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Os Intelectuais: história e polêmicas

Abrem-se as cortinas. Vê-se um palco onde inúmeras pessoas se
apresentam à vista de uma atenta platéia. Ao entretê-la, desempenhando
seus papéis, tentam dirigir as impressões que os espectadores possam ter
delas. Empregam técnicas que garantem o seu bom desempenho, e repre-
sentam, tais como os melhores atores entre todos, os seus personagens
diante do público.

Nesse imenso teatro que é a vida em sociedade, as máscaras, as
figuras dramáticas, as palavras empregadas e as imagens simuladas cons-
tituem um primoroso jogo de comunicação, no qual o que se manipula e
controla é a própria espontaneidade da conduta (Goffman, 1995). E tudo
isto porque na vida social a encenação tem valor de face – um ‘indivíduo-
ator’, ao projetar sua figura e suas características pessoais, define-se aos
olhos dos seus semelhantes. Em suma, informa o que é. E na vida social,
atitudes e convicções, padrões de linguagem e de comportamento, expres-
sões faciais e gestos corporais devem se combinar adequadamente. Em
outras palavras, não se pode pretender ser o que não se aparenta, sob pena
de um indivíduo não gozar adequadamente do status que o seu tipo social
representa publicamente.

Os maiores letrados brasileiros da virada do século XIX para o XX
apresentaram-se num ‘palco’ cujo cenário estava prestes a se transformar
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Nada muda mais rapidamente do que o imutável passado.
Alexandre Koyré (1991)
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por completo. De Rui Barbosa a Miguel Ozório de Almeida, passando por
Oswaldo Cruz, Roquette-Pinto, Euclides da Cunha, João do Rio e Afrânio
Peixoto, nenhum deles deixou de participar do ‘espetáculo’. Foram con-
temporâneos na mesma cidade que, então, começava a se modernizar,
tendo sido, todos, eleitos para a mesma, a maior, e a mais prestigiada
associação intelectual do período, a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Nesse ‘palco’, houve um tempo em que Rui Barbosa era imbatível,
tendo sido aclamado como o maior ‘ator’ entre todos, ou ainda como a
maior inteligência entre todas do planeta. Dominava a ‘arte de bem dizer’
e de encantar o público com palavras tão sonoras e períodos tão bem deco-
rados que parecia mesmo querer arrebatar o espírito dos auditores que o
apreciavam embevecidos. No período em que reinava Barbosa, Oswaldo
Cruz, por exemplo, não fazia ‘apresentações’. Não dominava a técnica de
exibição em público. Não era orador, não possuía vasta memória. Não era
talhado, nem formado para esse tipo de encenação pública. Não 'tinha
tempo'; aliás, preferia dedicar-se com exclusividade à figura dramática que
‘tinha escolhido’ para si. No mais, à vista de Barbosa, seria considerado
limitado pelo público, por suas falas serem muito específicas e por sua exi-
bição ser tão esotérica. No entanto, no tempo em que Oswaldo Cruz foi
aclamado como ator de um só personagem – o ‘Pasteur brasileiro’ –, Barbo-
sa já era alvo das maiores caçoadas, pela pretensa inutilidade das peças
inteiras que levava à mente. A platéia passava a desconfiar de tamanha boa
memória, insistindo em saber do préstimo dos saberes desfilados ao palco.

Nesses tempos, Oswaldo Cruz pretendia reinar nas ‘composições de
ciência’, assim como pretendiam se notabilizar Coelho Neto e João do Rio
nas ‘composições de literatura’. De Euclides da Cunha e Afrânio Peixoto,
por exemplo, não se tinha muita clareza quanto ao papel que representa-
vam, quanto aos textos que entoavam, as máscaras que empunhavam e
as peças que encenavam. Atores polivalentes, cambiando suas diferentes
máscaras, tinham cada vez menos lugar nesse palco. O câmbio de ima-
gens já era tão postiço, era adorno tão artificial, e a apresentação tão sem
encanto. Parte dela era gasta em vastas explicações e justificativas sobre
suas novas e provisórias vestimentas. Qual a mágica em apresentações nas
quais personagens e figurinos estão separados? Nas quais os atores preci-
sam pedir mil licenças para empunhá-los? E o público, ainda que, por res-
peito, os aplaudisse em novas representações, não lhes perdoava a traição
cênica, e já no dia seguinte poder-se-ia notar o alarido de boca em boca.
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Fechem-se as cortinas. Passemos ao enredo da nossa história.
Ela começa num tempo em que coexistiram tanto ‘velhos’ critérios

de reconhecimento intelectual e ‘novos’ modelos de expressão das idéias
quanto ainda ‘velhos’ tipos sociais e ‘novas’ definições da atividade cria-
dora. E nessa confluência entre papéis e atores, temos os intelectuais que,
por força da análise, são chamados de ‘enciclopédicos’ - os letrados for-
mados segundo uma educação humanista pretendente a promover-lhes o
cultivo da mente e do espírito. ‘Bacharéis’ ou ‘doutores’ que, de acordo
com o sentido da época, eram todos os diplomados em ciências e letras
pelos colégios secundários, como, por exemplo, o prestigiado Colégio Pedro
II no Rio, sem esquecer ainda os egressos das escolas superiores de direito,
medicina e dos cursos científicos da Escola Politécnica e da Escola Militar,
seguindo carreira na política, no funcionalismo público, na magistratura,
na advocacia, na diplomacia, na engenharia civil, de minas, de artes e
manufaturas, na clínica terapêutica e no magistério.

Nos seus estudos, aprendiam filosofia, letras, matemática, aritmé-
tica, geometria, física, química, história natural, latim, grego, línguas
estrangeiras e poética, sem contar ainda a retórica. Indissociável dessa
educação humanista, a retórica constituía, segundo o conceito tradicio-
nal, a ‘ciência’ da organização e transmissão dos pensamentos, contribu-
indo para ensinar, argumentar, deleitar e persuadir (Venâncio Filho, 1982;
Broca, 1991; Carvalho, 1998; Coelho, 1999).

Temos também os ‘especializados’ – os diplomados nas mesmas ins-
tituições e segundo os mesmos modelos culturais, mas que estavam, en-
tão, a pleitear a associação entre formação intelectual e atividade profissi-
onal. Sentiam-se filiados a uma outra tradição de pensamento em nome
da qual desprestigiavam e ironizavam os velhos tipos sociais. O sarcasmo
era, na ocasião, um dos recursos discursivos mais utilizados para decretar
o ocaso dos bacharéis, homens de letras, eruditos, retóricos e afins. Em
suma, de todos aqueles que, pelo saber acumulado, iam sendo identifica-
dos como ‘antimodernos’.

Estes enfrentaram verdadeira campanha difamatória na imprensa
periódica da Capital Federal. Novos tipos sociais buscavam galardão e no-
toriedade públicas. Técnicos, especialistas e intelectuais amparados pela
dedicação ao ofício, por atestados meritocráticos e por competitividade
profissional não lhes perdoavam as pretensas ‘frases feitas’, inúteis exem-
plares de um tempo supostamente acabado. Suas leituras variadas nem
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mais serviriam para ‘cortejar moças’. Os responsáveis pelas críticas? Co-
nheceremos seus precursores nos capítulos seguintes.

Os Intelectuais e sua História

A história intelectual experimentou considerável ostracismo no sé-
culo XX. Por muitos, foi vista como um cruzamento entre a história polí-
tica e a biografia, exiladas, desde a Escola dos Annales, do campo discipli-
nar do conhecimento histórico. No apogeu de uma abordagem
socioeconômica e num universo onde os problemas sociais foram alçados
à categoria de “únicos problemas históricos realmente significativos”, as
‘massas’, os ‘vencidos’ e as coletividades figuraram como os temas por
excelência da história (Darnton, 1990: 176); enquanto os intelectuais,
entendidos como expressão da consciência ou como ‘elite’, foram “confi-
nados ao purgatório dos seus subobjetos” (Sirinelli, 1986: 235). Insuflada
pelo desprezo acadêmico, a abordagem apresentada por Arthur O. Lovejoy,
em 1936, no seu livro The Great Chain of Being, sustentou por muitos anos
a disciplina, confirmando o entendimento da produção intelectual como o
fruto de ‘mentes privilegiadas’ para o pensamento. Obras intelectuais fo-
ram, por décadas, entendidas como projetos livremente concebidos pelos
autores, tidos como determinantes na criação das idéias (Pomian, 1999).
Em outros termos, não passariam de “inteligências desencarnadas”.1 As-
sim, até os anos 1980, a história intelectual foi insistentemente ‘acusada’
de desconsiderar por completo o contexto social (Darnton, 1990). Culpada
de ser, ao mesmo tempo, tema, objeto e método e de manifestar preferên-
cia por questões periféricas e supérfluas, optando pelo estudo do ‘inverso
do vivido’, ou seja, as idéias e o simbólico, no lugar das chamadas ‘condi-
ções concretas da existência’ (Darnton, 1986, 1990).

A história intelectual foi ainda protagonista de uma confusão se-
mântica que atingiu a definição do seu próprio objeto. Historiadores de
diferentes países atribuíram-lhe designações distintas, o que impediu um
consenso mínimo em torno do seu tema de trabalho. Para os americanos,
por exemplo, a disciplina poderia ser chamada tanto de Intellectual History,
quanto de History of Ideas, cada uma delas com a sua área particular de
investigação. Para os alemães, seria a Geistesgeschichte, enquanto na Fran-
ça não passaria de a Histoire des Intellectuels. Assim, ao passo que cada
comunidade de historiadores imputou à disciplina um nome diferente,
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acabaram também por desenvolver diferentes conceitualidades e métodos
para objetos não menos distantes (Chartier, 1990).

Some-se a essas divergências a enorme polissemia do próprio termo
‘intelectual’. O significado do vocábulo, tal como o concebemos hoje, guarda
uma origem não muito recente. Seu sentido, forjado durante o Iluminismo,
manteve uma visão aristocrática de mundo, própria do Antigo Regime,
mas já quando a nobreza deixava de ser entendida como uma condição
herdada para ser pensada como a aquisição de atributos e qualidades espe-
ciais fundadas na autoridade da Razão.2 Envolvido na instauração de uma
‘república pedagógica’, entendida como um projeto, e numa atividade espe-
cífica, o conhecimento, encontrava-se o ‘sábio’, ou o philosophe, tornando o
funcionamento do universo mais transparente, e, mais do que isso, pondo
a razão a serviço da humanidade. E Razão como sinônimo de virtude, de
pensamento claro, de busca progressiva de objetividade e neutralidade, mas,
fundamentalmente, de crítica. A atividade que consistia, de um lado, em
alcançar, pelo conhecimento, resultados justos e corretos; de outro, em
combater a ignorância e o erro. A República de Letras ilustrada era uma
nova ‘elite’ com uma autoconsciência muito peculiar – a de educadores de
uma nova sociedade e a de representantes da verdade e da humanidade
(Charle, 1990; Koselleck, 1990a).

E essa referência teórica nascida na Ilustração, seu aristocratismo
letrado, seus hábitos, características mentais e a atuação no espaço públi-
co estão na origem do sentido da palavra ‘intelectual’. É herança ilustrada
a imagem do sábio cuja participação nos grandes problemas sociais é per-
cebida como indício de uma atitude civil e interessada no progresso das
Luzes. Na formulação contemporânea, inclusive, reconhece-se o intelec-
tual como um criador cultural na medida em que ele pode ser, no seu
engajamento cívico, identificado ao patriota. Essa imagem tanto quanto
essa auto-representação consolidaram-se mais ainda, em fins do século
XIX, com o célebre Affaire Dreyfus, na França, quando nasceu o sentido
recente da palavra – o de homens que participam da resolução de uma
questão pública por seu engajamento político.3 Desde então, intelectuais
passaram a ser fundamentalmente os maîtres à penser (Sirinelli, 1986; Ory
& Sirinelli, 1992; Déguy, 1993; Trebitsch & Granjon, 1998).

Como se vê, tais definições, imagens públicas e auto-representações
guardam certas linhas gerais. Mas isto não permite pleitear a existência de
parâmetros trans-históricos e de validade universal a definir, de uma vez
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por todas, ‘quem é’ ou ‘o que’ faz um intelectual. A respeito, os historia-
dores passaram a perceber que essas divisões conceituais são, elas mes-
mas, produtos da história, devendo, portanto, ser relativizadas de modo a
revelar riquezas, matizes e diferentes dinâmicas.

Seguindo a trilha proposta por Zigmunt Bauman (1987), pode-se ten-
tar designar para o intelectual moderno um conjunto de traços estruturais
reunidos sob a fórmula ‘poder-conhecimento’. Essa definição, por pretender
dar ao pensamento status de ação política, permite, de um lado, que o intelec-
tual seja entendido como um criador e um mediador cultural, ou como um
‘homem que pensa’ e participa das tensões sociais próprias ao seu tempo; de
outro, a problematização de esquematismos rígidos que o qualificam mera-
mente como o crítico (e não como mais um ator) do jogo político, influencian-
do-o com sua opinião culturalmente autônoma (Ory, 1990; Charle, 1990).

É nesse sentido, ao rejeitar a noção de ‘máxima consciência
desencarnada’, que os historiadores têm pretendido compreender a atua-
ção dos intelectuais, ou melhor, como as idéias informam transformações
sociais, criando e transmitindo novos significados entre os homens.4 A
partir dessas reflexões, a atual problematização da produção intelectual
ganhou um enfoque lingüístico (La Capra, 1983; Darnton, 1990). A lin-
guagem, polifônica e polissêmica, tem sido pensada como um meio de
compreensão das relações sociais, sobretudo das suas formas de diferenci-
ação e identidade (La Capra, 1983; Burke & Porter, 1993).

Dessa abordagem, incorporada desde o linguistic turn dos anos 1970,
importa reter a compreensão dos ‘estilos de falar’, ou dos vocabulários,
noções, regras, padrões analíticos, conceitos e esquemas explicativos, como
performativos (Guilhaumou, 1981, 1998, 2001). Argumentos, enuncia-
dos e idéias têm, assim, valor de ação. Em outras palavras, produzir criti-
camente já significaria intervir na ordem social (Burke, 1995). Deve-se
tentar perceber, na verdade, como os intelectuais escrevem contra o seu
tempo (La Capra, 1983).

Inverte-se, assim, a tradicional causalidade sociológica contexto/pro-
dução de textos. Essa perspectiva inspira-se nas reflexões das relações
pluricausais entre ‘idéias’ e ‘sociedade’ desenvolvidas por Reinhart Koselleck
(1990, 1999b). Para o autor, novas situações históricas combinam-se a
novas idéias, assim como, mesmo ainda, novas idéias criam novas situa-
ções históricas. Dito de outro modo, textos podem ser entendidos como
criadores de contextos. Nesse sentido, as idéias não são abordadas somente
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como discursos, mas como ‘atos’ – formulam ações políticas e criam
instituições.

Segundo Koselleck (1992), mudanças sociais se fazem representar
em variações semânticas, ou seja, novas situações históricas produzem
novos usos e significados para as palavras, do mesmo modo que novas
formulações conceituais e discursivas podem ser entendidas como indí-
cios de transformações na sociedade. Historicamente, a linguagem é auto-
reflexiva – ela remete aos eventos sociais e concomitantemente a ela
mesma. De um lado, refere-se à sociedade, nela interferindo e sendo por
ela conformada; de outro, ganha novos significados e categorias diversi-
ficando o seu léxico. E assim é transmitida ao historiador na forma de
‘representações’ nas fontes. Com isso, pode-se chegar às transformações
nas idéias, mas também podem-se compreender as mudanças históricas
tomadas como objeto. E isto porque a linguagem guarda resquícios dos
sentidos formulados no passado. Koselleck (1992) argumenta que uma
história da linguagem não é somente uma história das palavras – seus
historiadores lidam inevitavelmente com séries de cruzamentos tempo-
rais entre idéias e transformações sociais. No seu dizer, uma história da
linguagem é também uma história da sociedade por suas interconexões
com as variações nos ‘modos de dizer’ e nos ‘modos de pensar’.

Empreender a análise das palavras e dos seus novos usos e significados
torna-se, então, um modo de elucidar os fundamentos e as significações
das existências sociais. Significa pôr em relevo a intenção dos autores no
momento da escrita, assim como salientar as relações das idéias com a
ação, priorizando as transformações que os teóricos planejavam imprimir
na sociedade (Pocock, 1990). No livro, trata-se de compreender como os
cientistas brasileiros das primeiras décadas do século XX, ao informar os
traços e os perfis que reconheciam então em si mesmos, estavam escre-
vendo contra os padrões estabelecidos, idealizando na verdade uma nova
identidade e um novo sentido para o seu mundo.

Os Intelectuais e as Polêmicas

A historiografia dos intelectuais no Brasil se ocupa, desde a década
de 1970, do tema das “idéias fora do lugar”. A expressão, cunhada pelo
crítico literário Roberto Schwarz (1977), consagrou a interpretação da pro-
dução intelectual brasileira oitocentista pelo viés da ‘importação cultural’.
Ostentatória e em descompasso com a ‘realidade nacional’, não passaria
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de uma cópia de modelos teóricos estrangeiros, não poucas vezes contra-
ditórios entre si ou já suplantados e obsoletos na própria Europa.

Essas classificações evidenciam uma análise de fundo dos intelectu-
ais. Nela, foram qualificados basicamente como ‘retóricos’, já que meros
repetidores de idéias importadas. O seu proverbial ‘verbalismo ornamen-
tal’ não passaria, nessa perspectiva, de um forte indício da ausência de
pensamento original. Daí o reemprego recorrente da expressão ‘comédia
ideológica’ (Schwarz, 1977).

A suposta inadequação entre, de um lado, 'ciência original', e, de ou-
tro, 'produção intelectual brasileira', tema herdado de vários teóricos das
primeiras décadas do século XX, de Sílvio Romero, Manuel Bomfim a Fernando
de Azevedo, por exemplo, fortaleceu-se com essa discussão sobre ‘as idéias
fora do lugar’. Com isso, assumiu a marca de um parecer acadêmico, im-
pondo a baliza dos anos 1930, os da fundação das universidades, como o
momento do nascimento da ciência entre os brasileiros, ou como o começo
de uma verdadeira ‘revolução intelectual’ (Azevedo, 1994).

Como já foi mencionado na apresentação do livro, a ênfase destaca-
da que a institucionalização universitária recebeu nos estudos em história
intelectual no Brasil consolidou um preconceito interpretativo bastante
usual: o de que a ‘ciência’ precisaria ser um conhecimento autônomo e
desinteressado politicamente (Schwartzman, 1979; Miceli, 1979; Martins,
1987; Pécaut, 1990; Schwarcz, 1993; Azevedo, 1994). Não é por outra
razão que, nessas análises, além de suplantar os pensadores diletantes, os
homens políticos, a onipresença da temática nacional e o mimetismo cul-
tural, as universidades ganharam verdadeiro status de ‘causa’ do nasci-
mento do pensamento original no Brasil (Vilhena, 1997; Lima, 1999).
Não é por outra razão que, o período histórico que antecede a fundação
daquela que é considerada, hoje, a universidade mais importante do país –
a Universidade de São Paulo (USP) – foi definido como ‘ideológico’ e como
‘pré-científico’.

No entanto, é interessante notar que, em termos cronológicos, a pri-
meira universidade criada no Brasil, em setembro de 1920, foi a do Rio de
Janeiro. Na historiografia ocupada com o tema, essa data tem pouca impor-
tância porque é entendida como a mera agregação de três institutos superi-
ores de formação profissional – o de Direito, o de Medicina e a Escola Poli-
técnica. Não teria significado uma reformulação suficientemente ‘revoluci-
onária’ dos métodos de pesquisa ou no ensino superior no país, pois carece-
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ria do ‘verdadeiro e novo espírito científico’, da disciplina ascética, da técni-
ca rigorosa, de objetos limitados e de pesquisas metódicas (Azevedo, 1994).

A rigor, antes mesmo da discussão sobre ‘as idéias fora do lugar’,
alguns autores, por vias diversas, procuraram salientar a riqueza e a im-
portante contribuição intelectual da dita fase ‘pré-científica’ no Brasil.
Entre eles, ganham destaque Guerreiro Ramos e Roque Spencer Maciel de
Barros.5 O primeiro, por não atrelar a análise das obras a cronologias tem-
porais ou marcos institucionais (Santos, 1978); o segundo, por realçar os
novos temas desenvolvidos nesse movimento intelectual no seu diálogo
ativo com as teorias importadas (Barros, 1986). Wanderley Guilherme dos
Santos, com especial densidade, também rediscutiu essa interpretação.
Segundo ele, tal esquematização, além de epistemologicamente equivocada,
por induzir a uma visão estereotipada da intelectualidade, não passaria de
um ‘simplismo’, por ordenar a ciência brasileira em rigoroso atrelamento
às suas características institucionais e às conjunturas políticas do país.
Muito esquematicamente, como vemos a partir desses autores, a análise
criticada obedeceria à seguinte cronologia: oposição à Monarquia, campa-
nha republicana, decepção com a República, engajamento na ‘resolução’
dos problemas nacionais, fundação das universidades com sua blindagem
frente às influências políticas e sociais, e, enfim, nascimento da ciência
segundo padrões universais (Santos, 1967).

A reificação da análise institucional incorpora também a célebre opo-
sição entre Rio de Janeiro e São Paulo. De um lado, a suscetibilidade da
‘intelectualidade carioca’ ao mundo público da política; de outro, a origem
privada, burguesa, acadêmica e autônoma dos ‘cientistas paulistas’. Como
nas palavras de Sérgio Miceli (1989: 93), “o Rio de Janeiro está para a
política, assim como São Paulo está para a ciência”. Na origem da
descompensação entre as distintas vocações das duas cidades, suas fun-
ções históricas e seus perfis culturais (Carvalho, 1988).

O Rio de Janeiro, na condição de centro político do país, teria tido a
obrigação de se apresentar como a fachada de um Brasil civilizado; o que
levava os seus intelectuais, os auto-encarregados dessa epopéia civilizatória,
a se converterem em vorazes imitadores da cultura européia, desprezando o
Brasil e sua verdadeira ‘base social’. Os paulistas, por sua vez, teriam goza-
do da sua criatividade cultural, já que desembaraçados dos encargos tanto
da importação das idéias quanto da exportação da boa imagem do país.
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A consagração desses modelos tendeu a exagerar o pretenso caráter
lacunar, periférico e historicamente atrasado das manifestações culturais
brasileiras. Acrescente-se que, seguindo as premissas da sociologia do
conhecimento, essa bibliografia voltou o seu interesse para a origem nacional
das teorias científicas (Santos, 1978). Seu enfoque se concentrou, então, no
agrupamento dos intelectuais em ferrenhas correntes de pensamento,
tornadas sem sentido fora do seu contexto nacional de criação.6 Isto equivale
a dizer que a ciência, nessa interpretação, não é percebida como uma forma
de conhecimento cujos critérios de avaliação e de atribuição de mérito,
códigos, regras, instrumentos, convenções e procedimentos de análise têm
historicidade, intensa circulação, releituras, justaposições conceituais e
reapropriações. Não é preciso dizer, mais uma vez, que trabalha
prioritariamente tanto com a idéia de cópia de conjuntos teóricos estrangei-
ros retirados das suas matrizes quanto com a proverbial incompetência dos
brasileiros em lidar com tantas especulações e doutrinas.

Proponho, assim, como alternativa à relação causal que a matriz
institucionalizante parece obrigar     – entre a fundação da universidade e a
imediata cientificidade dela decorrente –, a investigação mais atenta dos
cânones científicos em voga na virada do século. Contesto, com isso, a
afirmação de que os descaminhos político-institucionais do país atuavam
como um entrave à produção científica nacional, estimulando tão-somente
debates parlamentares, controvérsias jurídicas, apartes rocambolescos e
retórica política. Privilegio, na verdade, o enfoque na ‘construção’ do modus
operandi da ciência – das suas epistemologias, disciplinas, métodos, aspectos
institucionais e objetos, nas suas variedades históricas e em diferentes
regimes de validação dos conhecimentos.

O que se pretende salientar, enfim, é que toda essa discussão sobre a
‘cópia das idéias estrangeiras’ figurou como chave de leitura da historiografia
tanto para explicar os supostos atropelos da geração de intelectuais da
virada do século XX quanto para justificar o pretenso recurso à retórica,
ora como fruto exclusivo da oratória política, ora como um ardil para
mascarar a falta de idéias nativas em todo o período. Nos capítulos se-
guintes, veremos como essa interpretação não passa de um preconceito de
época encampado, seguidamente, pela bibliografia que adotou e reprodu-
ziu os adjetivos que os postulantes à especialização intelectual então im-
putaram a essa produção cultural – ecletismo teórico, superficialidades
em geral, jactância pessoal, o pasmo pela Europa e verborragia.



31

No entanto, como se pretende demonstrar, não estavam a embara-
çar-se     com palavras pomposas e importadas, mas a pleitear a adoção de
um novo modelo de atividade intelectual. No caso vertente, novidades te-
óricas, sugerindo novos parâmetros para o discurso e para a carreira cien-
tífica, infiltraram-se de heranças culturais, e, enquanto as primeiras luta-
vam para se firmar, as segundas insistiam em resistir. É essa a história a
ser contada nos próximos capítulos.

Notas

1 A expressão é de Lucien Febvre e foi citada por Chartier (1990: 34).
2 Essas observações derivam dos estudos pioneiros de Mayer (1987), que investigou a

durabilidade histórica da herança cultural do Antigo Regime e sua fusão com os ditos
‘valores burgueses e modernos’ na Europa oitocentista. Importante é também o livro
de Jacques Le Goff (1957), no qual, por intermédio de um “feliz anacronismo”, como
nas palavras de Pomian (1998), tratou da constituição dos intelectuais da Idade
Média como um novo grupo social, que, oriundo do clero, passou a afirmar pro-
gressivamente a sua autonomia nas universidades medievais através do estudo da
teologia, da filosofia e das traduções do grego e do árabe para o latim. O “feliz anacro-
nismo” se explicaria por Le Goff ter rompido, com muita originalidade, com a idéia pré-
concebida, sobretudo na França, de que os intelectuais seriam, então, um fenômeno
muito recente. No mais, à época do lançamento do seu livro, em 1957, rigorosamente
ninguém naquele país se interessava pelo estudo dos intelectuais, tendo sido Le Goff o
primeiro a tomá-los como um objeto específico da reflexão historiográfica – tendência
que, segundo Pomian, só se acentuaria na França a partir da década de 1970.

3 Nesse vocábulo de, até então, escassíssimo uso, incluíram-se os peticionários de
curtos manifestos que tomaram a imprensa francesa no ano de 1898. Na verdade,
protestavam contra a condenação do capitão francês Alfred Dreyfus, acusado de
espionagem em favor da Alemanha. Os signatários desses manifestos, Émile Zola,
Anatole France, Marcel Proust, André Gide, Charles Péguy, entre outros, pleiteavam
pela inocência do capitão, que, no seu entender, tinha sido condenado tão-somente
por ser judeu. O sentido da expressão fortaleceu-se, portanto, como o de engajamento
numa polêmica pública de modo a impedir o sacrifício da verdade. Sobre o tema há
vasta bibliografia (Charle, 1990; Ory & Sirinelli, 1992; Stoekl, 1992; Prochasson &
Rasmussen, 1996; Prochasson, 1997; Winock, 2000).

4 Deve-se ressaltar que a reflexão sistemática sobre o tema foi estimulada, em primeiro
lugar, pela incorporação de alguns conceitos-chave da antropologia – como ‘cultu-
ra’, ‘representação coletiva’ e a análise da relação dos valores com a ação social – na
esteira dos escritos de Émile Durkheim, Marcel Mauss e Max Weber. Em segundo
lugar, pela intensificação dos usos da propaganda e dos mass media nas últimas
décadas e, finalmente, pelo legado da psicanálise que não pôde mais ser negligenciado
no que se refere à eficácia das representações e símbolos nas práticas coletivas. A
psicanálise pôs em evidência que a imaginação não é uma ‘faculdade humana’, nem
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um “poder psicológico autônomo, mas sim uma atividade global do sujeito para
organizar o mundo” e ajustá-lo “às suas necessidades e aos seus conflitos” (Baczko,
1985: 307-308).

5 Devo à Nísia Trindade Lima a oportuna indicação dos autores citados.
6 Jacques Roger, importante historiador francês das ciências, qualifica esse tipo de

abordagem de “miopia nacionalista”, alegando que seus precursores parecem esque-
cer que a ciência moderna nasceu na Itália católica e não no mundo anglo-saxão
protestante. Desse ponto de vista, estariam incluídos no próprio ‘difusionismo’ ou na
pretensa ‘cópia’ que tendem a sentenciar nos países fora da Europa. Sua crítica se
amplia ainda mais ao negar o pressuposto de causalidade entre uma sociedade e a
‘sua’ ciência nacional como se fosse possível isolá-las num tête-à-tête imaginaire e, a
partir desse procedimento, medir o seu grau de originalidade. Completa a argumen-
tação, afirmando que um discurso científico não nasce espontaneamente de uma
estrutura social. Ele emergiria, do seu ponto de vista, por intermédio do nascimento
de novas idéias e da transformação de tradições de pensamento, e que, inclusive,
atravessam séculos e sociedades as mais diversas. Para uma crítica mais completa
consultar Roger (1995), Roger & Louis (1988). Para uma crítica dessa abordagem na
historiografia brasileira, ver Alonso (2002).


