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A Crítica da Razão Pomposa

Como afirmou João Cruz Costa em estudo anterior sobre a inteligên-
cia brasileira da virada do século XX, “o que é de admirar é a rapidez com
que estava informada do que se passava na Europa” (1967: 280). Essa
intelectualidade foi contemporânea e integrou as repercussões do
darwinismo, da microbiologia e da revolução tecnológica, e adotou as idéias
de ‘ciência’, ‘progresso’ e ‘civilização’ por considerá-las marcas nítidas e
confiáveis de conformidade profunda com o Velho Continente.

Esse alinhamento com o imaginário ocidental era totalmente coe-
rente com a própria conjuntura intelectual da ocasião, que, como vimos,
começava a estimular e a exigir as trocas internacionais. Não surpreende,
portanto, que participassem com avidez desse debate, incorporando-lhe as
diretrizes básicas.1

Sucede que esse ideário científico, ou, nas palavras do próprio Costa,
essa ‘idolatria pela ciência’, somado ao positivismo e à defesa da formação
especializante da Terceira República Francesa, chegou ao Brasil já nas últi-
mas décadas do século XIX. A original combinação dessas idéias e escolas
científicas, nas suas novas filiações, justaposições e interferências teóricas,
aumentava, nos     intelectuais, as expectativas de ação social e política, pela
aplicação da ciência na agricultura, na indústria, enfim, na modernização
do país. Tudo isso os levava     tanto a criticar o nacionalismo romântico, as

6

o homem de ciência não é aquele que sabe, mas o que a todo
momento é capaz de saber. Essa capacidade só se adquire por um exercício

muito prolongado, feito especialmente nas faculdades de ciências, nos
laboratórios ou nos institutos onde se fazem as pesquisas.

Miguel Ozório de Almeida (1931)
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instituições monárquicas e a escravidão –  do seu ponto de vista, sintomas
do atraso – quanto também a crer e a defender uma reforma radical do
ensino oficial no Brasil segundo as pautas da ‘lei da diferenciação’ formu-
lada por Herbert Spencer. Essa lei não era nada mais do que a própria
representação rebarbativa da idéia de progresso, segundo a qual o tema da
função de um indivíduo casava-se com o imperativo do seu aperfeiçoa-
mento num campo específico de atuação (Costa, 1967; Barros, 1986;
Carvalho, 1990).

Nesse desdobramento, essa formação imprimia nos intelectuais uma
forte confiança nas soluções apresentadas pela ciência, assim como os
nutria de aversão à ostentação de títulos e privilégios individuais que ul-
trapassassem a precedência do ‘bem coletivo’ na vida pública. O positivismo,
especialmente e pela sua associação entre ciências naturais e teorias de
mudança social com ordem política, operava como uma aura de cientificidade
para a atividade que exerciam (Dantes, 1996; Ferreira, 1989). Funcional e
ordeiro, nada poderia ser pior nesse esquema que a ‘divagação das inteligên-
cias’ ou a ‘anarquia intelectual’. O bom direcionamento da educação era a
própria base da ordem social (Heilbron, 1991; Petit, 1994).

Além de Comte e Spencer, Taine, Haeckel e Renan faziam também
muito boa figura no debate de idéias que tomou a intelectualidade da épo-
ca. A orientação intelectual proposta por esses autores resumia-se à pre-
dominância da razão sobre os sentimentos e a uma defesa apaixonada da
adoção do método científico de estudos em toda e qualquer atividade inte-
lectual (Costa, 1989). E é o que se dá: o recrudescimento da confiança na
ciência para instaurar o progresso no Brasil. Expande-se com isso a idéia
de que o saber precisaria ser útil, do ponto de vista do progresso material
do país, e nunca deleitável. E nos primórdios do processo de modernização
e urbanização que tomou a Capital Federal nos primeiros anos do século
XX, a ciência foi considerada a principal fiadora dessa renovação da paisa-
gem, graças à atuação dos seus maiores representantes, os engenheiros e
os médicos.

Idéias Desconhecem Fronteiras2

Ocorre que todo esse ideário, em conjunto e nos seus diferentes ar-
ranjos, estimulou a diversificação das atividades nos espaços de exercício
científico já existentes. Em fins do século XIX, nas escolas de medicina e
de engenharia, mais particularmente, começaram a brotar críticas à ‘cul-
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tura livresca’, que, pretensamente, sacrificava o ensino prático. A Escola
Politécnica, por exemplo, sofreu uma reforma em 1890: aboliu os cursos de
ciências físicas, matemáticas e naturais, e passou a formar, exclusivamen-
te, engenheiros (Coelho, 1999; Ferreira, 1989). O Museu Nacional (MN), de
sua parte, era um estabelecimento dedicado à coleção, preservação e exibi-
ção de objetos, mas onde começavam a se desenvolver estudos experimen-
tais em ciências naturais, incluídas a zoologia, a botânica e a antropologia
física. Um laboratório de fisiologia foi criado na casa em 1880. Aliás, o
Museu era a instituição que mais se transformava sob a direção de Ladislau
Neto (1876-1893), abandonando o seu perfil de cabinet de merveilles ou de
mera exposição de ‘coisas’ ao deleite público (Schwarcz, 1993; Lopes, 1997).

No mais, desde a década de 1880, nas faculdades de medicina do Rio
e da Bahia, os médicos, tais como os seus congêneres europeus, começa-
vam a aderir à microbiologia preconizada por Pasteur. Segundo a concep-
ção médica do período, a emergência das pesquisas bacteriológicas levaria
ao progressivo abandono do paradigma climático-telúrico. Seguindo essa
climatologia médica, o diagnóstico e a terapêutica exigiam a identificação
tanto de agentes ambientais – climáticos e geográficos (miasmas, pressão
atmosférica, calor, umidade, parasitas, gases químicos e temperatura) –
quanto de hábitos sociais ‘anti-higiênicos’ (desde banhos frios a bebidas
alcóolicas, por exemplo). Para tanto, seriam necessários longos estudos
em higiene, profilaxia, química, física, fisiologia, anatomoclínica,
meteorologia, botânica, climatologia, topografia e geologia (Edler, 1999).

Tamanhas leituras na medicina passaram, gradativamente, a ser
identificadas como um saber exageradamente abstrato pelas novas gera-
ções que iam sendo entronizadas sob as idéias de Pasteur.3 A dependência
estrita que estabelecia, para a definição das relações entre sintomas e
moléstias, entre indução lógica, conhecimento médico e observação das
condições ambientais e dos costumes tornava essa medicina excessiva-
mente contigente e opinativa do ponto de vista dos novos grupos. Contra
uma terapêutica que se reduziria a meios sociais e a climas específicos, os
pastorianos apresentavam uma etiologia única, os micróbios; marca de
uma teoria que foi, crescentemente, sendo considerada mais ‘verdadeira’ e
mais ‘científica’ (Léonard, 1983; Edler, 2001).

Com a introdução da medicina pastoriana, parte dos médicos dedi-
cou-se ao estudo dos microorganismos causadores das doenças infeccio-
sas, animais e humanas. Houve, assim, certo incremento na construção
de laboratórios nas faculdades, seguida de perto da obrigatoriedade das
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provas práticas, da extinção das sabatinas, dos pontos e dos compêndios
de literatura estrangeira. O currículo foi diversificado e novas cadeiras
foram criadas pelo decreto n. 7.247 na Reforma Leôncio de Carvalho de
1879. Novas especialidades clínicas limitadas a patologias e a áreas do
organismo surgiram, deslocando, lentamente, a prática médica do leito do
doente para o laboratório (Edler, 2001). Tudo isso passava a redefinir o
estoque de conhecimentos exigido: os profissionais deveriam se dedicar a
um número específico de fenômenos, utilizando-se de novas aparelhagens
como os microscópios, estufas, termômetros, reativos químicos, instru-
mentos de vidro como empolas e pipetas; o que, de sua parte, exigia trei-
namento especial. Esses médicos, que se esforçavam em dedicar-se aos
estudos experimentais nos laboratórios de análises químicas e bacterioló-
gicas, tentavam fazer deles a sua opção profissional fora do exercício da
clínica e do ensino (Benchimol, 1999; Ferreira, Fonseca & Edler, 2001).

Parte dos médicos insistia, pois, na sua formação experimental, no
seu distanciamento tanto em relação aos que chamavam de ‘charlatães’
(todos os curandeiros, práticos, benzedeiros, herbalistas, barbeiros
sangradores, espíritas, boticários, homeopatas e até mesmo médicos es-
trangeiros cujos diplomas não tinham sido validados no país) quanto ao
que identificavam como ecletismo e empiricismo indutivo da ‘arte médica’.
Mas também na visibilidade social das ciências, tal como ocorria na Euro-
pa, e de onde adviria, acreditavam, o seu alto padrão de civilização. Lecio-
navam ciências físicas e naturais e trabalhavam em clínicas privadas,
hospitais beneficentes ou de isolamento, e em instituições públicas como
higienistas. Os mais renomados integravam a Academia Nacional de Me-
dicina (ANM), o grande centro de excelência do debate científico no Impé-
rio (Benchimol, 1999; Edler, 1999; Sampaio, 2001; Figueiredo, 2002).4

E a Academia de Medicina tanto abrigava os preceitos climático-
telúricos quanto via surgir, acatava e debatia as novas idéias bacteriológicas,
uma vez que incorporava os novos profissionais que adquiriam renome
em outras instituições num pacto mútuo de venerabilidade (Edler, 1999).
Esse foi o caso de Carlos Chagas, cientista do Instituto Oswaldo Cruz (IOC),
admitido instantaneamente em 1910, logo após a descoberta da moléstia
que levaria o seu nome em 1909 (Anais da Academia de Medicina do Rio de
Janeiro, jan.-dez. 1910 [1913]).

Na Academia, os métodos experimentais eram vistos, por muitos
médicos, como conflitantes com a própria tradição da instituição tida como
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excessivamente ‘sábia’, ou seja, ‘teórica’, reunindo profissionais que teri-
am sido formados por longos estudos e nenhuma prática experimental.
Vista, à época, como um dos locus de um paradigma científico decadente,
testemunhou as controvérsias que procuravam alinhar, modelar e organizar
os conflitos vividos pelos ‘homens de ciência’. Nos resumos e atas de suas
reuniões, publicados nos seus anais e boletins, pode-se acompanhar o calor
dos debates que os inquietavam – notadamente a oposição entre, de um lado,
o chamado ‘academicismo teórico’; de outro, ‘o espírito prático’ (Anais da
Academia de Medicina do Rio de Janeiro, jul.1903-jun.1904, [1905], p. 5-16).

Acrescente-se ainda que, em julho de 1900, foi criado o Instituto
Soroterápico Federal, que ganharia definitivamente o nome de Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) em 1908. O ‘laboratório de Manguinhos’, como era então
conhecido, tinha a incumbência inicial de produzir soro para o combate à
peste bubônica, identificada, em 1899, no porto de Santos, e que já
começava, naquela ocasião, a ameaçar a Capital Federal. O cientista que
deu nome à instituição assumiu a sua direção em dezembro de 1902.
Oswaldo Cruz ganhou a fama de ‘cientista notável’ por ter confirmado os
corretos diagnósticos de Adolfo Lutz e de Vital Brazil, que enxergaram
microorganismos por trás das epidemias tanto do cólera, que grassava no
Vale do Paraíba em 1894, quanto da peste de Santos, além de ter sido, ele
próprio, muito eficaz na campanha contra a febre amarela no Rio de Janeiro.
No mais, conseguiu verbas públicas para construir suntuoso castelo
mourisco que só redobraria o simbolismo da grandeza dos seus feitos (Brito,
1995). Já em 1903, a casa passou a organizar cursos especializantes e de
natureza experimental, promovendo o ensino de bacteriologia, parasitologia,
zoologia médica, anatomia e histologia patológica. Dedicados a estudantes
de medicina e a profissionais formados, esses cursos de aplicação, como
eram então chamados, foram criados à semelhança dos que já eram
oferecidos no Institut Pasteur de Paris e na Alemanha. Além de prever a
sistematização do estudo científico especializado, os cursos visavam
preparar os profissionais brasileiros de modo habilitá-los a discutir questões
científicas e a publicar suas pesquisas em periódicos de circulação
internacional. Outros cursos de educação superior eram então oferecidos
pelo IOC, como os de matemática aplicada e os de biologia geral. Em todos
esses casos, a intenção era a de associar pesquisa original ao ensino superior
e exclusivo de ciências (Fonseca Filho, 1974; Benchimol, 1990, 1999).
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Essas instituições discutidas nas últimas páginas     criaram também
as suas primeiras revistas científicas, como os Arquivos do Museu Nacional
(1876) e as Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (1909). Esses periódicos
divulgavam as investigações realizadas pelos brasileiros e as notícias es-
trangeiras de maior interesse científico; eram distribuídos gratuitamente
em bibliotecas, escolas profissionais de medicina, veterinária e agricultu-
ra, sendo ainda objeto de intercâmbio com outros periódicos nacionais e
estrangeiros. Além dessas publicações, as instituições estimulavam a or-
ganização de concursos públicos, de exposições nacionais e a participação
de seus membros em eventos internacionais.

Os membros dessas instituições integravam, assim, desde as duas
últimas décadas do século XIX, congressos internacionais de medicina e
ciências, como, por exemplo, o Congresso de Medicina de Copenhague, em
1884, o IX Congresso Médico Internacional nos Estados Unidos, em 1887,
o I Congresso Médico Pan-Americano de Washington, em 1891, o II Con-
gresso Científico Latino-Americano de Montevidéu, em 1901, o II Con-
gresso Médico Latino-Americano de Buenos Aires, em 1904, e o XV Con-
gresso Internacional de Medicina de Lisboa, em 1906. Neles, discutiam a
adoção de novos critérios de cientificidade, atentando para a urbanização,
modernização e intercâmbio entre indústria e ciência nos países europeus
que visitavam, como, sobretudo, a França, a Inglaterra e a Alemanha. E,
isso tudo, além de estarem se associando, no papel de membros correspon-
dentes, a sociedades científicas internacionais como a Sociedade de Ciên-
cias de Lisboa, a Sociedade de Higiene de Paris e a Sociedade Médica Argen-
tina, dentre outras (Lopes, 1997; Benchimol, 1999).

Tamanha mobilização, “tendência que acentua(va) a comunhão uni-
versal”, pode ser também aferida pela incidência dos congressos que iam
sendo organizados aqui mesmo no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o
Pan-Americano, de 1905 (Souza Pitanga. ‘Os eleitos’, Renascença, n. 38,
abr. 1907, p. 155).

Em 6 de agosto daquele ano, realizou-se a sessão de abertura do Terceiro
Congresso Científico Latino-Americano no Teatro São Pedro de Alcântara.
Num cenário “caprichosamente ornamentado e iluminado à luz elétrica”
reuniram-se os “delegados do pensamento dos povos em prol da ciência, da
paz e da felicidade de cada uma das nações” (Freitas, 1906: 153-154). Entre
as instituições brasileiras orgulhosamente integradas ao encontro, a ANM,
o Clube de Engenharia, o Clube Militar, a Escola Politécnica, a Faculdade de
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Medicina, a Faculdade Livre de Direito, a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas
e Sociais, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o MN e a
Sociedade de Medicina e Cirurgia. Nenhuma delas deixou de enviar seus
representantes. Olegário Herculano (IHGB), Abreu Fialho (ANM), Afrânio
Peixoto (ANM), Álvaro Alberto da Silva (Sociedade de Medicina), Otto de
Alencar (Escola Politécnica), Miguel Couto (Faculdade de Medicina e ANM),
Louis Cruls (Observatório Astronômico e Escola Militar), Orville Derby
(Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo), Fernandes Figueira (Hospital
Nacional dos Alienados), Laudelino Freire (Colégio Militar), Barão Homem
de Mello (Colégio Militar), Herman von Ihering (Museu Paulista), João Batista
de Lacerda (MN), Juliano Moreira (ANM e Hospital Nacional dos Alienados),
Henrique Morize (Escola Politécnica, Observatório Astronômico e Clube de
Engenharia), Luiz do Nascimento Gurgel (Sociedade de Medicina e Cirurgia),
Paula Freitas (Escola Politécnica), Rocha Faria (Faculdade de Medicina e ANM),
Rocha Lima (Instituto Soroterápico Federal), Carlos Seidl (ANM), Souza Lima
(ANM) e Souza Pitanga (Sociedade de Geografia e IHGB) teriam deixado o
silêncio dos seus laboratórios e gabinetes de trabalho para dar notícia da sua
produção científica aos congêneres americanos. Em nome da vibração
internacionalizante que se propagava pelo mundo inteiro, aderiam à
aproximação entre os centros latino-americanos de atividade científica e
ajudavam a fazer da ciência o “encadeamento em movimento geral da inte-
ligência humana” (Freitas, 1906: 157-159).

Na mesma ocasião, os participantes estrangeiros foram estimulados
a conhecer a cidade, em visitas oficiais a pontos e instituições que refor-
çassem a reputação científica e a modernização do país. Sendo assim,
conheceram o MN, o Observatório Astronômico, a Repartição Geral dos
Telégrafos, o Corpo de Bombeiros, o prédio do Supremo Tribunal Federal e
percorreram a Avenida Central. Foram ainda ao Instituto de Higiene, à
Faculdade de Medicina, ao Instituto Vacínico Municipal, à ANM, ao Jar-
dim Botânico, à Escola Politécnica, às obras do porto e do canal do Man-
gue, às oficinas da Estrada de Ferro Central do Brasil, à Escola Nacional de
Belas Artes, à Biblioteca Nacional, à Sociedade Nacional de Agricultura,
além de terem realizado excursões de confraternização a Petrópolis, ao
Corcovado e à Floresta da Tijuca.5

E se o maior objetivo dos congressos era o da equiparação mundial
do progresso científico alcançado pela Europa, um dos temas mais can-
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dentes nos seus debates e comunicações era a padronização das línguas
portuguesa e espanhola com a terminologia científica internacional (Freitas,
1906: 169). Nos relatórios do Congresso Científico de 1905, nota-se que
algumas dissertações e comunicações em diferentes áreas do conhecimen-
to – como matemática, ciências físicas, ciências naturais, engenharia,
medicina e cirurgia, medicina pública, antropologia, ciências jurídicas e
sociais, pedagogia, agronomia e zootecnia –  propuseram discussões vi-
sando à uniformização da nomenclatura científica, tal como já estariam
fazendo, por intermédio de encontros internacionais, a França, a Alema-
nha e a Inglaterra.6

Segundo os membros do congresso, no caso brasileiro, a pertinência
da internacionalização dos cânones científicos seria redobrada. Além de
‘ignorados e atrasados’ em ciência, os descendentes dos portugueses, em
especial, pareciam mais ‘naturalmente’ inclinados à produção literária.
Naquele universo de significados semânticos justapostos entre ‘literatu-
ra’, ‘humanidades’ e ‘retórica’, os textos médico-científicos brasileiros,
parecia-lhes lógico, só poderiam apresentar-se em estilo verboso e empo-
lado. Se, como conotavam à época, o papel da linguagem era o de comuni-
car pensamentos, uma escrita que não fosse exata e concisa seria total-
mente ignorada num meio em que a troca das idéias era obrigatória. E, na
sua visão, como se não bastassem as diferenças de mentalidades e de idi-
omas entre os povos, o que já lhes dificultava a comunicação, a retórica
por meio da qual os brasileiros se expressavam era tão amaneirada e exótica
que só contribuiria, ainda mais, para isolar e descarrilar a participação do
país na linha geral da evolução humana (Freitas, 1906: 469-474).

Essas preocupações em debater as relações entre especialização e lin-
guagem científica constituíam um cruzamento entre uma tendência que
acompanhavam nos livros, revistas e congressos internacionais e a incor-
poração de um preceito científico tornado habitual com o incremento das
pesquisas experimentais – os cientistas seguiam tomando consciência de
que selecionavam e preparavam eles mesmos o material a ser observado
no microscópio. De onde a convicção de que do laboratório só sairiam
respostas a perguntas e hipóteses elaboradas anteriormente por eles mes-
mos. A percepção desse caráter ativo da pesquisa científica redobrou as
suas preocupações objetivantes, assim como justificou as insistentes refe-
rências à originalidade das suas incursões científicas. Trabalhando sob os
mesmos padrões, quem desenvolvesse preceitos inéditos ou descobrisse
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novos fenômenos só poderia dar conta do seu 'gênio especial' e do avanço
científico do seu país de origem. Inclinação teórica que, naqueles primei-
ros anos do século XX, se concentrou na internacionalização da
formalização dos conceitos, protocolos e modelos de linguagem científica.
No Brasil, a associação entre especialização e linguagem não foi diferente.

Na verdade, essa tendência especializante começou a ser adotada na
década de 1890 nas faculdades de medicina e nos cursos de aplicação em
que se formaram esses homens de ciência, cada vez mais dedicados a ati-
vidades institucionais e mais ciosos da intransponibilidade da sua cidade-
la. Como participavam, com cada vez maior freqüência, de encontros in-
ternacionais, onde apresentavam, aos colegas e pares, os resultados de
suas pesquisas, e publicavam, com a autoridade de especialistas, o fruto
dos seus trabalhos, surpreendia-lhes o duelo direto de argumentos, feito
em vias não especializadas. O confronto direto supunha o uso da ‘retóri-
ca’, a sedução lingüística para o convencimento e, o pior, a contenda entre
desiguais: leigos, de um lado, e homens de ciência, de outro. E é por isso
que, de forma recalcitrante, mas progressiva, saíram dos jornais as polê-
micas e os debates sobre preceitos científicos e reputações intelectuais para
adentrarem as preocupações educativas da vulgarização científica. E en-
quanto a linguagem da notícia e da entrevista tomou os jornais diários, os
textos técnicos, com forte recurso à representação visual, se concentraram
nos periódicos e nas suas seções especializadas.

Grande parte das revistas que circulava no Rio de Janeiro, já nos
primeiros anos do século XX, dedicava seções especiais nas suas páginas
de modo a dar voz e a noticiar os feitos – científicos e institucionais –
desses profissionais que seguiam se especializando. Interessava contar com
a colaboração de todos os que estavam ‘engrandecendo’ o conhecimento
do Brasil, de sua gente e de sua natureza. Acompanhando as publicações,
pode-se notar que se subdividiam em letras, ciências e artes. No entanto,
com o passar dos anos, as seções de ciência vão-se adensando frente às de
letras, sendo que algumas revistas, inclusive, abandonam a exclusiva al-
cunha de ‘literárias’ para se chamarem também ou tão-somente ‘científi-
cas’, como foi o caso de A Época e de Século XX. Suas subdivisões vão-se
diversificando e tornando-se cada vez mais finas, e as seções de ciência
passam a abrigar temas em história, sociologia e etnografia, assim como
biografias, estudos sobre a população brasileira, educação, costumes, tra-
dições, aspectos da terra, saúde pública, expedições científicas, discussões
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sobre psiquiatria, neurologia e psicologia, textos sobre a aplicabilidade de
importantes teorias (físicas e biológicas), resenhas e notas sobre publica-
ções de livros científicos, nacionais e estrangeiros (notadamente france-
ses, alemães e americanos), participação de instituições e de homens de
ciência brasileiros em encontros internacionais, e artigos discutindo as
especificidades da linguagem e da mentalidade científicas.7

Dentre os periódicos pesquisados, pode-se mencionar que a Revista
Americana (1909-1919) privilegiava temas como as viagens científicas, as
relações da ciência com a técnica, os feitos do MN e do IOC, a classificação
das ciências, as associações científicas do Brasil e as relações da ciência
com a filosofia. A revista A Época (1906-1920) debatia a classificação das
ciências, a importância da sociologia, Le Play e a ciência social no Brasil,
as obras de Sílvio Romero, Euclides da Cunha e Alberto Torres; também
dava notícias sobre a Faculdade de Medicina e o IHGB. A Século XX (1905-
1906) trazia uma seção intitulada ‘notas científicas’ na qual tinham acolhi-
da especial os assuntos biomédicos e temas referentes à linguagem científica.
A Ciência e Educação (1929-1930) priorizava o problema universitário bra-
sileiro, a formação de profissionais em ciências, a pesquisa e o ensino
prático, o cinema e as ciências naturais. A Revista do Brasil (1917-1927)
discutia, nas suas seções de ciência, higiene e saneamento, a criação de
universidades no Brasil, casos de plágio intelectual, resenhas de livros ci-
entíficos, linguagem científica, história natural, medicina, fisiologia, no-
tícias de instituições, como o IOC e o MN, e de congressos, traduções de
textos científicos, ensino, o sertão e a natureza nos românticos, expedi-
ções científicas, psicologia, psiquiatria e teoria da relatividade. A Braziléa
(1917-1918) reunia textos sobre flora brasileira, política e temas sociais,
linguagem científica e psicologia. A Brasil Acadêmico (1910), além de pu-
blicar uma seção de ciências, na qual discutia biologia, matemática, psi-
cologia, história natural, medicina, ensino científico e fisiologia, trazia
ainda a seção ‘panteão científico’, com foto e biografia de grandes nomes
nacionais a começar por Oswaldo Cruz. A Ciências e Letras (1912-1918)
também concentrava textos numa seção de ciências destinada a discutir
medicina experimental, instrução pública, a teoria evolucionista e peda-
gogia em ensino prático. A Renascença (1904-1908) costumava dar notíci-
as de congressos científicos e das atividades de instituições brasileiras,
como a Faculdade de Medicina, o MN, o IOC e a ANM.



117

Em comparação aos textos das seções de literatura e arte, que traziam
reproduções de romances, poesias, pinturas, esculturas e críticas literári-
as, os artigos científicos tinham notas bibliográficas, nas quais os autores
explicitavam as obras mencionadas e a autoria das idéias de que faziam
uso, assim como ainda citações no original. Traziam também desenhos,
gráficos, equações matemáticas e, nos textos médicos, pungentes fotogra-
fias de doentes.

Os textos publicados nas revistas de ciências e letras, os discursos
feitos na ANM, as conferências educativas, os artigos, entrevistas e perfis
publicados nos jornais, que comentamos nas últimas páginas, são     corpus
documentais e suportes textuais totalmente distintos, mas que constituíam,
ao fim, um só palco onde os homens de ciência da virada do século XIX
para o XX apresentavam-se como 'cientistas', ou seja, como os profissio-
nais de um ramo específico do saber. Nele também apresentaram as suas
novas vestes, brancas e acéticas, e entoaram, em uníssono, as suas falas
de ruptura e especialização. Convergentes, esses homens de ciência asse-
guravam que não descendiam do passado ibérico. E, para enfrentá-lo, em-
preenderam vigoroso combate contra a retórica, sinônimo de espiritualismo,
de teoricismo, de literatura romântica, de enciclopedismo e de excesso
palavreador. Todo um debate indissociável das mudanças que pleiteavam
na natureza do próprio trabalho científico no Brasil. Demandas que segui-
ram de par, nas décadas de 1910, 1920 e 1930, com a fundação da Academia
Brasileira de Ciências (ABC) em 1916 – onde se reuniram, aliás, como os
‘profissionais da ciência’ – e, posteriormente, com a fundação da Associação
Brasileira de Educação (ABE) em 1924, com o lançamento do Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova em 1932 e com a consolidação das universida-
des no Rio de Janeiro e em São Paulo, de modo a ‘ensinar ciência’ formando
novos especialistas, pesquisadores e técnicos.

Graças a esse panorama que montaram ao fundo das instituições
que diversificaram ou que ajudaram a criar, fortaleceu-se, no meio letrado
do período, a percepção de que as supostas prestidigitações provocadas por
uma linguagem ornamentada e enciclopédica eram (também) alguns dos
maiores males do Brasil.

A Ciência como Profissão

Os debates sobre padronização da linguagem científica e especiali-
zação intelectual encontram uma via de acesso imediato nos textos de
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cunho ‘histórico’ de alguns homens de ciência dessa geração. Salientando
as precariedades anteriores a essa discussão e insistindo em falar do alto
do seu ‘ineditismo’ como pesquisadores brasileiros, sua intenção nesses
artigos era a de traçar toda a história da atividade intelectual no Brasil,
com destaque para o século XIX, época de esparsas, mas, na sua visão,
significativas mudanças no panorama institucional do país.

Pode-se começar citando um extenso texto de Roquette-Pinto, dire-
tor do MN, de título “Ciência e cientistas do Brasil”.8 Na sua argumenta-
ção, a contumaz insipiência dos centros de pesquisa e ensino científicos
brasileiros, dos seus museus, bibliotecas e laboratórios, teria como origem
direta a predominância da “cultura clássica, gramatical e literária” que
vicejava em Portugal, chegada aos brasileiros (ou brasilianos, como prefe-
ria dizer) na forma de uma robusta tradição de pensamento toda ela
entremeada de retórica.

Nas palavras do diretor do MN, até o século XIX, teria reinado, no
país, uma ‘indigência mental’ quase absoluta, em função da escassez to-
tal de ‘casas de pensamento’. Como afirmou, somente com a criação das
faculdades de medicina do Rio e da Bahia, como também do Observatório
Astronômico e do próprio MN, “berço real das ciências físicas e naturais
neste país”, teria sido possível o planejamento sistemático de atividades
originais no âmbito científico. Essas instituições, a seu ver, foram inicia-
tivas notáveis, embora tenha salientado, ainda assim, que aqueles ho-
mens “fizessem ciência sem saber”, tal como o personagem de Molière,
Monsieur Jourdain, que falava em prosa sem se dar conta. E nem poderia
ser de outro modo, pois,     de acordo com Roquette-Pinto, a predominância
do “ambiente social retórico” do século XIX acabava numa mão estimu-
lando a produção literária, e na outra impedindo o pleno desenvolvimento
da cultura científica no Brasil.9

Em texto do mesmo tom e proposta, Juliano Moreira, diretor do Hos-
pício Nacional dos Alienados e membro titular da ANM, pretendeu traçar
um panorama do ‘progresso das ciências no Brasil’, evidenciando sua in-
tenção de demonstrar ao público a total falta de razão daqueles que defen-
diam a pretensa inépcia natural dos brasileiros para os estudos científicos.
De acordo com o autor, a dificuldade para realizar pesquisas no país foi
fruto da ampla influência do colonizador português sobre os brasileiros,
com seu gosto especial pela ‘cultura do espírito’ em detrimento dos assun-
tos racionais.
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Para Moreira, a colonização portuguesa teria sido mesmo um mal,
mas, certificava, em pouquíssimo tempo de vida independente, os brasi-
leiros, no gozo da sua maioridade, já tinham conseguido ampliar e desen-
volver estudos em geologia, história natural, etnografia, ciências aplica-
das, e na “medicina científica moderna”, como chamou, pela fundação
dos “laboratórios de pesquisa original”, como o de Manguinhos, ou o mon-
tado na casa dos irmãos Álvaro e Miguel Ozório de Almeida. E todos esses
esforços – ou nas suas palavras, “esta soma de trabalho útil” – só foram
efetivamente válidos por terem ecoado internacionalmente, e por terem
incluído a ciência brasileira no nível do século, ou, melhor ainda, “na his-
tória da civilização humana”. Afinal, segundo ele, os trabalhos brasileiros
estavam, pela primeira vez, sendo sistematicamente citados nas revistas
européias (‘Progresso das ciências no Brasil’, Almanaque Garnier, 1914, p.
181-198).10

Como vimos, ao conotar a cultura herdada de Portugal não só como
decadente, mas como a própria antinomia do trabalho intelectual que le-
vavam a termo, esses homens de ciência a definiam, sem muitos
discernimentos de sentido, como ‘literária’, ‘livresca’, ‘romântica’ e ‘retó-
rica’. Todos esses elementos eram empregados como sinônimos para indi-
car todos os opostos da atividade que realizavam e que tinham, como
insistem, inaugurado no Brasil. Tudo isso redundava na qualificação da sua
produção como ‘internacional’, ‘científica’, ‘original’ e ‘moderna’, encami-
nhando-os ainda a uma discussão sobre as suas ‘linguagem’ e ‘mentalida-
de’. Além de funcionarem como um modo de atender às demandas da co-
munidade científica internacional, ‘língua’ e ‘psicologia’ científicas pare-
ciam constituir o próprio cerne da sua progressiva autonomização como
grupo profissional no interior do meio letrado brasileiro.

Assegurar que aquela ‘nova geração’ era ‘científica’ ao contrário das
anteriores, não significava somente valorizar-lhes os métodos práticos e ex-
perimentais. Os homens de ciência que se formaram e atuaram na virada do
século XIX para o XX percebiam-se como os primeiros a contribuírem para a
fixação definitiva de instituições, padrões de análise e normas de conduta
social para a ciência brasileira. A novidade que se auto-atribuíam tão insis-
tentemente resumia-se, na verdade, a uma freqüente reação à amplitude dos
temas e enormes círculos de pessoas a freqüentar a sua seara. No seu dese-
nho, mantido o modelo tradicional, arriscavam-se a fazer ciência como uma
atividade cultural múltipla, sem campos de atuação específicos, pretendendo
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ora abranger a universalidade dos objetos, ora ornar o espírito (Miguel
Ozório de Almeida. ‘A nossa estação de alta cultura’, O Globo, jun. 1929
– Arquivo Pessoal Miguel Ozório de Almeida. Centro de Memória/ABL).

Entre eles, já se começava a assentar a convicção de que textos cien-
tíficos só tinham valor quando publicados por escrito e em suportes im-
parciais e especializados. Por conta disso, as revistas vão-se organizando
segundo as suas contribuições, e vão ganhando, assim, seções de divulga-
ção dos resultados das pesquisas científicas e da sua validação no exterior;
enquanto os jornais, antes vetores e canais de resolução de controvérsias,
vão-se tornando instrumentos de vulgarização científica.

No mesmo sentido, conferências e discursos pareciam a esses homens
de ciência de uma enorme informalidade quando o caso era firmar novas
teorias ou fazer circular o resultado de experimentações. Como pretender
apresentar provas definitivas, que, aliás, no seu universo mental precisa-
vam ser visíveis, só com o uso das palavras? Sugerem, por exemplo, o
quanto seria absurdo imaginar Oswaldo Cruz exibindo-se para um público
leigo, num púlpito, como um poderoso orador, pretendendo encantar sua
platéia através de melódicos e flamejantes argumentos, e ainda defendendo,
persuadindo e convencendo diretamente a população carioca da importân-
cia da vacina obrigatória.11 No mais, também eles partilhavam a convicção
de que a exposição pública de saberes, sem objetivos educacionais, não pas-
sava de indício de diletantismo, exibicionismo e vaidade intelectual. Como
os mais lídimos representantes da ‘cultura das especialidades’, esses ho-
mens de ciência se esforçavam em criar condições institucionais para o
exercício de suas competências específicas, e isso para que os intelectuais
brasileiros deixassem de ser conhecidos por suas variadas e múltiplas capa-
cidades. O que, na verdade, acreditavam, fazia com que fossem considera-
dos nomes possíveis tanto para qualquer grande serviço quanto para qual-
quer pequena pasta (Juliano Moreira. ‘Progresso das ciências no Brasil’,
Almanaque Garnier, 1914).

Do ponto de vista desses homens de ciência, a exuberante cultura
geral da geração anterior em nada mais combinaria com as restritas prefe-
rências intelectuais da geração educada numa República e sem as divisões
sociais dos tempos da escravidão.12 No seu entender, sobretudo no correr
do século XIX, um torto aristocratismo social teria estabelecido, entre os
moços brasileiros bem nascidos e bem criados, que todo trabalho prático
era aviltante, devendo ser rejeitado com desdém em favor das carreiras
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letradas e intelectualizadas. E exatamente dessa fidalguia, cujo correlativo
lógico mais imediato na sua fórmula era a aquisição de uma vasta e múlti-
pla instrução, diziam não padecer (‘Roquette-Pinto’, Vamos ler!, 23/03/1939,
p. 45 – – – – – Arquivo Pessoal Edgard Roquette-Pinto. Centro de Memória/ABL).

Nos seus termos, entre os 'cientistas especializados' e os 'sábios
diletantes de outrora’, existiriam critérios profissionais que demarcavam
diferenças inconciliáveis: a formação específica, o reconhecimento do mé-
rito pelo trabalho desenvolvido, a socialização (já que os últimos se auto-
educariam isoladamente e os primeiros seriam membros de equipes de tra-
balho homogêneas) e o acesso a materiais, instrumentos e equipamentos de
pesquisa cada vez mais complexos. Por tudo isso, inclusive, os aspirantes à
especialização intelectual não poderiam     supor que alguém estudasse “ciên-
cia por estudar, simplesmente pelo prazer de se haver erudito”. Na atividade
científica, usariam de reduzida cultura intelectual, pois dependeriam muito
mais da inteligência e da técnica. Receavam, inclusive, serem mal vistos
como ‘práticos’ se possuíssem bibliotecas enormes ou vasta cultura. Quem
manejasse “tamanha teoria, lendo por tantos livros” corria mesmo o risco
de não parecer um hábil cientista, mesmo entre os colegas de profissão.13

Ilustrativa metáfora para a especialização intelectual que defendi-
am, foi-nos dada mais uma vez pelo atuante Roquette-Pinto, que a com-
parou à clausura dos conventos, “recanto apartado, onde os profanos não
penetram pela proibição rigorosa das ordens, que vedam a entrada aos que
não se prepararam para aquele ingresso” (‘Notas de ciência’, Revista do
Brasil, n. 31, jul. 1918, p. 317). Para ele, a especialização científica funciona-
ria rigorosamente da mesma maneira, restritiva e inviolável. Os altíssimos
níveis a que o conhecimento científico tinha chegado impediriam os leigos
de espreitarem ramos que exigiam cada vez maiores aptidão e meneio. O
recurso à imagem de um respeito sagrado pelos limites da ciência remete-
nos de pronto à importância que as diferenças entre as disciplinas iam
adquirindo, na ocasião, entre os ditos ‘cientistas modernos’. No seu dizer,
somente aos ‘sábios românticos’, nos seus estertores, repugnaria a limita-
ção ao estudo de uma só ciência (Miguel Ozório de Almeida. ‘A seleção hu-
mana’, Revista do Brasil, n. 57, set.-dez. 1920, p. 3).

É importante observar     também a relação que estabeleciam entre ‘fa-
cilidade de raciocínio’ e linguagem padronizada. À semelhança dos
congêneres europeus, defendiam que a linguagem dos cientistas era toda
ela especial, posto que um só símbolo gráfico ou conceito serviria para
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substituir “longas frases do estilo literário”. A simbolização do raciocínio con-
feriria à ciência não só uma forte autonomização intelectual, como ainda
uma elasticidade do pensamento e uma otimização do capital criativo nunca
vistas, sobretudo, no Brasil. Era, no entender dessa geração de homens de
ciência, a própria independência da ciência frente à linguagem literária, do-
minante na vida intelectual do país por séculos. Por acreditarem que o cérebro
humano tem uma capacidade limitada de produção intelectual, defendiam a
divisão da ciência em ramos particulares do conhecimento. Quantidades me-
nores de informações a reter e a utilizar aumentariam, na mesma proporção,
a velocidade com que as idéias brotam na inteligência e se expressam por
meio da escrita. E toda essa rapidez só seria efetivamente produtiva quando
longas elucubrações fossem substituídas por categorias e símbolos específi-
cos e bem definidos. O que defendiam, na verdade, era a expansão desse mo-
delo discursivo para todas as disciplinas científicas, sendo que tanto mais
exclusiva a linguagem de uma ciência especial, quanto mais precisa e impor-
tante seria no âmbito do conhecimento científico. E essa padronização da
linguagem entre os homens de ciência brasileiros era fundamental para que
rompessem, aos olhos dos pares estrangeiros, com a imagem da ciência bra-
sileira como uma imensa Torre de Babel, assunto de estetas impressionistas
ocupados com a beleza e singularidade da escrita (Luiz Betim Paes Leme.
‘Notas científicas’, Século XX, n. 1, out. 1905, p. 54).

Nesse sentido, era fundamental, no esquema desses homens de ci-
ência, a aproximação entre especialização intelectual e linguagem cientí-
fica. Tinham a total clareza de que o progresso dos conhecimentos cientí-
ficos redundava em descobertas de novos fenômenos – – – – – de onde surgiria a
necessidade da criação de novos termos, de forma a designar-lhes a exis-
tência e a facilitar-lhes a compreensão (Frederico Carlos Hoehne. ‘A neces-
sidade de uma flora brasileira’, Revista Braziléa, n. 1, 1917, p. 5-10). Essa
percepção da especificidade dos termos científicos encaminhava-lhes dire-
tamente para a defesa da padronização da linguagem, se não mesmo para
a sua modelização no próprio Rio de Janeiro, onde “a nomenclatura anda(va)
os trambolhões na boca dos cientistas” (Roquette-Pinto. ‘Notas de ciência:
tecnologia científica’, Revista do Brasil, n. 29, maio 1918, p. 70-72). Ou
seja, onde as mesmas palavras, escritas com diversas grafias, acabavam
servindo para designar eventos diferentes, ou onde os mesmos fenômenos
eram designados por termos distintos, entre profissionais tão próximos,
como, por exemplo, os da Faculdade de Medicina e os da Escola Politécnica.
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Em texto sobre o assumto, Roquette-Pinto sugere que os homens de
ciência de cada uma dessas instituições estavam empregando uma verda-
deira ‘gíria’, tal como os “sportmen” da cidade e seu “palavreado incompre-
ensível”. Para tanto, propunha a criação de um dicionário brasileiro no qual
pudessem reunir os termos constituintes da prática científica, nacional e
internacional (Roquette-Pinto. ‘Notas de ciência: tecnologia científica’, Re-
vista do Brasil, n. 29, maio 1918, p. 70-72). E o tema era tão fundamental
que, já cedo, em 1903, a ANM nomeou uma comissão composta pelos drs.
Miguel Pereira, Juliano Moreira e Fernandes Figueira com o fim especial de
rever, reformular e padronizar o vocabulário médico-científico brasileiro (Anais
da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, jul. 1903- jun. 1904, [1905]).

Mas toda essa discussão não pode ser circunscrita somente ao uso de
símbolos e conceitos padronizados. A preocupação com a especificidade da
linguagem científica já deveria ser considerada nos cursos de formação, onde
os estudantes seriam ensinados a experimentar, a observar, a interpretar, e só
então a compor suas narrações sobre o visto e o acontecido durante as suas
experiências. A codificação conceitual supunha e exigia o ensino específico.
Nesses termos, a linguagem científica nada mais seria do que “a expressão
exata da realidade” e a “fiel manifestação do pensamento” dos cientistas (Arthur
Neiva. ‘Notas de ciência’, Revista do Brasil, mar. 1921, p. 209).

Nesse esquema, como se vê, a escrita tinha uma importância vital,
posto que veículo das pesquisas científicas. Nele, o ‘estilo’ se reduzia e se
confundia com o ‘sentido da realidade’. Em outras palavras, a escrita cien-
tífica deveria repousar sobre um duplo postulado: verdade e transparência.
Seu corolário era a realidade, ou melhor, a sistematização das variedades
da realidade sob hipóteses e teorias fixas. Por isso, a necessidade de uma
linguagem que fosse como um ‘quadro de vidro’, já que com a pretensão de
ser tão perfeitamente transparente que as imagens ali relacionadas pudes-
sem passear, sem contradições, entre a escrita e a realidade. Quanto mais
não seja, o texto científico não primaria por recursos estilísticos por pre-
tender mostrar uma realidade além de si mesmo.

No entender desses homens de ciência, essa linguagem era total-
mente distinta da escrita literária. Os textos científicos deveriam ter, por
exemplo, notas bibliográficas em abundância e breves comentários sobre
as obras dos autores mencionados, assim como citações no original das
fontes e matrizes teóricas que utilizavam. Na defesa da especificidade da
linguagem científica, percebiam que produziam conhecimentos para a cir-
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culação estrita entre os pares. Por isso, a importância do domínio de uma
terminologia esotérica, regular e abstrata (Miguel Ozório de Almeida. ‘A
seleção humana’, Revista do Brasil, set.-dez. 1920, n. 57, p. 4).

Mais claros e mais simples ainda seriam os seus textos de vulgariza-
ção e popularização científicas. Esses homens de ciência tinham a total
clareza dos matizes dos seus públicos; seus destinatários determinavam a
composição formal dos seus textos. Ademais, estavam convencidos de que
a linguagem empregada funcionaria, na verdade, como um prolongamen-
to do comportamento pessoal. Os que empregam um palavreado pomposo
seriam, segundo eles, umas pessoas vazias, artificiais, falsas, esnobes,
desocupadas, egoístas e superficiais. Os de linguagem simples e clara, po-
deriam, de sua parte, ser caracterizados pela imperiosa necessidade de pro-
pagar idéias, de disseminar nobres juízos, de espalhar noções e valores que
auxiliassem os seus semelhantes, facilitando, em suma, a rápida circula-
ção dos preceitos de uma cultura superior. Pode-se com isso dizer que, por
intermédio da linguagem, um indivíduo se definiria aos olhos dos outros,
revelando seu senso estético, sua visão de mundo, suas preocupações ou
desprezo pelos demais, sua formação intelectual, assim como sua capaci-
dade de análise e raciocínio (Américo Bruschini. ‘A importância da lingua-
gem’,     Revista do Brasil, n. 80, ago. 1922, p. 391-392).

Saliente-se também nessa discussão sobre forma lingüística, a im-
portância da sua associação ao que chamavam de ‘mentalidade científica'.
Importante na formação intelectual dessa geração, a teoria naturalista de
versão positivista explicava os fenômenos sociais e os componentes psico-
lógicos de um povo tributando na conta da formação histórica os seus
elementos constitutivos, de onde a recorrente equação ‘herança colonial
portuguesa + mentalidade retórica = linguagem empolada’ (Santos, 1978;
Dantes, 1996; Despy-Meyer & Devriese, 1999). Nesse seu esquema, por-
tanto, desenvolver a ciência no Brasil só faria sentido instituindo-se uma
mudança histórica de rumo, com o auxílio das modernas aparelhagens
técnicas de que poderiam fazer uso e que, acabavam, ao fim, amoldando-
os segundo novas visões de mundo. E tudo isso só se efetivaria se essa
intenção fosse revestida de um duro combate contra o ‘exclusivo talento’
dos brasileiros, porque herdeiros dos portugueses, para fazer literatura. E
voltavam-se especialmente contra a retórica, ou contra o “preciosismo
literário, traduzido pelo emprego constante de arcaísmos e de formas caí-
das em desuso, o que torna(ria) a leitura de muitos escritos brasileiros em
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extremo difícil” (Miguel Ozório de Almeida. ‘A ciência e a língua portugue-
sa’, Revista do Brasil, n. 94, out. 1923, p. 150).

Na condenação insistente à retórica, nenhuma novidade, pois, preci-
pitada pelo chamado ‘espírito moderno’ de que eram, eles próprios, os ba-
luartes, tornou-se mesmo a tônica geral da produção intelectual brasileira
nas primeiras décadas do século XX. Censurar a ‘arte de bem falar’ equi-
valia, na sua argumentação, a rejeitar o passado, ou seja, a ascendência
portuguesa sobre a história do Brasil, refletindo no mesmo movimento a
sua intenção de filiação a novas tradições de pensamento, como a alemã,
a americana e, sobretudo, a francesa, de Pasteur e Poincaré (Henrique
Morize. ‘Pesquisas científicas na indústria’, Revista da Sociedade Brasileira
de Ciências, n. 3, 1919, p. 240-241; Henrique Morize. ‘O movimento cien-
tífico e industrial nos Estados Unidos’, Revista da Sociedade Brasileira de
Ciências, n. 3, 1919, p. 255; Amoroso Costa. ‘A filosofia matemática de
Poincaré’, Revista de Ciências, n. 5, 1921, p. 106-111). Além de prover a
língua científica do período, da França, mais especialmente, chegavam os
principais modelos institucionais e livros científicos (Dantes, 1996).

Antes da ascendência dessas novas vertentes, de Vieira a Rui Barbosa,
os intelectuais brasileiros “lusitaram”, ou seja, se teriam restringido a uma
linguagem clássica e castiça, revelando na verdade todo o estilo ibérico de
falar e escrever  (Afrânio Peixoto. ‘Por protesto e adoração’, A Época, ago.
1919, p. 22). Assim configurada, e tão ancorada nessa já mais do que ‘ul-
trapassada’ tradição mental, a produção intelectual em língua portuguesa
seria o próprio “túmulo do pensamento”. Não causaria surpresa, portanto, a
recorrente insipidez científica do país, já que a própria língua, pensada, fa-
lada e escrita, estorvava o raciocínio produtivo (Miguel Ozório de Almeida.
‘A ciência e a língua portuguesa’, Revista do Brasil, n. 94, out. 1923, p. 151)!

Outro dado importante e que precisa ser mencionado é que, na argu-
mentação geral desses homens de ciência, o proverbial palanfrório dos
intelectuais brasileiros era estimulado pela exagerada idealização da na-
tureza. E se, segundo eles, uma desproporcionada listagem das exuberân-
cias naturais do Brasil tinha sido patrocinada pela literatura, com sua
linguagem povoada de hipérboles e exageros, objetavam, de sua parte, que
a natureza nada tinha de unidade cósmica e que nem dela eram parte
integrante. Constituía tão-somente um objeto de conhecimento, no máxi-
mo uma paisagem a ser civilizada e transformada (Roquette-Pinto.
‘Etnografia sertaneja’, Revista Americana, jul. 1918, p. 151).



126

Que a natureza tenha sido considerada um dos pomos dessa discórdia
explica-se pelo cultivo da sua exuberância, no Brasil do século XIX, tanto na
história natural quanto na literatura (Süssekind, 1990; Lopes, 1996; Kury,
1998, 2001; Freitas, 2002). Nas obras dos naturalistas-viajantes, como
Spix, Martius, Saint-Hilaire, Hartt e Agassiz; dos literatos-historiadores-
etnógrafos românticos, como Antonio Gonçalves Dias e Manoel de Araújo
Porto-Alegre, bem como ainda na ficção científica de Augusto Emílio Zaluar
lançada em 1875, O Doutor Benignus,14 por exemplo, partilhava-se o tópos do
encantamento com as maravilhas e peculiaridades da natureza tropical. E
no universo romântico, onde as singularidades naturais deveriam ser
exaltadas e catalogadas, o sentido da intransmissibilidade da consciência
intelectual em nada se coadunava com os imperativos da estabilidade, da
padronização discursiva e da reprodutibilidade das experiências apregoadas
pelo discurso científico pretendente à especialização. Na verdade, trata-se
aqui de uma tensão entre uma visão de mundo marcada pelas idéias de
fixidez e deslumbramento e outra a ser mediada pela transformação quase
‘mágica’ infligida pela adoção da técnica.

Como exigência do método científico, seria preciso estudar o que se
procura modificar, e não, como faria a literatura, apagar e esconder da
realidade toda a feiúra. E por isso, para utilizar as palavras de Roquette-
Pinto, por serem 'pesquisadores', começaram a descrer das tão decantadas
“riquezas fabulosas do Brasil” para fiar-se nas “decisivas possibilidades de
trabalho”. Estariam por demais cansados da longeva ladainha e do vão
orgulho proporcionado pela crença no “nosso céu tem mais estrelas”. E
exatamente por serem 'cientistas modernos' “puseram-se a contar as es-
trelas”. Se ouviam que “nossos bosques têm mais vida”, organizavam ex-
pedições científicas para verificar a veracidade de tão ambiciosas teses;
valendo a metáfora iconoclasta por ilustrar o trabalho científico tanto
como o desvelador da inutilidade dos adornos estéticos quanto como o
examinador das verdades. Terminantemente, não aceitavam mais, no seu
dizer, que o Brasil continuasse a ser tema de lirismo, subjetivismo poético
e sentimentalismo (Vamos Ler, 23 mar. 1939, p. 45 – Arquivo Pessoal
Roquette-Pinto. Centro de Memória/ABL).

Divergências no Espelho

Uma das tendências recentes nos estudos de história das ciências
concentra-se na análise da linguagem científica como a da ‘retórica da
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transparência’ (Shapin & Shaffer, 1993; Sigrist, 2001). Para o período es-
tudado, no qual o discurso científico tendia a estabilizar a sua linguagem,
toda essa discussão tem grande pertinência. Diversas análises salientam
que as principais estratégias de ‘convencimento’ das ‘verdades’ do texto
científico regulam-se pela mobilização de elementos que dão a impressão
de que esse tipo de discurso ‘fala sozinho’ (Genthilhomme, 1984; Peytard,
1984; Jacobi, 1984, 1999; Cassen, 1990; Gardin, 1991; Lévy-Leblond,
1996; Licoppe, 1996; Sigrist, 2001). Dentre essas características, podem-
se citar a ilustração das informações (longe do seu aparente e secundário
estatuto de redundância em relação ao discurso, seu papel é o de redobrar a
idéia de que a análise científica se ocupa de objetos empíricos), a explicitação
dos instrumentos e da metodologia utilizados, a utilização de formas ver-
bais plurais e passivas graças às quais a pesquisa pareça efetuar-se sem
protagonistas muito individualizados (como a recorrência constante do
emprego do verbo na primeira pessoa do plural), e, não por acaso, o uso
obrigatório de terminologias fixas. E estas últimas, por possuírem defini-
ções estáveis do ponto de vista das relações de equivalência que pretendem
estabelecer entre o léxico e as referências externas ao discurso, se prestam,
mais especialmente, ao papel de emudecer as vozes dos seus autores.

Os modelos de linguagem e as formas verbais empregadas no discur-
so científico, mensagem estática, pretendem-se transparentes e neutros
por serem conotados como instrumentos de intermediação entre o sujeito
conhecedor e o seu objeto. Nesses termos, o conteúdo do discurso científi-
co, por ser tomado como um duplo da realidade, é ‘tudo’, enquanto a for-
ma verbal encarregada meramente de transportá-la da abordagem ao re-
sultado é ‘nada’ (Lévy-Leblond, 1996).

Nessa representação que emergia no período, assenta-se a convicção
de que ‘argumentos’, por pressuporem uma manipulação da linguagem e
por extrapolarem a ‘realidade’ à qual se faz referência, não convencem os
pares, tendo, inclusive, o poder de enganá-los. Os homens de ciência que
vimos discutindo     passavam a concordar     quanto à existência de uma ‘verda-
de científica’ estabelecida pelo consenso quanto aos instrumentos pelos quais
se alcança um resultado. A anuência geral e a regularidade dos modelos de
linguagem passavam a ser considerados a maior ‘prova’ da verdade do que
se diz. E tudo isso, de modo a deixar os colegas em condições de julgar a
pertinência dos recursos empregados, de controlar mutuamente seus produ-
tos finais, de atestar a validade dos saberes constituídos e, sobretudo, de
recompor, ainda que mentalmente, o percurso das pesquisas (Sigrist, 2001).
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Movimento de generalização contínua e de monologia axiológica, as
representações da credibilidade do discurso científico repousavam, então,
numa tendência crescente de monossemantização das suas categorias. O
importante era dirigir a leitura até uma interpretação unívoca que reunis-
se pares, leitores potenciais e o próprio pesquisador/autor. Domínio da
épistème, a linguagem científica, resultante de uma simplicidade máxima
reduzida a signos fixos e impessoais, não se submeteria a formulações
livres. Na verdade, nos rígidos limites da ciência especializada que se en-
tão constituía, elas passavam a ser totalmente proibidas. Postulante ao
papel de ‘condutora das evidências’, tal linguagem só poderia mesmo ser
entendida como una e invariável (Peytard, 1984; Jacobi, 1984).

E segundo os homens de ciência/cientistas brasileiros, não por aca-
so, a literatura era a ‘liberdade da linguagem’. De onde a aproximação
semântica com a ‘retórica’ e a ‘vasta ilustração’ na sua conjunção, quase
nunca coerente, de argumentos e autores múltiplos numa só obra. Nessa
visão, um literato, nas suas deliberações e nos influxos da sua personali-
dade (que, aliás, seria mesmo estimulada a se liberar), poderia fazer dos
seus escritos o que bem lhe aprouvesse, com grande repertório de escolhas
de temas – do sertão à Capital Federal – e modos de expressão particulares.
Sem obrigações de empenho social, um autor (como um criador de mun-
dos textuais autônomos) e seu texto (livre de quaisquer relações com os
eventos externos a si mesmo) não convergiriam necessariamente. A escri-
ta científica, em contrapartida, se exprimiria por intermédio de categorias
fixas, submetendo-se ainda à obrigatoriedade de fazer corresponder hipó-
teses à realidade. Nesse sentido, essa produção intelectual não só busca-
ria, como exprimiria, decifraria, sendo mesmo capaz ainda de modificar o
meio. Depositando nela a sua vida, um 'verdadeiro cientista' se amesqui-
nharia pessoalmente para fazer avultar a sua obra.

No que se refere a toda essa discussão sobre as fronteiras entre a
ciência e a literatura, o melhor exemplo para o debate é Euclides da Cunha.
Em 1902, por época do lançamento de Os Sertões, nem a formação do au-
tor, tampouco a forma literária do livro, ‘esquisita’ para alguns, foram
problematizadas; ofuscadas como estavam pela consagração do texto como
uma maneira totalmente inédita de estudo dos problemas do Brasil (Araú-
jo Jorge. ‘Euclides da Cunha’,     Revista Americana, n. 1, out. 1909, p. 114;
Galvão, 1984; Bernucci, 1995; Sevcenko, 1995; Lima, 1997; Abreu, 1998).
Na verdade, pode-se argumentar que Cunha foi o Buffon brasileiro, o último
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dos homens de ciência a ser reconhecido pela qualidade da sua composição
escrita. Ou seja, o derradeiro dos grandes bacharéis, consagrado publica-
mente por sua formação intelectual enciclopédica. Por ser exemplar de um
tempo de transição, nele buscavam encontrar ora as qualidades de um
grande literato, ou a “beleza rara de sua escrita”, ora as de um eminente
cientista, com o pleno domínio dos termos técnicos. Ao fim, acabavam por
conotá-lo como um intelectual de estilos justapostos (Araújo Jorge. ‘O último
livro de Euclides da Cunha’,     Revista Americana, n. 7, abr. 1910, p. 66;
Roquette-Pinto. ‘Euclides da Cunha naturalista’, Revista do Brasil, n. 29,
maio 1918, p. 22). Mais à frente, no entanto, a categorização de etnógrafo
foi utilizada, enfim, para designar-lhe a atividade, já que não poderia mais
ser visto como mero engenheiro ou como um simples literato com acentu-
adas preocupações sociais. E como etnógrafo, exatamente, foi consagrado
como um cientista, e mais, como um dos ‘precursores’ das ciências sociais
no Brasil, juntamente com Sílvio Romero e Alberto Torres. Teria sido, na
verdade, um ‘sociólogo de ofício’, um intelectual que acentuava o estudo
do meio e a sua influência sobre o destino e o valor dos povos, contribuin-
do decisivamente para a interpretação de aspectos novos dos problemas
sociais do país (A Época, n. 87, ago. 1919, p. 2-3). Como não havia qualquer
compromisso com a ficção na sua obra, não poderia continuar a ser
confundido com um ‘puro literato’, tal como eram considerados Coelho
Neto ou João do Rio, por exemplo. E não poderia ser diferente, pois como
Cunha se disporia a ser, ao mesmo tempo, um observador da natureza,
meticuloso no registro dos fenômenos, pensador austero e grave,
subordinado a rígidos métodos e processos de investigação, escrupuloso e
de olhar perscrutador, de um lado, e de outro, um estilista, um artista
sonhando com fantasias e sentimentos, um intuitivo, um amante inato
da beleza da forma e um “embevecido na eterna contemplação de um mundo
imaginário”? (Araújo Jorge. ‘O último livro de Euclides da Cunha’,     Revista
Americana, n. 7, abr. 1910, p. 66).

'Literatos' e 'cientistas' começavam a ser, então, membros de “dois
mundos totalmente diversos, de caracteres próprios e inconfundíveis”, ge-
rando, cada um dos grupos, um gênero de escrever que não poderia ser
mais distante um do outro. O literário, por exemplo, poderia ser caracteri-
zado como “espontâneo e viçoso, forte, inventivo e criador, como a própria
natureza”, enquanto o científico, de sua parte, seria para uns “artificial e
mirrado, pálido, anêmico e dessorado, como a própria civilização”. A opu-
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lência da linguagem era tida, de ambas as partes, como absolutamente
imprópria para os livros de ciência pura, assim como os termos técnicos
seriam uma fraseologia totalmente inadequada às obras de arte (Araújo
Jorge. ‘Euclides da Cunha’,     Revista Americana, n. 1, out. 1909, p. 118;
‘Letras e Artes’; Almanaque Garnier, 1907, p. 245; Araújo Jorge. ‘O último
livro de Euclides da Cunha’,     Revista Americana, n. 7, abr. 1910, p. 104;
Afrânio Peixoto. ‘Comparações’, Revista Americana, n. 7, abr. 1910, p. 18).

Para o ilustre crítico literário José Veríssimo, os cientistas padeceriam
de um “afetado desdém pela literatura”. Desprezo que os levava, na verdade,
a escrever mal, de modo incorreto e desleixado. Feia, desajeitada e defeituosa,
para Veríssimo, nada poderia ser pior do que a escrita científica, verdadeira
desonra para a cultura e para a vida do espírito no país (José Veríssimo. ‘O
movimento literário brasileiro em 1910’, Revista Americana, n. 4, abr. 1911,
p. 18). E não era o único. Afrânio Peixoto, ele também médico e literato,
censurava os “austeros homens de ciência modernos” por estarem por demais
apegados à maior “paixão da moda”, senão mesmo contaminados pela maior
epidemia daqueles tempos: o desmazelo escrito. Acusava-os, em discurso na
Academia de Medicina, de empregarem inúmeros esforços para escrever mal,
como se isso fosse garantia suficiente, numa só passada, tanto para rejeitar o
que consideravam a “frivolidade da forma” quanto para dar provas da sua
inteligência científica (‘Discursos da Academia de Medicina’, Almanaque Garnier,
1909, p. 109). Outros críticos, menos conhecidos, também acusaram os ho-
mens de ciência de confundirem o pretenso psitacismo de parte dos escritores
brasileiros com toda e qualquer sorte de atividade literária (Moraes Coutinho.
‘Despropósitos em torno de um livro’,     Revista Americana, abr. 1918, p. 94; ‘A
terminologia científica’, Almanaque Garnier,     1907, p. 231).15

A resistência dos homens de ciência ao chamado ‘papagaismo’, ou à
arte de alinhar frases ocas e de entoar palavras raras sem a menor intervenção
do raciocínio, não é de todo impertinente (‘A terminologia científica’, Almanaque
Garnier, 1907, p. 231). Como já se viu nos capítulos anteriores, a opção pela
pompa era plenamente condizente com o gosto literário então em voga, e
ainda funcionava como um modo de reagir, pelo zelo da composição escrita,
ao predomínio do padrão jornalístico na atividade literária. O que se passava
de fato é que toda resistência ao ‘bem dizer’ e à generalidade da formação
intelectual confundia-se mesmo, no discurso científico, com uma reação à
escrita literária. Toda e qualquer preocupação com a beleza fraseológica e
verbal era coberta das maiores desconfianças. A sonoridade de uma frase era,



131

na época, forçosamente interpretada como um impedimento à inteligibilidade
do pensamento e como a própria encarnação da vacuidade mental.

Somem-se a todas essas discussões, as considerações sobre as pecu-
liaridades da psicologia dos homens de ciência; sobretudo, se comparados
aos seus colegas das atividades literária e artística. Nos cientistas, por
exemplo, as células cerebrais se prestariam mais especialmente ao “traba-
lho constante da perquirição”. Seu psiquismo os dotaria de um notável
dom de análise para explicar os fenômenos desconhecidos que se manifes-
tariam ao seu redor. Neles, a firme decisão de conhecer seria ‘sã’, funcio-
nando como um hipersensibilizante para resolver problemas. Nas outras
atividades, a vontade de ‘abranger saberes’ seria antes um sentimento
excessivo, uma sorte de desejo ou apetite mórbido que avançaria para os
domínios do capricho pueril (Renato Kehl. ‘Perlustrações médicas’, Revista
do Brasil, mar. 1919, p. 305-308). E o que mais avulta nesse tema é a
capacidade do controle das paixões. Curiosa fórmula: muita imaginação,
fraca vontade; muito pensamento, forte consciência. Nos poetas e roman-
cistas predominaria um intenso egoísmo e uma notória indiferença pela
humanidade. Além de uma grande preguiça física, pois a vida imaginosa
se prestaria somente ao desfrute, e não aos problemas práticos do mundo,
“múltiplas e importantes questões tratadas com alta competência e com
calma e severidade próprias aos homens de ciência” (‘Discurso do dr. Pinto
Portella’,     Anais da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, jun. 1904-jun.
1905, [1906], p. 9). Todo o individualismo dos literatos e artistas, enten-
dido na verdade como sintoma de um romantismo contemplativo já ultra-
passado, seria um indício de que viveriam num mundo só deles – universo
de sonhos, fantasia e imaginação –, de onde concluíam o seu enfado pela
urgência em modificar o meio social (Miguel Ozório de Almeida. ‘Missão
do intelectual brasileiro’ – Arquivo Pessoal Miguel Ozório de Almeida. Centro
de Memória/ABL).

Por terem ainda uma vida afetiva exagerada e pelo seu hábito de
criar ficções, seriam especialmente dotados para a mentira e frágeis de-
mais para suportar o poder da realidade ou a força da verdade, sempre
enfeitadas e mascaradas pelas suas reações ilusórias. Afora isso, como se
já não bastasse, por seu individualismo, seriam vaidosos e ciumentos em
excesso, desejando ser únicos, famosos e amados sem limites. Nunca se
contentariam com o que lhes fora ensinado, querendo sempre saber mais e
mais, perscrutando e lendo de tudo um pouco: romances, aventuras poli-
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ciais, poesia e ciência, jornais e revistas. Tudo por vaidade, excentricidade
ou exagerado desejo de conhecer, atributos que, como se vê, pareciam ex-
cessivamente nocivos (Villar Belmonte. ‘Classificação psicológica do homem’,
Revista do Brasil, n. 102, jun. 1924, p. 99; Dias Ferreira da Silva. ‘Relatório
dos trabalhos acadêmicos’,     Anais da Academia de Medicina do Rio de Janeiro,
jun. 1904-jun. 1905, [1906], p. 26; Miguel Ozório de Almeida. ‘Missão
do intelectual brasileiro’ – Arquivo Pessoal Miguel Ozório de Almeida. Centro
de Memória/ABL,     1939, p. 3; Miguel Couto, ‘A alma de Arinos’, Revista do
Brasil, jun. 1919, p. 179).

Miguel Ozório de Almeida, diretor da seção de fisiologia do IOC e
professor catedrático de fisiologia na Escola de Agricultura e Medicina Ve-
terinária, mais especialmente, defendeu a singularidade da psicologia de
um típico ‘homem de ciência’ – um profissional simples, meticuloso, rigo-
roso, austero, severo, cerebral e diligente. Antípoda dos diletantes, princi-
piantes, curiosos, eruditos ou leigos, que espreitariam a ciência e com ela
flertariam por mero hobby (Miguel Ozório de Almeida. ‘D. Pedro II e a
construção de um Instituto de Fisiologia no Brasil’,     Revista do Brasil, n.
32, ago. 1918, p. 460).16 Segundo ele, um curioso das ciências, “um igno-
rante da quase totalidade dos seus problemas e questões”, não poderia ter
a esperança de produzir alguma nova teoria, dado o nível inédito de
intrincamento das pesquisas e reflexões científicas (‘Missão do intelectual
brasileiro’, 1939, p. 4 – Arquivo Pessoal Miguel Ozório de Almeida. Centro
de Memória/ABL). No mais, parecia mesmo haver entre leigos e cientistas
uma acentuada descompensação temporal, segundo qual os imaginativos
sem peias alimentavam-se da tradição, enquanto os “homens de
inteligência disciplinada” ajudavam a construir o futuro.17

Assim, a mentalidade científica, ou a sua especial compleição psicoló-
gica, os levava necessariamente a compor relatórios de pesquisa, memórias,
diários de laboratório, documentos, textos científicos, correspondências e de-
poimentos. Aos demais, a aguçada imaginação imporia o primado da criação
e aperfeiçoamento da beleza do mundo.18 E já que os homens de ciência/
cientistas se propunham, nas suas obras, a buscar ‘toda a verdade’ por inter-
médio de ‘pesquisa rigorosa’, inadequado seria que o resultado do seu traba-
lho fosse conotado como arte. Seria, na verdade, “(...) impossível. Mesmo se
redigidos no melhor dos estilos, tais escritos não seriam literatura. Era neces-
sário, pois, que nada fosse real ou verdadeiro (...). No fundo (na literatura), o
que se encontra sempre é a imaginação do artista” (Discurso de posse do Sr.
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Miguel Ozório de Almeida na Academia Brasileira’, Jornal do Comércio, 24/11/
1935 – Arquivo Pessoal Miguel Ozório de Almeida. Centro de Memória/ABL).

Acrescentem-se a isso, as pretensas diferenças entre inteligência e
talento, resultando em distintas manifestações intelectuais. Sendo a inte-
ligência definida como “um aparelho precioso para resolver problemas”,
uma “faculdade de assimilação e compreensão rápidas”, de penetração mais
crítica que criadora, era relacionada imediatamente ao exercício científico
(Almeida, 1931: 164). O talento, aproximando-se do gênio e da imaginação,
prestava-se às atividades das belas artes e ao gosto artístico, carecendo de
certo senso das realidades práticas e sempre se suprindo pela auto-educa-
ção. Tamanhas diferenças entre duas aptidões do espírito, e que levariam,
ao fim e ao cabo, ao exercício de diferentes carreiras intelectuais, poderiam
ser também explicadas pela própria diversificação da cultura brasileira,
antes “acentuadamente auditiva” e, naqueles tempos, notadamente “vi-
sual”, com seus impressos, reclames, fotografias e cinematógrafos (José
Maria Bello. ‘Inteligência e cultura’, Revista do Brasil, n. 74, fev. 1922, p.
179). E aquela cultura auditiva, como nas palavras de Maria Bello,
palavreadora e múltipla nos ensinamentos, herdada dos portugueses e aqui
prevalecente até o limiar do século XX, configuraria intelectuais do porte
de Rui Barbosa e Euclides da Cunha, por exemplo: pensadores de “difícil
classificação”, mas consagrados e reconhecidos por sua “maravilhosa ca-
pacidade de assimilação, expressão e eloqüência”. No entanto, faltaria-
lhes senso crítico para conhecer, observar, e julgar os eventos que se lhes
passavam em torno; tarefa à qual os cientistas se dedicariam quase natu-
ralmente, por certa “intuição psicológica” (José Maria Bello. ‘Inteligência e
cultura’, Revista do Brasil, n. 74, fev. 1922, p. 180). Enfim, se o universo
dos diletantes e curiosos era marcado pelos temas da avidez da totalidade
de conhecimentos e da paixão inconstante, especializar-se em ciência era
um pouco como achar a calma (Pomian, 1987).

No mais, estavam longe da ‘cultura auditiva’, pois não seriam, por
formação e convicção, “homens de palavra fácil” ou que “porfiassem pelo
ordinário em dar mostra de oratória campanuda” (Dionísio Cerqueira.
‘Oswaldo Cruz’, Jornal do Comércio, 06/01/1925 – Arquivo Pessoal Oswaldo
Cruz. Centro de Memória/ABL). Na verdade, detestariam discursos, e quando
por polidez eram obrigados a fazê-los em grandes solenidades públicas, se
eximiam, por decisão, do recurso ao polimento verboso tão ‘corrente’ nos
colóquios e conferências literárias da ocasião. Tudo isso porque tinham
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“horror à declamação, ao artifício, à ênfase, ao entono”, e não acredita-
vam no aprendizado de oitiva, ou de ouvir dizer.19 Não se importavam
muito com os discursos falados.

No dizer de Juliano Moreira, “os grandes méritos e as grandes idéias
dispensam rasgos de eloqüência ao serem proclamados”.20 A que acudia,
por exemplo, Aloísio de Castro, diretor da Faculdade de Medicina do Rio, ao
defender peremptoriamente ‘a necessidade’ da supressão do cargo de ora-
dor da ANM. Muito incisivo, Castro perguntava pelos préstimos dessa fi-
gura que só servia para desfilar expressões “encomiásticas demais” sobre
os recém-chegados, obrigando-os de sua parte a devolver os elogios. E não
pelo reconhecimento mútuo dos méritos profissionais, mas por força da
etiqueta e solenidade, em suma, das formalidades tradicionais.21 Era mui-
to difundida entre eles a opinião de que “quem não tem idéias para colocar,
já coloca bem os pronomes...à portuguesa”. E se, no seu esquema, o refi-
namento da linguagem não passava de artifício para ocultar a falta de
pensamento, poucas questões podiam preocupá-los tanto quanto o cha-
mado “bizantinismo da expressão”.22 Em outras palavras, o fraseado sim-
ples seria totalmente condizente com o modo moderno de pensar.

De outro modo, como já se sabe, grande parte das atividades então
reconhecidas como ‘científicas’ enleavam-se com a prática da medicina.
Com isso, a geração de homens de ciência/cientistas de que vimos tratan-
do também defendia a sua profissionalização como um ofício cada vez
mais distante do exercício exclusivo da clínica médica, pautada antes, na
sua visão, pela observação à beira dos doentes e pelos meros comentários
teóricos lidos nos livros que pela experimentação. Alguns daqueles cien-
tistas, como Oswaldo Cruz e Miguel Ozório de Almeida, por exemplo, de-
dicados, como argumentavam ser, aos estudos experimentais, passavam a
revelar sistematicamente que, a despeito de sua formação original em
medicina, detestavam clinicar, passar receitas, “ver a língua”, “tomar o
pulso”, e ser confundidos com “boçais curandeiros”. E não eram os únicos.
Mas, para “atirar-se à pesquisa”, como mencionaram, relatavam ter a cons-
ciência de que, na falta de outras instituições especializadas, precisavam
passar pelas cadeiras das faculdades de medicina (Miguel Ozório de Almeida.
‘Convidando uma geração a depor: um autêntico homem de ciência’, O
Jornal, 11/08/1935 – Arquivo Pessoal Miguel Ozório de Almeida. Centro
de Memória/ABL; Roquette-Pinto. ‘Discurso em homenagem a Miguel
Couto’, Jornal do Comércio, 22/06/1934 – Arquivo Pessoal Miguel Couto.
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Centro de Memória/ABL; Roquette-Pinto, Vamos ler!, 23/03/1939, p. 48 –
Arquivo Pessoal Edgard Roquette-Pinto. Centro de Memória/ABL).

Àquela altura, os aspirantes à especialização diziam sentir-se desimpe-
didos do peso morto dos sábios eloqüentes e dos observadores acurados. A
‘ciência por empréstimo’ já era, nesse meio científico carioca, bastante desva-
lorizada; isso quando a falta de originalidade nas pesquisas científicas, ou o
“saber falar pelos livros”, não era mesmo relacionada ao plágio ou à cópia das
idéias dos outros (‘Ladrões intelectuais’, Revista do Brasil, n. 18, jun. 1917, p.
265). No mais, se antes se configurava no Brasil “uma aristocracia da medi-
cina”, com seus funcionários e burocratas “personalizados na vaidade sem
proveito”, nos novos tempos reinava a “democracia da ciência”, pondo ao
alcance de todos os talentosos e estudiosos a possibilidade de desenvolver
seus dons, de pesquisar, apresentar e tomar novas direções na produção dos
saberes científicos (Afrânio Peixoto. ‘O que abala as montanhas’, O Jornal,
11/02/1927 – Arquivo Pessoal Oswaldo Cruz. Centro de Memória/ABL).

Oswaldo Cruz e Adolfo Lutz, diretor do Instituto Bacteriológico de
São Paulo, por exemplo, ao contrário dos sábios que os antecederam, teri-
am escrito pouco e sequer teriam lecionado em faculdades ou academias.
Por sua formação especializada, ainda mais no estrangeiro, eram tidos e
sublinhados como homens do “laboratório”, homens das “evidências”, do
“esforço”, da “pesquisa”, da “ação” e do “trabalho” (Abreu Fialho. ‘O Ins-
tituto de Manguinhos’, Renascença, n. 32, out. 1906, p. 129-140).23

É digno de nota ainda que, no seu dizer, nenhum desses dois ‘exem-
plares homens de ciência’ tinha ares de ‘mestre superior’ com seus subordi-
nados. Não queriam discípulos ou admiradores, mas apenas ‘companhei-
ros’, para, juntos, descobrirem novidades na ciência. Na verdade, os 'verda-
deiros cientistas', a despeito da sua fama ou especial proeminência profissi-
onal, deveriam trabalhar coletivamente, entregando-se ao trabalho árduo,
disciplinado, exclusivo e especialmente intrincado tal como era, a seu ver, a
atividade científica. E não eram insubstituíveis porque essa nova geração
não só acreditava como defendia a reprodutibilidade dos saberes científicos.

Sucede assim que, nos seus textos, a imagem da carreira científica
como sacerdócio ou ‘chamado do destino’ tende cada vez mais a ceder
lugar para a afirmação da ciência como profissão. A sua atividade, com as
suas novas representações, era apresentada como um saber decifrável somente
para os seus iniciados. A ciência seria difícil, pouco acessível, exigindo formas
de educação, de inteligência e modalidades de espírito especialmente
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“talhadas para o gênero de dificuldades que enfrentam”, (Miguel Ozório
de Almeida. ‘Missão do intelectual brasileiro’, 1939, p. 7 – Arquivo Pesso-
al Miguel Ozório de Almeida. Centro de Memória/ABL).

Cabe também lembrar que essa geração foi herdeira direta das mu-
danças ocorridas no método de estudos e pesquisa em ciências naturais.
Cada vez menos partilhavam do método sistemático e taxonômico da histó-
ria natural (Lopes, 1997). E para Miguel Ozório, por exemplo, a ciência, tal
como feita anteriormente no Brasil, limitava-se a sistematizar conheci-
mentos – prática que não exigiria do homem de ciência aos velhos moldes
nenhum esforço adicional da inteligência, bastando-lhe possuir boa memó-
ria e disponibilidade para a contemplação. Para ele, antes da segunda meta-
de do século XIX, por absoluta ausência de capital científico ou de invenções
e descobertas inovadoras, só teria sido possível recolher, observar, registrar e
descrever as características morfológicas do material estudado, criar siste-
matizações, agrupar, organizar e classificar conhecimentos e fenômenos
segundo as suas analogias. O que movia os homens de ciência do século
XIX, no seu entender, era uma instintiva curiosidade, feita de uma nostalgia
romântica de uma totalidade inatingível.

Para ele, os ‘homens de ciência’ brasileiros do século XIX não tinham
um perfil bem delimitado à vista das demais carreiras intelectuais, por
pertencerem, como os literatos, a uma ‘cultura da memória’ então bem
predominante. E porque vontade de reter o máximo possível de informa-
ções, um homem de ciência ‘antigo’ lia, lia e repetia o que encontrava nos
livros, assim como recolhia indiferentemente tudo com o que se deparava
no caminho. Sua geração, de outro modo, pertencia ao que chamava de ‘a
cultura da inteligência’ (‘A necessidade de esquecer’, Revista do Brasil, n.
108, dez. 1924, p. 315).

Ao insistir nesses pontos, essa geração acreditava romper com todos
os valores que informavam a atuação dos ‘literatos’ com o seu delírio da
personalidade na criação, o transbordamento de todas as balizas da ima-
ginação e certo egocentrismo letrado.24 Pretendia salientar, em suma, o
valor que atribuía à objetividade, à observação, à experimentação e ao
meio físico e psicológico. Era forte a resistência à estetização do discurso
científico, pois, no limite, sucumbir à estilização do mundo conotaria não
só falta de seriedade profissional, como a própria ausência de isenção
científica no trato do material de pesquisa.
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Ademais, quanto mais complexas e modernas, mais as sociedades,
segundo eles, seriam movidas pela ‘lei geral da divisão do trabalho’. E a
convergência de esforços em áreas particulares do conhecimento, cada qual
com sua devida função no tecido social, já os teria, de pronto, encaminha-
do a uma grande diversificação dos seus locais de trabalho. Os lugares
mais antigos, como a ANM e o MN, começavam, por exemplo, a ser
reformulados pelo ‘novo espírito científico’ no seu incessante estímulo aos
estudos experimentais, e, segundo o qual outros também vinham sendo
fundados, como associações, laboratórios de análise, institutos bacterio-
lógicos e vacínicos, ligas e agremiações científicas e médicas. Isso tudo
sem contar os intercâmbios internacionais e os boletins e revistas nos
quais poderiam demonstrar como desenvolviam, pesquisavam e solucio-
navam os problemas que lhes eram afeitos: cada grupo na sua área espe-
cial de atuação (‘Discurso do dr. Alfredo do Nascimento’, Anais da Acade-
mia de Medicina do Rio de Janeiro, jan.-dez. 1908, [1911], p. 8).

Por serem pesquisas especializadas e diversificadas, seriam, portan-
to, mais aperfeiçoadas. Compleição psicológica e cultura técnica compatí-
vel com a especialidade preferida: a soma desses dois elementos resultaria
num competente cientista (Liberato Bittencourt. ‘Psicologia do sucesso’,
Revista Americana, n. 9, jun. 1917, p. 43). E esse novo espírito científico
que defendiam levaria à formação do 'cientista' como um experimentador,
como aquele que provoca a natureza arrancando-lhe seus segredos. À par-
te isso, deveriam, tão-somente, estar envolvidos na reforma das institui-
ções a que pertenciam, na solicitação de verbas para as suas pesquisas e
laboratórios e na preparação de cursos e de textos científicos originais
(‘Discurso do dr. Carlos Seidl’. Anais da Academia de Medicina do Rio de
Janeiro     , jan.-dez. 1913, [1916], p. 12-13).

Ao homem de ciência, como na acepção mais difusa do termo até
então, não mais bastaria ser um livre-pensador, dotado de boníssimas
virtudes espirituais, de um grande amor pela ciência, pela verdade ou por
um sincero desejo de servir à humanidade a despeito de quaisquer intem-
péries de ordem pessoal ou financeira (Couto, 1842: 351; Vieira, 1871:
424, v.5; Figueiredo, 1899: 510, v.2). De um 'cientista' se deveria exigir
dedicação exclusiva.

A ciência já começava, então, a ser considerada um conhecimento
especializado, extremamente particular, plenamente moldado à ânsia de
inovar e à agitação tão próprias aos tempos modernos. E um “cientista
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moderno” era alguém que deveria ser “exclusivamente pesquisador”, dedi-
cando todo o seu tempo aos trabalhos originais. A propósito, Álvaro Ozório
de Almeida, professor da Faculdade de Medicina do Rio, apresentou um
resumo lapidar e por demais completo dos seus ideais profissionais: a
ciência deveria “ser uma carreira provendo as necessidades da vida de cada
um; e assim deve ser pelo seu grau de especialização e por absorver todo o
tempo e toda a inteligência de seus servidores” (‘O problema universitá-
rio’, Ciência e Educação, n. 5, jun. 1929, p. 4). E, na sua representação,
‘unidade temática’ somada a ‘tempo hábil’, para formular hipóteses e per-
severar na repetição de situações que configurassem os mesmos resultados
demonstrando a solidez das suas pesquisas, não era um ideal profissional
que atinasse com a contemplação desimpedida e seduzida das belezas e
encantos da vida.

Com tudo isso, os aspirantes a cientistas continuavam sendo acusa-
dos de reduzirem, quase mecanicamente, a beleza de uma frase à nulidade
do que diz. E o ‘escrever bem’’ poderia ser tão grave aos seus olhos que, dizia
um crítico literário do período, os homens de ciência receavam o encanto
das palavras tal como os pescadores temiam o canto das sereias, valendo a
metáfora por corromperem “o oceano austero do pensamento com a brancu-
ra irreal dos seus corpos femininos”.25 Daí notarmos nos homens de ciên-
cia, segundo ele, um esforço muito vigilante e decidido para sufocar a qua-
lidade da escrita, criando uma prevenção contra a literatura num sentido
geral. Havia nisso certo exagero. E os homens de ciência/cientistas replica-
vam de sua parte, alegando que, na verdade, a escrita literária era tão pos-
tiça e afetada que tinham dificuldades em distinguir o “gênio” do “exagero”,
o “espírito artístico” da “ênfase forçada”. No seu dizer, faltava-lhes bom
senso numa escrita sempre “em borbotões, tumultuosa e célere qual rio
caudaloso e acidentado” (‘Discurso do dr. Rocha Faria’, Boletim da Academia
Nacional de Medicina, n. 1, 1919, p. 107).

Méritos teriam os textos científicos, plácidos, serenos e de transpa-
rência cristalina com suas “palavras poucas, frases curtas e breves perío-
dos”. Textos feitos antes para serem lidos que ouvidos, pois neles a vivacida-
de das idéias valeria mais do que a pompa verbal, utilizada para prender a
atenção da platéia e não para ensinar (Carlos Seidl. ‘Relatório do ano acadê-
mico’, Anais da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, jul.-dez. 1906, p. 25).

No mais, conforme delimitavam, os cânones do período exigiam que
a composição de um texto científico obedecesse a parâmetros de síntese e
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conclusão, afirmação e confirmação de hipóteses, encaminhando-os, à
revelia mesmo da sua vontade, à singeleza e à desafetação da linguagem.
De sua parte, os textos literários, comprometidos como estavam em agra-
dar os ouvidos dos espectadores, não faziam mais do que lançar belas e
prazerosas palavras ao vento. Carecendo de concisão, sobriedade e utilida-
de social e, sobretudo, fazendo uso dos sentimentos e das seduções da
linguagem, que mais poderiam ser que não um lazer para “perfumar a
existência”? (Roquette-Pinto. Discursos Acadêmicos, 1937, p. 82).

Notas

1 Cabe frisar que esse tema da internacionalização da ciência não se confunde com a
idéia da ‘difusão’ das teorias européias. E para a produção intelectual brasileira, não
há qualquer demérito que a qualifique como mimética ou plagiadora. No mais, pela
velocidade com que se punha a par das teorias européias, atrasada certamente não
era. De todo modo, como já se discutiu em capítulos anteriores, tudo isso só demostra
seu forte empenho civilizador e modernizador, assim como a sua ânsia de equiparar
a produção cultural realizada no Brasil à dos demais países de ‘ponta’ no nível do
século. Sobre as idéias sem fronteiras, ver Prochasson (1994) e Juillard (2001).

2 A imagem é de Christophe Prochasson (1989).
3 Edler (1992, 1999) chama a atenção para a historicidade das regras de produção de

verdades, pois foi só com o triunfo da medicina pastoriana, em fins do século XIX,
que o paradigma climático-telúrico ganhou a pecha de acientífico, senão mesmo de
‘crendice’. Nas suas pesquisas, Edler demonstra a força dessas teses ambientais para
a organização da profissão médica, para a criação da Academia Imperial de Medicina
e para o fortalecimento de uma cultura médica que revisava e discordava dos trata-
dos europeus sobre patologia e higiene.

4 Estudiosos sobre o tema salientam o ‘caráter híbrido’ dos bacteriologistas nesse
período de institucionalização da microbiologia no Ocidente. Teriam atuado, ao mes-
mo tempo, como médicos, pesquisadores e sanitaristas, numa alusão à concomitância
dos seus estudos sobre os micróbios e sua intervenção no ‘meio’. Para Latour (1988,
1984), a clínica centrada na microbiologia, entre o final do século XIX e o início do
século XX, ainda formava médicos aos contornos de ‘cientistas do ambiente’, já que
preparados para atuar sobre doenças de constituição endêmica. No seu dizer, uma
análise da consolidação da medicina microbiológica aponta para uma combinação
com os princípios da medicina climático-telúrica. Sobre a aliança da microbiologia
com os saberes médico-científicos do século XIX, ver também Caponi (2000, 2002a,
2002b, 2003) e Löwy (1994).

5 Cabe salientar que as visitas se realizavam segundo as especialidades dos participan-
tes. Enquanto, por exemplo, os de ciências jurídicas visitavam o Supremo Tribunal e
a Biblioteca Nacional, os de engenharia seguiam para a Escola Politécnica, e os de
ciências médicas para a ANM. Para maiores detalhes ver, Brazil (1909).
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6 No Tomo I dos relatórios constam as propostas de trabalho a serem apresentadas no
encontro, tais como as referentes à uniformização da terminologia técnico-matemá-
tica, à uniformização da terminologia em engenharia, à uniformização da termino-
logia médica, e discussões intensas sobre a pedagogia a adotar no ensino prático
(Freitas, 1906). Sobre o Congresso, ver também Andrade (2002).

7 Note-se que, nesse período, não havia uma separação nítida entre as ciências sociais
e as ciências naturais. A antropologia era uma ciência natural, enquanto a sociologia
imiscuía-se ao direito. As ciências sociais aproximavam-se da medicina e da educa-
ção, nas quais o tema da reforma social foi discutido. E nessa aproximação pelo tema
da reforma, as ciências sociais e as da saúde estiveram especialmente interligadas. Cf.
Carvalho e Lima (1993); Lima e Hochman (1996); Carvalho (1997); Lima (1999).

8 Manuscrito inédito encontrado no seu arquivo pessoal sob a guarda do Centro de
Memória da ABL, caixa 24, [s.d.].

9 Manuscrito inédito encontrado no seu arquivo pessoal sob a guarda do Centro de
Memória da ABL, caixa 24, [s.d.].

10 E para reforçar a hipótese de Moreira, há notícias, por exemplo, na revista parisiense La
Science au XXème Siècle, que atestou nas suas páginas a qualidade das pesquisas de Ribas
e de Lutz sobre a febre amarela, acrescentando que “convenceram o mundo científico”.
Edmond Sergent (‘La fièvre jaune’. La Science au XXème Siècle, n. 15, mar. 1904, p. 74). O
Almanaque Garnier de 1909 traz reproduções dos jornais franceses de 1907 exaltando as
proezas científicas do Instituto de Manguinhos e a medalha de ouro ganha pela insti-
tuição brasileira por época da Exposição de Higiene em Berlim. Segundo essas notícias,
o mérito dos cientistas brasileiros era incontestável, notadamente o de Oswaldo Cruz,
pois “o Instituto de Manguinhos expôs trabalhos que na opinião dos cientistas de todos
os países tinham, sem dúvida alguma, um grande valor científico” (p. 168-170). Outros
cientistas também eram igualmente incensados pelo seu presumido êxito no exterior:
Miguel Ozório de Almeida seria citado em todos os grandes livros alemães de fisiologia
moderna, sendo que, nos índices bibliográficos dessas importantes obras, seu nome
era repetido “cinco, seis, dez vezes em seguida” (‘Convidando uma geração a depor: um
autêntico homem de ciência’, O Jornal, 11/08/1935 – Arquivo Pessoal Miguel Ozório de
Almeida. Centro de Memória/ABL). Vale citar ainda que, como fisiologista, Ozório
ganhou o prêmio Sicard pela Faculdade de Medicina de Paris. E ele próprio, em artigo
para a imprensa brasileira, atestou a enorme admiração que os cientistas europeus
teriam pelo “trabalho fácil, atraente e original” de Roquette-Pinto (‘Roquette-Pinto e o
Brasil’, Jornal do Brasil, 09/04/1941 – Arquivo Pessoal Miguel Ozório de Almeida. Cen-
tro de Memória/ABL). Sobre o ‘sucesso’ dos homens de ciência/cientistas brasileiros na
Europa, ver também ‘Um sábio brasileiro’ (Ciências e Letras, n. 7, set. 1916, p. 134-136).

11 Discurso de Aloísio de Castro. ‘Centenário da organização do Ensino Médico’, Anais
da Academia do Rio de Janeiro (jan.-dez. 1908 [1909], p. 44); Juliano Moreira. ‘Oswaldo
Cruz (1872-1917)’, Revista da Sociedade Brasileira de Ciências, n. 1, 1917, p. 107-111;
Dionísio Cerqueira. ‘Oswaldo Cruz’, Jornal do Comércio, 06/01/1925 –     Arquivo Pessoal
Oswaldo Cruz. Centro de Memória/ABL; ‘No mundo das curiosidades’, A Noite, 09/
02/1925 – Arquivo Pessoal Oswaldo Cruz. Centro de Memória/ABL.

12 Roque Spencer Maciel de Barros (1986) sublinhou as diferenças entre o humanismo
clássico e seu ideal pedagógico, próprio a uma sociedade aristocrática, e as teorias
cientificistas, defendendo ideais educativos de uma sociedade democrática.
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13 Aloísio de Castro. 'Discurso em homenagem a Miguel Couto', Boletim Farmacêutico
Silva Araújo, ano XXII, n. 88, nov. 1923, p. 16 – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro
de Memória/ABL.

14 Astrônomo e biológo, Benignus se lança numa expedição científica ao interior do
Brasil. Destacado por um ser espiritual vindo das ‘regiões sidéreas’ para ser um
sacerdote do bem da humanidade, Benignus fica extasiado com as belezas naturais,
e, ao fim, decide afastar-se do convívio com os homens, sacrificando a sua missão à
contemplação da natureza (Zaluar, 1994).

15 Por serem uns “defensores das ciências particulares”, os cientistas seriam ainda uns
“esnobes” devido ao seu acentuado desprezo à metafísica, à filosofia, à religião e
àqueles que tão simplesmente “acreditam abraçar o conjunto do saber” (Jonatas
Serrano. ‘Filosofia e ciência’, Revista Braziléa, n. 11, nov.     1917, p. 559-561).

16 O tema também aparece na saudação do dr. Arnaldo Quintella à criação do prêmio
‘Alvarenga’ na Academia Nacional de Medicina. Anais da Academia de Medicina do Rio
de Janeiro,     jan.-dez. 1913 [1916], p. 56.

17 A expressão é de Antonio de Paula Freitas (apud Ferreira, 1989: 112).
18 Miguel Ozório de Almeida. ‘A necessidade de esquecer, Revista do Brasil, n. 108, dez.

1924, p. 322. O tema também aparece no ‘Discurso de posse do Sr. Miguel Ozório de
Almeida na Academia Brasileira’, Jornal do Comércio, 24/11/1935 – Arquivo Pessoal
Miguel Ozório de Almeida. Centro de Memória/ABL; ‘A ciência e a língua portugue-
sa’, Revista do Brasil, n. 94, out. 1923, p. 149; ‘Convidando uma geração a depor: um
autêntico homem de ciência’, O Jornal, 11/08/1935 – Arquivo Pessoal Miguel Ozório
de Almeida. Centro de Memória/ABL.

19 Aloísio de Castro. ‘Discurso em homenagem a Miguel Couto’. Boletim Farmacêutico
Silva Araújo, ano XXII, n. 88, nov. 1923, p. 16 – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro
de Memória/ABL.

20 Juliano Moreira. ‘Discurso em homenagem a Miguel Couto'. Boletim Farmacêutico Silva
Araújo, ano XXII, n. 88, nov. 1923, p. 36     – Arquivo Pessoal Miguel Couto. Centro de
Memória/ABL.

21 Depois de toda essa discussão, ficou enfim acordado que o orador oficial, dali em
diante, discursaria somente nas sessões solenes (Anais da Academia de Medicina do Rio
de Janeiro (jun. 1904-jun. 1905 [1906], p. 142-146). No entanto, o então titular do
cargo, o dr. Fernando Magalhães, quis defender o seu posto. Em atrasado mas eficiente
discurso resguardou a “santidade das palavras” como o recurso indispensável de
entronização num cerimonial de “canonização profana”, tal como era aquele da
recepção e posse de novos membros; grandes profissionais da medicina, “nossos
beneméritos e nossos heróis”, merecedores do reconhecimento de todos os demais
membros da casa. E ainda perguntava, que grande mal podia haver, afinal, num
encantador ritual acadêmico de festejo das “grandes glórias e conquistas da ciência”?
(Anais da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, jul.1905- jun.1906 [1906], p. 23).

22 ‘Discurso do Sr. Presidente da Academia Brasileira, o dr. Afrânio Peixoto, na última
sessão de 1922’ – Arquivo Pessoal Afrânio Peixoto. Centro de Memória/ABL.

23 Oswaldo Cruz, depois de formado pela Faculdade de Medicina do Rio, morou em Paris,
de abril de 1897 a agosto de 1899, de modo a especializar-se em microbiologia no
Institut Pasteur. Lutz, de sua parte, formou-se em medicina, em 1879, na Suíça,
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tendo freqüentado, nos anos seguintes, laboratórios na Alemanha, na França e na
Inglaterra. A essa formação especializada no exterior pode-se somar a notoriedade
pública que conseguiram pela eficácia e precisão do seu diagnóstico em doenças
específicas: Cruz, no Rio de Janeiro, para a febre amarela, e Lutz, em São Paulo, para
a febre tifóide. Notabilizaram-se, pois, num campo específico de pesquisa e de atua-
ção em ciência: a medicina tropical. Cruz ganha o cetro de primeiro dos especialistas
pela ‘publicidade’ que conheceu ainda em vida como um 'cientista experimental' a
quem as doenças não podiam fazer frente graças, exatamente, à eficácia do seu
saber.

24 A que, de sua parte, os literatos não replicavam. A modelização da escrita científica era
associada à “fórmula política da democracia e do igualitarismo”, por serem cientistas
aclamados como “contrários às individualidades”. Com isto, nivelariam, uniformiza-
riam e despersonalizariam em demasia o trabalho intelectual. A “fórmula estética”, de
outro modo, “é mais diferenciadora, porque a beleza é um padrão de supremacia e
volúpia egoística, de aristocratismo intelectual, de exceção, de vida autônoma e de
personalidade” (Assis Chateaubriand. ‘Machado de Assis’, Revista do Brasil, n. 26, mar.
1918, p. 310). Sobre o mesmo tema, pode-se consultar ainda Amadeu Amaral (‘Em
torno de Machado de Assis’, Revista do Brasil, n. 27, abr. 1918, p. 363).

25 A. Moraes Coutinho (‘Despropósitos em torno de um livro’, Revista Americana, n. 7,
abr. 1918, p. 95) – crítica ao livro Rondonia, de Edgard Roquette-Pinto.


