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Uma Multidão de Idéias Novas

Na página de abertura do primeiro número da revista parisiense Je
Sais Tout, vê-se o desenho de um homem em trajes de ‘dândi’, enorme
cabeça em forma de globo terrestre, olhos fechados, indicador à testa,
fisionomia concentrada e leve sorriso nos lábios. Na mesma edição, de
1905, pode-se ler uma entrevista com Santos Dumont, o notável aviador,
dando notícia dos progressos brasileiros e do tão ‘maravilhoso’ processo de
aplicação e desenvolvimento original das sabedorias aprendidas na Europa.
Nada mais coerente com os objetivos da revista, já nos mostra sua ilustrativa
capa, de reunir o conjunto dos conhecimentos humanos e os eventos cien-
tíficos universais, que dar a palavra a um inventor de muito sucesso, cha-
mado ali a relatar suas novas criações.2

Amparado pelo espírito científico da época, Santos Dumont contou
estar preparando uma residência dirigível que, por seu conforto e rapidez,
se imporia às ferrovias e demais transportes terrestres e contribuiria para
a definitiva e irreversível conquista do ar. Dumont vislumbrava a ampla
circulação pelos principais centros urbanos do mundo, por trabalho e a
passeio, como nos mostra inclusive um outro desenho que acompanha a
sua entrevista e no qual se vê, como exemplo, o pleno funcionamento de
uma estação aérea no alto da catedral de Notre Dame de Paris!3

5

L' époque actuelle constitue un des moments critiques où la pensée
humaine est en voie de transformation. Deux facteurs fondamentaux sont

à la base de cette transformation. Le premier est la destruction des
croyances religieuses, politiques et sociales d'où dérivent tous les éléments

de notre civilisation. Le second, la création de conditions d'existence et de
pensée entièrement nouvelles, engendrées par les découvertes modernes des

sciences et de l'industrie. Les idées du passé, bien qu'ébranlées, étant très
puissantes encore, et celles qui doivent les remplacer n'étant qu'en voie de

formation, l'âge moderne représente une période de transition et d'anarchie.1

Gustave Le Bon (1981)
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A desproporcional estação aérea na catedral dá bem o tom da voga
científica do período que não conhecia, como nós, é certo, a sagração do
patrimônio. O que vale reter, nesse caso, é a certeza geral na capacidade
humana de confeccionar invenções cada vez mais revolucionárias e ino-
vadoras. No seu depoimento à revista francesa, Santos Dumont assegura-
va que transformações desse tipo eram uma constante entre os brasileiros,
tendo a modernização se tornado algo absolutamente natural aos seus
olhos (Je Sais Tout, n. 1, fev. 1905, p. 105-110).

Como se vê, no Brasil, mas também na Europa, a virada do século
XIX para o XX pode ser caracterizada por uma sorte de fascínio pelas des-
cobertas científicas. A ciência era considerada, simplesmente, a mais ele-
vada manifestação da inteligência humana. Tinha a missão suprema de
informar a origem e o futuro dos homens e do universo, tendo ainda a
responsabilidade de ditar as regras de bom comportamento para toda a
sociedade (Paul, 1992). Nesse período, toda forma de conhecimento que
pretendesse estabelecer alguma verdade deveria apresentar-se como ‘cien-
tífica’ a fim de garantir a sua reputação. O termo ‘ciência’ constituía o
ponto de referência obrigatório que muitos empregavam para conferir va-
lidade objetiva e soberana ao seu discurso (Gillispie, 1960; Biard, Bourez
& Brian, 1997).

Ciência, Progresso e Modernização

A enorme legitimidade da ciência no Ocidente deve ser relacionada
ao acachapante triunfo da mecânica, da termodinâmica e da geometria,
ao êxito da análise do movimento dos corpos celestes, e, acima de tudo, ao
método experimental e indutivo das ciências naturais que impressiona-
ram o mundo oitocentista. E no que se refere a elas, seu progresso era
incensado naquela segunda metade do século XIX, particularmente nas
revistas grande público que se ocupavam em difundir a enormidade das
suas descobertas.

A ciência, ‘fonte única do progresso’, estava presente ainda nos tex-
tos e nas imagens dos livros, revistas e jornais do período. Suas crescentes
inovações técnicas, como as pontes suspensas, as máquinas a vapor e as
ferrovias, por exemplo, habilitavam-lhe a se apresentar como a própria
bandeira da civilização, tanto quanto ainda como o agente indispensável
para uma reorganização completa das sociedades (Panza & Pont, 1995).
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Nessa ocasião, a certeza científica se instalou na produção do conheci-
mento em todas as áreas. Nada mais coerente com esse espírito do que a
confortável declaração do cientista francês Marcellin Berthelot em fins do
século XIX: “Não há mais mistérios no mundo”.4 Sua síntese mais expres-
siva encontrava-se na fórmula ‘razão = ciência = tecnologia = progresso
= futuro’ (Boia, 1999).

Com o amplo desenvolvimento da técnica, a imagem forte da ciência
– de transformação e comando da natureza – impôs-se na indústria, na
literatura e nas mentalidades. O século XIX, em especial a sua segunda
metade, foi também a época de ouro da ‘vulgarização científica’; termo
que denotava, na ocasião, o que hoje conhecemos como divulgação públi-
ca dos conhecimentos científicos. A ampla proliferação do romance cientí-
fico, da ficção científica, de conferências, cursos, museus e exposições
sobre hipóteses então em voga configuraram uma abertura e uma afirma-
ção sem precedentes do seu imaginário triunfante (Boia, 1999). Para ilustrá-
lo, o dizer de um dos seus entusiastas, Ernest Renan: “o mundo que a
ciência nos revela é muito superior ao mundo fantástico criado pela ima-
ginação” (apud Béguet, 1990: 23).

Esses tempos foram marcados também pelo crescente descrédito da
filosofia.5 Alguns chegaram mesmo a preconizar o seu completo desapare-
cimento. Fazer ciência na Europa desse período significava renunciar a
todo pressuposto filosófico, ou metafísico, para então substituí-lo pelo
método das ciências naturais (Cresson, 1905; Papini, 1906; Freuler, 1995).

Afora isso, em 1859, publicou-se o revolucionário livro de Charles
Darwin, A Origem das Espécies. Darwin ressaltava a implacabilidade da
historicidade da natureza, até então pensada como imutável e harmonio-
sa (Mayer, 1987). Era o mundo em que reinava também o procedimento
crítico de Hippolyte Taine, convidando os intelectuais a estudarem o tem-
peramento e as modificações profundas dos organismos sob a pressão do
meio e das circunstâncias. Na França, o literato naturalista Zola agia como
um verdadeiro profeta de uma revolução copérnica: “o homem metafísico
está morto!” (Beaumarchais, Couty & Rey, 1994: 1726).

Isso tudo sem contar a fisiologia de laboratório desenvolvida por
Claude Bernard e a revolução perpetrada por Pasteur no âmbito da medici-
na. Com o advento da bacteriologia no final do século XIX, a medicina
pastoriana foi, crescentemente, tomando o centro do foco científico, im-
primindo e modificando conceitos nas ciências naturais, especificando a
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natureza microbiana das doenças e indicando terapêuticas baseadas nesse
novo princípio científico. A medicina preventiva, baseada na microbiologia,
era tida como a chave fundamental para a resolução de todas as questões
ligadas ao entendimento do universo vivo. Com a certeza nas possibilida-
des da experimentação aliada à profunda confiança na ‘vitória’ da ciência,
as doenças ganharam uma designação de caráter provisório. Caberia à
microbiologia fornecer os elementos da ‘cura infalível’ ou as soluções
profiláticas para o bom termo das entidades mórbidas, através de soros
curativos e vacinas imunizantes (Salomon-Bayet, 1986; Williams, 1992;
Löwy, 1994).

Nessa ocasião, a idéia de progresso em tudo se aproximava da ciên-
cia: ela remetia ao progresso da própria ciência (ou seja, ao conhecimento
puro); ao progresso graças à ciência (ao progresso técnico) e ao progresso
por intermédio da difusão da ciência, com todas as suas desejáveis impli-
cações sociais, morais, físicas e políticas. Por constituírem componentes
essenciais da cultura do período, as idéias surgidas no campo da física, da
matemática e da biologia, por exemplo, eram consideradas parte integran-
te da própria modernidade que então se consolidava, com seus saberes e
cidades em constante renovação. Nessa época, ‘ciência’, ‘modernidade’ e
‘progresso’ suscitavam representações e imagens que se revezavam no
imaginário europeu, e participavam, na verdade, de um mesmo campo
semântico (Béguet, 1990; Prochasson & Rasmussen, 1996; Marcellin
Berthelot. ‘Le rôle de la science dans le progrès des sociétés modernes’,
Revue Scientifique, n. 21, maio. 1897, p. 642).

No entanto, nem tão unânime, a suspeita de uma ‘bancarrota’ da
ciência começava a rivalizar com o otimismo técnico-científico.6 Na ver-
dade, uma certa lassidão nascia em reação a um cientificismo
exageradamente pretensioso e apressado em tudo resolver e explicar. A
sensação geral na Europa da época era a de que as certezas da ciência, ao
fim e ao cabo, não tinham em nada contribuído para melhorar os homens,
umas máquinas funcionando segundo as leis da mecânica, da biologia e
da geometria. Como nas palavras de Max Weber (2002: 38), “podemos
dominar tudo por meio da previsão. Isso é o mesmo que despojar de magia
o mundo.” A propósito, pode-se mencionar também o sucesso da persona-
gem de Mary Shelley, Frankenstein, suscitando desconfianças quanto às
ambições de totalidade do conhecimento científico (Ferrone & Rossi, 1994;
Panza & Pont, 1995; Hersant, 1995; Gemelli, 1997; Rossi, 1999).
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Na França, muitos defenderam uma reação a essas ameaças de
desmantelamento dos fundamentos da ciência. Um dos seus nomes prin-
cipais foi Henri Berr, com seu ideal de síntese do conhecimento e cuja
divisa principal era: ‘tudo compreender e tudo unir’. Importantes revistas
científicas francesas, como a Revue du Mois e Scientia, aderiram ao seu
projeto de unificação do saber. E se o relativo consenso em torno do ecletismo
de Berr era uma resposta a essa má-consciência científica fin-de-siècle pa-
recia constituir também uma atitude de resistência ao Affaire Dreyfus, tido,
na ocasião, como um elemento a mais de divisão no mundo intelectual
francês (Biard, Bourez & Brian, 1997; Prochasson & Rasmussen, 1996).

No entanto, ao lado desse projeto de Berr, novos espaços de sociabi-
lidade e de produção intelectual eram criados na França, e na reforma
universitária da Terceira República, de forte ascendência positivista, o pri-
vilégio na formação intelectual foi todo posto na laicização do ensino, na
especialização do saber e na profissionalização dos alunos. Esse quadro
era o triunfo tanto da reação ao ‘conservadorismo cultural’ das elites fran-
cesas mais tradicionais quanto do espírito positivo da Nouvelle Sorbonne,
na qual, segundo Charles Péguy, avultavam os estudantes de ciências e
seu desprezo pela cultura literária e humanista, tida como pedante, esno-
be, verborrágica, apolítica, elitista, clerical, sem generosidade social e sem
vida. A premissa maior dessa reforma era a de que não caberia à educação
superior ‘cultivar espíritos’, mas criar consciências livres (Sirinelli, 1994;
Cochart & Haroche, 1989).

A reação propulsionada por Berr, transfigurada com o passar dos
anos numa defesa da pluridisplinaridade, não conseguiu solucionar a crise
na convicção de uma unidade essencial da ciência. Na mesma época, no-
vas disciplinas nasciam procurando marcar suas fronteiras. Estavam, nesse
período, a substituir uma visão de mundo baseada na ordem da natureza
por outra fundada na ordem dos fenômenos naturais e sociais que exigi-
am, de sua parte, saberes com diferentes procedimentos e operações. Na
primeira, os eventos ocorridos só eram inteligíveis quando localizados num
esquema geral; na segunda, partia-se da premissa de que cada evento po-
deria, e deveria, ser compreendido em si mesmo (Biard, Bourez & Brian,
1997; Sennett, 1999).

Os diferentes territórios da ciência iam sendo demarcados por inter-
médio de associações profissionais, de revistas especializadas e de congressos
nacionais. Acrescente-se ainda a mais contundente marca do período: a
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convicção no crescimento ininterrupto dos saberes científicos, mas também
a consciência da sua rápida obsolescência (Dhombres & Dhombres, 1989).
Conhecimentos seguiam se acumulando e se modificando em função de
evolução e transitoriedade imanentes, percebia-se, à própria ciência
(Marcellin Berthelot. ‘Le rôle de la science dans les progrès des sociétés
modernes’, Revue Scientifique, n. 21, maio. 1897, p. 642). Todo esse debate
implicou, por sua vez, uma reavaliação dos seus problemas filosóficos,
precipitando o nascimento de uma nova epistemologia (Knight, 1986).
Assim, ao passo em que as suas ambições cognitivas, universalistas e
enciclopédicas se tornavam mais modestas, aumentavam as suspeitas de
que subsistiriam facetas naturais e sociais desconhecidas dos cientistas e
de que nem todo o mundo tinha-se tornado acessível ao seu olhar
perscrutador. Como dar conta do que ainda não conheciam se já estavam
convencidos de que não poderiam saber tudo?

Especialização Científica e Congressos Internacionais

Ocorre que essas dúvidas eram todas elas da ciência, não da técnica.
Era uma crise das suas pretensões absolutizantes, mas não da sua voca-
ção cognitiva e pedagógica.7 As concepções que relacionavam o conheci-
mento científico à esfera da utilidade, ou, em outros termos, à técnica,
continuavam vigorando com força. Mais do que a aplicação prática das
teorias científicas, a técnica era a própria ‘ciência’ congregando forças e
agindo sobre as matérias-primas da natureza de modo a contentar as ne-
cessidades e os desejos dos homens. O que se passava a discutir era a
importância da racionalização dos seus procedimentos. Abraçada à técni-
ca, a ciência poderia continuar a crescer se soubesse aproveitar o seu único
e mais confiável recurso de expansão: a inteligência dos homens. Para
isso, seria preciso ordená-la de modo que não se perdesse em elucubrações
variadas e inúteis. Tantas tinham sido as descobertas científicas e os co-
nhecimentos produzidos no correr do século XIX que se temia uma exaustão
do capital criativo dos indivíduos (Poincaré, 1904; Picon, 1994).

Mais moderados nas suas aspirações cognitivas, os cientistas passa-
vam a reconhecer que a especialização era o ‘preço’ a pagar para o
aprofundamento e progresso dos seus conhecimentos. Seria o meio mais
adequado para acompanhar o aumento incessante da quantidade de sabe-
res que redundavam em teorias e que, por sua vez, transformavam-se em
descobertas. A ciência seguia se dividindo, e cada nova divisão acabava, de
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sua parte, constituindo uma disciplina particular exigindo esforços inte-
lectuais inéditos.

Em 1895, no interior da Sociedade Britânica para o Progresso da
Ciência, por exemplo, a fisiologia, a antropologia e a botânica já tinham-
se despreendido por completo da rubrica abrangente ‘biologia’. E essa frag-
mentação está longe de se reduzir a uma mera questão de nomenclatura,
envolvendo preceitos de formação intelectual e atuação profissional. Des-
se modo, a especialização funcionava como um modo de ‘economizar’ e
direcionar o trabalho científico, que não podia mais ser desperdiçado em
estudos de teorias, questões e idéias de toda e qualquer sorte. Ao trabalho
do pensamento deveria corresponder a eficácia da ação. Com isso, aumen-
tava o estigma dos amadores e curiosos, que supostamente desperdiçavam
suas energias intelectuais na dedicação a uma multiplicidade de saberes e
longas diligências em descobertas e invenções, e das quais, inclusive, não
comprovavam eficiência ou utilidade (Matagne, 1992).

Nesse caso, a profissionalização das pesquisas era condição funda-
mental para o reaparelhamento das aspirações intelectuais dos cientistas.
Definitivamente, não havia mais lugar na comunidade letrada para os
amadores das ciências, aqueles de quem se contava a piada de que “conhe-
ciam nada sobre tudo”.8 Não se concebia mais uma atividade intelectual
verdadeiramente produtiva fora das instituições científicas renomadas. E
quem quisesse se dedicar e se deliciar com o perfil espetacular das desco-
bertas científicas, que se satisfizessem como consumidores e espectadores
ocasionais dos museus científicos e das revistas de vulgarização científi-
ca, cuja aparição só fazia aumentar naquelas paragens. Esse era o grande
ideal da profissionalização científica que emergia naquela ocasião – nada
mais de espontaneidade e gosto pessoal, ou desprendimento e isolamento
intelectual (Cohen & Drouin, 1989).

E a essas novas demandas, o ideal da especialização intelectual pa-
receu, portanto, servir a contento. Bastava que as explorações no domínio
científico, levadas a cabo mundo afora por esses especialistas, reverberas-
sem internacionalmente. Esses dois elementos da ciência do período – es-
pecialização e internacionalização – são inseparáveis. Não à toa, o fascí-
nio pelas realizações e descobertas científicas ganhava ares de ‘fenômeno
mundial’ (Roger, 1995). Não é preciso, quanto a isso, lembrar o enorme
sucesso das célebres exposições universais que varriam a Europa nessa
época, com destaque para a exposição universal de 1900, ocorrida em Pa-
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ris – nada menos que o centro irradiador dos valores da civilização.9 E essa
exposição parecia valer especialmente por ter sido a mais bem-sucedida no
esforço de reunir “as maravilhas, tesouros e as descobertas desconheci-
das” de todos os povos da terra!10

Dada essa importância crescente do intercâmbio científico interna-
cional, na mesma época, foi promovida, também em Paris, uma verdadei-
ra maratona de congressos científicos internacionais. Durante cinco me-
ses foram realizados no Palais des Congrès, no coração da exposição univer-
sal, reuniões e encontros de médicos, higienistas, sanitaristas, geógrafos,
físicos, químicos, fotógrafos, zoólogos, astrônomos, aviadores,
meteorologistas, educadores e inventores, que teriam trazido, de “todos os
cantos do mundo”, os novos frutos do seu trabalho (Pesce. ‘De l’exploitation
intensive de créations intellectuelles’, Revue Scientifique, n. 17, out. 1900,
p. 524; Revue Scientifique, n. 5, out. 1900, p. 129).

Charles Richet, célebre fisiologista francês, ganhador do prêmio Nobel
de fisiologia em 1913 e editor da Revue Scientifique, escreveu na sua revista
longo artigo em que relatava e defendia a importância desses congressos.
Reconhecia que as idéias e as descobertas científicas brotavam antes no
silêncio dos laboratórios que no meio de grandes assembléias. Mas insis-
tia, só se refinariam por intermédio da troca de conhecimentos. E o inte-
resse dos congressos internacionais era, exatamente, a aproximação dos
cientistas de cada país, pois, do seu ponto de vista, poucos minutos de
conversa com um experimentado sábio ensinavam muito mais do que horas
e horas de leituras na solidão de uma biblioteca (Charles Richet. ‘Les Congrès
Internationaux de 1900’, Revue Scientifique, n. 24, jun. 1900, p. 737).11

Para Richet, se alguma característica especial pudesse ser conferida à
pesquisa científica daquele período, ninguém poderia duvidar de que era
internacional, e não só isto, de que era, sobretudo, impessoal. O trabalho
coletivo era o principal valor a nortear a organização daqueles congressos.
O fisiologista advertia ainda que cientistas, estudiosos e diligentes, existi-
riam em todos os laboratórios, universidades e centros de pesquisa do
mundo. E mais, com o tão alto e acelerado desenvolvimento dos conheci-
mentos, os cientistas não teriam mais a possibilidade de se dedicar a todas
as disciplinas, abrangendo os resultados de todas as pesquisas feitas. A
ciência tinha-se tornado profundamente especializada, e isso era para ele
um dado irreversível. De que outro modo acompanhar o trabalho e as
descobertas dos colegas, usando-as em proveito das próprias reflexões e
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incremento do saber científico, senão por intermédio da internacionalização
das informações?

Assim, a esse sistema da assimetria e autonomia das disciplinas
correspondeu, no mesmo passo, o ideal das redes internacionais. No mais,
serviam também para os cientistas se autocelebrarem – certificavam que
só teriam podido realizar encontros internacionais depois de terem inventa-
do, eles próprios, as locomotivas, o telégrafo e os navios a vapor, permitin-
do-lhes rápida circulação e intenso intercâmbio (Charles Richet. ‘Les Congrès
Internationaux de 1900’, Revue Scientifique, n. 24, jun. 1900, p. 738).

A rigor, os congressos científicos europeus começaram a se agigantar
em 1822. Nessa época, encontros de sábios ganharam dimensões nacio-
nais. E o primeiro deles deu-se naquele mesmo ano em Leipzig, reunindo
uma série de naturalistas e físicos alemães. Mas, já na década de 1860, os
congressos nacionais em toda a Europa passaram a contar sistematica-
mente com a presença de convidados estrangeiros, o que possibilitou a sua
crescente nomeação como ‘assembléias internacionais’. A cada encontro,
o país organizador promovia o congresso e convidava os participantes es-
trangeiros de maior renome. E assim, nessas últimas décadas do século
XIX, seguiam-se revezando pelas grandes capitais européias congressos de
astronomia, medicina, história, antropologia, arqueologia, geografia e es-
tatística. Em poucos anos, passaram a ser promovidos por coordenações
que reuniam, concomitantemente, cientistas de vários países (Prochasson,
1989; Rasmussen, 1990).

Os congressos e, no limite, a própria especialização intelectual con-
formavam-se ao modelo naturalista então hegemônico. Segundo esse re-
gistro biologista, a humanidade era compreendida pela imagem ou metá-
fora do ‘organismo’, segundo a qual cada uma de suas frações tinha uma
função a exercer. Defendendo uma ação recíproca de cada parte, ou de cada
cientista em cada país, os defensores da internacionalização acreditavam,
acima de tudo, na federação humana como um dos maiores resultados da
ação e da evolução dos homens, e cuja marcha, é claro, já tinha sido inici-
ada. Confiavam caminhar para o aperfeiçoamento da humanidade. A re-
presentação modelar para a ciência da época era a de um empreendimento
coletivo internacional envolvendo séries de pessoas e de variadas especia-
lidades (Schlanger, 1971; Novicow. ‘Les facteurs de la fédération humaine’,
Revue Scientifique, n. 7, ago. 1900, p. 304).
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E esse desfecho para o conhecimento científico era mesmo muito
engenhoso, pois, até um século antes, ao menos aos espíritos enciclopédi-
cos de Laplace, Lagrange ou Monge, era impossível conceber a dedicação a
domínios exclusivos do saber. Mas, em fins do século XIX, a necessidade
da especialização intelectual se tinha definitivamente imposto a muitos.
Já certificavam a impossibilidade de um saber completo do globo.

Os jovens Marx e Engels, no seu famoso Manifesto Comunista, culpa-
vam a divisão do trabalho ‘imposta’ pelo triunfo do capitalismo como a
responsável pela mecanização e monotonia dos tempos modernos. Jacob
Burckardt, no seu Civilization of the Renaissance in Italy, lançado em 1860,
lamentava, em dolorida nostalgia, o fim do ideal do l’uomo universale, cujo
extraordinário saber, dali em diante, só se poderia imaginar. E mesmo Goethe,
em romance escrito na velhice, Die Entsagenden ou Os Renunciadores, ensina-
va, sem sombra de melancolia, que os homens do século XIX estavam a
desistir das pretensões à universalidade do conhecimento, concluindo por
fim que “limitar-se a um ofício é o melhor” (apud Gay, 1995: 475).

De Adam Smith, com o seu clássico setecentista Wealth of Nations a
Émile Durkheim e De la Division du Travail Social no século XIX, o princípio
da especialização rompeu as fronteiras das máquinas, manufaturas, in-
dústrias, mercados e economia, passando a ser discutido, adotado e valo-
rizado na formação educacional dos homens. Daí o crescente recuo do
padrão aristocrático da educação clássica. Os novos tempos pareciam exi-
gir administradores, engenheiros, cientistas, em suma, técnicos e especia-
listas, e não mais o cultivo harmonioso de todas as capacidades humanas,
como da paidéia grega à bildung neo-humanista.

Some-se a esse incremento da divisão do trabalho intelectual, a mul-
tiplicação dos intermediários entre os intelectuais e suas obras, assim como
as mudanças nos seus próprios métodos de trabalho graças a uma cada vez
maior institucionalização das suas atividades. O efeito de ‘vitrine’ ganho
pelo conhecimento científico naquelas décadas parece especialmente
ilustrativo da sua nova imagem pública: saber tanto mágico quanto hiper-
racional, totalmente inacessível aos homens comuns (Béguet, 1990). De
fato, um cenário assim traçado apresentava muitas novidades.

O imperativo da troca de informações entroncou-se a outro tema
então debatido com a máxima urgência e importância nos congressos in-
ternacionais: a obrigatoriedade da padronização internacional da nomen-
clatura científica. Crescia a convicção de que as generalizações, símbolos,
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conceitos, em suma, de que o ajustamento da linguagem científica seria
um modo de economizar as energias mentais dos cientistas, simplifican-
do-lhes o exercício de criar novas idéias (Rasmussen, 1995).

Nessas reformulações epistemológicas, nota-se a proeminência de
Henri Poincaré, um dos primeiros a salientar o papel ativo dos cientistas
na formulação das hipóteses como antecedentes da pesquisa empírica. E
ao defender a elaboração de hipóteses como pré-condições indispensáveis
sem as quais nenhuma experiência poderia ser executada, o autor, dentre
outros, redefiniu as próprias relações entre o objeto e o sujeito do conheci-
mento (Poincaré, 1904, 1968). Em outras palavras, ele questionava o pro-
cedimento científico calcado exclusivamente na observação para sinalizar
a importância do experimento e, sobretudo, do experimentador como con-
dições fundamentais para a produção de verdades. Até o século XIX, a
objetividade consistia na pressuposição de que havia respostas sem per-
guntas e resultados independentes de um ser formulador de questões (Arendt,
1992; Pomian, 1999). No novo cenário da virada do século XX, impunha-
se o exame dos procedimentos e das condições de elaboração das pesquisas
científicas (Panza & Pont, 1995; Gattinara, 1998a, 1998b).

No entanto, receoso dos ‘excessos subjetivistas’ que, no seu enten-
der, poderiam acometer o conhecimento, Poincaré (1904) insistia que um
fato científico não deveria ser entendido como de autoria individual do
pesquisador. Contra esse risco, ofereceu uma visão bastante particular da
objetividade científica. Na sua proposta, os conceitos deveriam ser a prin-
cipal medida de generalização da ciência.12 Dito de outro modo, ciência e
‘fixidez discursiva’ seriam sinônimos, e a padronização conceitual passa-
ria a constituir a sua mais importante operação objetivante. De acordo
com Poincaré, as generalizações e as classificações só poderiam ser leva-
das a bom termo se estabelecida uma linguagem convencional, comum
aos cientistas de todo o mundo. Ademais, ao obedecer a regras fixas, a
escrita científica maximizava as possibilidades de transmissão das infor-
mações, minimizando, no mesmo sentido, os erros.

Na conjunção de todos esses fatores, consolida-se a idéia da ciência
como uma rede de disciplinas especializadas. Ou melhor ainda, como um
sistema de relações entre fenômenos independentes, cabendo aos cientis-
tas, especializados em cada ordem desses fenômenos, estabelecer as suas
inter-relações. E como firmar ligações entre resultados de pesquisas e, so-
bretudo, difundir a padronização dos conceitos e nomenclaturas entre ci-
entistas isolados uns dos outros por idiomas e países?
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Os congressos, associações e encontros científicos internacionais não
se fariam, por muitos anos, sem contemplar as ‘idiossincrasias’ da lingua-
gem empregada pelos cientistas. Segundo o conceito do período, habilitar-se
em ciência significava ‘aprender uma linguagem técnica específica’. Com a
proliferação dos cursos universitários na Europa, notadamente na França e na
Inglaterra, esse aspecto da especialização tornou-se ainda mais proeminente,
uma vez que, aprendendo uma dada teoria específica, seus praticantes aper-
feiçoavam-se no emprego do seu jargão disciplinar, contribuindo ainda mais
para distanciar físicos de químicos, e de biólogos, e de geólogos, e assim por
diante (Knight, 1986).

Se disciplinas especializadas em objetos específicos exigiam expressões
particulares, a linguagem padronizada, por sua vez, dava aos cientistas as
chances de retomarem os trabalhos dos colegas, fiando os resultados das
suas pesquisas e experiências. Regras discursivas e conceitos fixos funcio-
navam, assim, como um modo de fazer circular teorias em espaços onde
eram igualmente conhecidas e aplicadas, ajudando a constituir e a fortale-
cer comunidades de especialistas (Wallenborn, 1990). Novos fenômenos e
novas descobertas exigiam novos nomes e novas terminologias que só
poderiam ser comunicadas a outros cientistas num sistema de códigos
partilhado por uma comunidade de profissionais. Assim definida, a espe-
cialização científica tornou-se indissociável de cânones discursivos e
conceituais.

Ciência e Literatura

O esoterismo da atividade científica correspondeu em igual intensi-
dade à sua cada vez maior profissionalização. Era próprio da ciência do
período constituir meios especializados, fabricar diferenças, estabelecer
hierarquias, impor distinções. E tamanhas delimitações tornavam-se cada
vez mais finas. Daí chegarmos, no mesmo passo, às discussões sobre as
possíveis diferenças entre dois pontos de vista no domínio das atividades
intelectuais – o sentimental e o utilitário (Saussure. ‘Le point de vue
scientifique’, Revue Scientifique, n. 2, jan. 1901). Divisões que se desdobra-
ram, por sua vez, em rígidas separações: de um lado, entre as práticas
científicas e os estudos pretensamente animados pela mera intenção de
conhecer; de outro, entre a ciência e as atividades artísticas e literárias.

Vale assinalar que todos esses questionamentos, por vezes díspares
entre si, deram-se em conjunto, sem grandes desavenças temporais e no
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mesmo movimento de renovação epistemológica da ciência, discutido nas
páginas anteriores. Não há também como deixar de reconhecer que, com o
incremento dos estudos em fisiologia e, sobretudo, com a adoção do método
antiapriorístico de Taine, as diferenças entre as ‘sensações’ e as ‘idéias’ co-
meçaram a funcionar também como fortes recursos de argumentação quando
o objetivo era o de garantir as ‘especiais’ competências das reflexões levadas
a cabo pelos cientistas (Revue Scientifique, n. 2, jan. 1900, p. 34-44; Rolland
‘La critique scientifique’, Revue Scientifique, n. 3, jan. 1901, p. 69-78).

Estudos médicos em fisiologia nervosa e cerebral vinham sendo rea-
lizados sistematicamente na Europa desde o século XVIII, num grande
esforço em secularizar a cognição humana, entendida, desde muito, como
a mais notável expressão da inclusão dos homens nos desígnios de Deus.
Alimentados pelo enigma do dualismo mente-corpo, esses estudos foram
classificando e patologizando as fragilidades nervosas, cujas suscetibilidades
pareciam atingir preferencialmente as mulheres e os espíritos artísticos
sensíveis. “Moradas do prazer e da dor”, os nervos foram, em todo esse
período, associados à imaginação, à insanidade, à histeria, ao erotismo e
ao amor (Rousseau, 1993). E essas mesmas teorias médicas extrapolaram
os tratados psicológicos da época, invadindo a literatura e mesmo toda a
cultura européia do período. Estudos sobre os nervos passaram a fornecer
modelos e normas para o comportamento humano. A partir deles, recru-
desceu-se, no século XIX, o senso do controle do ‘eu’. Em outras palavras,
desenvolveu-se a crença de que o perfil psicológico de uma pessoa poderia
transparecer não só na sua personalidade, mas na sua aparência física e
na sua postura social, e tudo isso involuntariamente. De onde, o impera-
tivo do autocontrole ou do retraimento, já que pessoas muito impulsivas e
expressivas eram consideradas potencialmente insanas. Essas pesquisas
médicas, preocupadas com as origens das emoções humanas, levaram tam-
bém à conclusão de que sentimentos seriam reações físicas inatas e não
afetos a desenvolver a partir do cultivo do espírito, de leituras, viagens,
pensamentos elevados ou arte refinada. Os sentimentos humanos, por-
tanto, se explicariam e se expressariam, fundamentalmente, por intermé-
dio de fenômenos físicos (Sennett, 1999).

Nesse sentido, as manifestações artísticas, a imaginação, a memó-
ria, a curiosidade, o gênio, a paixão e a criatividade, do ponto de vista
dessa fisiologia, passaram a ser interpretadas como expressões
involuntárias e descontroladas de sentimentos, e que, uma vez não cana-
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lizadas, poderiam levar tanto à loucura quanto ao crime. No mesmo pas-
so, o apaziguamento, o refinamento e a cortesia eram signos de força
psicológica, constituindo comportamentos e posturas sumamente valori-
zadas. Eram apanágio do gênero masculino, duro, forte, agressivo, cere-
bral e conciso, em oposição à feminilidade, suave, imaginosa, indefinida,
vasta e fraca. Corpo e destino social interligavam-se nessas décadas
(Williams, 1976; Trautmann, 1981; Barker, 1984; Morton, 1984; Clarke
& Jacyna, 1987; Rousseau, 1993).

A imaginação e a sensibilidade foram imediatamente associadas ao
gênio e à paixão, prestando-se assim às atividades de cunho estético. Ser
nervoso, delicado, melancólico, disperso, carente, sensível, angustiado e de-
primido era, literariamente, muito romântico (Rousseau, 1993). No que se
refere à fisiologia cerebral, os estudos médicos sustentavam que a ‘imagi-
nação’ seria um fenômeno mental menos elaborado que o raciocínio, o que
imediatamente já determinaria a maior ‘complexidade física’ de um homem
de ciências em comparação aos demais colegas dos ofícios literários e artís-
ticos. A ele seriam especialmente requisitados, por exemplo, grande capaci-
dade de observação, fleuma e desprendimento para abandonar preconceitos
e superstições no encontro com os resultados das suas pesquisas. Isto sem
contar que, como de certa forma alheados do domínio dos sentimentos, aos
cientistas caberia a responsabilidade pelo lado utilitário da vida, comandan-
do com seu método e instrução a organização social (Rolland. ‘La critique
scientifique’, Revue Scientifique, n. 3, jan. 1901, p. 78).

No limite, ao conhecimento científico correspondiam a aridez e a
sisudez na apresentação das idéias, e isto, contra o fardo da erudição inú-
til que só mesmo os ‘medíocres’ carregariam com prazer (Lepenies, 1996).
Além do mais, polir frases refinadamente seria uma perda de tempo para
um autêntico cientista – bastava-lhe o domínio de uma terminologia es-
pecífica. Enquanto isso, do ponto de vista da própria literatura, tornava-se
clara a missão do literato como a de encantar e embelezar a realidade com
sentimentos. Mesmo a sua imagem fazia referência ao homem culto e
diletante de amável trato. No que se refere aos encargos científicos, não
mais escrever bem era, tão simplesmente, o preço pago pelo progresso de
toda a humanidade (Charle, 1979; Goulemot, 1992).

Nesse desdobramento, também na Europa, a escrita literária foi sen-
do definida por suas pretensas palavras sonoras e cansativas dissertações;
o contrário, por sua vez, da escrita científica, caracterizada por uma prosa
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dura porque oriunda do chamado ‘espírito da certeza’. Em suma, textos
científicos deveriam ser escritos de modo a eliminar os elementos de ‘retó-
rica’, tidos como inapropriados a convicções baseadas em resultados de
pesquisas exteriores ao discurso.13 No mais, era considerada totalmente
‘ilusória’ porque contrária aos fatos, anacrônica e incompatível com o
movimento do mundo – qual poderia ser o valor de estudar grego ou latim,
‘línguas mortas’, em lugar da dedicação às ciências, que, ao fim, fariam
mesmo o mundo funcionar ?14

E esse quadro era uma convulsão na história das idéias européias,
marcada, ainda no período, pelos embates entre a ‘fria razão’, de um lado,
e a ‘cultura dos sentimentos’, de outro, entre o Ancien Régime e a modernidade
(ou entre les classiques e les modernes), entre a restauração e a revolução,
entre a Ilustração e a Contra-Ilustração, entre a formação humanista versus
a especialização, entre o liberalismo aristocrático e o pedagogismo radical
dos positivistas (Mayer, 1987; Lepenies, 1996; Pomian, 1999).

Como já se discutiu, até o século XVIII reinava o ideal enciclopédico,
não sendo sequer concebida uma separação nítida entre literatura e ciên-
cia.15 Para o homem letrado o importante era, basicamente, saber escrever
bem, ter estilo distinguível formalmente. Buffon é o caso paradigmático do
homem de ciência cujo valor como escritor impressionava até mesmo
Baudelaire! Aliás, exemplo que demonstra, de forma contundente, esse pro-
cesso de separação entre a ciência e a literatura, levado a termo definitiva-
mente no século XIX – Buffon foi o último letrado a basear sua reputação
científica no talento literário, e o primeiro a perder prestígio como cientista
por ser demasiadamente literato e pouco pesquisador (Lepenies, 1996).

Na Europa, os valores então definidos como ‘literários’ já estavam
totalmente discriminados dos procedimentos entendidos como próprios ao
domínio científico, como pesquisar, explicar, descrever, testemunhar, pro-
var, indiciar, registrar, avaliar, estimar e conferir observações.16

Com efeito, mais do que uma profissão, a ciência representava uma
‘visão de mundo’, um ‘paradigma’ para todas as outras formas de mani-
festação intelectual. E sem demora, essa reputação se ancorou entre as
elites letradas do Brasil, assim como reverberaram entre elas as repercus-
sões sobre a internacionalização dos cânones científicos. Tal como anteci-
pou Santos Dumont em Paris, os cientistas brasileiros passearam muito à
vontade nesse debate.
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Notas

1 “A época atual constitui um desses momentos críticos em que o pensamento humano
sofre transformações. Dois fatores fundamentais acarretaram essas mudanças. O
primeiro deles, a destruição das crenças religiosas, políticas e sociais de onde nasce-
ram todos os elementos da nossa civilização. O segundo, a criação de inéditas condi-
ções de existência e de pensamento, estimuladas pelas modernas descobertas das
ciências e da indústria. E como as idéias do passado, mesmo comprometidas, ainda
são muito fortes, e as que deveriam lhes substituir estão ainda em formação, a época
moderna não passa de um período de transição e de anarquia” (Tradução livre).

2 A relação entre o aviador e a cidade de Paris era de mútuo encantamento. Nela,
estudou química, física, mecânica e eletricidade, sempre mostrando-se reconhecido
ao postular que naquela capital ‘repousaria o futuro do mundo’. Paris, de sua parte,
curvava-se às suas crescentes descobertas. Até àquela data, Santos Dumont já tinha
realizado breve vôo, em 1897, num balão. Em julho de 1898, empreendeu um vôo
mais demorado em outro balão feito de seda japonesa. Em setembro do mesmo ano,
realizou um vôo num dirigível com um motor movido à gasolina. Em 1899, cons-
truiu um hangar, o primeiro de que se teve notícia no mundo, para voar num balão
em que se sentava na sela de uma bicicleta. E esse vôo acabou sendo realizado, com
enorme sucesso, em agosto de 1900 durante a realização da Exposição Universal,
então sediada na cidade, juntamente com o Congresso Internacional de Aeronáutica.

3 Sabemos que Dumont não chegou a tanto, mas, ainda sim, em 23 de outubro de 1906,
voou pelos céus de Paris com o 14-Bis, no primeiro vôo realmente mecânico da
história.

4 O próprio Berthelot assegurava que estavam aptos a criações muito melhores que as
da natureza (apud Gusdorf, 1974).

5 Para Gusdorf (1974), essa redução do campo mental foi o fator decisivo da inflexão
epistemológica ocorrida no século XIX: a associação (pejorativa) da filosofia à metafísica
e a total independência da ciência frente à filosofia.

6 A imagem é de Célestin Bouglé (‘La banqueroute de la science et la morale solidariste’,
Revue du Mois, n. 1,     1906, p. 441).

7 Tanto é verdade que o século XIX destituiu de loas todos aqueles pensadores que
viram com reservas a ciência e a técnica. Dentre estes, podemos citar Nietzsche,
Kierkegaard e Burckhardt, por exemplo. Sobre esses intelectuais, ver Lepenies (1992).

8 Na verdade, naqueles tempos de transição, a piada se completava fazendo menção
também ao especialista, que, de sua parte, conheceria “tudo sobre nada” (Béguet,
1990: 20).

9 A cidade de Paris gozou de notabilidade como centro científico internacional em toda
a segunda metade do século XIX. Quanto a isso, basta lembrar que foi sede hors-
concours das exposições universais de 1855, 1867, 1889 e 1900.

10 Paris Exposition (1900, p. 171). A propósito, consultar também Exposition Universelle de
1900: séjours à Paris pendant l’exposition de 1900 (1900).

11 Pode-se também assinalar que uma das grandes mudanças ocorridas no período,
auge da crise da cultura humanista e, logo, da emergência da especialização científica,
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foi também a perda de legitimidade que o ‘ensinar’ sofreu frente ao ‘aprender’.
Nesses agrupamentos científicos especializados, o foco era todo ele direcionado para
a formação de profissionais capacitados a serem, antes de mais nada, pesquisadores
(Knight, 1986; Prochasson, 1989).

12 Gattinara (1998a) chega mesmo a sugerir a importância dos textos de Poincaré para
a consolidação da revolução einsteiniana que se seguiria na física, posto que suas
teorias sobre a importância das hipóteses no conhecimento científico problematizaram
igualmente as relações tempo/espaço e teoria/experiência.

13 Essa compatibilidade ‘intrínseca’ entre linguagem, realidade e verdade era tão
indissociável da ciência do período que toda a crítica de Nietzsche à arrogância
cognitiva dos homens concentrava-se nesse postulado. No seu dizer, se linguagem e
coisas fossem mesmo tão essencialmente conciliáveis não existiriam tantos idiomas
diferentes no mundo. Essa discussão na obra do filósofo alemão, sobretudo no seu
texto ‘Sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral’, foi especialmente ressal-
tada por Ginzburg (2002).

14 Quanto ao tema, podem-se consultar, por exemplo, os seguintes artigos das revistas
científicas do período: De Monzie (‘Pédagogie’. La Science au XXe Siècle, n. 51, mar. 1907,
p. 86), Goubin (‘Vieilles choses’, La Revue du XXe Siècle, n. 7, jul. 1903, p. 249) e Félix Le
Dantec (‘Les caractères dans l’hérédité’, Revue Scientifique, n. 2, jan. 1900, p. 33).

15 Vincenzo Ferrone (1997) destaca que na Itália setecentista o homem de ciência já era
reconhecido como um tipo social totalmente diferente do letrado. Era o investigador
dos fenômenos naturais com seus métodos empíricos, medições e verificações expe-
rimentais.

16 Essa distinção ficou conhecida nas ciências sociais das últimas décadas como a da
separação entre ‘duas culturas’. Debate em que a noção de ‘cultura’ foi utilizada no
seu sentido antropológico. Desse ponto de vista, cada métier possuiria o seu respectivo
quadro de referências a informar atitudes, modos de comportamento e de compreen-
são totalmente inconciliáveis (Snow, 1968). As propostas apresentadas por Grenier,
Grignon e Menger (2001) são mais matizadas por não ‘encarcerarem’ os literatos e
cientistas em pólos tão antagônicos. Ver também Cochart e Haroche (1989).




