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INTRODUÇÃO

Para comemorar seus 50 anos, a Socie-

dade Brasileira para o Progresso da Ciência

(SBPC) editou, com o sugestivo nome Ci-

entistas do Brasil,  uma coletânea com en-

trevistas realizadas nos últimos trinta anos,

em sua grande maioria publicadas na revista

Ciência Hoje. Trata-se de um rico painel

que registra a trajetória de homens e mulhe-

res, pesquisadores que começaram a traba-

lhar entre os anos 20 e 50 e, portanto, parti-

ciparam de importantes momentos da histó-

ria brasileira contemporânea, tendo em co-

mum a dedicação à ciência, à produção e

transmissão de conhecimentos científicos.

Consideramos uma feliz iniciativa da

SBPC a publicação desta coletânea de en-

trevistas que, além de tornar conhecida do

grande público e da comunidade de cien-

tistas a trajetória de alguns dos cientistas

brasileiros mais eminentes, traz elementos

preciosos para a análise histórica.

OS DEPOIMENTOS E A HISTÓRIA

DAS CIÊNCIAS NO BRASIL

Esses depoimentos, para os historiado-

res da ciência, são documentos, que fazem

parte da base empírica de suas análises e

que indicam uma variedade de possibilida-

des narrativas para a História das Ciências

no Brasil. Cada um deles poderia ser objeto

de um estudo detalhado; no entanto, neste

breve texto, serão considerados em con-

junto, como testemunhos de um período de

nossa história.

As gerações contempladas nesse con-

junto de depoimentos participaram de um

momento específico do processo de

institucionalização das ciências, já que as

atividades científicas no Brasil foram ini-

ciadas no período colonial e muitas das

instituições científicas brasileiras contem-

porâneas foram criadas ainda no século

XIX. Museus de História Natural, escolas

de Engenharia e Medicina, observatórios

astronômicos, institutos de pesquisa, co-

missões exploratórias, associações e perió-

dicos científicos constituem  uma dimen-

são da história brasileira ainda pouco co-

nhecida.

Mas a historiografia sobre as ciências

no Brasil tem se desenvolvido muito nos

últimos anos e, ao contrário do que afirma

Ênio Candotti, na apresentação do livro,

além do estudo de José Murilo de Carvalho

sobre a Escola de Minas de Ouro Preto (1),

vários  trabalhos, com diferentes matizes,

têm analisado detalhadamente outras insti-

tuições científicas brasileiras do século XIX

e início do século XX (2).

As entrevistas do livro Cientistas do

Brasil cobrem um período da história das

ciências no país caracterizado pela diversi-

ficação dos campos de atuação científica,

maior profissionalização das atividades de

pesquisa, valorização das universidades

como espaços privilegiados do trabalho

científico e criação de mecanismos sociais

para promoção e manutenção das ativida-

des científicas. Esses novos padrões de tra-

balho acadêmico e profissional

correspondiam, de um lado, a mudanças

nas áreas científicas no âmbito mundial;

mas, também, às transformações por que

passava a sociedade brasileira.

Vejamos como nossos cientistas regis-

traram suas memórias sobre esse período.

UM NOVO MOMENTO PARA AS

CIÊNCIAS NO BRASIL

Nos depoimentos, os anos 30, 40 e 50

são considerados um marco na implanta-

ção das atividades de pesquisa científica

no Brasil. Com uma visão bastante crítica

em relação aos períodos históricos anterio-

res, nossos cientistas são taxativos em con-

siderar que foi então que se estabeleceram

padrões científicos ainda hoje presentes no

cenário nacional.

Alguns temas são recorrentes e mere-

cem uma maior atenção. Um deles é a im-

portância atribuída às universidades do

1 José M. de Carvalho, A Escola
de Minas de Ouro Preto: o Peso
da Glória, São Paulo/Rio de
Janeiro, Comp. Ed. Nacional/
Finep, 1978

2 A pós-graduação do Departa-
mento de História da FFLCH-
USP e a Casa de Oswaldo
Cruz-Fiocruz são, hoje, impor-
tantes centros de pesquisa e
formação em História das Ci-
ências no Brasil. Como exem-
plo dessa produção, ver os li-
vros: Jaime Benchimol (coord.),
Manguinhos do Sonho à Vida:
a Ciência na Belle Époque, Rio
de Janeiro, Fiocruz, 1990; Jai-
me Benchimol e Luiz A Teixeira,
Cobras, Lagartos & Outros Bi-
chos: uma História Compara-
da dos Institutos Oswaldo Cruz
e Butantan, Rio de Janeiro,
Fiocruz/UFRJ, 1993; Luiz A.
Teixeira, Ciência e Saúde na
Terra dos Bandeirantes: a Tra-
jetória do Instituto Pasteur de
São Paulo no Período de 1903-
1916, Rio de Janeiro, Fiocruz,
1995; Silvia Figueirôa, As Ci-
ências Geológicas no Brasil:
uma His tór ia Social e
Institucional, 1875-1934, São
Paulo, Hucitec, 1997; M.
Margaret Lopes, O Brasil Des-
cobre a Pesquisa Científica –
Os Museus e as Ciências Natu-
rais no Século XIX, São Paulo,
Hucitec, 1997.
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Distrito Federal e de São Paulo, criadas

respectivamente em 1935 e 1934, como

instituições que trouxeram condições mais

apropriadas para o trabalho científico, com

novas possibilidades para as atividades de

pesquisa, formação de pesquisadores e

implantação de áreas científicas.

As ciências como atividades de

pesquisa empírica

Poucos depoimentos detêm-se em uma

discussão sobre o conceito de ciência que

orientou as atividades de nossos cientistas.

No entanto, a descrição dos trabalhos rea-

lizados e breves discussões de alguns en-

trevistados deixam entrever que foi domi-

nante, nesse momento da história das ciên-

cias no Brasil, a idéia de que a atividade

científica é uma atividade basicamente

empírica. Estão presentes, assim, nos de-

poimentos, atividades de laboratório, le-

vantamentos de campo, realização de ex-

periências.

Em geral, o conceito que sintetiza o

trabalho científico é apresentado como

“fazer pesquisa”. É o que afirma, por exem-

plo, Francisco Iglésias, para a prática do

historiador.

Se retomarmos os períodos anteriores

da história brasileira, veremos que princí-

pios semelhantes orientaram as ativida-

des dos cientistas brasileiros que atuaram

em alguns espaços, como os institutos de

ciências biomédicas do início do período

republicano. E que, já no século XIX, a

produção de conhecimentos originais e o

levantamento da flora e da fauna brasilei-

ros eram preocupações de naturalistas dos

museus de História Natural. Mas os pa-

drões científicos do século XIX tinham

outras especificidades e, no Brasil, mos-

travam-se distintos para as várias áreas

científicas (3).

Os cientistas entrevistados, cidadãos do

século XX, mostram, em seus depoimen-

tos, uma visão mais estrita de prática cien-

tífica, entendida como trabalho empírico

metódico e organizada segundo normas

estabelecidas internacionalmente.

Nestes anos, esses princípios, que já

orientavam o trabalho dos cientistas natu-

rais, difundem-se pelas várias áreas do co-

nhecimento, como pode ser verificado pelo

depoimento de Florestan Fernandes, aluno

e docente de Sociologia da Faculdade de

Filosofia, Ciências e Letras da USP:

“A minha pretensão, a minha grande aspi-

ração era que a sociologia se transformasse

em uma ciência empírica, em uma ciência

capaz de explorar a pesquisa empírica, sis-

temática, e, ao mesmo tempo, capaz de

construir teorias, principalmente válidas

para um país como o Brasil e com vistas à

aplicação em uma relação política com a

realidade” (p. 68).

O que, a nosso ver, registra bem o papel

central que passava a ser desempenhado

pelas faculdades de filosofia e ciências, con-

gregando as antigas humanidades e as ci-

ências naturais.

Mais ainda, na memória destes contem-

porâneos, o momento de criação das pri-

meiras universidades brasileiras aparece

como o ponto de inflexão, um marco na

implantação de práticas científicas que se-

guiam o que havia de mais moderno nos

centros avançados de produção científica.

Nesse sentido, o depoimento de Bernard

Gross é muito elucidativo, pois nos mostra

que, nos anos 30, ocorriam diferenças mar-

cantes no desenvolvimento das áreas cien-

tíficas no Brasil. E que os institutos de

medicina experimental, mantendo padrões

internacionais de excelência científica,

continuavam a ser centros de referência para

os cientistas brasileiros:

“Na verdade, não havia biblioteca de física

no Rio. Na Escola de Engenharia só havia

coisa muito antiga […]. Uma biblioteca me-

lhor era a do Observatório Nacional […].

Mas, a mais completa era em Manguinhos,

[…] devida aos esforços do Carneiro Felippe,

era muito boa, com as revistas de física mais

importantes como a Physical Review e a

Zeitschrift für Physik. Sem esta biblioteca,

3 Um indício das especif i -
cidades das diversas áreas ci-
entíficas pode ser a existência
de publicações especializa-
das. Em Medicina, por exem-
plo, chegaram a ser editados
no século XIX, no Brasil, mais
de 50 periódicos. Já na área
da História Natural, o perió-
dico Guanabara, da Socie-
dade Vellosiana, só durou al-
guns anos e os Arquivos do
Museu Nacional só começa-
ram a ser publicados em
1876. Ver, sobre periódicos
médicos: Luiz O. Ferreira, O
Nascimento de uma Instituição
Científica: o Periódico Médi-
co Brasileiro da Primeira Me-
tade do Século XIX, tese de
doutorado, São Paulo, FFLCH-
USP, 1996.
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eu nunca teria chegado a saber o que se pas-

sava em outros lugares” (p. 147).

Também fica claro, pelo seu depoimen-

to, o papel desempenhado pela Academia

Brasileira de Ciências, associação científi-

ca de caráter nacional, criada em 1916 (4),

cuja publicação acolhia textos sobre as

várias ciências exatas e naturais: “A única

revista brasileira em que se publicavam

trabalhos de física e matemática eram os

Anais da Academia” (idem).

Dos depoimentos vemos, assim, que

nesses anos difundia-se pelas várias áreas

do conhecimento, das ciências naturais às

ciências humanas, uma idéia mais estrita

de fazer ciência, e que procurava se ade-

quar aos padrões internacionais.

A formação de novos

pesquisadores

Quanto a este tema, o material apresen-

tado pelo livro é riquíssimo, já que todos os

depoimentos trazem informações sobre os

caminhos percorridos pelos cientistas.

A primeira constatação é que essas gera-

ções de cientistas   brasileiros já tiveram uma

formação especializada. Nas áreas médicas,

com maior tradição no país, vários dos de-

poentes tornaram-se pesquisadores nas fa-

culdades de medicina, pela orientação de

professores responsáveis pelas disciplinas

(5). Já em Física, Química, mas também em

Ciências Humanas, os entrevistados desta-

cam a atuação dos professores estrangeiros

contratados para as primeiras universidades,

que traziam, para o país, os referenciais vi-

gentes em centros europeus de pesquisa ci-

entífica. Com a implantação do tempo inte-

gral nessas primeiras universidades era, as-

sim, nas instituições de ensino que os novos

pesquisadores passavam a se formar. O ali-

nhamento aos padrões internacionais apare-

ce documentado, ainda, pelas constantes

viagens, de formação ou especialização, que

nossos cientistas realizaram  para os mais

diversos países.

Pós-guerra, um momento especial

para as ciências brasileiras

Se os anos 30 têm uma presença

marcante nos depoimentos, os anos 50 tam-

bém aparecem como um marco na vida dos

entrevistados.

Passeio da 3a

reunião anual

da SBPC em

Belo Horizonte,

1951

Acervo SBPC

4 Criada em 1916, como Soci-
edade Brasileira de Ciências,
tornou-se ABC em 1922.

5 Em São Paulo, a Faculdade de
Medicina, criada em 1913, e
que, pela ação da Fundação
Rockefeller, orientou-se para a
implantação de atividades de
pesquisa, com dedicação inte-
gral dos professores à docência
e à pesquisa. Ver, sobre este
processo: M. Gabriela M. C.
Marinho, O Papel da Funda-
ção Rockefeller na Organiza-
ção do Ensino e da Pesquisa
na Faculdade de Medicina de
São Paulo, tese de mestrado,
Campinas, Inst. Geociências/
Unicamp, 1993
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José Ribeiro do Valle, tratando dos anos

de criação da SBPC e do CNPq, chama a

atenção para as mudanças que ocorriam:

“Depois da guerra, entre os anos 40 e 60,

houve um acordar para a importância da

pesquisa científica. A Escola Paulista de

Medicina, por exemplo, levou quase vinte

anos até introduzi-la em seus programas.

Foi preciso que os velhos clínicos, médi-

cos e professores, se convencessem de que

era realmente necessário haver trabalho ci-

entífico junto ao trabalho clínico, o que só

veio a acontecer na década de 50” (p. 246).

Nos anos que se seguiam ao final da

Segunda Guerra Mundial, havia no Brasil

uma comunidade científica diversificada

que se mostrava ativa na defesa das ativi-

dades de pesquisa. Pelos depoimentos, foi

a crise do Instituto Butantan, ameaçado da

extinção de suas atividades de pesquisa,

que catalisou a fundação, em 1948, da

SBPC, que nos anos seguintes iria congre-

gar a comunidade científica nacional e de-

sempenhar funções de divulgação e valori-

zação das atividades e conhecimentos ci-

entíficos (6).

Mas esses eram anos em que as ciências,

sobretudo pelos desdobramentos das pes-

quisas atômicas, ganhavam relevância es-

tratégica mundial. O que certamente influ-

enciou a criação, pelo governo federal, em

1951, do Conselho Nacional de Pesquisas

(CNPq), organismo destinado ao planeja-

mento, mas também ao financiamento das

atividades de pesquisa no país.

UMA HISTÓRIA DE CONTROVÉRSIAS

E DISPUTAS

Como afirmamos inicialmente, este

conjunto de depoimentos traz inúmeras pos-

sibilidades narrativas para a história das

ciências no Brasil. Um aspecto que é, em

geral, pouco considerado e que queremos

desenvolver neste item é que a comunida-

de científica brasileira tem se mostrado

diversificada e, até mesmo, conflituosa em

relação aos rumos das ciências no país. Os

debates que se instauraram na comunidade

de físicos brasileiros nos anos 50 e 60 são

bastante elucidativos sobre isso.

Mário Schenberg, um dos mais proemi-

nentes físicos brasileiros neste século, em

seu depoimento levanta questões que mos-

tram que, nesses anos, havia fortes

discordâncias em relação à  prioridade que

vinha sendo dada à implantação da física

nuclear no país. Ele refere-se às resistên-

cias que enfrentou e ao auxílio que teve do

reitor Ulhoa Cintra, da USP, para implan-

tar o laboratório de física do estado sólido

e para comprar o primeiro computador da

universidade no início dos anos 60:

“Todo o pessoal do departamento ia só para

a física nuclear, mas eu tinha uma diver-

gência de opinião muito grande, tecnoló-

gica, com o pessoal do Departamento de

Física. Eles achavam que ia haver uma re-

volução industrial, e que essa revolução ia

ter por base a energia nuclear. Eu achava

que vinha realmente uma revolução indus-

trial, mas não baseada na energia nuclear,

e sim na informática, na eletrônica. Por isso,

achava que se tinha que desenvolver a físi-

ca do estado sólido. Ninguém no Brasil

entendia isso […] Mas precisei enfrentar

uma oposição forte […] Os físicos eram

contra os computadores; não enxergavam

que eles iam revolucionar a ciência […]

Era falta de intuição sobre os caminhos que

a física iria seguir […] Os fundadores da

física experimental no Brasil viram as coi-

sas com certas limitações, sem muita am-

plitude. Ficaram fascinados com a energia

nuclear” (p. 97).

Por outro lado, o depoimento de José

Leite Lopes, também um dos mais impor-

tantes físicos brasileiros contemporâneos,

além de registrar sua aproximação com a

área da física nuclear, revela os múltiplos

interesses que interferiam no desenvolvi-

mento desta área.

Segundo Leite Lopes, o Programa de

Energia Nuclear brasileiro, proposto pelo

almirante Álvaro Alberto – gestor da cria-

6 Sobre a SBPC, ver Ana M.
Fernandes, A Construção da
Ciência no Brasil e a SBPC,
Brasília, Ed. Univ. de Brasília/
Anpocs/CNPq, 1990.
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ção e primeiro presidente do CNPq –, so-

freu com as restrições decorrentes da situa-

ção internacional. O Brasil recebia trigo

em troca da areia monazítica que exporta-

va para os EUA. Álvaro Alberto propôs

que fosse pago com informações, apare-

lhos  e equipamentos necessários para o

desenvolvimento da energia atômica no

país, mas isso era proibido pela lei ameri-

cana, por causa da política de restrição de

informações para esse campo, imposta no

período pós-guerra. Mesmo a importação

de equipamentos da Alemanha e da França

não foi concretizada por causa do veto norte-

americano.

Nos anos seguintes, os “segredos” da

energia atômica começaram a ser domina-

dos por diversos países, de modo que foi

promovida uma grande conferência inter-

nacional sobre a temática. Leite Lopes foi

um dos membros da equipe de secretários

científicos que coordenaram e conduziram

os trabalhos. Voltou para o Brasil em 1955,

“convencido de que o país devia realmente

levar à frente um programa de utilização

pacífica da energia nuclear, um programa

importante do ponto de vista energético e

do desenvolvimento científico e tecno-

lógico”. Então, tornou-se membro funda-

dor da Comissão de Energia Atômica.

Entretanto, segundo Leite Lopes, as

políticas desenvolvidas para a área não aten-

deram aos interesses nacionais, que seriam

a formação de pessoal e o desenvolvimen-

to de uma tecnologia própria. Com a de-

missão de Álvaro Alberto do CNPq, no

governo Café Filho, foi instituída uma po-

lítica de acordos com outros países, princi-

palmente os EUA, que se limitava à impor-

tação de equipamentos já prontos. Leite

Lopes conclui:

“[…] Os governos passados não entende-

ram a importância da energia atômica, e,

quando se procurou remediar nossa carên-

cia, fez-se um acordo enorme com a Ale-

manha, envolvendo a compra de equipa-

mentos caríssimos e em grande número,

em vez de se fazer as coisas

gradativamente, formando gente,

tecnólogos, construindo os equipamentos,

adaptando e inventando novas tecnologias.

Mas nada disso foi feito” (p. 133).

Assim, uma das contribuições que essas

fontes trazem para o historiador das ciências

é muito expressiva, pois a sua análise possi-

bilita o enriquecimento da própria narrativa

histórica, que deixa de ver os cientistas como

heróis e passa a considerá-los  como

partícipes de um movimentado jogo de inte-

resses e paixões, onde sujeitos compõem-se

e contrapõem-se nos campos do saber, da

política, da economia, da guerra.

O REGISTRO PELAS IMAGENS

O conjunto de fotografias apresentadas

no livro merece uma atenção especial.

Em geral são instantâneos feitos nas reu-

niões anuais da SBPC e  mostram homens e

mulheres em debates, reuniões de trabalho,

mas também confraternizando em almoços

ou excursões. Apresentados em seqüência

cronológica deixam registrados, de forma

eloqüente, o crescimento da comunidade

científica brasileira e as distintas funções

desempenhadas por esses eventos.

Das pequenas reuniões dos anos 50, às

grandes massas e auditórios lotados dos

anos 60, ou as cenas acaloradas dos anos

70, quando a SBPC tornou-se um veículo

importante de manifestações críticas aos

governos militares, de defesa do trabalho

intelectual e da liberdade de expressão.

CIÊNCIA: SEMPRE UMA UTOPIA A

REALIZAR

Os depoimentos editados evidenciam,

também, a crença e, podemos mesmo di-

zer, a paixão, que a grande maioria desses

cientistas tem mantido em relação à ativi-

dade de pesquisa, vista como um caminho

para o verdadeiro conhecimento. O gene-

ticista Newton Freire-Maia chega a afir-

mar que se é importante que o cientista
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seja inteligente, estudioso, trabalhador, é

acima de tudo essencial que ele ame a pes-

quisa (p. 323).

A crença e o gosto pela atividade cien-

tífica aparecem, ainda, na dedicação inte-

gral dos entrevistados à pesquisa e à forma-

ção de jovens pesquisadores que, em mui-

tos casos, teve continuidade mesmo depois

de suas aposentadorias.

A ciência é vista, assim, como uma uto-

pia a realizar, como um caminho que pare-

ce transcender as limitações da vida cotidi-

ana. No entanto, os depoimentos mostram,

também, os conflitos, as perseguições, os

dramas vividos por nossos cientistas. O

depoimento de Haity Moussatché registra

bem essa contradição entre a ciência ideal

e a que é realizada pelos homens:

“O cientista é um profissional essencial-

mente ético, porque a base da investiga-

ção científica é o respeito à verdade. É

claro, no entanto, que o cientista é um ser

humano como qualquer outro, e embora

a lógica de seu trabalho seja o ideal da

busca da verdade, nem sempre ele se

conduz irrepreensivelmente dentro des-

sa trilha” (p. 50).

De uma outra forma, Mário Schenberg

também questiona a visão usual –

racionalista e reducionista – de ciência, que

separa o trabalho científico das demais

práticas sociais:

“[…] sou pessoa de tendências intuitivas, e

não de muitos raciocínios […] Também não

gosto muito de separar as coisas da vida. A

vida não se separa em ciência, atividade

política, atividade filosófica: a vida é uma

coisa só […] eu sou também matemático,

até certo ponto, e por isso mesmo sei o

quanto a lógica é precária, de modo que

não me entusiasmo muito pelas argumen-

tações lógicas […] Sempre me guiei por

isso, pela sinceridade em tudo o que se fi-

zer, não ser pedante, não ter excessivas

preocupações lógicas e com a coerência

[…]” (p. 91).

A grande maioria dos entrevistados não

tem dúvidas sobre o papel social das ciên-

cias. Otto R. Gottlieb, em seu depoimento,

chega a justificar o isolamento do cientista

em seus laboratórios, já que sua função

social é a produção de conhecimentos. Cabe

aos tecnólogos utilizá-lo.

Cientistas de

Manguinhos

cassados pelo

governo Médici

em 1970
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Mas dúvidas profundas ganham rele-

vância, quando Milton Santos reflete sobre

o papel que as ciências vêm desempenhan-

do nas sociedades contemporâneas:

“Ela [a ciência] deixou de ser universal, de

servir a todos. Não é à toa que as pessoas

com um mínimo de lucidez olham o cien-

tista com grande desconfiança. Houve um

deslocamento: o dinheiro tornou-se o cen-

tro do mundo e o homem saiu de cena. […]

A ciência deveria servir à sociedade, aos

homens, mas está servindo aos interesses

econômicos. Os pesquisadores – cada vez

mais imersos na técnica, no fazer, e pressio-

nados por demandas de mercado – tornam-

se pessoas instruídas, mas não se tornam

intelectuais” (p. 750).

No entanto, essas dúvidas parecem não

chegar a abalar a crença e o entusiasmo que

a grande maioria dos entrevistados mostra

em relação às práticas científicas. O que

nos leva a perguntar: até que ponto esse

grupo seleto de cientistas representa a tota-

lidade da comunidade científica brasilei-

ra? Pois esse conjunto de depoimentos,

apesar de significativo, é, também, muito

particular, já que a grande maioria dos en-

trevistados sofreu perseguições em perío-

dos de governos autoritários, durante o

Estado Novo, mas sobretudo durante os

governos militares.

O conjunto de depoimentos e imagens

apresentados não nos parece, assim,  esco-

lhido ao acaso, e nesse sentido ele registra

a trajetória da própria SBPC nas últimas

décadas, quando a associação se tornou um

reduto de cientistas que defendem posições

progressistas e que se mostram preocupa-

dos com o sentido social que as ciências

podem ter em um país marcado pelas desi-

gualdades sociais como o Brasil.

Concluindo, consideramos que as fa-

las, nomes, acontecimentos e histórias

que formam a nossa história científica, e

que estão registrados nesse livro, podem

ter um papel fundamental em momentos

como o atual, em que crises de várias

espécies, econômicas mas também de

valores, tomam proporções que dificul-

tam a sobrevivência dos centros, univer-

sidades e trabalhos existentes, inibindo

as tentativas de criação de novas e pro-

missoras histórias.


