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Prefácio

O depoimento de Roquette-Pinto apresenta a auto-imagem profes-
sada por sua geração, ressaltando a busca pela afirmação de novas identi-
dades profissionais em um contexto marcado pelo recente passado
escravista e colonial. Refere-se também à crítica corrente, e que se esten-
deu aos períodos que se seguiram aos primeiros anos da República, ao
ufanismo e ao que era apontado como tradição retórica e bacharelesca do
ambiente intelectual do país no início do século XX.

Tal processo de auto-construção de identidade e imagem pública não
foi uma peculiaridade da história intelectual brasileira, como vêm demons-
trando importantes trabalhos nos campos da história das idéias e da his-
tória das ciências. Entre outras contribuições, destaca-se Entre a Literatura
e a Ciência, obra de Wolf Lepenies sobre o processo de especialização do
discurso das ciências sociais. Neste texto, o autor refere-se a um estilo
intelectual que, para se afirmar, deveria afastar as emoções e a subjetivi-
dade, e que contribuiu inclusive para a mudança na conotação da palavra
literatura. Esta foi sendo progressivamente alterada - de sinônimo da ex-
pressão escrita do conhecimento e da ilustração próprios a diferentes do-
mínios do saber passou a se referir essencialmente à prosa de ficção e à
poesia. Questão semelhante pode ser apontada para o conjunto das ciênci-
as, com a progressiva padronização de linguagem, conceitos e estilos de
trabalho, verificando-se simultaneamente a especialização do conhecimento

Venho das últimas gerações da monarquia. Assisti aos cinco anos às primeiras
festas da República. Penso que o país deve um grande serviço à minha geração:

foi a primeira a descrer das "fabulosas riquezas" do Brasil, para começar a crer
nas "decisivas possibilidades do trabalho". Recebemos a noção de que um moço
bem nascido e bem criado não devia precisar trabalhar... Ouvimos ainda o eco
dos eitos. Diziam-nos que nosso céu tem mais estrelas que os outros... Minha

geração começou a contar as estrelas. E foi ver se era verdade que nos nossos
bosques havia mais vida. E começou a falar claro aos concidadãos. Com minha

geração, o Brasil deixou de ser tema de lirismo.
Roquette-Pinto (depoimento ao periódico Vamos Ler, 23 mar. 1939)
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e a afirmação da autonomia da categoria cientista nos mais diferentes
contextos nacionais.

O estudo desse processo no caso do Brasil ganha agora novas luzes a
partir deste admirável livro de Dominichi Miranda de Sá. A autora analisa
a especialização do trabalho científico e a afirmação do cientista como
categoria profissional nas três primeiras décadas do século XX, com ênfa-
se na geração que criou em 1916 a Academia Brasileira de Ciências. Em
destaque, as campanhas voltadas para a valorização da ciência e de seu
papel, no que se entendia como processo civilizatório e de construção na-
cional, empreendidas por personagens como Edgard Roquette-Pinto,
Henrique Morize, os irmãos Miguel e Álvaro Ozório de Almeida, Alberto
Paes Betim Paes Leme, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Cardoso Fontes e
Juliano Moreira - todos vinculados a importantes movimentos intelectu-
ais e políticos e à criação de instituições científicas cuja trajetória repre-
senta importante, mas ainda pouco estudada, face da história do Brasil
republicano.

A Ciência como Profissão apresenta consistente análise em que sobres-
sai a relação tensa, mas não necessariamente antagônica, entre cientificismo
e humanismo. A abordagem escolhida privilegia as vertentes mais criati-
vas da história das idéias e dos conceitos, o que se evidencia tanto nos
capítulos de discussão teórica e cotejamento com a experiência européia
quanto nos que se dedicam ao estudo do processo de especialização da
categoria social do cientista no Brasil. Entre os pontos fortes do livro,
destaca-se a compreensão de como, em alguns contextos culturais, coube
aos próprios cientistas a crítica ao otimismo científico e à associação entre
inovação tecnológica e progresso social.

No caso do Brasil, a despeito da valorização positiva do papel dos
intelectuais/cientistas, evidencia-se, como um dos aspectos mais proble-
máticos de seu legado, o processo de construção da imagem que associa
tradição retórica e origem ibérica, proposta, pelo menos desde fins do sé-
culo XIX, por intelectuais como Sílvio Romero e reforçada pelos cientistas
do início do século XX. Tal interpretação foi amplamente divulgada em
estudos clássicos da história das ciências, como nas obras de Fernando de
Azevedo, e fixou-se na matriz de análise que, ao longo de décadas, postu-
lou a coincidência entre a criação das universidades nos anos 1930 e o
efetivo desenvolvimento das ciências e do espírito científico no Brasil, tese
que começou a ser mais fortemente questionada na década de 1980 pelas
novas tendências historiográficas.

Ao mesmo tempo em que se acentuava a importância da explicação
científica para os problemas do país, verificava-se a presença dos cientis-
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tas nos espaços de consagração destinados prioritariamente aos literatos e
ensaístas. Nessa perspectiva, a leitura do sétimo capítulo deste livro traz
importante contribuição, ao se deter nas polêmicas que marcaram o in-
gresso na Academia Brasileira de Letras de médicos/cientistas, como
Oswaldo Cruz, Miguel Couto, Aloísio de Castro e Roquette-Pinto. Nesse
mesmo capítulo, são analisados outros espaços de consagração e sociabi-
lidade acadêmica, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
e a Academia Brasileira de Ciências. Ao lado da análise das características
que diferenciavam tais espaços, identificam-se alguns projetos que ainda
não mereceram maior atenção nos estudos históricos. É o caso da proposta
apresentada em 1911, no IHGB, de criação da 'Universidade Brasileira',
integrando o ensino das ciências e das letras.

No decorrer da leitura, constatamos também que o ensino universi-
tário e a reforma educacional em sentido amplo foram temas privilegiados
pela Academia Brasileira de Ciências, cujos integrantes lideraram muitos
projetos e a criação da Associação Brasileira de Educação, em 1924. Ao
estabelecer relações entre os espaços de sociabilidade e consagração inte-
lectual nas três primeiras décadas do século XX e a formulação de projetos
de reforma ou criação institucional, a autora contribui para o estudo de
diferentes temáticas da pesquisa histórica, entre elas a história da educa-
ção no Brasil.

Outro ponto forte desta obra consiste na contribuição, ao mesmo
tempo, para os estudos de história da ciência e da divulgação científica.
Isto tanto no que se refere à análise do papel que assumiu a Academia
Brasileira de Ciências nos esforços de "vulgarizar a ciência" – entre os quais
se destaca a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923 – quanto
às evidências apresentadas para um argumento ainda não suficientemente
abordado pelos estudiosos do tema. Trata-se da estreita e, à primeira vista,
paradoxal relação entre a progressiva especialização do discurso científico e
a intensa atividade de divulgação ou "vulgarização científica".

Pode-se dizer também que a especialização do discurso científico entre
nós foi acompanhada pela defesa da ciência como chave interpretativa da
cultura brasileira, o que resultou muitas vezes em um cientificismo
humanista, como bem ressaltou Roque Spencer Maciel de Barros em seu A
Ilustração Brasileira e a Idéia de Universidade. Para este autor, o cientificismo
humanista ancorava-se em filosofias da história que professavam a cren-
ça no progresso das sociedades humanas e que, ao insistirem na identida-
de humana e no determinismo histórico universal, desautorizaram as in-
terpretações pessimistas sobre o futuro do país.
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Cientistas, mas também intérpretes e construtores da cultura e
reformadores sociais, com sua aposta em políticas públicas nas áreas de
saúde e educação – estas são as principais características da geração que
criou, entre outras instituições a Academia Brasileira de Ciências. O estu-
do de suas estratégias discursivas, de sua atuação e papel na cultura bra-
sileira ganha nova dimensão com a análise empreendida por Dominichi
Miranda de Sá. Certamente este livro inspirará novos estudos que cami-
nhem na direção oposta ao que uma leitura mais apressada do processo de
especialização da categoria social do cientista no início do século XX pode-
ria apontar. Trata-se de estabelecer as necessárias pontes entre história
das idéias e história das ciências; entre discurso científico e o pensamento
social e político no Brasil.

Nísia Trindade Lima
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