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A Sociedade Culta da Capital Federal

Bacharelismo, instrução, retórica, polêmicas, discursos, conferências,
leituras, réplicas, tréplicas, apologias, contraditas e vasta ilustração... Que
assuntos poderiam animar mais a vida mental brasileira em fins do século
XIX? Todos os temas reputados como de ordem nacional naquelas décadas
de transição do Império à República – a escravidão, a Guerra do Paraguai,
a adoção de mão-de-obra imigrante, o regime político, o ‘caos’ das repú-
blicas vizinhas, a separação entre o poder espiritual e o temporal, a liber-
dade de consciência, o ensino, o branqueamento racial e o progresso do
país. Matérias que ajudavam a incitar o já então predominante clima de
‘efervescência intelectual’. E, no período, a convicção na transformação
social pelas difusão e aplicação das idéias tornava oportuna a proposição
de caminhos em direção à civilização.

Na verdade, essa ebulição intelectual começou com o processo de con-
solidação do Estado, logo após a independência de Portugal, e quando os
temas nacionais passaram a ser discutidos pelas elites no seu duplo perfil, o
político e o letrado (Carvalho, 1981; Guimarães, 1988). Inicialmente, por
exemplo, na Academia Imperial de Medicina, onde o ideal de fundação da
nação relacionava-se à exuberância do clima e da natureza tropicais (Kury,
1990a; Cabral, 1995). Esses dois elementos foram identificados pelas gera-
ções românticas como ‘os melhores do mundo’, graças às suas variedade,

2

Perdendo a fortuna, voltou-se e viu-se, com tão inestimável sabedoria, nas
ruas  do Rio de Janeiro, sem saber o que fizesse dela

Lima Barreto (apud Santos, 1983)

Ontem
Para a produção dos seus lindos versos líricos, o poeta recolhia-se

à miséria da sua mansarda e com a clássica pena de pato e à luz de uma
vela de sebo, invocava a musa.

Hoje
A inspiração vem quase...

mecanicamente, através do rumor rítmico da máquina de escrever e sob a
claridade moderna da luz elétrica.

(‘Posições intelectuais’, Fon-Fon!, n. 9, jun. 1907)
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beleza e fertilidade inigualáveis. Pode-se mencionar ainda a Academia Impe-
rial de Belas Artes. Sua produção artística privilegiava a feição de pinturas e
esculturas que tematizavam a pujança das paisagens e os motivos indígenas.

A temática nacional também ocupava os membros do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e suas propostas de leitura e escrita
da História do Brasil. O que se visava era à produção de uma visão homo-
gênea do país e à fundamentação histórica do projeto nacional através da
construção dos seus mitos e representações. Ao IHGB caberia definir as
coordenadas de um projeto historiográfico capaz de garantir aos brasilei-
ros uma identidade única e uma missão no conjunto das nações. Calcada
em perfis românticos, a história conferiria sentido ao passado e originali-
dade ao tempo presente (Guimarães, 1988; Domingues, 1989).

Nessas formulações, a natureza-pátria funcionava como a raiz co-
mum a todos os brasileiros, e a valorização dos produtos nativos operava
como um elogio extensivo a todos os habitantes do Império (Kury, 1990a).
Nesse sentido, imperativa era a descrição dos elementos locais como traço
distintivo e critério de valor. O mérito de uma obra intelectual dependia da
sua força representativa (Ventura, 1991).

Note-se a persistência da questão nacional na chamada geração de
1870. Uma constante nesse discurso era a procura da chave da identidade
brasileira, visível na análise realizada de certos atributos, como o meio
físico, a raça, a cultura e a história. Interessados no desenvolvimento de
um pensamento nacional, os letrados pretendiam traduzir o país, e isso
passava pela redefinição de suas estruturas fundamentais. Nesse sentido,
a nação a construir constituía o foco central das suas reflexões (Mota,
1992; Barbosa, 1974).

Alguns dos nomes mais significativos dessa ‘geração’, como Sílvio
Romero, vieram da chamada Escola de Direito do Recife, onde Taine, Renan,
Balzac, Stendhal, Flaubert, os Goncourt, Le Roman Expérimental, de Zola,
Daudet, Maupassant e O Primo Basílio, de Eça de Queirós, eram célebres na
pregação da aplicação na literatura de métodos então entendidos como ‘obje-
tivos’. Essa modificação na maneira de ver e debater os problemas do país foi
então chamada por José Veríssimo, outro ilustre componente desse grupo, de
o ‘modernismo’ da cultura brasileira (Miguel-Pereira, 1988). E isso, de acordo
com aquele “bando de idéias novas” que sacudiam o país, como na
conhecidíssima e repetida frase de Romero – o positivismo, o evolucionismo,
o darwinismo, a crítica religiosa, o naturalismo e o cientificismo.
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Uma das características mais marcantes dessa geração eram os seus
modelos de ‘linguagem contestante’, como na feliz expressão de João Ale-
xandre Barbosa, contra os esquemas de pensamento e de interpretação
derivados do romantismo. Oposição creditada à adoção do realismo-natu-
ralismo, tornando obrigatório o primado da observação do meio como modo
privilegiado de conhecer o país (Barbosa, 1974).

Todos esses foram temas relacionados ao processo de elaboração da
consciência nacional no Brasil – além da exaltação do exotismo da paisa-
gem, a fidelidade à realidade local, a valorização das populações indíge-
nas, a demanda pelo progresso do país e a incorporação dos padrões euro-
peus. Nessa formulação, os brasileiros deveriam ser, ao mesmo tempo,
nacionais e universais (Candido, 1997).

O caráter marcante dessa geração de ‘homens de letras’ oitocentistas
era uma atuação inclinada a fazer equivaler a criação cultural à mudança
social e à interpretação do momento político. À parte suas ocupações ofi-
ciais como funcionários públicos, políticos, advogados, professores, mili-
tares, engenheiros ou médicos, de onde efetivamente retiravam as condi-
ções de sua sobrevivência, os letrados sentiam-se, na época, como os por-
tadores de verdades, vocação, destino e sentimentos superiores aos demais
homens, e “sobre o terreno comum do nacionalismo, abraçavam-se as
boas intenções” (Candido, 1997). O nacionalismo era, antes de tudo, uma
atitude intelectual que redundava em ação civilizatória.1

Os Enciclopédicos e a Glória Intelectual

A inserção do Brasil no Ocidente foi o tema central das manifestações
intelectuais brasileiras oitocentistas. A diretriz básica dessa intelectualidade
foi a dialética do nacionalismo – a ‘substância’ da expressão intelectual – e
do cosmopolitismo – a sua ‘forma’ de expressão. Padrão dentro do qual os
letrados definiram lentamente a originalidade brasileira, e não a despeito da
matriz ocidental européia, mas por causa dela (Candido, 1997).

Pode-se afirmar que essa intelectualidade esteve toda voltada para a
construção de uma cultura válida para o país. De um lado, ilustrava e
valorizava o Brasil, ‘exprimindo’, palavra-chave, a chamada realidade lo-
cal; de outro, levava à Europa a mensagem da existência dos brasileiros,
visando à incorporação e à total equivalência com os padrões ocidentais,
de onde a indissolubilidade entre a produção intelectual e a reflexão políti-
ca em todo esse período.2
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Essa produção cultural esteve marcada por uma espécie de função
histórica e de compromisso com a vida nacional. Era como se, ao escrever
e pensar, os letrados estivessem tomados pelo sentimento de dignidade,
distinção e excelência da reflexão intelectual, ‘fazendo também um pouco
da nação’ e contribuindo para o desenvolvimento dos seus padrões de civi-
lidade. Ignorar tal dever patriótico gerava no letrado um pungente senti-
mento de deslealdade que corrompia não só a consciência, mas a própria
obra (Candido, 1997).3

A rigor, essa aliança entre criação intelectual, intenção moral, pro-
pósito pedagógico, militância política e atuação civilizadora, guarda suas
raízes, como já se discutiu no capítulo anterior, na filosofia das Luzes do
século XVIII.4 Daí o empenho na difusão do saber e a confiança na força
transformadora do conhecimento (Vovelle, 1997). Esse movimento ilus-
trado amoldou-se às idéias políticas dos letrados brasileiros desde as suas
primeiras manifestações na Sociedade Literária do Rio de Janeiro nos últi-
mos anos do setecentos. Origem iluminista que continuou vigorando nos
meios intelectualizados do século seguinte sob a forma de um saber diver-
sificado que reunia ciência, humanidades e artes.5

Nesses termos, tanto melhor era o letrado quanto mais eclético fosse
(Cassirer, 1992). Não se poderia conceber como um ‘sábio’ alguém que
cultivasse um só gênero de estudos. Antes o contrário. Percebiam-se, in-
clusive, como possuidores de uma curiosidade aguda, incansável e inte-
ressada tanto em fazer progredir a humanidade quanto em desvelar os
mistérios da natureza. E para dar cabo de tão ambicioso intuito só mesmo
reunindo séries de conhecimentos em matemática, medicina, cirurgia, his-
tória natural, física, química, literatura, mineralogia, topografia, histó-
ria, política nacional e estrangeira, estatística, comércio, botânica,
eloquência, geografia, agricultura, hidrografia, artes, gramática e filoso-
fia. Em todo esse período, o imperativo da compreensão da totalidade do
universo e uma ‘cultura do desejo de conhecer’ se entrecruzaram por com-
pleto (Pomian, 1987; Gingras, Keating & Limoges, 2000).

Em outras palavras, o saber era concebido como um campo unitário
onde o pensamento humano poderia, e deveria, passear de ponta a ponta.
O sábio pretendia realizar um inventário de toda a realidade sob os seus
aspectos naturais, históricos, políticos e sociais (Gusdorf, 1972a; Mandrou,
1973; Gaulin, 1991). A ciência, ou melhor, a filosofia natural, não passa-
va da execução dos princípios da arte, ou seja, de regras, métodos e artifí-
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cios para a observação dos fatos. E como ciência e arte estavam unidas,
não havia qualquer tipo de descontinuidade entre, de um lado, o domínio
do pensamento e, de outro, o da ação; ambas circulavam e se fecundavam
mutuamente por meio das habilidades dos homens (Picon, 1994). Era
indissociável da cultura letrada do período a intenção de compreender e
modificar a natureza e a sociedade em conjunto e por intermédio da reu-
nião de conhecimentos sobre os climas, os costumes, as raças, a flora e a
fauna.6 Como se percebe, não se conheciam, então, as múltiplas divisões
epistemológicas estabelecidas no pensamento europeu apenas no século XIX.
Na verdade, reporta-se a uma outra consciência epistemológica. Refere-se
também a uma ética intelectual coerente com as premissas do século filo-
sófico, e a partir das quais alguém, ‘havendo encontrado a verdade’, tinha
a obrigação moral de transmiti-la aos ‘menos esclarecidos’. Aristocratismo
e sacerdócio eram inseparáveis nessa condição de difusores das Luzes e de
praticantes das atividades do espírito na ocasião (Santos, 1992). E exata-
mente graças a esse ‘senso de missão’, os letrados percebiam-se como
constituintes de um segmento especial da sociedade (Candido, 1967). Sua
sensibilidade, aliás, estava fundada no orgulho – por pertencerem a um
nível social mais elevado e por se terem beneficiado de uma formação
cultural ampla, constante, completa e mais esmerada que a dos demais
homens (Elias, 1995).

Assim, desdobrando-se em múltiplos papéis, os intelectuais pugna-
vam pelas causas mais dignificantes para o país. E uma vez que desconhe-
ciam especialidades intelectuais, a vastidão dos espíritos era a sua quali-
dade mais proeminente. Disposição para conhecer que, inclusive, “não
encontra[va] barreira, nem se detém[tinha] perante os mistérios deste
mundo sublunar” (Arthur Motta, ‘Academia Brasileira de Letras’, Revista
do Brasil, n. 58, out. 1920, p. 174).

Sob o adjetivo ‘intelectual’ incluíam-se, como já se sabe, os doutores,
cronistas, bacharéis, parlamentares, poetas, publicistas, declamadores,
médicos, letristas, escritores, conferencistas, acadêmicos, filólogos, roman-
cistas, artistas, oradores, polemistas, professores, prosadores, polígrafos,
sábios ou homens de ciências, conhecedores de várias línguas, líricos, enfim,
toda uma gama de “espíritos cultos” que, “visando a largos horizontes”,
tornavam-se amantes das letras e pensadores (‘Um intelectual’, Renascença,
n. 39, maio 1907, p. 272). Os currículos dos cursos secundários e superio-
res que freqüentavam, sobretudo o bacharelado em direito, sustentavam a
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sua formação ‘enciclopédica’. Eram homens, em geral, muito bem-nasci-
dos, tendo ainda o costume de viajar e de se porem a par do movimento das
idéias estrangeiras. Atesta o seu acesso a recursos econômicos a própria
posse de diplomas, já que a educação era, então, um bem escassíssimo.7

Enciclopédicos e poliglotas eram ‘de letras’ porque seu ‘delicado espí-
rito’ fora educado pela literatura; igualmente ‘de ciências’ porque por elas
ilustrados (‘Edital’, Brasil Acadêmico, n. 1, jun. 1910, p. 1-2). Diziam ter
mais do que o hábito, mas o vício da leitura, calculando em ‘milhares’ os
volumes e os gêneros por eles compulsados. E liam tanto não só pelo desejo
de tudo conhecer, mas também para amainar a cediça paixão que tinham
pelas letras em geral [Barreto – João do Rio, s.d.]. Nessa ocasião, a compe-
tência intelectual se media pelo manejo de uma cultura geral.

O público e os instrumentos de difusão dos conhecimentos dos le-
trados brasileiros, nas últimas décadas do século XIX, resumiam-se basi-
camente aos púlpitos, às tribunas parlamentares, aos jornais, às comemo-
rações, lições, memórias, conferências e discursos nas academias e even-
tos literários. Nesses lugares reinava uma ‘cultura auditiva’, como nas
palavras de Luiz Costa Lima, ou uma ‘tradição de auditório’, tal como foi
definida por Antonio Candido. Ou seja, mesmo quando se comunicavam
pela forma escrita, os letrados estavam a primar pelos recursos da expres-
são oral (Candido, 1967). Nos seus textos, assim como nos seus sermões,
reinavam a palavra fluente e a melodia verbal, combinando com o senso
didático do seu papel de ‘orientadores dos caminhos’ (Lima, 1981). A
atratividade e     a comunicabilidade imediata das idéias eram vistas como
fundamentais para o desenvolvimento da coletividade. Somem-se as parcas
edições de livros, a baixíssima escolarização e o elevado índice de analfa-
betismo da população brasileira presumido em 84% em 1890. Por tudo
isso, os letrados eram os criadores, os transmissores e os próprios recepto-
res culturais da época, veiculando suas idéias como pregadores, conferen-
cistas, glosadores, professores e recitadores nas serenatas, conferências,
saraus e reuniões. Nessa configuração, a linguagem culta e sedutora era a
grande marca distintiva do homem de letras, do doutor e do bacharel. Em
outras palavras, o ‘verbo fácil’, ou a retórica, era nada menos que o
correlativo lógico, se não mesmo a expressão suprema da inteligência, ou
da aprendizagem, da retenção e da fecundação do saber.

Patriotismo, atuação política, aristocratismo, cultivo da ilustração,
retórica e ‘tradição de auditório’ casaram-se, pois, nos meios
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intelectualizados oitocentistas do Rio de Janeiro. E isto, nos círculos mais
‘oficiais’ como, por exemplo, nas sessões do IHGB, da Academia de Medi-
cina, do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto Politécnico do
Brasil, do Instituto dos Bacharéis, da Sociedade Propagadora das Belas Ar-
tes ou da Sociedade de Geografia, assim como naqueles eventos que pre-
tendiam contribuir para a ‘instrução das demais classes da sociedade’.
Quanto a esses casos, não se podem deixar de citar as famosas ‘Conferên-
cias Populares da Glória’ ou os ‘Cursos Públicos de Ciências Naturais’ pro-
movidos pelo Museu Nacional.

Nesses cursos livres de ‘ciências’, oferecidos na cidade desde a déca-
da de 1870 e onde recebiam acolhida quaisquer amantes das ‘boas letras’,
poder-se-iam acompanhar tanto palestras sobre as premissas básicas da
ciência do período – mestiçagem, aclimatação, monogenismo, eletricida-
de, magnetismo, o fonógrafo, o radiógrafo, agricultura, positivismo, ma-
terialismo, geração espontânea, matemática, geometria e transformismo
– quanto ainda conferências sobre temas gerais, como literatura, teatro,
ensino público, história, ‘a terra e o universo’, ‘o espírito do século XIX’,
epidemias, casamento, mães de família, riqueza intelectual, civilização,
‘futuro do Brasil’, filosofia, o microscópio na medicina, o paraíso perdido,
imigração, higiene, a natureza do Brasil, ‘as paixões e suas influências
sobre os atos orgânicos’, a família e a formação do caráter, febre amarela,
a arte veneziana, Bacon, Maquiavel, Padre António Vieira, Ésquilo, Sófocles,
Homero, Virgílio, Dante Alighieri, Camões, Goethe e Shakespeare (Fonse-
ca, 1995-1996; Lopes, 1997).

Os temas eram muitos porque ‘homens de letras’ eram especialmen-
te apreciados por sua “inteligência assimiladora”, assim como por serem
“generosos e abertos a todas as idéias”  [Barreto – João do Rio, s.d.:7].
Passaram, nessa ocasião, a produzir mais sistematicamente alguns escri-
tos para os periódicos, mas continuavam a manter, concomitantemente,
outros vínculos profissionais, sobretudo no serviço público (Freyre, 1974,
2000).8 Por tudo isso, as suas atividades como engenheiros, parlamenta-
res, médicos, advogados, administradores, pedagogistas, desembargadores,
jurisconsultos, professores e militares eram indissociáveis da sua produ-
ção intelectual e reflexão sobre o Brasil.

Amantíssimos dos livros, que os esclareciam e os tornavam sábios,
respeitados publicamente, por sua memória e conhecimentos, esses letra-
dos apegaram-se à solução de cultivar idéias. Como esses dois valores – o
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aristocrático e o civilizador – eram-lhes inseparáveis, vemo-los a produzir
idéias e, não menos importante, a difundi-las ao máximo (Santos, 1985).
Nesse contexto, ‘instruir’ e ‘se instruir’ tornaram-se mesmo um apostolado.
A crença de que o paralelismo entre o ‘progresso da instrução’ e o ‘bem-
estar de todos’ propiciaria o nascimento de um mundo novo foi uma das
motivações para o ditame da produção de idéias que tomou a intelectualidade
brasileira da segunda metade do século XIX. Não à toa, a formulação de
que a humanidade tornava-se, se não em conjunto, mas em grande parte,
mais perfeita e mais feliz a cada dia foi a verdadeira e mais forte crença
dessa época em todo o Ocidente. Mesmo os incrédulos do período sabiam
listar todas as novidades aparecidas nesse tempo de puro otimismo e fé
inabalável no futuro, dando conta de que civilização e progresso eram
mesmo sinônimos, desfrutados e vivenciados pelos homens através do pleno
domínio do vapor, da eletricidade, do calor, do magnetismo, enfim, por in-
termédio de uma série de novas descobertas que atestavam a orgulhosa
superioridade daqueles tempos sobre os antigos (Béguet, 1990).

A reformulação dos espaços, o refinamento dos costumes, a educação
dos espíritos, o desenvolvimento da polidez e das qualidades afetivas e inte-
lectuais dos homens, o cultivo das artes e das ciências, a adoção dos apetre-
chos técnicos, a aquisição de comodidades materiais e o fortalecimento das
leis e instituições, garantindo a afabilidade das relações sociais, eram tam-
bém elementos fundamentais a figurar, nessa ocasião, em qualquer completa
definição do modo de vida civilizado (Starobinski, 1989).9 Como o significado
da palavra designava tanto o desenrolar do processo de apuro dos hábitos e
modos de convivência sociais quanto o resultado cumulativo desse ‘estado
final’ da história, só o empenho em ‘civilizar’ já garantia a participação nesse
'glorioso' destino (Régaldo, 1974; Santos, 1992; Löwy & Sayre, 1992; Trebitsch
& Granjon, 1998). E, ao passo que se sentiam mais civilizados, os letrados
brasileiros percebiam-se mais “dignos co-participantes do pensamento e da
atividade geral do mundo” (José Veríssimo. ‘A evolução literária do Brasil’,
Revista Americana, n. 5-6, maio-jun. 1913, p. 281).

Não causa surpresa, portanto, que doutores, bacharéis e ‘homens de
letras’ fossem, então, alvo de grande reverência pública; o que, aliás, só
corroborava e estimulava ainda mais as ‘benesses’ que o epíteto lhes ga-
rantia na ocasião: imenso prestígio social, bons casamentos e boas colo-
cações na política, na diplomacia e na administração pública. Os anéis de
grau com esmeraldas, rubis, safiras, topázios, granadas ou turquesas, di-
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zia-se à boca pequena, eram aspirações de toda a gente (João do Norte.     ‘A
fidalguia nacional’, Revista do Brasil, fev. 1920, p. 180). Tanta glória se
pode mesmo aduzir do longo comentário que segue:

Quando o brasileiro enfia o pescoço pela gola, e logo depois, os dois braços
pelas mangas da beca doutoral, satisfaz na vida um grande ideal. (...) Ele
exulta nesse dia. E, numa alegria enorme, palavrosa, excessiva e absorven-
te, espeta o dedo num anel abrilhantado, na exibição de uma pedra simbó-
lica; talismã para os empregos públicos, para os cumprimentos de chapéu
mais respeitosos, para o casamento mesmo.

Sente-se numa exuberância indescritível, num contentamento inenarrável.
A sua vaidade como que lhe aumenta a estatura; adelgaça-lhe a cintura e
enche-lhe os ombros, avultando-lhe o tórax.

Abraçando, na forma do estilo, a família e as amizades, o lar e a sociedade,
os progenitores, a parentela, a preta velha da casa, e os inúmeros amigos e
admiradores, (…) o nosso compatriota recém-formado abraça o mundo
inteiro, afirmando perante o universo a sua glória estupenda de estar
doutor, de estar outro, diferente por completo do que ainda era vinte e
quatro horas antes. (...) O bacharel (...) cobre-se de macio arminho, empelica
as mãos, calça veludo, para as sutilezas imprescindíveis, para a diplomacia
dos salões, em que se solicitam e se obtém as nomeações mais inesperadas.

(...) Desde o português ao latim, da aritmética ao cálculo, desde a astronomia
à sociologia, em toda a seriação das ciências, ele reina como soberano. Supõe-
se que saiba tudo, que de tudo entenda e de tudo fale como um livro aberto.
Fica sendo uma espécie de Larousse ambulante, que todos consultam pres-
surosos e admirativos, confiantes na sua palavra decisiva. (Joaquim Vianna.
‘Psicologia do bacharelismo’, Almanaque Garnier, 1910, p. 101-103)

Muito ilustrativa dessa venerabilidade, a citação anterior, todavia,
deixa entrever um ligeiro deboche que já pode ser tomado como um indício
das difusas baixas que os enciclopédicos começaram a sofrer desde as úl-
timas décadas do século XIX. De todo modo, as primeiras e esparsas con-
denações resumiam-se ao diploma como um passaporte privilegiado, se
não único, de ascensão à política e aos cargos públicos, e não (pelo menos
não tão sistematicamente) ao ‘caráter ornamental’ da sua inteligência
livresca (Ferreira, 1989; Coelho, 1999).10

Acrescente-se a isso que, mesmo com a República, os bacharéis faziam
tão boa figura que muitos lhe invejavam o renome. Mas, em pouquíssimos
anos, foram tratados e destratados como uns deslocados, pela teimosia em
persistir circulando no novo ambiente, à vista de todos, ostentando suas
prebendas públicas e seu pretenso talento inato. Os argumentos para tama-
nha inversão no seu papel social serão discutidos nos itens que seguem.
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A Crítica aos ‘Esnobes’

Com a mudança do regime político e as reformas urbanas iniciadas
sob o comando do prefeito Pereira Passos, vê-se iniciada a Belle Époque no
Rio de Janeiro. O embelezamento da cidade – com “suas ruas largas,
arborizadas, asfaltadas, marginadas de palácios, que tem hotéis lindíssimos,
carruagens riquíssimas, onde não há senão elegância e finura” (Fon-Fon!,
n. 35, dez. 1907) – ratificava a sensação geral de haverem sepultado de
vez os símbolos relacionados à tradição colonial e concentrava todas as
expectativas de progresso e modernização que se iam materializando nas
novas construções: o Mercado Municipal, o aterro da Praça Quinze, a Pra-
ça Mauá, a Avenida do Mangue, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional,
a Escola de Belas Artes e a majestosa Avenida Central (Broca, 1975;
Benchimol, 1992; Needell, 1993).

No mais, os preceitos da ciência ditavam as novas regras de sanea-
mento e higiene, diminuindo a incidência da tuberculose, da febre amare-
la, da peste e da varíola. Pestilências que tão mal afamados deixavam aos
olhos da Europa brasileiros e imigrantes, muitos deles interessados em
ganhar a vida no espaço que renascia, cosmopolita e próspero. Na inter-
pretação das revistas ilustradas – inéditos suportes textuais que ganha-
vam a Capital –, a reforma urbana tinha mesmo instituído a civilização
entre os oitocentos mil habitantes da cidade quase como num passe de
mágica, constituindo, na verdade, sua incontornável precondição (Santos,
2000). Foi exatamente no feitio de “super-civilizados que nos ajeitamos
depois que o dr. Passos nos deu as Avenidas” (‘Meias e autógrafos’, Fon-Fon!,
n. 35, 7 dez. 1907). O termo ‘regeneração’, usualmente empregado para
classificar esse período histórico, exprime com particular acuidade o estado
de espírito consagrado na cidade renovada (Broca, 1975; Sevcenko, 1995).

A população que circulava na Avenida Central ansiava por modas
recentes – estéticas, filosóficas, de lazer, figurinos e prestígio. Todas essas
novas vogas ancoravam no porto do Rio em vapores vindos diretamente de
Paris, vanguarda, centro e farol da civilização mundial (Starobinski, 1989).
Sem falar no deslumbramento com as inovações técnicas que ‘encolhiam’
e fragmentavam, respectivamente, o ‘espaço’ e o ‘tempo’, como os auto-
móveis, bondes elétricos, telegrafia sem fio, telefones, máquinas de escre-
ver, gramofones e os cinematógrafos. Todas sem precedentes na história
da humanidade.11
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Foi a imprensa que, exaltando a extrema civilidade dos ‘novos tem-
pos’, popularizou uma crônica do divertimento ocupada em captar a
graciosidade daquele instante no qual o dia-a-dia era só otimismo. Os
jornais e as revistas criaram verdadeiras seções especiais nas suas pági-
nas, todas dedicadas a comentar os novos espaços, hábitos, sociabilidades
burguesas e tipos da sociedade carioca. Por tudo isso, a atmosfera de mo-
dernização foi particularmente estimulante para o recrudescimento da vida
intelectual, para a ampliação do público leitor e desenvolvimento das pu-
blicações periódicas (Süssekind, 1987; Ventura, 1991; Sevcenko, 1995;
Candido, 1997).

A respeito, cabe dizer que o número de revistas na cidade do Rio de
Janeiro só fazia crescer naqueles anos, e, com isso, passaram a constituir,
juntamente com os jornais, os principais vetores da produção cultural na
ocasião, fornecendo, inclusive, as melhores gratificações e posições inte-
lectuais (Miceli, 1977). Registre-se que,     como se não bastassem as difi-
culdades dos editores nacionais, ramo amplamente dominado até os anos
1920 pelos franceses Garnier e Briguiet, a impressão de livros era escassa
e sua distribuição mais precária ainda. As oficinas da cidade eram, na
verdade, tipografias organizadas para publicar impressos em geral como
os próprios jornais e revistas. E o seu aperfeiçoamento tecnológico naque-
les primeiros anos do século XX aumentou o número das tiragens dos
periódicos, possibilitando-lhes consideráveis inovações gráficas, como o
colorido das páginas e a introdução das fotografias.12

Mais eficazes no circuito de idéias que os livros e menos transitórias
que os jornais cotidianos, nas revistas trama-se o essencial dos roteiros
que agitam movimentos intelectuais (Prochasson, 1991). Por sua impor-
tância como, concomitantemente, forte veículo de penetração, fonte de
informação e rápido trânsito entre o público letrado, a sua imagem mais
corrente acabava sendo a de uma obra de vanguarda em constante circula-
ção (Pluet-Despatin, 1992). Pretendiam garantir melhores ganhos mate-
riais e incentivar polêmicas com a criação de novas orientações culturais,
debatidas nas suas charges, comentários, colunas, entrevistas, inquéritos,
reportagens, opiniões, críticas, editoriais, artigos, ensaios, seções de cartas de
leitores e de variedades. Sua explosão numérica só atesta essa enorme dispo-
sição intelectual em produzir e semear idéias novas. Nesse caso, dadas as
minguadas condições técnicas que emperravam a publicação dos livros, a
imprensa periódica tornava-se o vetor mais adequado para atender tamanho
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empenho, sobretudo pela veloz circulação dos seus produtos. As revistas tor-
naram-se, assim, o mais almejado espaço para a propagação de idéias e para
uma dedicação mais sistemática à atividade pensante. Era “inegavelmente,
nos tempos modernos, o veículo mais apreciado da divulgação do pensamen-
to, da vida intelectiva do país, por ser o mais popular, o mais generalizador e
o mais rápido” (‘Apresentação’. Século XX, n. 1, out. 1905, p. 3).

As revistas pulularam na cidade reunindo intelectuais de renome e
outros menos conhecidos. Alguns dos letrados que contribuíam com arti-
gos para essas publicações – isso quando não ajudavam mesmo a fundá-
las apostando no seu bom nome para atrair leitores – já possuíam ligações
com importantes instituições do período como a Academia Brasileira de
Letras (ABL), o IHGB, a Academia Nacional de Medicina (ANM), a Socieda-
de de Geografia, a Escola Politécnica e o Museu Nacional (MN), por exem-
plo. E foi assim que, afora essas redes institucionais, o incremento da
imprensa apresentou aos letrados novas possibilidades de expressão, fa-
zendo surgir também outras formas de percepção e de recepção desses
textos por parte do público culto (Fonseca, 1941; Broca, 1975; Sodré, 1983;
Doyle, 1984; Bahia, 1990). Graças a uma maior circulação e aos novos
gêneros, como a reportagem, a entrevista, os inquéritos, a publicidade, as
fotografias, charges, caricaturas e crônicas, a imprensa difundiu novas
formas de produção intelectual. O próprio ato de escrever, antes um ofício
artesanal porque feito à mão, estava cada vez mais mediado pela intervenção
das máquinas de escrever muito propagandeadas na cidade na primeira
década do século XX.13

Mesmo quando enfrentavam dificuldades financeiras pela escassez
de anúncios, colaboradores, leitores e assinantes, ou ainda, quando ti-
nham uma circulação breve, contando apenas alguns parcos números, as
revistas acabavam contribuindo para uma certa organização do mundo
letrado. Pretendiam-se mais rigorosas, estreitando a quantidade de maté-
rias e de temas a figurar nas suas páginas. Tampouco poupavam os presu-
midos personalismo e ambição financeira dos jornais cariocas, onde, ar-
gumentavam, seus editores só prestigiavam amigos e apadrinhados, ou
quem mais se dispusesse a pagar por uma publicação (‘Intelectuais esque-
cidos’, Braziléa, n. 1,     1917, p. 49; ‘O prestígio da imprensa’, Careta, n. 6,
jun. 1908). Não eram propriamente ‘especializadas’ na medida em que
pretendiam pôr seus leitores ao corrente do movimento intelectual brasi-
leiro, mas já começavam, crescentemente, a se subdividir em seções
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dedicadas a discutir, separadamente, letras, artes, ciências e temas econô-
micos, políticos, mundanos, femininos e sociais. Divisões de assuntos e
de gêneros que começavam a corresponder, naqueles anos, à própria divi-
são do trabalho intelectual. Nesse sentido, seu espírito de inovação era
incontestável: contribuíam para uma especificação das identidades profis-
sionais dos intelectuais, que se iam reunindo progressivamente nas suas
seções temáticas, e funcionavam ainda como uma reação aos padrões mais
tradicionais de consagração intelectual.

No que se refere a tradições contestadas, é preciso frisar mais uma
vez que, em todo esse período, o anel de doutor, já que caminho fácil para
os cargos públicos, gozava de tanto prestígio que ostentar sua posse era
êxito que superava qualquer riqueza, quer a fundiária dos tempos imperi-
ais, quer a mercantil dos tempos republicanos.14 No entanto, nos primei-
ros anos da República, nasceu uma consciência aguda da distância entre
os grupos sociais tradicionais e aqueles oriundos da burguesia citadina
(Freyre, 2000). E tal oposição não permitia subterfúgios: ou bem o vínculo
progressista aos novos tempos, ou bem a permanência no ‘atraso’ dos
tipos aportuguesados. Não é por outra razão, inclusive, que os cronistas
da ocasião passaram a apresentar os bacharéis como irremediavelmente
inapropriados para os novos tempos da Capital Federal. E já que identificada
às velhas ligações senhoriais e clientelistas, nada parecia mais démodé que
a farta exibição dos canudos dos doutores.

Eram também tomados como alvo privilegiado de deboche. As revis-
tas ilustradas, assim como as de ciências e letras traziam caricaturas,
seções de entretenimento e crônicas cômicas sobre a vida intelectual na
cidade. A predominância do tom humorístico na imprensa periódica da
Capital Federal era muito acentuada, sendo diagnosticada, no próprio perí-
odo, como uma tendência geral entre os intelectuais da época (Afrânio
Peixoto. ‘Aspectos do humor na literatura nacional’, Revista Americana, n.
2, nov. 1916, p. 30).

Estudo sobre a Belle Époque carioca analisou a recorrência da comicidade
nessa inteligência, salientando seu assombro com as rápidas e sucessivas
mudanças ocorridas no país (Saliba, 1998, 2002). A abolição da escravatura,
a inauguração da República, a modernização da capital, e, logo, a discussão
sobre a identidade nacional numa sociedade, ao mesmo tempo, cosmopolita e
provinciana, moderna e atrasada, liberal e oligárquica, teriam contribuído,
em conjunto, para a perplexidade dos ‘intelectuais’. De acordo com o autor, o
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humorismo foi a linguagem privilegiada por amenizar-lhes     o peso de tama-
nhas instabilidades sociais. Saliba destaca ainda os procedimentos discursivos
mais utilizados nessas produções para criar o efeito cômico desejado – a con-
cisão, a brevidade, a subitaneidade, a trucagem, a reversibilidade de significa-
dos, a desfamiliarização, a antítese e o uso dos estereótipos.

Esses últimos procedimentos foram especialmente examinados por
Henri Bergson (1978) em importante análise sobre o riso. Na sua teoria do
cômico, o autor salientou que os estereótipos, pela incisiva simplificação
dos seus temas, mostram-se particularmente ilustrativos dos motivos que
pretendem ironizar. Concentram os significados históricos dos assuntos
que expõem, exagerando, no entanto, o contraste, a ruptura e a estranhe-
za com os fragmentos do passado que reúnem nos seus flashes descritivos.
E mais: rompem com a cronologia, expõem incongruências temporais,
trocam objetos de lugar, sobrepõem e invertem diferentes dimensões espa-
ciais. Em outras palavras, e indo ao encontro dessa interpretação, é engra-
çado e faz rir o desmascaramento da pompa ilegítima do decadente, do
fracassado, do inadequado e do hesitante.15 Ou retomando a metáfora da
ação teatral apresentada no início do capítulo anterior, os estereótipos
ironizam aqueles que ‘aparentam ser o que não são’, ou mesmo aqueles que
insistem em ‘representar papéis malogrados’. As representações humorís-
ticas do período se concentravam na descompensação entre padrões de
comportamento em vias de se estabelecer e os velhos tipos sociais desper-
tando o ceticismo geral. Aliás, nada mais coerente, já que as caricaturas
não passam da desproporção das imagens – encolhem o que se presume
enorme, engrandecendo, no mesmo movimento, os tipos mais acanhados.

Na época, nenhuma desconformidade era mais gritante que singelos
homens pretendentes a sumidades intelectuais. Também nas revistas de
‘ciências e letras’ do período, como se verá no quarto capítulo, e não só nas
revistas humorísticas ilustradas, pode-se verificar uma cada vez mais for-
te contraposição entre, de um lado, os ‘eruditos’ ou ‘retóricos’ – cheios de
leituras que poderiam ser desfiladas em qualquer almanaque de curiosida-
des –; de outro, os estudiosos de “departamentos da inteligência que o
público brasileiro ainda não sabe[ria] apreciar” (José Maria Bello.     ‘Inicia-
ção literária’, Revista do Brasil, n. 36, dez. 1918, p. 404).

Para começar a descrição que deles era feita nas revistas, saliente-se
a presumida suntuosidade desses ‘homens de letras’. Todos com sua ex-
pressão facial ponderosa, trajados solenemente em sobrecasaca preta e
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cartola (‘Bilhetes à Cora’, Fon-Fon!, n. 28, out. 1907).16 Sem esquecer o
monóculo e o charuto entre os dedos, e sempre ciosos dos modos elegantes
de se portar em casas de fora. Habitués das festas mundanas, dos bailes,
banquetes e mesas de doces do Palácio Monroe, recitariam versos, longos
trechos de prosa e monólogos que decorariam aos montes; além de cantar
cançonetas, dançar valsas e o pas de quatre. Saberiam, é claro, francês, e
leriam romances em inglês, alemão e espanhol. Teriam lá suas doses de
filosofia, direito criminal, sociologia e de economia política. Na estante,
Augusto Comte, Platão, Sócrates, Balzac, Zola, La Fontaine, Byron,
Shakespeare – afinal, “um pouco de tudo” (‘Vendo autores’, Careta, n. 8,
jul. 1908). Uma vez de posse desses atributos, toda a gente era cumpri-
mentada como ‘doutor’, contam as revistas.17 Expressão que, como a de
bacharel, passou a ser cada vez mais confundida na linguagem corrente
da cidade com o genérico termo ‘homem de letras’. Idéias proliferariam no
espaço público como moscas, inúmeras, e por qualquer pretexto “a gente
fala[va] a um sábio de alta envergadura” (‘Moscas’, Fon-Fon!, n. 11, 22
jun. 1907; ‘O astrônomo da avenida’, Fon-Fon!, n. 8, jun. 1907).

Grandes celebridades e nomes de fama, os doutores e demais ho-
mens de letras teriam lançado a moda ‘delicadamente galante’ de dar au-
tógrafos – assinaturas que, exageram os cronistas das revistas ilustradas,
seriam mandadas bordar nas meias pelas finas ‘senhoras up-to-date’ da
sociedade (‘A mania dos autógrafos’, Renascença, n. 7, set. 1904, p. 58;
‘Meias e autógrafos’, Fon-Fon!, n. 35, dez. 1907).

Os demais ilustres cavalheiros, de outras ocupações não tão ‘eleva-
das’, sonhariam poder gozar da notabilidade dos dilletantti de então, a
circular intensamente pelos pontos intelectuais da Capital: desde as “portas
ilustradas da Garnier” às mesas da Colombo (‘Arte e casaca’, Fon-Fon!, n. 28,
out. 1907).18 Isso sem falar nas demais confeitarias e livrarias, assim como
nas sessões do IHGB, da ABL, da Sociedade de Geografia e tantas outras
“gloriosas associações” (‘O distintivo’, Fon-Fon!, n. 37, dez. 1907).

Na descrição das revistas, as conferências literárias pululariam no
Instituto Nacional de Música, no Cassino e no Teatro Municipal, assim
como ainda nos salões das grandes damas e dos casais abastados da cida-
de (‘Conferências literárias’, Almanaque Garnier, 1907, p. 311). Os salões
dos Araújo Vianna, dos Azeredo, dos Sampaio Araújo, de Laurinda Santos
Lobo e os saraus promovidos por Coelho Neto, Inglês de Souza, Olavo
Bilac, Medeiros e Albuquerque, João do Rio, Alcindo Guanabara, Júlia Lopes
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e Sousa Bandeira seriam muitíssimo prestigiosos19 e disputados, integran-
do a vida mundana da cidade como os banquetes oficiais, a batalha das
flores, as recepções, as temporadas teatrais, os pic-nics, os five-o’clock-tea,
as praças, os jardins, as lojas de comércio fino, as confeitarias, os bailes,
os chás dançantes, os concertos ao ar livre, as regatas, as corridas de au-
tomóveis, os clubes noturnos, de jogo e de music-hall, os turfes, o foot-ball
e os corsos (Costa, 1938).

Desconhecidos como habitantes ‘naturais’ da cidade, os letrados fre-
qüentariam esses locais da sociabilidade burguesa por pretenderem ser
igualmente adjetivados como ‘chiques’, ‘elegantes’, smarts, ‘up to date’...
Enfim, ‘puro Paris!’. No dizer das revistas, o importante era ser visto, estar
presente às confraternizações letradas, ainda que, supostamente, muitos
dormissem, outros rissem, conversassem ou lessem (‘Na conferência do
Ferrero’, Fon-Fon!, n. 29, out. 1907).20 E nesses pontos de encontro, com
seus “assuntos gerais e fáceis, leves ou graciosos” (‘Conferências literári-
as’, Almanaque Garnier, 1907, p. 311), os ocasionais bailes de encerramen-
to seriam mais valorizados que os ensinamentos intelectuais dos
palestrantes (‘Bilhetes à Cora’, Fon-Fon!, n. 27, out. 1907).

Acrescente-se que, na virada do século XIX, aos bacharéis, sobretudo
àqueles de formação jurídica, atribuía-se o especial talento para a oratória
erudita, permeada pelas inúmeras e invariáveis citações de autores da Anti-
güidade Clássica. No relato das revistas, ao pretenderem se passar publica-
mente por doutores, ou seja, pelos portadores dos “pergaminhos abre-te
Sésamo” (Lima Barreto.     ‘Extravagâncias oficiais’, Revista A.B.C., jan. 1920),
os homens de letras da ocasião teriam começado a fazer uso desse recurso,
assim como de um palavreado, escrito ou falado, rebuscadíssimo, cheio de
citações em língua estrangeira e terminologias de escasso uso. Tudo isso, de
modo a denotar tanto o valor, quantidade e profundidade dos seus estudos,
quanto a sua superioridade como homens lidos, cultos e atualizados com os
saberes produzidos nos centros civilizados da Europa.21

Segundo as revistas, quanto mais requintados e incompreensíveis,22

mais os cavalheiros elegantes da cidade percebiam-se como inteligentes,
altivos e excepcionais palestrantes, já que raríssimas exceções, como efeti-
vamente o eram, num país de maioria esmagadora de analfabetos. Quanto
mais palavrosos e conhecedores de autores, teorias, línguas e expressões
estrangeiras, tanto mais se arrogariam espíritos cultivados, despertando
admiração e notabilidade por tantas prerrogativas.
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Idéias, relata Sílvio Romero, tornaram-se uma ‘obsessão’, um ‘delírio’
que se alastrou pelo Brasil inteiro, e pelo qual qualquer ‘gaiato’ pensava-
se muito notório e útil ao país só ao troçar em qualquer jornal do tempo, e
rimando e soletrando “à sombra do jatobá, onça ou cotia, um b com b
- a – bá” (‘Instrução e educação’, Ciências e Letras, n. 3, maio 1913, p. 43).
E desse feitio, existiriam de todos os tipos e gostos – sábios e eruditos,
literatos e literateiros – até para exportação (Sílvio Romero.     ‘O Brasil soci-
al’, Renascença, n. 27, maio 1906, p. 243-244). No mesmo sentido, havia
ainda quem lamentasse aquela ‘literatura caótica’, disseminada num meio
tão ‘tumultuoso’ (‘Artigo de fundo’, Careta, n. 4, jun. 1908) e onde “em
cada rua, há[via], pelo menos, três poetas líricos e dois amadores de chara-
das” (‘Academias’, Fon-Fon!, n. 4, maio 1907).

Segundo os cronistas das revistas, apresentava-se publicamente como
‘homem de letras’ quem se tinha em alta conta como tal (‘Arte e casaca’,
Fon-Fon!, n. 28, out. 1907), e num cenário em que, como já se sabe, produ-
zir intelectualmente era costume de muito bom tom, por demostrar 'igual-
dade' com o nível civilizado dos países europeus. A mania de escrever seria
tão difundida que uns chegaram mesmo a se perguntar, relembrando o
período, se por acaso não seria uma verdadeira doença, nascida da vaidade
que teria tomado a vida intelectual, e em que uma minoria era louvada e
apreciada exageradamente por produzir e semear letras, somente por jactância
(‘Concursos literários’, Revista do Brasil, fev. 1921, p. 181).

Com a imensa proliferação de ‘homens inteligentes’, continuam as
revistas, o mérito se diluiria no excesso: como tantos seriam os homens de
letras a escrever suas linhas, pagava-se muito pouco, e aqueles letrados,
todos convictos do seu talento literário, reclamavam não poder viver dig-
namente da pena. O procedimento habitual seria o de receber pelas contri-
buições esporádicas aceitas nos jornais. E como, naquela quadra, por se-
rem muitas, as idéias seriam vendidas por qualquer preço, pouquíssimos
eram aqueles que conseguiam ter colunas fixas na imprensa diária e, por-
tanto, ganhos mensais (‘Moscas’, Fon-Fon!, n. 11, jun. 1907).23

Nesse sentido, “envenenados pelos excessos do perfume das flores da
retórica” (‘Lousas’, Fon-Fon!, n. 10, jun. 1907), os homens de letras, lite-
ratos e doutores seriam, no dizer de Antônio Torres, uma “gente muito
estranha”: pessoas que não conseguiam falar simplesmente, a não ser
rebuscando, enfeitando e adornando longos períodos, supostamente a dis-
farçar a sua inépcia pela pompa “de um verbalismo tão sonoro quanto
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irritante à força de ser vazio” (Antônio Torres. ‘A última frase de Bilac’,
Revista do Brasil, jan. 1919, p. 116).

Em outra ocasião, a retórica foi mesmo ‘posta à venda’, como se fosse
um poderoso fermento culinário, para aumentar, sem grandes esforços, o
volume da massa encefálica dos letrados. ‘O baking-powder intelectual’ ser-
viria para diminuir o peso dos estudos e dar aparência de sabedoria a quem
não a tinha. No caso, muitos intelectuais que, tais como bolos e pudins
preparados com fermentos, tornavam-se todos bem fofos (Gastão Cruls. ‘O
baking-powder intelectual’, Revista do Brasil, dez. 1926, p. 24). Pois então:
tanta intenção de boa aparência e tanto zelo pela nobreza de porte teriam
alcançado, no dizer do período, números dramáticos – a começar pela pró-
pria reputação dos homens de letras, algo, supunha-se, tornado absoluta-
mente banal e barato de se conseguir. À vista disso, pelo lirismo, pelo cada
vez mais popularizado repertório de clichês e “bengalinhas leves e unhas
envernizadas” (Ciências e Letras, n. 9, nov. 1915, p. 169), representavam
sintomas de crise intelectual, sobretudo porque acusados de remedar idéias
vazias, enfeitadas, sem nexo, cabalísticas, grandiosas, apoteóticas e solenes
em demasia e que, não obstante, patenteariam como suas.

No entanto, para começar a organizar o debate, é incontornável es-
clarecer os sentidos da palavra ‘retórica’, se não mesmo as significações
das condenações que a ela dirigiam parte dos intelectuais brasileiros. E é
como discurso, ou melhor, como um estruturante do discurso, que a retó-
rica precisa começar a ser entendida. No limite, seu sentido mais antigo e
persistente informa que é a ‘arte dos discursos’, ‘arte de bem dizer’, ‘arte
de convencer’ e de obter, por intermédio de argumentos lógicos, a adesão
do auditório à tese que lhe é proposta (Perelman, 1952, 1977, 1987).

Na Grécia Antiga constituía, nada menos, que a forma política de
falar. Os atenienses conduziam os assuntos públicos (justiça, legislação e
política) pela fala, pela persuasão; o que tornava a retórica o fundamento
da democracia grega, uma vez que permitia a dispensa do uso da força e da
violência. Em praça pública, a retórica era o instrumento pelo qual uma
comunidade de homens diferentes chegava a um consenso. E ele era im-
portante na medida em que se respeitava cada homem com a sua doxa.
Para além da tradução corrente que a tomaria como ‘opinião’, a doxa era
antes a formulação ‘daquilo que me parece’, ou seja, de como ‘o mundo se
abre para mim’. Além do discurso que envolvia a persuasão e o convenci-
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mento, a retórica também pressupunha o orgulho e a glória de se mostrar
em público, de ser visto e ouvido pelos demais. Nessa época, a identidade
entre fala e pensamento constituía o logos (Arendt, 1993).

Ocorre, no entanto, que o julgamento de Sócrates precipitou a pri-
meira condenação, filosófica e política, que a retórica sofreria na sua his-
tória (Arendt, 1993). Platão, para demonstrar a injustiça da sentença que
levou seu mestre à morte, formulou o seu conceito de verdade como pa-
drão absoluto, e retirou da ‘fala’ a legitimidade de que gozava como a mais
nobre faculdade humana. Discurso monológico, único e independente das
diferenças entre os homens, a verdade, na formulação platônica, não per-
suade ou convence, ela se impõe pela ausência de incoerências. Para Platão,
utilizar diferentes argumentos numa mesma formulação, fazer competir
opiniões, ou articular diferentes posições numa única sentença tornando-
a plural, era inconcebível num discurso postulante à condição de epistème.
Toda multiplicidade, no seu dizer, era ilusória, incontrolável e indigna, daí
a sua veemente crítica aos sofistas, definidos como aduladores, sedutores,
dissimuladores, enganadores, demagogos e falaciosos. Quanto mais não
seja, na filosofia platônica, quem se contradiz não é confiável (Arendt,
1993). ‘Regularidade da linguagem’ e ‘verdade’ não se separariam mais,
daí em diante, na história do pensamento ocidental (Ginzburg, 2002).

Abalada, mas não desimportante, a retórica foi retomada por
Aristóteles em famoso tratado em que era definida como a ‘arte dos dis-
cursos’. Na filosofia aristotélica, os discursos poderiam ser de três tipos: o
deliberativo, o epidíctico (ligado à censura ou à aprovação moral) e o judi-
ciário. Seguindo essa filosofia, os exemplos e os argumentos de autorida-
de, do passado e da tradição, eram o conteúdo mais fundamental da retó-
rica (Ginzburg, 2002). Esse sentido proposto por Aristóteles fincou-se nas
suas origens clássicas, passando por Cícero e Quintiliano. Assim, a retórica
tornou-se o bene dicere. Em outras palavras, arte romana de persuadir, que,
na tradução do latim, mais do que o sentido aparente de ‘bem dizer’, signi-
ficava, na verdade, ‘mostrar-se bem, bem aparecer em público’. Em suma:
impressionar o auditório, ensinando-o, deleitando-o e persuadindo-o.24

E persuasão por intermédio de argumentos e estilos que deveriam se
adequar tanto à natureza do auditório (seus costumes e padrões de condu-
ta, por exemplo) quanto aos ensinamentos que se pretendia transmitir.
Para tanto, poderiam ser demonstrativos, lógicos, laudatórios, deliberativos
e judiciais – o importante é que fossem vastos e variados. Como versava,
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em linhas gerais, sobre o útil e o honesto, desfilando bons exemplos de
modo a inspirar admiração, emulação e imitação, as próprias qualidades
morais do orador não poderiam ser negligenciadas. Aliás, sua bondade,
competência, prestígio, respeitabilidade pública, virtudes, benignidade e
prudência valiam, no limite, tanto quanto a consistência dos saberes que
manejava. Argumento e orador eram indissociáveis nesse tipo de discurso
(Belaval, 1988).

A retórica chegou ao Brasil pela força que essa pedagogia tinha em
toda a Europa católica, trazida pelos jesuítas que a difundiram largamente
em toda a América espanhola e portuguesa. Persistiu, inclusive, por fazer
parte do currículo de humanidades do Colégio das Artes e da Universidade
de Coimbra, por cujas cadeiras passaram a grande maioria dos membros
da elite política e intelectual do Brasil até o século XIX (Carvalho, 1981).

Afora isso, não se pode esquecer que o valor da conversação culta
tinha sido confirmado entre os letrados brasileiros oitocentistas dadas as
suas raízes no Iluminismo.25 O cultivo do espírito era indispensável aos
homens de letras europeus, e tudo isso porque firmava a aliança entre
razão, educação e palavra (Belaval, 1988). Sua imagem e sua performance
pública estavam ancoradas na ‘arte de bem dizer’ ou na ‘arte da conversa-
ção’ (France, 1972; Fumaroli, 1994; Chartier, 1997). O letrado era o ho-
mem que, na conjunção de talento, polidez, bom gosto e elocução, fazia da
palavra um ato teatral em meio a uma sociabilidade que se pressupunha
civilizada. Nesse período, o prazer da convivência entre pessoas que se
reuniam para apreciar discursos, com intenções morais e pedagógicas, era
sumamente apreciado (Sennett, 1999).

Sucede que os melhores locais para expor-se à vista dos outros, exi-
bindo, exercendo e expandindo sua arte e talento eram os salões, os tribu-
nais, os conselhos políticos, as cerimônias e festas para o divertimento da
Corte. Em todos eles, o ‘bem dizer’, ou a arte da exposição, precisava mostrar-
se revigorado para convencer, educar, aprazer e emocionar. A felicidade da
expressão era a ‘finalidade’ suprema do letrado no seu passeio por vários ra-
mos do saber e sistemas filosóficos sem se ater a nenhum deles (Burke, 2003).
Até porque o homem de letras era tanto mais valorizado quanto maior fosse
a sua capacidade de organizar no discurso inúmeras referências. Nessa oca-
sião, o culto das formas de expressão era inseparável da ilustração filosófica.
Muito bem vistas e apreciadas como virtude, honra, exercício de responsabi-
lidades, valor estético e moral, e sinal de muito bom gosto no ‘teatro dos
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ilustres’ da Corte. Por terem sido as mais promissoras herdeiras da eloqüência
latina e fiadoras de toda a grandeza de Roma é que os letrados deveriam
passar a ‘adquirir’ as performances, o refinamento e as maneiras européias,
sinônimos de uma verdadeira ‘arte de viver’. E essa 'arte' não se tratava só de
uma linguagem particular, era um tipo de cultura totalmente à parte, ligada
ao luxo, ao divertimento, aos bons costumes, ao bom humor, à polidez, à
civilização e ao prazer, todos indispensáveis à vida na Corte (Fumaroli, 1994;
Elias, 1994, 1995).

Diálogo de alma a alma, visando à saúde dos espíritos com sua ‘te-
rapia da palavra’, era também pedagogia (Pessanha, 1989). Sem estilo
definido e ignorando gêneros do discurso, a retórica só podia ser definida
pelo efeito irresistível que causava quando do seu emprego pelo letrado – a
admiração pela grandeza do ornamento, por idéias apreciadas como se
fossem sabores. Era por intermédio dessa figura de linguagem, o orna-
mento, que o auditório sentia-se como que transportado, pelos ritmos e
sons das palavras, do desconhecido para o conhecido, descobrindo novas
perspectivas de saber e de conhecimento sempre imprevistas. Para tanto,
sempre se dependia do talento do letrado e da cultura geral de que deveria
ser o portador. Nesse período, o culto da beleza da expressão não era um
fim em si. Só fazia sentido se atrelado à felicidade de saber e de bem
dominar a maior variedade possível de assuntos (Fumaroli, 1994).

E, se já no século XVIII europeu, com a sua preferência pelo moderno
e pelo tempo presente e com a sua rejeição da autoridade da tradição, a
cultura geral tornou-se sinônimo de erudição e, logo, de um inútil saber
antiquário (Furet, 1982; Hartog, 1998; Burke, 2003), até o início do sécu-
lo XIX, a vida intelectual francesa, mais especificamente, ainda esteve
largamente dominada por essa 'cultura retórica'. Criadas por amantes do
progresso intelectual, a Association des Amis des Lettres et des Arts, a
Société des Travaux Littéraires et Artistiques, a Association Littéraire
Internationale, a Société des Amis des Lettres, as Sociétés des Arts et des
Lettres, a Société de Civilisation, a Alliance Scientifique Universelle, a Société
Académique d’ Écriture, a Société Libre des Sciences et des Arts e a Académie
des Sciences Morales et Politiques promoviam cursos e conferências livres
para desenvolver o bom gosto, o aperfeiçoamento humano, o prazer e o
amor pelos estudos em geral (Lasteyrie & Vidier, 1972). E mais: nos cursos
superiores oferecidos na época pela prestigiosa École Normale, a tradição
retórica seguia firme nos estudos de história, filosofia, latim e grego
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(Sirinelli, 1994). No mesmo século, inclusive, ainda perdurava entre os
intelectuais alemães o ideal da Bildung neo-humanista e romântica de
Goethe, de Schiller e de Humboldt, e sob o qual se deveriam reunir todas as
competências intelectuais dos homens, nelas incluídas as científicas e ar-
tísticas. A Bildung implicava, na verdade, o cultivo das qualidades mo-
rais, se não mesmo um objetivo de vida. Visava ao apuramento pessoal
pela aquisição de vasta cultura pretendente a fazer emergir as riquezas
interiores. E nesse caso, os saberes deveriam ser livremente acumulados,
por intermédio de estudos superiores, de viagens, de encontros ou de leituras
pessoais (Smith, 1988; Charle, 1996). O que vale reter aqui é a persistência
da extrema valorização, na Europa de todo esse período, da vastidão dos
conhecimentos como um sinal de nobreza, de distinção social e como um
prezadíssimo legado a ser transmitido intacto aos herdeiros (Mayer, 1987).

Mas ocorre que, exatamente no oitocentos, deu-se um empobrecimento
semântico da palavra ‘ornamento’, assim como se agigantou a importância
da noção de prova cabal para a ciência (Pessanha, 1989). Fortalecia-se a
convicção na cientificidade de formas discursivas que ‘minimizam’ discus-
sões sobre estilos literários para se concentrar na exposição dos ‘fatos’.26

Nesse ponto reside toda a radicalização da crítica ao pretenso ilusionismo
provocado pelas palavras que, como se sabe, remonta a Platão. De um dis-
curso, belo e eficaz, feito para convencer, educar, socializar e efetivar a co-
municação entre os homens, a retórica transformou-se num mero conjunto
de tropos de linguagem absolutamente autônomos frente à ‘realidade’. Essa
interpretação não referencial da retórica só foi levada a cabo no século XIX
como bem demonstrou Ginzburg (2002). Nesse período, exatamente, nas-
ceu a premissa de que ‘as coisas’ têm significações nelas próprias; artifícios
de quaisquer tipos servem tão somente para impedir a revelação da verdade
(Pessanha, 1989; Sennett, 1999; Ginzburg, 2002).

No que se refere à produção do conhecimento, fortaleceu-se a idéia
de que o fundo valia mais do que a forma, ou, mais explicitamente, que
raciocínio lógico, ligado à invenção, e elocução gramatical, ligada à me-
mória, deveriam ser contrários inassimiláveis. Para o intelectual moderno,
impôs-se a diferença total entre o ‘pensar’ e o ‘escrever’, assim como se
estabeleceu a distinção entre argumento, de um lado, e autor, de outro.
Daí o entendimento do ornamento como redundante, como absolutamen-
te desnecessário, frívolo, inautêntico e esnobe. Nas mais condescendentes
hipóteses, era um luxo e uma perda de tempo. Some-se a isso, a separação
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claríssima que se vinha desenvolvendo, desde o século XVIII, entre a oralidade,
destinada a uma platéia reduzida, e a escrita, direcionada a um público de
estranhos. Não havia, até então, uma divisão nítida entre composição, de
um lado, e a enunciação de um discurso de outro (Fumaroli, 1994).

Acrescente-se ainda que os elementos centrais da retórica – eloqüên-
cia e multiplicidade de saberes – foram totalmente renegados no século
XIX com a especialização intelectual. Todos esses elementos marcam o
início de uma rápida transição: de um modelo vertical de circulação do
saber entre mestres e discípulos, e cuja linguagem em comum era a retóri-
ca, para um modelo horizontal de produção de conhecimento. O saber
passou a ser produzido em círculos fechados e seletivos segundo a lógica
das especializações disciplinares (Gemelli, 1997).

Naqueles tempos em que Taine era mestre, e mesmo Victor Hugo e
Verlaine se punham contra a eloqüência, a retórica e as humanidades fo-
ram deixadas para os ‘supérfluos’ romancistas, poetas, jornalistas,
vaudevillistes e demais homens de letras sem profissão (Fumaroli, 1994).
Nesse império da ascese da forma, o convívio com os gentilshommes, para
engrandecimento e aprendizado, tornou-se absolutamente inútil (Belaval,
1988). E seu declínio se acentuou tanto quanto se fortaleceu o positivismo,
sobretudo na França e no Brasil, com suas separações funcionais entre o
teórico, o geral, o conjunto, o secundário, a concepção, a especulação e o
espiritual, de um lado, e o prático, as partes, o fundamental, os detalhes,
a execução, a ação e o temporal, de outro. Reduzida à mera técnica orna-
mental dos discursos, a retórica passou a ser entendida como recurso
estilístico dos bels esprits interessados em falar eloqüentemente sobre todo
e qualquer assunto. Não surpreende, portanto, que tenha sido conotada
entre os intelectuais brasileiros rigorosamente da mesma forma.

Desse modo, fica claro que, a despeito das condenações, a retórica
nada tinha de especificamente portuguesa, religiosa, política ou literária.
Aliás, como se vê, estava em descrédito, não só aqui no Brasil, mas em
todo o Ocidente graças à ampliação dos domínios do conhecimento científico
no século XIX. A especificidade brasileira nesse debate de idéias, na
conjunção entre as humanidades clássicas de Coimbra e a pedagogia
ilustrada da boa conversação, não é, portanto, a condenação da retórica ou
a sua adoção para mascarar a suposta falta de idéias. Mais significativo é
o reemprego do termo para desqualificar, num só movimento, a herança
colonial, a ausência de critérios meritocráticos para o exercício intelectual
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e o padrão generalista de produção de conhecimentos, encarnado, como já
se sabe, nos doutores, bacharéis e homens de letras que, por dominarem
vários assuntos e falarem de maneira vistosa, viram-se questionados na
sua utilidade, tendo, inclusive, sido acusados de apelar para a malfadada
retórica de modo a obscurecer tamanhas falta de presteza e de originalidade.

Que os diplomas dos bacharéis e doutores estavam, então, associa-
dos a toda sorte de sinecuras na administração pública e na política não se
discute. Saliente-se, no entanto, que o ‘diletantismo’ de que foram acusa-
dos não se explica unicamente pela sua nula profissionalização frente à
geração defensora da adoção de critérios impessoais para a capacitação
intelectual. Não só isto. Retórica, cultura geral, exibicionismo, superficia-
lidade intelectual, vaidade e diletantismo gravitavam na órbita de um campo
semântico relacionado a um padrão intelectual decadente. E insiste-se,
estava a ocorrer uma alteração no estatuto da consciência letrada. Por
isso, os enciclopédicos pareciam ser, no próprio período, tão insuportavel-
mente numerosos – em função da associação que se passava a fazer entre
estudos, de um lado, e atividade profissional, de outro. Nada, portanto,
poderia causar mais espanto pela gratuidade que a exposição pública por
deleite e pedagogia, própria aos tempos da retórica, de saberes e autores no
plural. Aliás, ao confirmar que aqueles homens recorriam à retórica por
exibicionismo intelectual, frivolidades em geral, ou para bajular e distrair
o seu público, os historiadores incorporam não só o preconceito da época
como atribuem à palavra um sentido contemporâneo.

No século XIX, a retórica tampouco se reduzia à cultura do combate
político oral. A alardeada sapiência dos letrados brasileiros era plenamente
coerente com o sentido tradicional da palavra que a aproximava das hu-
manidades e da vasta ilustração. Ao dominarem tantos ramos de saber e
tantos autores, os homens inteligentes do Brasil estavam sendo fiéis à sua
missão nacionalista e civilizatória, mas, sobretudo, estavam agindo rigo-
rosamente conforme a tradição Ancien Régime de conhecer e ‘bem dizer’.
Nesse sentido, torna-se claro que mantiveram padrões de comportamento
(notadamente o verbo fácil associado à inteligência), que deixaram
crescentemente de se coadunar com as novas exigências e definições para
a própria atividade intelectual.

Incompatíveis com a monologia da ciência, com o espírito positivo e
suas evidências empíricas, cânones científicos que então se desenvolviam
e se fortaleciam também aqui no Brasil, não poderiam ser maiores as im-
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posturas da retórica com seus tipos sociais enciclopédicos e eloqüentes. E
tudo isso só se deu, mais sistematicamente, na virada do século XX, gra-
ças ao desajuste entre a persistente venerabilidade da atividade intelectual
e o gradual estabelecimento de uma nova consciência epistemológica mais
especializada.

Isto posto, acompanharemos daqui em diante a emergência de um
novo panorama intelectual, no qual as antigas condições do exercício
letrado começaram a declinar, a subsistir, a esmorecer, a conservar-se, a
decair... “Também com as lindas avenidas que temos, com os automóveis,
não podíamos continuar na velha rotina de insipidez em que vivíamos.
Civilizamos a rua, é natural que também nos civilizemos a nós mesmos”
(‘Bilhetes à Cora’, Fon-Fon!, n. 38, dez. 1907).

Notas

1 Toda essa discussão entronca-se ao surgimento, nos primeiros anos do século XX, de
novas interpretações sociais ocupadas em identificar as principais características do
que então se convencionou chamar o ‘Brasil-real’. Nessas produções intelectuais, o
Brasil autêntico, imaculado, mas atrasado, seria o Brasil dos sertões em contraposição
ao cosmopolitismo da ‘civilização importada’ implantada no litoral. Esse modo
dicotômico de representar o nacional coincidiu com a emergência histórica de um
novo estilo de argumentação intelectual, distinto, como nas palavras de Wanderley
Guilherme dos Santos (1970), do ‘individualismo metodológico’ do Segundo Reinado.
Sucede que, rejeitada a filiação a essa abordagem, a fórmula teórica dicotômica se
constituiu no foco central do novo padrão de análise em formação, e, já nas duas
primeiras décadas do século, no paradigma incontornável para a produção intelectual
brasileira (Lima, 1999).

2 A hipótese de Candido (1997) é a de que a cultura brasileira nasceu de uma síntese de
tendências universalistas (integradoras e ilustradas) e particularistas (diferenciadoras
e românticas). Sua motivação inicial derivaria do desejo de demonstrar que os brasi-
leiros seriam tão capazes quanto os europeus – exemplos a seguir e não modelos a
repetir –, no sentido de terem a sua participação assegurada no sistema simbólico
ocidental.

3 Candido (1997: 27, v.1) argumenta que o nacionalismo literário, não só no Brasil, foi
“fruto de condições históricas – quase imposição nos momentos em que o Estado se
forma e adquire fisionomia nos povos antes desprovidos de autonomia ou unidade.
Aparece no mundo contemporâneo como elemento de autoconsciência”.

4 Sobre a atuação e visão de mundo dos ‘iluministas (luso)-brasileiros’ e seu
pragmatismo/utilitarismo em questões sociais e intelectuais, ver Dias (1968).
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5 Os sábios europeus, inclusive os portugueses depois da Reforma Pombalina de 1759,
eram educados, invariavelmente, segundo uma cultura humanista clássica que pre-
enchia todo o seu currículo (Candido, 1967; Carvalho, 1981; Fumaroli, 1988; Roche,
1988; Santos, 1992; Charle, 1996; Fonseca, 1998; Munteal Filho, 1998).

6 Friedrich von Hayek (1953) destaca que um sentido mais estrito do próprio termo
‘ciência’ só nasceu no século XIX, quando a palavra passou a ser empregada para
designar disciplinas físicas e biológicas. Segundo o autor, um dos primeiros registros
desse uso da palavra aparece no New English Dictionary publicado em 1867.

7 Sobre a ‘largueza’ dos currículos dos cursos de engenharia, medicina e direito que
exigiam para a sua conclusão a apresentação de compêndios sobre a literatura es-
trangeira, pode-se consultar Coelho (1999), Ferreira (1989) e Edler (1999).

8 A imprensa periódica se desenvolvia na cidade desde a década de 1870. Os jornais
vinham-se diversificando graças ao aperfeiçoamento tecnológico das tipografias e
abandonando o perfil das gazetas do Império com suas poucas páginas, colunas
finas e ausência de manchetes e subtítulos (Fleiuss, 1922).

9 Referência incontornável no tema, Norbert Elias (1994) sugere que a qualidade co-
mum a informar a descrição das atividades humanas como ‘civilizadas’ se expressa
numa autoconsciência orgulhosa: o termo resume aquilo em que uma sociedade se
julga superior às outras. Além disso, a idéia de civilização corresponde ao itinerário
obrigatório de uma transformação do meio humano, de uma renovação da paisagem
do lugar onde se vive e com quem se vive. Ela designa tanto o resultado dessa
progressão desejada e o movimento mesmo desse processo quanto define o seu sen-
tido de continuidade. Ela não é somente uma visão histórica da sociedade, mas uma
interpretação otimista do significado das atividades humanas (Febvre, 1930).

10 Ferreira (1989), no entanto, destaca a crítica de versão técnica, modernizante e
reformadora dos politécnicos contra o ‘espiritualismo’ dos bacharéis de formação
jurídica, e não tanto ao ‘enciclopedismo’ de sua formação.

11 Nas palavras de Elísio de Carvalho (1909: 58): “Toda a vida misteriosa, complexa e
vertiginosa da grande cidade (…) passava ante meus olhos com a rapidez das fitas
cinematográficas”.

12 Quanto a outros editores, podem ser citados ainda os Laemmerts, Francisco Alves, o
Jacinto, o Quaresma, os portugueses Lello e Irmãos e a Livraria Chardron (Broca,
1975; Gomes, 1983; Hallewell, 1985).

13 Só para termos uma idéia da ‘sensação’ que os apetrechos técnicos representavam
para os cariocas, vale citar um dos reclames do Fon-Fon! (nov. 1907): “Grande suces-
so!!! Uma criança pode manejar com a OLIVER. A mais perfeita máquina de escrever!
(...) A nova Oliver é um verdadeiro vendaval na ligeireza, capaz de desenvolver uma
soma incrível de trabalho perfeito em dado tempo, com o mínimo gasto de esforço
operativo. Responde ao tocar dos dedos como se fosse uma coisa vivente. É uma
realidade e não uma experiência!”.

14 Ou como no dizer de um dos personagens de Lima Barreto: “Pareceu-me então que
aquela sua faculdade de explicar tudo, aquele seu desembaraço de linguagem, a sua
capacidade de ler línguas diversas e compreendê-las, constituíam, não só uma razão
de ser de felicidade, de abundância e riqueza, mas também um título para o superior
respeito dos homens e para a superior consideração de toda a gente. Sabendo, ficáva-
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mos de alguma maneira sagrados e deificados” (Lima Barreto apud Santos, 1983:
368, v. 1).

15 Peter Gay (1995) chega mesmo a desenvolver esse conteúdo ‘sádico’ do humor reconhe-
cido por Bergson (1978: 152-153), que definiu o riso como “uma espuma com uma
base de sal”. Ao aparentar alegria, expressa, na verdade, um desejo de corrigir uma
incoerência ou mesmo um ‘desvio’ social. Daí o seu componente sempre cáustico,
mordaz, se não mesmo cruel.

16 Sobre os homens ‘mais ou menos de letras’ fazendo literatura, cultivando as ‘flores
da retórica’ ou opiniões vazias de idéias, e trajando sobrecasaca, cartola e pince-nez
pode-se consultar Costa (1938).

17 “E enfim concluiu o doutor: ele era como toda gente elegante, um doutor” (‘Conquis-
tadores’, Fon-Fon!, nov. 1907).

18 Ou ainda sobre a Livraria Garnier: “Ficar ali de perna trançada, o ombro contra o
batente, as duas mãos solidamente apoiadas no castão da bengala, eis a decisiva
demonstração de talento” (‘A sublime porta’, Kosmos, nov. 1908).

19 Brito Broca atesta o seu sucesso listando, inclusive, alguns de seus autores e temas
mais famosos: Coelho Neto sobre ‘as grandes figuras da Bíblia’; Bilac sobre ‘a tristeza
dos nossos poetas’; Oscar Lopes com ‘a noite e o dia’; Garcia Redondo e ‘a mulher’;
Carmem Dolores e ‘o que é melhor’; Bastos Tigre em ‘sem me rir e sem chorar’; e
Medeiros e Albuquerque sobre ‘o pé e a mão’ ou ‘casar é bom’ (Broca, 1975).

20 Olavo Bilac (apud Broca, 1975: 137-138) escreveu na Kosmos que já tinham feito
conferências com música, com música e canto, com dança, com projeções de lanter-
na, com ilustrações. No mais, ironizou: só faltavam, dali em diante, oferecer brindes
ou mesmo dinheiro a todos os “curiosos” que se propusessem a assistir às palestras
“do princípio ao fim, sem tossir, sem espirrar e sem bocejar”.

21 Como no excelente exemplo que segue: “Ipsis verbis, menino, é uma palavra latina que
quer dizer verbi gratia” (Revista da Semana, ago. 1900, p. 124).

22 “Para agradar, é preciso que ninguém entenda!”, conforme consta do artigo ‘O diretor
de uma revista’ (Almanaque Garnier, ano III, 1905, p. 416).

23 Entre esses ‘privilegiados’, Olavo Bilac tinha lugar cativo na Gazeta de Notícias e
Medeiros e Albuquerque no jornal O País (El Far, 2000: 35-36).

24 Foi contra o argumento de autoridade, tão valorizado no padrão retórico de produ-
ção intelectual, que Galileu contrapôs-se. O elencamento de exemplos parecia-lhe por
demais suscetível às ingerências das preferências, erros e escolhas humanas, opon-
do-se, nesse sentido, ao discurso verdadeiro que, por ser certo e totalmente conforme
a natureza, dispensaria a defesa argumentativa, tornada inútil e especulativa. Con-
tra-ofensiva que, na verdade, não faria desaparecer os elementos aristotélicos na
filosofia natural. Esse desaparecimento só se efetivaria com Newton, e suas regras e
leis gerais, e com Locke, Hume e Condillac, abandonando as especulações clássicas e
atendo-se à experiência empírica (Gusdorf, 1974; Pomian 1999).

25 Na verdade, com a reforma ilustrada de Pombal no século XVIII e com a adoção do
manual, de Luís Antônio Verney, O Verdadeiro Método de Estudar, publicado em 1746,
o conteúdo humanista dos estudos foi acentuado em Portugal. Este último, inclusive,
criticava os portugueses por ainda estudarem retórica pelos manuais jesuítas, como
também ainda por enfatizarem o seu sentido de deleite e não de persuasão por
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intermédio do discurso. E, mesmo com Verney, para ampliar os conhecimentos e a
força da palavra persuasiva, só se fizeram confirmar a importância das vastas
leituras em línguas, retórica, poética e filosofia racional (Santos, 1992; Almeida,
1995; Carvalho; 1998).

26 Cf. Guilhaumou (1981), Genthilhomme (1984), Peytard (1984), Gardin et al. (1987),
Giere (1988), Cassen (1990), Gardin (1991), Lévy-Leblond (1996), Licoppe (1996),
Jacobi (1984, 1999), Grenier, Grignon & Menger (2001) e Sigrist (2001).


