definitivamente, o ideal da especialização intelectual. Na sua
fórmula, pleitear a especialização e uniformizar a linguagem científica
era adquirir objetividade intelectual e integrar o debate internacional.

De todo modo, essas variações precisam ser matizadas. Não houve,
definitivamente, imediata ruptura no padrão intelectual do período com a
emergência dessa geração de homens de ciência/cientistas, dado que, eles
próprios, a despeito das suas falas de interrupção com o 'passado enciclo-
pédico', não eram, ao fim, especializados. Atuaram, concomitantemente,
como médicos, sanitaristas, cientistas naturais e sociais, educadores, en-
genheiros, advogados, administradores e literatos.

No entanto, ao filiar-me à historiografia intelectual que prioriza o
estudo dos diferentes usos das idéias num mesmo contexto discursivo,
preteri a ferrenha filiação dos autores a rígidas correntes de pensamento,
para perceber os seus discursos como performativos, como 'atos de fala'.
Com isso, busquei examinar o sentido histórico da exaltação da sua sin-
gularidade geracional. E ela explica-se pela descompensação entre o pa-
drão de produção intelectual enciclopédico, de um lado, e o especializado,
de outro. No padrão enciclopédico, o saber era entendido como 'exemplo',
como 'autoridade' e 'modelo', não importando, digamos, a nacionalidade
ou a origem das teorias. Se servissem para fazer progredir o país, atuali-
zando-o com os padrões europeus-símbolos da civilização, eram, portan-
to, todas aplicáveis. No padrão especializado, ao contrário, passou-se a
conferir importância a categorias e procedimentos analíticos invariáveis,
mas que deveriam funcionar como uma busca de 'soluções brasileiras' para
'problemas brasileiros'. De onde a recorrente ênfase na realização de uma
ciência 'nacional', 'original', em todo esse período. Por essa variação na
maneira de conceber a produção intelectual, com essa geração, exatamente,
fortaleceu-se uma convicção generalizada de que a 'vasta ilustração' seria
uma qualidade negativa do espírito, e de que ela teria sido o perfil por
excelência da produção intelectual brasileira de todos os séculos anteriores
dado que fruto da herança ibérica. Espécie de cancro, paralisando,
carcomindo, dispersando e adulterando a verdadeira percepção do que se
lhes passava em torno. Urgia, portanto, no seu dizer, tornar os produtos
do espírito 'práticos', 'modernos' e 'úteis'. Nas suas falas, a contemplação
romântica fora substituída pelo objetivismo científico, e a observação da
realidade teria limitado a indisciplina mental.

E nessa crítica, além da censura ao enciclopedismo humanista, in-
cluíram também o que chamavam de o 'empiricismo' da clínica médica
com suas terapêuticas baseadas nas argúcias da memória em bem relaci-
onar conhecimentos teóricos a casos clínicos. No mais, toda expressão ou
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produção intelectual sem ajustado perfil profissional era imediatamente
desqualificada pelos seus pretensos excessos de palavras e leituras. Em
suma, era 'retórica'. Não mais o culto da beleza da expressão e a felicidade
de dominar a maior variedade possível de assuntos, autores e ramos do
conhecimento. Era uma espécie de xingamento, que traduzia o ceticismo,
bastante difundido, em relação à competência dos intelectuais que preten-
diam passear pelos saberes.

E ao salientarem o incremento das aptidões e vocações individuais,
esses cientistas foram os atores fundamentais das reformas e novas polí-
ticas educacionais levadas a cabo na década de 1920, cuja culminância,
aliás, foi o conhecido Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova lançado
em 1932. No Manifesto e em nome do novo espírito científico, a cultura
geral foi definitivamente sepultada como hedonismo intelectual e erudi-
ção - não só contemplativa, mas também passiva, superficial, acrítica,
verbalista, anárquica, enciclopédica, literária, autodidata, enfim, como uma
superposição inútil de informações e de frases feitas.

Quanto à mudança nos modelos e padrões de produção intelectual
no país, não há data precisa a fixar um fim ou um novo começo, nem
'causa' indiscutível a estabelecer, fazer encadear e explicar as mudanças. A
emergência de novos cânones teóricos presumindo a fixidez e a
especificidade da linguagem científica; a valorização da divisão social do
trabalho nos países europeus que se industrializavam e se urbanizavam; a
modernização da Capital Federal e a sensação generalizada tanto de afas-
tamento da herança ibérica quanto da obrigatoriedade da administração
do uso do tempo foram alguns dos eventos que ajudaram a fortalecer a
importância da delimitação das fronteiras entre as disciplinas.
Contemporaneidade dos debates, na Europa e no Brasil, e justaposição da
herança cultural com os então novos paradigmas científicos são os ele-
mentos a reter nessa história. As referências cômicas citadas no início do
livro demonstram tão-somente a perplexidade com o entrelaçamento de
dois tempos, assim como ainda o desajustamento entre diferentes mode-
los analíticos e variados tipos sociais. Uns em vias de desaparecer, como
os enciclopédicos, outros em vias de se estabelecer, como os especialistas.

E quanto aos aspirantes a especialistas, da sua agenda, das suas
meras intenções e esforços, dos múltiplos papéis que representaram e das
palavras que entoaram nasceram a Academia Brasileira de Ciências em
1916, a Universidade do Rio de Janeiro em 1920, a Rádio Sociedade do Rio
de Janeiro em 1923, a Associação Brasileira de Educação em 1924, o Ins-
tituto Nacional de Pesos e Padrões em 1930, a Universidade de São Paulo
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em 1934, a Universidade do Distrito Federal em 1935, a Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência em 1948 e o CNPq em 1951.

Com eles desenvolveu-se, no Brasil, a premissa de que trabalhos
especializados seriam mais consistentes. No seu entender, intelectuais
especializados seriam mais eficazes em conjunto, permitindo um amplo
trabalho em equipe nas imaginações, planos e instituições; e nos seus
projetos, transformariam todo o país garantindo-lhe um novo rumo. Ao
fim, uma frase do incansável Roquette-Pinto ilustra como nenhuma outra
toda a sua motivação recheada das contradições que só os humanos de-
masiadamente humanos podem exibir. Nela, demonstra toda a riqueza
das suas falas de especialização quando ainda não eram efetivamente
especializados: "(…), tão certo é que os homens juntos pensam de modo muito
diferente do que pensam separados" (1937: 85).




