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Apresentação

Na linguagem culta da Corte Imperial, a expressão 'literatura' signi-
ficava a soma dos saberes cultivados pelos então chamados 'homens de
letras'. A palavra funcionava na ocasião como um sinônimo de 'conheci-
mento e instrução', englobando a oratória política, a medicina, o direito, a
filosofia, as letras, a ciência, a eloqüência, a gramática, a filologia, a his-
tória e as humanidades. Era o nome pelo qual se fazia menção ao movi-
mento das idéias no Brasil oitocentista.1

Versados em literatura porque conhecedores de vários ramos do sa-
ber, os homens de ciência, jornalistas, artistas, médicos, advogados, ba-
charéis, historiadores e poetas eram, por exemplo, literatos. Seus demais
atributos e significados pares mais imediatos eram ainda 'homens de espí-
rito', de 'letras', 'eruditos', 'intelectuais', 'letrados', 'doutos', 'ilustrados', 'sá-
bios' e 'instruídos'.2

Nesse período, a 'literatura', nela incluídas a 'retórica' e as 'humani-
dades', era o saber que contribuía para a formação pessoal; com o seu
aprendizado, os letrados supunham esclarecer a sua inteligência.3 E eles
eram especialmente bem vistos e respeitados por reterem na memória co-
nhecimentos gerais bastante variados - numerosas referências, línguas e
teorias estrangeiras, passagens de livros e máximas de autores, sobretudo,
os da Antigüidade Clássica. Vultuoso cabedal que costumavam exibir em
discursos, aulas, odes cívicas, sermões e conferências públicas. Partidários
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de um Iluminismo tardio que lhes incutia acentuado entusiasmo pela ampla
difusão do saber, reconheciam-se ainda como homens especialmente aper-
feiçoados e, por isso, inclusive, dotados de autoridade para fazer progredir
toda a sociedade. Atuação civilizadora que estenderam à tarefa de delimi-
tar os fundamentos da própria identidade nacional no então recém-im-
plantado Estado brasileiro. Nessa época, a atividade intelectual não cons-
tituía uma ocupação profissional, sendo considerada uma missão espi-
nhosa, mas benemérita e muito nobre. Em suma, era nada menos do que
um sacerdócio ou um apostolado.

No entanto, em fins do século XIX, a intelectualidade começou a se
especializar. Nesse novo cenário, a vasta instrução perdeu grande parte do
seu prestígio público, adquirindo, no mesmo movimento, ares de cultura
enciclopédica 'inútil'. A carreira nas letras esmerou-se na composição de
obras de poesia e romances. Homens de ciência ganharam respeitáveis
ares públicos de experimentação e observação da 'realidade'. A palavra 'li-
teratura' começou a adquirir uma nova significação – a de 'arte de ficção' –,
perdendo, gradualmente, a sua estreita aproximação semântica com as
'humanidades' e com a idéia de 'conhecimento'.4  A 'cultura geral' tornou-se
uma 'frívola' manifestação de pompa verbal, enciclopedismo, beletrismo,
bacharelismo, verborragia e vaidade intelectual. As leituras de salão, as
conferências literárias e o cultivo de um saber ligado à oralidade culta
começaram igualmente a decair. Aos olhos da elite letrada fortaleceu-se a
convicção de que o exercício de uma atividade profissional específica deve-
ria ser, então, a razão primordial da dedicação aos estudos.

Sucede que todas essas mudanças nos juízos pelos quais os letrados
do período firmavam os seus critérios de reconhecimento intelectual não
se deram sem resistências, mútuas acusações, inúmeros debates,
posicionamentos incongruentes e grandes hesitações. E a esse respeito, o
caso aqui proposto é exemplar. O objeto central deste livro é a análise das
mudanças nos estilos de produção cultural na virada do século XX. Exa-
mina-se, na verdade, o processo de especialização da atividade intelectual,
tomando como foco privilegiado da investigação a emergência do 'cientis-
ta'. Trata-se de compreender o seu surgimento como o profissional da pes-
quisa aplicada e como uma das vozes mais ativas na crítica à 'pompa
enciclopédica' e na defesa de um padrão mais especializado de formação e
produção intelectuais.

O livro vincula-se a uma tendência contemporânea de revisão da
história da atividade científica no Brasil. A respeito, deve-se mencionar
que a introdução da prática experimental em laboratórios foi por muitas
décadas o critério de validação obrigatório para identificar os primórdios do
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exercício científico no país. De acordo com essa interpretação, o Instituto de
Manguinhos teve a total primazia como centro irradiador da ciência no
Brasil. No entanto, não teria passado de um esforço isolado na paisagem
intelectual dos primeiros anos do século XX, já que seguido num larguíssimo
espaço de tempo pelas universidades, fundadas na década de 1930.

Nessa análise, a extensa precariedade institucional vivida até os anos
30 é vista como um correlativo lógico tanto da atuação nacionalista dos
intelectuais quanto da sua forte ligação com o Estado. E enquanto essa
produção intelectual teria sido ainda panfletária, ensaística, eclética teori-
camente e indefinida do ponto de vista disciplinar, as universidades teriam
representado a instauração automática de uma nova epistème. Como sua
decorrência, a implementação da especialização entre as várias áreas do
conhecimento, método incorporado ao trabalho científico imediatamente
após a criação dos departamentos, cadeiras e disciplinas universitárias
(Stepan, 1976; Schwartzman, 1979; Ferri & Motoyama, 1979; Cunha,
1980; Miceli, 1989, 1995; Azevedo, 1994).

Nos últimos anos, as pesquisas em história das ciências
redimensionaram tais demarcações temporais e, sobretudo, investigaram
outros espaços de atuação intelectual e o seu papel no desenvolvimento
conceitual e no fortalecimento da prática científica no Brasil. Nesses estu-
dos foram contemplados os periódicos médicos, as conferências populares,
os jardins botânicos, as escolas médico-cirúrgicas, os institutos agrícolas,
os museus naturais, as comissões, expedições e associações de caráter ci-
entífico existentes no país desde o período colonial (Alves, 1989;
Domingues, 1995; Ferreira, 1989, 1996; Lopes, 1997; Lima, 1999; Edler,
1999; Benchimol, 1999; Fernandes, 2000).5  A vertente é muito promis-
sora e inovou a historiografia das ciências, já ansiosa de novo fôlego dada
a longa vigência do paradigma universitário. Com essa reformulação
interpretativa, a geração de cientistas das primeiras décadas do século XX
deixou corretamente de ser considerada como precursora da ciência no
Brasil, mas foi inserida numa tradição de pesquisas que remontava a muitas
décadas antes da sua aparição no cenário intelectual.

No entanto, marca forte no discurso dos cientistas da época é a in-
sistência na singularidade da sua atuação, instauradora, no seu dizer, de
uma verdadeira ruptura com antecessores e tradições culturais.6 Como se
procura demonstrar no livro, não inauguraram a atividade científica, mas
representaram efetivamente uma variação nos modos de se produzir idéi-
as no país. A grande novidade da sua agenda foi a defesa da especialização
intelectual como o mais seguro caminho para a prosperidade do trabalho
científico brasileiro e sua equiparação internacional. Reconhecer esse de-
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bate reforça a crítica ao paradigma institucional e consolida a nova ver-
tente na historiografia das ciências. A institucionalização universitária
deve ser interpretada como o remate do processo de especialização dos
saberes e da individualização crescente das disciplinas, e não como o seu
nascimento. Representam, na verdade, a enorme relevância que essas es-
pecializações já possuíam no âmbito da atividade científica brasileira.

A demarcação temporal privilegiada procura abarcar os períodos de
formação e atuação profissional da geração de cientistas brasileiros que
debateu a especialização intelectual, e rejeitou, no mesmo movimento, os
qualificativos de 'retóricos', 'enciclopédicos' e 'homens de letras' - vocábu-
los que empregavam tanto para desqualificar a produção intelectual
generalista que lhes antecedera quanto para designar os autores de ficção
que lhes eram contemporâneos. E é por isso, inclusive, que a identidade do
'cientista' vai-se construindo em oposição à imagem do 'literato'.

Nos discursos científicos, literatos seriam todos os 'diletantes' e
'polivalentes', ocupados com a beleza da forma e com o agrado aos mais
variados gostos. Na sua crítica aos intelectuais enciclopédicos, os cientistas
repreendiam indistintamente a pretensa inutilidade social dos 'homens de
letras' e dos 'eruditos', dos 'autores de ficção' e dos 'retóricos'; afinal, no seu
dizer, todos não faziam mais do que 'literatura', ou seja, ou não faziam
mais do que 'cultivar a instrução', ou ocupavam-se tão-somente em 'burilar
ilusões com a expressão oral e escrita'.

A ambigüidade do emprego desses termos denota o emaranhado dos
significados disponíveis naquele período - entrecruzavam-se os que tei-
mavam em não desaparecer e aqueles que se iam impondo na linguagem
corrente dos intelectuais. A polissemia de determinadas categorias - como
'retórica' e 'literatura', por exemplo - e a ausência de uma unidade de sen-
tido para o seu emprego são reconhecidas como pistas valiosas da adoção
de um novo estilo de produção cultural.

E para interpretar essas inflexões na intelectualidade do período,
toma-se para exame as revistas ilustradas, os estatutos, atas, periódicos e
discursos feitos nas academias literárias e sociedades científicas, assim
como ainda os artigos publicados pelos (e sobre os) cientistas nos jornais e
revistas de ciências e letras da cidade do Rio de Janeiro, à época centro
político e intelectual do país e seu maior pólo comercial e populacional.
Em detrimento dos livros, tais artigos foram privilegiados porque é preci-
so, quanto a isso, levar em conta as dificuldades na impressão tipográfica
e a lentidão na distribuição dos volumes, o que conferia à imprensa perió-
dica grande importância literária, por seu trânsito e ampla circulação serem
consideravelmente mais rápidos e por seus produtos serem, inclusive, mais
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baratos. Ademais, eram utilizados como veículos privilegiados para o debate
científico desde o século XIX (Ferreira, 1996; Figueirôa & Lopes, 1997;
Benchimol, 1999).

Nesse período, a presença dos temas científicos era bastante intensa
nos jornais diários e nos semanários que circulavam no Rio de Janeiro.
Figuravam nas chamadas de primeira página, em artigos, editoriais, se-
ções e números especiais. A imprensa noticiava as novas descobertas cien-
tíficas, as viagens dos cientistas ao exterior, a presença de cientistas es-
trangeiros no país, suas biografias, perfis e obituários, e ainda costumava
realizar entrevistas e reproduzir as palestras, as aulas e os discursos pro-
feridos nas mais prestigiadas instituições da época. E tudo isto graças à
importância então conotada à ciência no processo de modernização e civi-
lização do país.

Nessas fontes foram levantadas as mudanças no vocabulário descritivo
da atividade científica, com análise do recurso aos léxicos utilizados para
designar as suas novas idéias, práticas, escrita e especialidades. Nos artigos
publicados nas revistas dedicadas a um público letrado mais amplo, percebe-
se um nítido voluntarismo dos cientistas em explicitar os novos padrões
de identidade intelectual - pontos que pretendiam firmar publicamente. E
nesse caso, se desejavam tornar públicas as suas respectivas atribuições e
características, tais veículos eram perfeitos. Muito mais adequados, aliás,
que as revistas médico-científicas, em que, na verdade, apresentavam os
resultados de suas pesquisas e reflexões sem discutir ou contra-argumen-
tar as normas e códigos de conduta da atividade científica.7

O livro constitui-se em sete capítulos. No capítulo 1, discute-se o
tratamento dado ao tema pela historiografia brasileira, relacionando-o à
proposta dessa pesquisa. No capítulo 2, identifica-se a agonia da imagem
pública do 'homem de letras' de espírito erudito e generalista, representa-
ção cada vez mais estereotipada no discurso intelectual do período. Essa
marcante descaracterização do letrado tradicional pode ser acompanhada,
nas revistas e jornais, pelas duras críticas ao 'estilo retórico' que grassaria,
então, nas rodas intelectuais da Capital Federal. Nessa época, irromperam
as maiores inventivas contra toda sorte de bacharelismo, exemplo mais
bem acabado do intelectual enciclopédico amante da erudição ostentosa e
da palavra sonora.

Expõe-se, em linhas gerais, no capítulo 3, o momento de consolida-
ção de um discurso em defesa da profissionalização dos literatos como
prosadores e autores de obras de ficção. No capítulo 4, mapeando os com-
bates iniciados na imprensa carioca contra as belas-letras, o bacharelismo
e seu imenso prestígio social, passa-se a associá-los à importância da
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separação entre as áreas do conhecimento. Trata-se ainda das inter-rela-
ções entre as mudanças na cidade do Rio de Janeiro e as transformações
nas maneiras de 'se ilustrar' e produzir intelectualmente, com breve dis-
cussão da legislação do período sobre instrução pública.

No capítulo 5, discute-se o panorama internacional ao qual se filiou
o discurso científico aqui tomado como objeto, identificando os gêneros,
os paradigmas analíticos e os modelos de produção intelectual com os
quais os cientistas dialogaram no seu lento processo de especialização. No
capítulo 6, analisa-se a circulação dessas idéias nos meios intelectuais
brasileiros. Nessa textualidade, a adoção do modelo especializado era
indissociável da refutação da ascendência ibérica sobre a cultura nacional.
No seu dizer, o 'peso da retórica' seria fruto da tradição cultural clássica e
literária herdada de Portugal. E a ela os cientistas contrapunham a defesa
da 'ciência' - a imagem da 'civilização' e da 'modernidade' - e seus demais
elementos pares, tais como a padronização conceitual, o emprego da
evidência empírica e da prova, a importância da observação e do experimento,
a adoção da técnica, do parcelamento das atividades profissionais e de
uma pedagogia da disciplinarização do tempo de trabalho.

No último capítulo, através das atas das reuniões da Academia Bra-
sileira de Ciências (ABC) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB), assim como dos acervos pessoais dos cientistas e dos discursos de
posse e recepção na Academia Brasileira de Letras (ABL), examinam-se os
seus múltiplos vínculos intelectuais e demais modos de sociabilidade em
associações literárias que consideravam tradicionais, mas às quais teima-
vam em pertencer. A maneira como eram confrontados, sobretudo, na im-
prensa carioca, pela sua suposta incoerência intelectual ajuda a compre-
ender o lento processo de assentamento das suas especialidades profissio-
nais. Discute-se, por fim, as demandas pela criação de universidades e
faculdades de ciências no Brasil e as inter-relações entre as suas atividades
como divulgadores e postulantes à especialização científica.

Essas iniciativas foram assumidas por parte dos cientistas ligados a
três das maiores instituições científicas brasileiras do período: a Escola
Politécnica, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e o Museu Nacional (MN).
Toda essa discussão, no entanto, ultrapassa as suas filiações institucionais,
engajando-os em um movimento de defesa de uma imagem profissional
distinta das demais atividades intelectuais. Não há neste livro análise
minuciosa das suas biografias e obras - os cientistas são citados de acordo
com a sua contribuição e mobilização para o debate. E esses intelectuais -
dentre os mais destacados, Edgard Roquette-Pinto, Miguel Ozório de Almeida
e seu irmão Álvaro, Alberto Betim Paes Leme, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas,
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Aloísio de Castro, Juliano Moreira - procuraram marcar a sua enorme
desconexão com o passado. Glorificaram a inauguração de uma nova era para
a realização dos trabalhos científicos no país: seu maior símbolo foi a funda-
ção da ABC em 1916. As renovações epistemológica, lingüística e temática
que atribuíram à sua geração são fundamentais para se compreender a nova
identidade profissional que pleiteavam para a ciência no Brasil.

Este livro é uma versão revisada da minha tese de doutorado defen-
dida em 2003 no Programa de Pós-Graduação em História Social da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHIS-UFRJ). Muitas pessoas e ins-
tituições contribuíram, de diversas maneiras, no trajeto da tese ao livro. A
elas, gostaria de agradecer brevemente.

O orientador da tese, o professor Afonso Carlos Marques dos Santos,
não pôde vê-la publicada. Registro aqui, além da minha saudade, que nos-
so vínculo foi um estímulo fundamental não só para que eu chegasse ao
fim deste trabalho, mas para que nunca perdesse a confiança. Agradeço à
Capes que me concedeu bolsa de doutorado por quatro anos e bolsa-sandu-
íche para freqüentar a École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.
Agradeço ao professor François Hartog por sua disponibilidade, interlocução
e ricas sugestões para esta pesquisa. Agradeço também a todos os colegas,
funcionários e professores do PPGHIS, e especialmente aos professores Eliana
Regina de Freitas Dutra, Nísia Trindade Lima, André Luiz Vieira de Campos
e Manoel Luiz Salgado Guimarães pelos comentários e indicações valiosas
na defesa da tese.

Devo uma menção especial à Nísia Trindade Lima por sua generosi-
dade, incentivo, respeito intelectual e entusiasmo. A marca da nossa con-
vivência é bem nítida neste trabalho.

Agradeço ainda aos funcionários da Biblioteca Nacional, da Funda-
ção Casa de Rui Barbosa, do Centro de Memória da Academia Brasileira de
Letras, da Academia Brasileira de Ciências e sobretudo aos colegas e funci-
onários da Casa de Oswaldo Cruz pelo excelente clima intelectual. A Gil-
berto Hochman, caríssimo editor, agradeço pela diligência em ver publica-
do o livro e pelo preciso título que substituiu a 'pompa retórica' que nome-
ava a tese.

Registro meu reconhecimento a todos os meus amigos e familiares,
e a Luciana Miranda de Sá, minha irmã, e Jonison Lopes Cardoso, meu
cunhado, pela alegria constante. Aos dois últimos devo a linda e querida
Alice, meu "não contentar-se de contente". Sou profundamente agradecida
aos meus pais, Carlito Andrade de Sá e Marilda Miranda de Sá. Não tenho
palavras para retribuir apoio tão amoroso.
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Ao fim, agradeço a Luiz Fernando Almeida Pereira. Nossos muitos
sonhos deram sentido a todo este trabalho que me parecia interminável.

Notas

1 Cf. Couto (1842: 239); Vieira (1871: 1326, v.3); Figueiredo (1899: 53, v.2).
2 Cf. Couto (1842: 20, 93, 232, 239); Vieira (1871: 238, 1134, 1292, v.3); Figueiredo

(1899: 163, 368, 463, 528, 765, v.1; 1899: 42, 53, v.2).
3 Cf. Couto (1842: 199, 239, 337); Vieira (1871: 238, 992, 1326, v.3; 1871: 292, v.5;

Figueiredo (1899: 712, 763, 765, v.1; 1899: 53, 464, 485, v.2).
4 Em dicionário do século XX, a noção já tinha adquirido o seu sentido de ‘arte’ (Freire,

1954: 3209, v. 4). A ‘retórica’, de sua parte, viu esvaziar por completo a significação de
‘elocução’ para ganhar um conteúdo forte de “discurso brilhante na forma embora
pobre de idéias. Estilo empolado e guindado. Afetação da eloqüência” (Freire, 1954:
4445-4446, v.5).

5 Como balanço dessa perspectiva de análise em história das ciências, devem-se con-
sultar também os pioneiros textos de Maria Amélia Dantes (1988, 1996, 2001a, 2001b),
que, desde a década de 1980, vêm ressaltando a importância em relacionar a história
da ciência à história social.

6 À semelhança dos antropólogos, os historiadores têm feito crescente uso das ‘catego-
rias nativas’, ou melhor, têm incorporado as histórias narradas pelos homens do
passado às suas próprias narrativas (Burke, 2000).

7 Nos periódicos Brasil Médico, Revista da Escola Politécnica, Memórias do IOC e Arquivos do
Museu Nacional, por exemplo, publicavam-se prioritariamente artigos com conside-
rações sobre temas como medicina, cirurgia, medicina legal e alienação, eugenia,
neurologia, oftalmologia, medicina tropical, higiene pública e profilaxia, saneamen-
to, ginecologia, pediatria, ortopedia, receituários médicos, virologia, helmintologia,
biologia, química, parasitologia, protozoologia, matemática, astronomia, física, ana-
tomia patológica, hematologia, micologia, clínica geral, entomologia, bacteriologia,
zoologia, botânica, fisiologia experimental, paleontologia, geologia, antropologia fí-
sica, arqueologia e imunologia. E, pela prevalência destes assuntos nas suas páginas,
foram preteridos na pesquisa.


