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PREFÁCIO
A i mportância e a atualidade de uma pesqui sa para reconstituir a historia da UDF
(Uni versidade do Distrito Federal, criada por Anísio Teixeira em 1935) ocorreu-me
durante o período em que colaborei na pesquisa dirigida por Si mon Schwart zman de que
resultou o livro For mação da comunidade científica no Brasil ( São Paulo, Companhi a
Editora Nacional, 1979).
Participando da equipe de Si mon Schwart zman pude verificar a i mportância da
idéia de Uni versidade, for mada em lar ga tradição luso-brasileira, para a feição que veio
a assumir essa instituição. Roque Spencer Maciel de Barros havia chamado a atenção
para o fato, ao dedi car parte de sua tes e de li vre-docência, elaborada em 1959, à
investi gação do problema (A ilustração bras ileira e a idéia de Uni versidade, São Paulo,
Faculdade de Filosofia, 1959). Achei deveras fascinante a experiência da ABE e da UDF,
por se ter constituído num movi mento pioneiro, frontal ment e contraposto àquela
tradição, entendendo que valeria complement ar a pesquisa de Maci el de Barros trazendoa para as décadas de vinte a quarenta.
Embora nesse interess e muito houvesse de pessoal pude levar a bom ter mo aquela
pretensão graças ao estímulo de Si mon Schwartzman e ao apoio que a idéia veio a
merecer de Wanderl ey Guilher me dos Santos e J osé Pelúcio Ferreira, à época
responsáveis, respectivamente, pelo IUPERJ - Instituto Uni versi tário de Pesquisas do
Rio de J aneiro e pela FINEP - Financiadora de Estudos e Proj etos.
Conclui a elaboração do texto em 1977 e nesse mes mo ano o IUPERJ promoveu
uma edição restrita com a denominação de A ciência na Universi dade do Rio de Janeir o
(1931/1945). Mais tar de, Si mon Schwartzman distinguiu-o ao inclui -lo numa coletânea
que preparou para divulgação pela FINEP.
Ao promover a presente edição, com o apoio e o estímulo de meus ami gos da
Tempo Brasileiro, mantive com pequenas variações a estrutura do texto ori ginal,
limitando-me a acrescentar a nota introdutória subseqüente.
Rio de J aneiro, outubro de 1980.
ANTONIO PAIM
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INTRODUÇÃO
Este ensaio dedica-s e à análise da experiência da Uni versidade do Distrito
Federal, que funcionou no Rio de J aneiro nos anos trinta.
Aquela experiência foi inteiramente esquecida. Parece, contudo, que dela podemos
colher alguns ensinamentos valiosos.
A criação da Uni versi dade do Distrito Federal - a exemplo da sua congênere, a
Uni versidade de São Paulo, estruturada no mes mo período - r esultou de um amplo
movi mento, sur gido no seio da intelectualidade brasileira, na década de vinte, que se
propunha romper com a tradição de reduzir o ensino superior à formação profissional.
Esse movi mento, sabemos hoj e, não foi suficientemente forte para criar uma nova
tradição, mas ser viu para evidenciar a pos sibilidade de institucionalizar -se, com êxito,
outro tipo de saber além daquele de índole operati va. Essa circunstância, embora
transitória, deve ser consignada, pelas razões adiante apontadas.
Grupo muito reduzido de pessoas conseguiu trazer do exterior e acolher entre nós
alguns professores est rangeiros. E assi m dar início a ati vidades de pesquisa no âmbito de
uma ciência - a física - na qual não há nenhum antecedente significati vo marcando a
presença brasileira. O meio continuava desf avorável e hostil. Emergiram dificuldades de
toda ordem.
Contudo, no curto es paço de três lustros - pela pri meira vez, que se tornou única
desde que não se repet iu posterior mente - conseguiu-se assinalar a presença brasileira na
física universal, através de eventos de maior relevância, como por exemplo o Seminári o
de Radiação Cós mica, de agosto de 1941, que contou com a presença da missão científica
chefiada por Arthur Compton, e a descoberta do efeito termodielétrico, por J oaquim
Costa Ribeiro, em 1944, e do més on-Pi, por Cesar Lattes, em 1949. Compton iria logo
adiante chefiar o Proj eto Manhattan, evidenciando que as pesquisas nas quais os
brasileiros tinham posição muito destacada correspondiam a f enômeno de ponta da
ciência da época.
A Uni versidade que se consolidou no país seria entretanto uma inst ituição criada à
mar gem do movi ment o que desembocaria na UDF, na USP e na prática da pesquisa
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científica em meio a grande entusias mo. A nova instituição, no int erior da qual passou a
ser ministrado o ensino superior, tornou-se a fiel depositária da tradição
profissionalizante. E esta, cabe reconhecê-l o, é fenômeno profundamente arrai gado em
nossa cultura.
A transfor mação da Universidade medieval, para introduzir em seu seio a ciência
moderna, é, como se sabe, processo extremamente longo e complexo. No caso de
Portugal, o Marquês de Pombal promoveri a, em 1772, uma refor ma que de certa f orma
antecipa o problema, em relação às adaptações posterior mente introduzidas na
Uni versidade européi a. Em Portugal, a Uni versidade tradicional seria virtual mente
destruída. A singularidade do evento consiste no fato de que a nova instituição estaria
voltada para a ciência aplicada. Trata-se agora de for mar uma elite renovada, apta a
identificar as riquezas naturais do reino e explorá-las. A nova Universidade é encarada
como uma peça essencial ao proj eto de t ornar Portugal uma nação rica e prós pera.
Escapa à refor ma a compreensão da ciência como saber desinteressado e busca da
verdade.
A geração de doutores pombalinos que acabou chegando ao poder depois de sua
morte, a despeito das tentativas de eli mi nar sua presença na história de Portugal ,
evoluiria na verdade para prescindir da Uni versidade como instituição unitária e
integrada, dando pref erência ao ensino de nível s uperior em est abeleci mentos isolados.
Esse modelo seria adotado abertamente no Brasil, com a transferência da Família Real, a
preservado após a Independência. Mais tarde o menosprezo pela Uni versidade seria
fundamentado pelos positivistas. De sort e que, à tradição anterior, somar -se-ia a
conceituação da Uni versidade como elitizant e e promotora de saber ornamental, por uma
facção ascendente da intelectualidade brasileira.
Em vista dessa circunstância, o ensino s uperior brasileiro evi taria o modelo
universitário ao longo do Império e nas pri meiras décadas da República, de tal modo que
a defesa da idéia de Uni versidade acabaria sendo um prolongamento da luta que se
travou contra os positivistas na Escola Politécnica do Rio de J aneiro. Os porta-vozes da
nova orientação promoveriam o entendi mento da Uni versidade como o lugar da ciência,
j á que a experiência sugeria não ser i mprescindível quando se tratava apenas da
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for mação profissional. Aos precurs ores somam-se logo di versos outros segmentos da
intelectualidade. Assiste-se ao movi mento liderado pela Associação Brasileira de
Educação.
Em que pese pretenda-se agora introduzir a pesquisa, como núcleo da instituição
por tanto tempo despr ezada, o movi mento não dispõe de um conceito uní voco de ciência.
Na obra de Amoroso Costa, por exemplo, aparece a idéia de que a ciência não se
constitui apenas da parte que se encontra feita e conclusa mas compreende i gual mente a
efetivação da pesquis a. Mas não se pode dizer que essa idéia fosse generali zada. Na
verdade, semelhante entendi mento da ciência seria introduzido no Brasil, mais tarde,
pelos professores estrangeiros contratados nos anos trinta.
Tampouco se pode di zer que Amoroso Cos ta e seus seguidores mais próxi mos
tivessem uma idéia cl ara dos caminhos a seguir para i mplantar a pesquisa notadamente
no que respeita à física, desde que em outros domínios o país acumulara alguma tradição.
O curso histórico iria suscitar um desfecho inesperado para esse movi mento em
decorrência da Revolução de 30. O novo governo adota a Uni vers idade como modelo a
ser aplicado ao ensino superior. Essa for mul ação, contudo, estava longe de corresponder
- como o processo de sua execução o evidenciaria de modo ins ofismável - ao proj eto
acalentado no decênio anterior.
Nesse ambiente é que se situa a experiência da Uni versidade do Distrito Federal,
considerada na presente análise.
É sabido que a contr ibuição decisiva para a institucionalização da pesquisa na
Uni versidade brasileira, notadamente no que respeita à física, que era o terreno novo a
ser desbravado, se deve à criação da USP e à ação desenvolvida pelo Prof. Gleb
Wataghin. No mes mo sentido atuaram os grupos que se achavam voltados para a pesquis a
biológica e quí mica. Assi m, o propósito da presente análise não consiste em negar ess a
verdade histórica mas apenas em promover uma compreensão mais aprofundada e
abrangente do mes mo processo, valori zando a experiência des envol vida no Rio de
J aneiro, em prol da institucionalização da pesquisa na Uni versidade, o que afinal iria s e
consumar com a absorção da UDF pela Universidade do Rio de J aneiro, mediante a
criação da Faculdade Nacional de Filosofia.
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A revalorização dessa experiência guarda enor me atualidade e aponta o caminho a
ser seguido na revisão, que não pode tardar, de nossa Universidade.
A instituição, nos seus cinqüenta anos de existência, revelou-se capaz de for mar
profissionais qualificados, em al guns setores li mitados, a exempl o dos estabeleci mentos
isolados que a antecederam. Mas não abrigou qualquer dos segmentos do saber
desinteressado: a pesquisa científica, a pesquisa filosófica e a ext ensão uni versitária. As
declarações de intenção em contrário e mes mo as tentativas de levá-las à prática - como
ocorreu depois de 1964, em matéria de pesquisa científica, em decorrência da iniciativa
do Banco Nacional de Desenvol vi mento Econômico de patrociná-la - não conseguem
transformá-la radicalmente. A Uni versidade brasileira é a hidra da profissionalização e
até algo tão distante dessa bitola, como a filosofia, é forçada a enquadrar -se. E
j ustamente o afã de tudo reduzir a tais parâmetros, ainda quando assediada pela
massificação, é que a precipitaria na presente crise em que se encontra. Dificil ment e
conseguiremos equaci onar adequadamente este problema se não nos interrogar mos sobre
as atribuições que nossa cultura deu ao ensino superior desde fins do século XV III, s e
não criticar mos duramente o conceito de ciência que se sedi mentou. E dessa mistura é
que se for mou a idéia consolidada e arraigada de Uni versidade, expressa de modo
insofismável na prática que a institucionalizou.
As tradições culturais per manecem insuper adas enquanto não reconhecemos sua
força e i mportância. No caso particular da Uni versidade deve-s e proclamar com toda
ênfase que é inútil pretender refor má-la sem interessar o seu Corpo Docente e outras
parcelas da intelectualidade num debate amplo do qual possa resultar novo entendi mento,
a exemplo do que ocorreu nos anos vinte.
A Uni versidade - como a sociedade em seu todo - não se refor ma por decreto. É
preciso criar uma cir cunstância nova e dela fazer um exemplo polarizador. E persistir
nesse caminho. Recuperar a experiência da UDF pode ser uma notável contribuição
naquele sentido.
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CAPÍTULO PRIMEIRO
O DEBATE ACERCA DA UNIVERSIDADE
NA SEGUNDA METADE DA DÉCADA DE VINTE
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1. Antecedentes da idéia de Universidade na cultura brasileira
A Refor ma Pombalina da Uni versidade de Coi mbra, levada a cabo em 1772, e a
maneira pela qual se deu início à or ganização do ensino super ior com a mudança da
Corte para o Rio de J aneiro, marcaram em definitivo a posição que a cultura brasileira
iria adotar em relação à Uni versidade. Pombal pretendeu desfechar um golpe de morte
contra o verbalis mo da cultura portuguesa e fez da Uni versidade, voltada para a ciência
aplicada, seu principal instrumento. Os homens que cercavam D. J oão V I e ti veram a
missão de i mplantar as instituições de cul tura, inexistentes na Colônia, haviam sido
for mados na nova mentalidade e prescindiam de todo da Uni ver sidade. O menos prezo
pela instituição, subjacente a semelhante atitude, iria final mente explicitar -se com a
ascensão do positi vi s mo. J á agora a Universidade é combati da como eliti zante e
promotora de saber or namental. De sorte que somente na década de vinte deste século,
como parte do process o de crítica e superação do positivis mo é que iria emer gir nova e
valorativa acepção de Universidade, entendida então como o lugar da ciência.
O modelo pombalino de Universidade
Na Refor ma de 1772, o ensino uni versitário subdi vidiu-se desta for ma: Ciências
Teológicas (Faculdade de Canônes e de Leis) e Ciências Naturais e Filosóficas
(Faculdade de Medici na, de Matemática e de Filosofia). A filosof ia fora reconceituada e
era entendida como conheci mento da natur eza e ao instituto que levava o seu nome
incumbia for mar agrônomos, botânicos , naturalistas, mineralogist as e metalur gistas. As
ciências naturais assim identificadas constituíam o cerne da Uni versidade. Cuidou-se de
que seu ensino esti vesse voltado para a apl icação. Com vistas a esse obj etivo as novas
Faculdades foram dotadas de Obser vatório, Gabinete de Física, Laboratório Quí mico e
J ardim Botânico. For am contratados famosos professores italianos como Domi ngos
Vandellio, Miguel Ant ônio Ciera, Miguel Fr anzini, Si mão Gould e Luis Chichi. Graças a
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essa reviravolta, no alvorecer do sécul o, Portugal j á reunia numeroso grupo de
naturalistas de reconhecido prestígio na Europa.
A ciência passa, em Portugal, a ser identificada com o saber da natureza colocado
a serviço do processo material. Expressa-o de modo claro J osé Bonifácio de Andrada e
Silva (1763/1838) que chegou a se tornar figura das mais represent ativas da Academia de
Ciências, de que foi Secretário. Na Memória sobre minas de car vão e ferrarias de Foz de
Alge, em Portugal (1913) (1) escreve:
“Se o País é estéril em produtos agriculturais , como a maior parte de nossas vastas
serranias e charnecas; se as fábricas têm obstáculos quase intrans poníveis para se porem
em concorrência com os estrangeiros, como entre nós sucede; que outro modo mais
natural e seguro terá uma nação para não empobrecer e despovoar -se, do que a lavra em
grande dos seus miner ais, com que a Provi dência a quis dotar?... Se a Rússia e a França
se enriqueceram de novo tanto, com a lavra de suas minas, quem proíbe a Portugal
enriquecer -se do mes mo modo? Pão, pól vora e metais são quem sustenta e defende as
nações: e sem eles de próprio fundo, é precária a existência e liberdade de qualquer
Estado.”
A ciência é precisamente o elemento requerido para promover a nova riqueza
mediante a adequada utilização dos recursos naturais disponí veis. Esse caráter da ciênci a
atravessa toda a obra de J osé Bonifácio, como de resto dos outros naturalistas brasileiros
tornados famosos no período. Assi m, por exemplo, na Memória sobre a pesca da baleia e
extração de seu azeit e (1790) teria oportunidade de afir mar que ”os homens comuns
assentam consi go que as coisas comuns não entram na repartição das ciências; e assim a
arte de fazer fornalhas parece-lhes coisa vulgar, e de qualquer es túpido pedreiro; mas ,
contudo, bastante conheci mentos físicos requer. Em Santa Catarina, onde se acha
fundada a maior ar mação do Brasil, há pelo menos 20 caldeir as com outras tantas
fornalhas respectivas; mas se os pri meiros construtores algumas coisas soubessem mai s
da Física e Química do fogo, todas elas estariam reduzidas a cinco, quando muito.” (2)
Os exemplos poderiam ser multiplicados.
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Desse modo, a geração for mada pela Uni versidade pombalina est ava preocupada
exclusivamente com a for mação técnica. E s omente desta iria cuidar no Brasil feito sede
da Monarquia.
Para atender à defesa militar, criaram-se a Academia da Marinha, em 1808, e a
Academia Real Militar, em 1810. A for mação de médicos e cirur giões foi também desde
logo encetada, abrindo-se sucessi vamente cursos de cirur gia e anat omia, logo ampliados ,
em 1813, no Rio de J aneiro e na Bahia, para constituir o ensino médico propriamente
dito. As ati vidades econômicas foram i gual mente contempladas: organi zaram-se cursos
de agricultura (1812) e de quí mi ca, este compreendendo quí mica industrial, geologia e
mi neralogia (1817). O sistema iria depois ser completado com a Academia de Artes
(1826) e as Academias de direito (1827).
Essa opção por institutos isolados, de inegável cunho superior (3) não deixa de ser
algo de inusitado por quanto a tradição eur opéia consistia em reunir os vários institutos
em torno do Colégio das Artes, que preparava os estudantes para a matrícula nas
faculdades, e, s upunha-se, assegurava a unidade da instituição. A estruturação destas ,
isoladamente, criou a necessidade do vestibular, então inexistente, e, ao longo da prática
ulterior, os chamados cursos anexos.
Chegou-se a supor que a administração por tuguesa se opunha à i niciativa, o que
pode não corresponder à realidade. Pelo menos tem-se notícia de que J osé Bonifácio de
Andrada e Sil va teria voltado ao Brasil atendendo a convite de D. J oão VI para assumir a
reitoria do Instituto Acadêmico, denominação que era dada à Uni versidade que se
cogitava de fundar no Rio de J aneiro. A providência seria postergada mas J osé Bonifácio
lança a idéia nas instr uções aos deputados paulistas, eleitos para participar das Cortes de
Lisboa. Essa Uni versi dade, cogitada por J osé Bonifácio, constituía-se de três faculdades:
Filosofia, J urisprudência e Medicina. Distinguia-se da universidade portugues a
reformada por Pombal pela eliminação das Faculdades de Cânones e Teologia, o que
parece indicativo do avanço da mentalidade laica no meio século transcorrido. Além
disto, a Faculdade de Filosofia subdi vidia-s e em três seções: ciências naturais; filosofia
racional e moral; e ciências matemáticas. Mantém-se inalterada a acepção de filosofia,
eliminando-se o ensino da matemática em i nstituto autônomo e integrando-a diretament e
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nos cursos de for mação dos especialistas em mineralogia, metalurgia, botânica e
agronomia. As Cortes não considerariam a providência.
Com a Independência, reaparece a idéia de Uni versidade, desta vez em pr oj etos de
lei submetidos à Constituinte e depois à Assembléia, ambos da autoria de homens de
grande ilustração. A proposta de sua criação, apresentada à Constituinte, em 1823,
denominando-a Instit uto Brasílico, seria de Câmara Bithencourt e Sá (1762/1835),
mi neralogista e metalurgista famoso, mai s conhecido como Intendente Câmara, do
Distrito Diamantino. O reapareci mento da iniciativa, em 1826, deve-se a J anuário da
Cunha Barbosa (1780/1846), que a chamou de Instituto Imperial do Brasil. O Cônego
Cunha Barbosa fora professor de filosofia no Rio de J aneiro, optando pela militância
política. Mais tarde tomaria a seu cargo a fundação do Instituto Histórico.
A nova elite diri gente não vislumbrou qualquer vantagem na criação da
Uni versidade, prevalecendo o sistema da for mação profissional em faculdades isoladas ,
espalhadas em diversas partes do território nacional.
Assi m, a idéia de Uni versidade, que poderi a eventual mente ser associada a outra
for ma de entendi mento tanto da filosofia como da ciência, foi arquivada por largos
decênios. O interesse que volta e meia se dedicava à instituição t inha evidentes intuitos
centralizadores. Li mpo de Abreu, Visconde de Abaeté (1798/1883) ministro do Impéri o
em 1837, escrevia em seu relatório:
“A conveniência de fundar os estabelecimentos de ensino de que tenho treatado e
de for mar, com outr os j á existentes, uma só corporação cientí fica com o título de
Uni versidade, foi -nos largamente demonst rada em um dos anteriores relatórios da
repartição interinamente a meu cargo.
Não repetirei, pois, aqui o que então se disse sobre este assunto, deixando à vossa
prudência e sabedoria darem o j usto valor às razões expendidas; é, porém, de meu dever
o lembrar -vos a absol uta precisão de criar -se uma autoridade, individual ou coletiva, a
quem não s ó se incumba a tarefa de vi giar s obre as doutrinas ensinadas à mocidade, mas
também s e dê mais influência a respeito dos lentes e certa j urisdição correcional para
compelir o aluno ao cumpri mento de suas obrigações escolásticas e manter a necess ária
decência, respeito e subordinação.” (4)
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Refere o mes mo documento opinião de Bernardo Pereira de Vasconcelos
(1795/1850), como mi nistro do Império em 1839, segundo a qual a vantagem de todos
reconhecia na criação da Uni versidade, embora a tanto não se reduzisse, residia em
colocar lentes e alunos "debaixo das vistas imediatas do Governo Geral".
Parece escapar à regra centralizadora o proj eto de criação de uma Uni versidade na
Capital do Império, "composta de quatro faculdades: Direito;
Medicina; Ciências
naturais e Matemática; e Teologia" apr esentado em 1870 por Paulino de Souza
(1834/1901) ministro do Império. Tratava-se, contudo, da simples agregação de
Faculdade, sem atribuir à instituição qualquer nova missão que a dignificasse. Embora o
ministro fizesse profissão de fé em favor da liberdade de ensino.
A últi ma iniciativa do Império na matéria é de cunho eminentemente
centralizador. Trata-se do Proj eto Homem de Melo (1881). Apreciando-o Roque Spencer
Maciel de Barros afirmaria que “o ministr o faz da Uni versidade da Corte o centro de
todo o ensino do país , mas, por outro lado, subordinando-a total mente a um Conselho
Superior de Instrução Pública, que por sua vez fica completamente subordinado ao
mi nistro... Enfi m, desde as questões mai s genéricas às mais particularizadas, é o
Conselho, isto é, o mi nistro do i mpério, que opina e decide. O que escapa à alçada desse
órgão cai sob a j urisdição do Conselho Universitário, onde não é menor a força do
ministro.”
A preocupação fiscalizadora vai ao ponto de incumbir o Conselho Uni versitário de
"censurar previamente os discursos a serem lidos nas solenidades de colação de grau em
cada Faculdade" e de dar parecer sobre programas de ensino, compêndios, horários das
lições, pontos de exame etc. As Congregações podem apenas pr opor estas medidas ao
Conselho. Conclui Maciel de Barros: "Fastidioso seria o exame de outros por menores da
organi zação administrativa da Uni versidade, mes mo porque j á vimos o essencial e é
bastante para que se perceba o caráter centralizador do proj eto, com todo o ensino oficial
praticamente nas mãos do ministro". (5)
Ainda que na últi ma Fala do Trono se haj a afirmado que "entre as exigências da
Instrução Pública sobr essai a criação de escolas técnicas e de duas Uni versidades, uma
no Sul e outra no Norte do Império", exti nguiu-se a monarquia sem que tivesse dado
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nasci mento à instituição. Ao longo de todo o período mantém-se a convicção de que o
ensino superior acha-s e vinculado à for mação profissional. A Uni versidade que chegou a
ser cogitada j amais teve outra incumbência além da agregação de faculdades isoladas.
Não se logrou, assim, superar o modelo pombalino.
A oposição positivista à idéia de Universidade
Augusto Comte (1718/1857) havia se pronunciado contra a inger ência oficial na
educação, enquanto não se instaurasse o estado positi vo. A propósito escreveria: “O
positivis mo está longe de negar que o ensino deva ser regulado, embora estabeleça que
esta organização não é ainda possí vel, enquanto durar o interregno espiritual, e que,
quando ela tornar -se r ealizável, s egundo o livre ascendente de uma doutrina uni versal ,
pertencerá exclusi vamente ao novo poder i ntelectual e moral. Até lá, o Estado deve
renunciar a todo sistema completo de educação geral.” (6)
Nas condições do estado metafísico, em que supunha se encontrava a humanidade
em seu tempo, o ensino em mãos de suas ins tituições resultava em obstáculo ao advento
da nova situação. O insigne positi vista brasileiro Luiz Pereira Barreto (1840/1923) iri a
escrever em sua obra de di vul gação As três Filosofias (7) que "a Igrej a e a Academia,
tais são, por toda parte, as duas grandes cúmplices que estão resolvidas a instruir -nos embrutecendo-nos . É o ensino, emanado dessas duas corpor ações, que constitui a
verdadeira fonte da corrupção dos nossos costumes sociais". Dessa platafor ma, de cunho
eminentemente político, emerge a consigna da liberdade de ensino.
Vista mais de perto a liberdade de ensino preconizada pelos pos itivistas não tem
verdadeiramente este caráter, porquanto se trata de liberdade para o ensino da doutrina
positivista, liberdade que é negada à instit uição oficial apenas pela razão de que não
mi nistraria aquela doutrina. No estado positi vo, confessa-se abertamente, a consi gna será
retirada. em que pese este caráter falacioso, o argumento foi mobil izado para combater a
idéia de Uni versidade, que a muitos pareci a devesse ser a inovação que a República
incumbia introduzir no ensino.
Luiz Pereira Barreto abordaria especificamente o tema da Uni versi dade numa série
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de arti gos publicados, em A Província de São Paulo, no ano de 1880. Esses arti gos foram
estudados por Roque Spencer Maciel de Bar ros em duas oportunidades. (8) Sua análise é
retomada aqui a fim de resumir a linha de argumentação desenvolvida.
Pereira Barreto entende que para j ulgar qualquer fenômeno basta submetê-l o à lei
dos três estados, que consiste no cerne da filosofia de Augusto Comte.
Segundo esse princípi o, a humanidade havia passado por uma fase teológica, a que
se sucedera o ciclo metafísico. Na Época M oderna for maram-se os elementos requeridos
para a constituição do estado positivo, etapa superior do curso de desenvol vi mento da
humanidade. Ao conceber a estrutura político-institucional da última fase. Comte
inspirar -se-ia sobretudo na Idade Média, preconi zando a for mação de uma classe
sacerdotal que exercer ia a tutela da s ociedade. Em vista dessa concepção, a influência de
suas idéias no Brasil deu-se sobretudo no s entido de nutrir o republicanis mo autoritário.
No caso particular, Pereira Barreto não advogaria semelhante ideário político, embora
procurasse manter -se f iel ao positivis mo, fidelidade de que é um exemplo expressi vo sua
crítica à idéia de Universidade, adiante referida.
Aplicando à instituição a lei dos três estados Pereira Barreto acha que sur giu
ambí gua, num momento em que a teologia dominava mas defrontando-se com o
simultâneo desenvol vi mento da metafísica. O seu ensino nasceria pois com essa marca:
servir às duas filosof ias. Com o advento da ciência, a Uni vers idade não se faria de
rogada, dispondo-se a adotar uma terceir a filosofia. Ora, ar gumenta enfático, três
filosofias que se negam não podem vi ver pacificamente no mes mo or ganis mo. As
Uni versidades passam então a ter uma exist ência puramente nomi nal, no sentido de que
não serve a um senhor que lhe defina a face. É de nosso autor esta conclusão:
“Aí se ensina a idolatrar o passado e a abominar o presente. Mas também o
contrário. Aí se ensina que existe um Deus, que existem muitos, que não existe nenhum.
Todas as contradições, todos os disparates aí encontram uma cadeira assalariada, um
abrigo seguro e uma r etórica certa. Trata-se, portanto, de um ver dadeiro flagelo social.”
(9)
A conclusão não deixaria de ser chocante s e se tratasse da autênt ica liberdade de
ensino. Entendendo-se esta liberdade como a coexistência de pont os de vista di versos, o
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retrato que dela nos pinta Pereira Barreto corresponde ao da instituição apta a assegurála.
Como se vê, a condenação decorre de uma posição eminentemente política, que se
complica por achar -s e estribada numa acepção de ciência que a coloca a ser viço da
transformação social.
Pereira Barreto representa o intelectual positivista que não iria aceitar a
transformação da dout rina numa reli gião. Os que deram semelhante passo e congregaramse em torno da Igrej a Positivista, também recusaram frontalmente a idéia de
Uni versidade. A pos ição dessa parcela do positivis mo brasileiro seria fixada por
Rai mundo Teixeira Mendes (1855/1927), no debate do projeto Homem de Mel o.
Escreveria nessa opor tunidade uma série de artigos na Gazeta de Notícias do Rio de
J aneiro, mais tarde reunidos no folheto A Universidade, que se reeditou nos começos do
século para combater expressiva corrent e de opinião em favor da criação da
Uni versidade, então estruturada, e que iria levar o Parlamento ao demorado exame da
questão.
A linha de ar gumentação apresentada pelo chefe da Igrej a Positivista pode
resumir-se da forma adiante apresentada.
A grandeza nacional exige a Refor ma do ens ino. Mas a Uni versidade não é solução
adequada para promover aquela grandeza, ei s a premissa maior. Assim, Teixeira Mendes
vai encaminhar a discussão estabelecendo, antes de mais nada que a Universidade não s e
inclui entre os elementos requeridos pela grandeza nacional. É interessante enumerar
quais seriam esses elementos, segundo seu entendimento.
A grandeza nacional, diria Teixeira Mendes, depende da redução ao míni mo da
massa de parasitas que exploram o trabalho proletário; da redução ao indispensável dos
indivíduos úteis que, mantidos pelo prolet ariado, colaboram para o bem estar deste;
enfi m, da educação e moralização deste mes mo proletariado, para que possa possuir seu
domicílio inviolável e uma verdadeira família, em que a mulher não sej a obrigada a
descuidar dos filhos para cuidar do s ustento da casa. Portanto, a Uni versidade não é
requerida pela grandeza nacional.
Mas não se trata apenas de organis mo desnecessário. A esse aspect o não se resume
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o problema. Ao contr ário, corresponde a verdadeiro absurdo. Sua constituição somente
poderia gerar como resultado a sistemati zação de nossa pedantocr acia e o atrofiamento
do desenvolvi mento científico, isto é, aquele preconi zado por Comte e com vistas ao
terceiro estado. A tentativa basta para demonstrar a incapacidade política de nossos
governos, referindo-se ao Império, porquanto seu combate é ao proj eto Homem de Melo.
O governo brasileiro, sentencia final mente, deve renunciar ao est abeleci mento de
um sistema de educação nacional, que só os positi vistas seriam capazes de empreender ,
no momento oportuno. Enquanto tal oportunidade não se apresente, deve li mitar -se a
assegurar a instrução elementar, sem compromisso com qualquer das "filosofias"
existentes, e a desenvolver o ensino especial (profissional) sem conceder pri vilégios aos
que o cursarem.(10)
A ar gumentação positi vista, como s e vê, tangência o assunto. Em nome do regi me
ideal, volta-se as costas ao real. Na verdade, o problema do ensino propriamente dito não
é sequer apontado.
Apesar disso os positi vistas lograram i nfluenciar a maioria dos componentes dos
órgãos decisórios e por isto mes mo são responsabilizados diretamente pelo abandono
sistemático da idéia de implantar -se a Uni versidade, nos decênios iniciais da República,
pelo conhecido educador Isaías Al ves. Abordando o assunto na década de vi nte,
escreveria:
“J á é deveras um pouco tardio o movimento em prol da Uni versidade...
Tivéssemos instituído as Uni versidades no começo do século e j á teríamos passado o
tempo de prova dos regulamentos e estaríamos com o ser viço cult ural iniciado. Foi mai s
um prej uízo que nos t rouxe o positi vis mo ortodoxo pela voz de Miguel Lemos, que foi
um dos espíritos domi nadores do seu tempo em noss o país, pouco rico de pensadores e
filósofos. Agora, emendando o erro, é ur gente realizar essa refor ma de extraordinárias
conseqüências para a vida do país.” (11)
A acusação há de parecer bem fundada a quem consulte os documentos da
discussão ocorrida no começo do século (12), desde que a oposição positi vista acha-s e
presente em toda a li nha. O deputado Gast ão da Cunha, autor de um proj eto criando a
Uni versidade, apresentado ao Parlamento em 1903, tenta contorná-la desta for ma: “Ora,
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senhores, se bem ent endi as causas da oposição do eminente filósofo (Comte), elas
desaparecerem em face das organi zações universitárias modernas, que em nada mai s
podem lembrar aqueles institutos medievais, sem dúvi da ar caicos e noci vos ao
desenvolvimento intelectual de nossa época, ...” (12)
Gastão da Cunha lembra ainda que Emile Littré (1801/1881), o famoso discípulo
de Comte que recusou a reli gião da humani dade, reconhecera o equívoco positivista nos
seguintes ter mos: “Com a supressão das Uni versidades queríamos abrir caminho ao
ensino positi vista. Laborávamos porém em engano, supondo est ar mos na transição divisória que j ulgávamos pouco espessa - para um futuro decisivo. Mas a di visória é
muito menos tênue do que i maginávamos; e o desbastamento, que aliás nunca se pôde
operar, teria sido mui to mais danos o à inst rução em geral, sem aproveitar em nada à
doutrina que tínhamos em mente.” (13)
A oposição positivist a também f oi atacada frontal mente, lembrando o deputado
Satiro Dias que "o respeitável sr . Teixeira Mendes ainda ontem capitulava a vacinação
obrigatória de tão perversa quão irracional monstruosidade", devendo-se equipar ar
àquela tese a sua opi nião de que a Uni ver sidade não passa de for midável e audacios o
atentado às aspirações nacionais em matéria de ensino.
De todos os modos, respeitou-se a interdição positivista. Tanto mais que,
obj etivamente, ia ao encontro de uma de nossas mais velhas tradições.
Primórdios do germanismo pedagógico
Segundo se mencionou, nos começos deste século ocorre no país ani mado debate
acerca da Uni versidade. Mais tarde chegou-s e a supor que, durante o seu curso, houvesse
aflorado, granj eando aplausos, a acepção de Uni versidade segundo o modelo alemão, isto
é, o de uma instituição capaz de promover a for mação de cientistas e pesquisadores, sem
embar go do preparo de professores e de profissionais. Semelhante i mpressão não parece
j ustificável, embora existisse certo germanismo pedagógico que compete caracterizar.
Al gumas iniciativas em prol da criação da Uni versidade s ur giram na década de
noventa. entretanto, a questão somente ass umiu feição melhor configurada graças ao
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apoio que lhe deu o Ministro da J ustiça e Negócios Interiores, J osé J oaquim Seabra,
encarregando ao Prof . Azevedo Sodré de elaborar o respectivo proj eto, submetido à
Câmara em 1903. A discussão arrastou-se até fins de 1904, quando a Comissão de
Instrução Pública considerou prematura a sua instituição. Pronunciaram-se as
Congregações da Faculdade de Direito de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Bahia,
da Faculdade de Direito do Recife, da Faculdade de Medicina do Rio de J aneiro, da
Escola Politécnica do Rio de J aneiro e do Ginásio Nacional. (14) Num desses pareceres,
o da Faculdade de Medicina do Rio de J aneiro, afirmou-se que o proj eto Azevedo Sodré
seria " modelado no regi me das uni versidades alemãs" (15) opinião que seu autor referiria
ao refazê-lo para incorporar as di versas sugestões. Posterior mente, na conferência que
pronunciou acerca do ensino superior - e que seria incorporada ao inquérito sobre a
questão uni versitária que se mencionará adiante - Rodri go Otávi o (1866/1944) afir ma:
"O proj eto que o ilust re professor Dr. Azevedo Sodré apresentou em 1903 foi elaborado
sob o molde dos institutos alemães".(16)
Semelhante opinião é de todo i mprocedente. O proj eto Azevedo Sodré assi m
estabelece a principal função da Uni versi dade: “Ministrar a instrução secundária e
superior por inter médio de suas Faculdades, tendo em mira dar ao ensino um cunho
eminentemente prático e profissional, e promovendo ao mes mo tempo, por um estí mulo
bem conduzido, pela emulação e distribuição de prêmios, o progresso das ciências no
Brasil e a constituição de uma literatura científica nacional.”
Para incompatibilizar semelhante enunciado com o modelo de Uni versidade alemã
bastaria a atribuição de " ministrar a instrução secundária". Além disso, aquel a
Uni versidade se consagrara por esti mular a for mação de homens de ciência e não apenas
de profissionais.
A explicação para o equí voco estaria no que se denominou de ger manis mo
pedagógico vi gente nas últi mas décadas do século passado. Roque Spencer Maciel de
Barros entende que, embora se falasse em Uni versidade alemã, a instituição com que s e
simpatizava era a do privat -docent, aliás incorporada ao ensino s uperior brasileiro sem
maiores vínculos com a inspiração original, i sto é, a de promover a concorrência entre os
docentes. O proj eto Azevedo Sodré consagr ava essa fi gura e, além disso, condicionava o
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exercício da profissão à realização do denominado exame de Estado, vi gente na
Alemanha. Tais aspectos, contudo, não consubstanciam uma opção pelo modelo alemão
de Uni versidade vi gente no período, is to é, por um instituto que assegura o
desenvol vi mento da ciência, em que pese cuide igual mente da for mação profissional.”
(17)
A idéia de que a Uni versidade é o lugar da ciência constitui algo de muito tardio
na cultura brasileira.
NOTAS
(1) Obras científicas, políticas e sociais, coligadas por Edgar Cer queira Falcão, Santos,
1964, vol. I.
(2) Vol. cit., pág. 40.
(3) Os cursos da Academia Real Militar (Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810) tinham
desde logo duração de oito anos exi gindo-se que o corpo docente deveria ser integrado
por onze professores e cinco substitutos, equiparados aos lentes da Uni versidade de
Coimbra, etc.
(4) Apud Relatório Seabra (1906) in Documentos Parlamentar es. Instrução Pública.
Volume 6º. Rio de J aneiro, 1919, pág. 237.
(5) A ilustração br asileira e a idéia de Universidade. São Paulo, Faculdade de Filosofi a
da USP, 1959, 320/321.
(6) Sistema de Política Positiva, ed. francesa de 1912, tomo I, pág. 122.
(7) Filosofia teológica (1874) e Filosofia metafísica (1876), não tendo publicado o livro
dedicado à Filosofia positiva.
(8) Em Evolução do pensamento de Pereira Barreto São Paulo, Gr ij albo/USP, 1967, e no
livro antes mencionado
(9) Apud Roque Spencer Maciel de Barr os A ilustração brasileira e a idéia de
Universidade, ed. cit., págs. 328/329.
(10) Cf. A Universidade. 2ª edição, Rio de J aneiro, 1913 e Roque Spencer Maciel de
Barros, obra cit., págs. 331/332.
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(11) O problema universitário brasileiro, Rio de J aneiro, A encadernadora, 1929, pág.
371.
(12) Documentos parlamentares. Instrução Pública. Vol. 6º, págs. 53/157.
(13) Loc. cit., pág. 69 e 70.
(14) "Proj eto Azevedo Sodré e parecer es". Documentos Parlamentares. Instrução
Pública. Vol. cit., págs. 257/401.
(15) Loc. cit., pág. 273.
(16) O Problema Universitário Brasileiro, ed. cit., pág. 474. A conferência intitulava-se
"Criação e desenvol vimento dos cursos de ensino superior no Br asil: função social das
Uni versidades", profer ida na Biblioteca Nacional em 10 de outubro de 1918, tendo sido
publicada na Revista da Universidade do Rio de Janeiro. 1 (1): 27-54, 1926. O autor foi
membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a Cadeira nº 35.
(17) Quanto à pretensa influência alemã na reforma do ensino levada a cabo em 1870 por
Leoncio de Car valho, consulte-se a obra de Roque Spencer Maciel de Barros, dedicada
ao tema e antes citada (págs. 265 e 296).
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2. Nova acepção da Universidade como parte da reação ao positivismo
A idéia de Uni versidade iria experimentar alteração radical, na década de vinte,
como um dos resultados da oposição ao positivis mo, iniciada na escola Politécnica do
Rio de J aneiro.
A influência do positivis mo, no período republicano, não se restringiu ao aspecto
antes apontado, encontrando ampla repercus são nos mais di versos setores. (18) Contudo,
não vem ao caso exami nar de for ma abrangente ess a questão, salvo no que respeita aos
aspectos adiante enumerados.
O positi vis mo de Augusto Comte apresenta duas faces principais, sendo a pri meira
aquele que coloca a ci ência a ser viço da ref or ma social e virtual mente reduz o homem a
puro mecanis mo. O saber dessa esfera do real se define como física social. Nessa visão
da pessoa humana é que se apóia a filosofia política positivist a. (19) A discussão de
semelhante ponto de vista foi efetivada por Tobias Barreto (1839/1889) que, para refutála, elaborou uma doutrina mais tarde denominada de culturalismo. Segundo Tobias
Barreto o homem não se deixa explicar a partir de si mples causas eficientes, isto é, em
termos de física social, porquanto se orienta por causas finais. A obra de cultura que foi
capaz de erigir, afirma, escapa ao esquema deter minista. Semelhante ponto de vist a
chegou a s er mais tarde retomado e aprofundado. Contudo, a ref utação dessa parcela do
comtis mo não logrou alcançar maior sucess o no país, ao contrário do que se verificou
com a doutrina adiante apresentada.
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A outra face do positi vis mo corresponde à s ua acepção de ciência e de filosofia.
Esta resumir -se-ia a uma síntese das ciências. Tobias Barreto poria igual mente em
circulação o conceito neokantiano segundo o qual a filosofia seri a um tipo de saber que
não aumenta o conhecimento científico, acepção essa que permitiu o abandono das
"filosofias sintéticas", a exemplo do comtis mo ou do evolucionismo em prol de doutrinas
melhor elaboradas . Contudo, a difusão de semelhante ponto de vist a exi gia, previamente,
a refutação da própr ia acepção de ciênci a preconizada por comte, o que requeria
conheci mentos de que não dispunham os bacharéis de direito, par tidários das idéias de
Tobias Barreto. A questão acabou deslocando-se para a Escola Politécnica.
Para Augusto Comte, as ciências achavam-se constituídas, razão pela qual
interdita a investi gação de vários temas, rotulando-os de " metafísicos", j ustamente o
caminho pelo qual enveredou a nova física. A circunstância ger ou natural insatisfação
entre os cultores da ciência no país, que encetaram uma reação contra a influência do
positivis mo num de seus redutos principais: a Escola Politécnica do Rio de J aneiro. Esse
movi mento foi iniciado por Otto de Alencar (1874/1912) e teve vários seguidores sendo
Manoel Amoroso Costa (1885/1928) o mais destacado.
Balanceando a fase inicial dessa reação antipositivista, que abrange os dois
decênios iniciais do século, Amoroso Cost a iria assinalar que para Comte "a ciência
fundamental está radicalmente es gotada com a construção da Mecânica celeste, ter mo de
sua evolução nor mal ", nada j ustificando "a invasão do domínio matemático pelas
abstrações desprovidas de racionalidade e de dignidade, que nele faz prevalecer a
anarquia acadêmica; só resta agora elaborar uma sistemati zação subordinada ao conj unto
dos conhecimentos humanos". (20)
Decorre dessa doutrina estreita, prossegue Amoros o Costa, “uma condenação das
funções elíticas feita em ter mos tais que é lícito presumir que a i mportância dessas
funções escapou inteiramente ao refor mador. Igual sorte têm as funções descontínuas , o
cálculo das probabilidades, qualificado de aberração pr ofundamente estéril. Por outr o
lado. Comte j ulga pouco lamentável a dif iculdade de obter cri térios gerais sobre a
conver gência de séries, e ainda mais, aceitando o princípio leibnitziano como de
natureza essencial mente induti va, renuncia a libertar a análise infinitesimal do aparente
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paradoxo que lhe serve de fundamento.
Se acrescentar a essa parte negati va da Sínt ese a refor ma da numeração sobre base
setimal, diante da qual recuaram os seus próprios discípulos, e a tentativa infeli z de
substituir por for mação o ter mo tradicional de função, que remonta a Leibni z, terei
citado alguns dos pontos que caracterizam a obra de Comte.” ( 21)
Na mes ma oportunidade, Amoroso Costa iri a indicar que a evolução posterior da
ciência propiciou este destino às interdições de Augusto Comt e: “... as funções elíticas ,
em vez de constituírem di vagações efêmeras, deram ori gem à maravilhosa teoria geral
das funções, base da Matemática moderna, que hoj e se aventura pelo terreno proibido da
descontinuidade; o cál culo das probabilidades tem sido um meio fecundo de investigação
j ustificado pelo desenvol vi mento das ciênci as que estudam os fenômenos estatísticos; a
teoria das series é de importância pri mordial, bastando atentar ao papel que desempenha
em análise moderna a fór mula tayloriana; e finalmente todos sabem que uma das grandes
obras do século X IX em matemática foi a definitiva consolidação dos fundamentos da
análise.
Note-se que não aludo aqui senão aos progressos da ciência que contribuíram
diretamente para quebrar os li mites decretados pela Síntese. Que diria Comte se pudess e
imagi nar o sucesso das geometrias não-euclidianas e dos espaços a mais de três
di mensões; das funções estranhas cuj as singularidades parecem desafiar a intuição; da
Mecânica da relati vidade; do monumento que j á é hoj e a Física matemática, não falando
da Astronomia estrelas e de todas as questões, enfi m, que vedou ao método matemático,
em nome de uma vaga sociologia.”
Otto de Alencar aceitou integral mente a ci ência de seu tempo, afastando-se por
essa razão do positi vis mo. Parcela si gnif icativa da intelectualidade brasileira iria,
contudo, fazer opção inversa.
Em que pese a evidência, a reação por ele iniciada e retomada por Amoroso Costa
iria alcançar êxitos notáveis. Em 1916 é fundada a Academia Brasileira de Ciências, cujo
primeiro presidente foi Henrique Mori ze (1860/1930). Essa entidade vi ncula-se
estreitamente ao Insti tuto Franco Brasileiro de Alta Cultura, que iria patrocinar amplo
intercâmbio entre cientistas brasileiros e f ranceses. Em maio de 1925 promoveu-se a
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vinda ao Brasil de Albert Einstein (1879/1955).
A presença em nosso país do criador da teor ia da relatividade revelaria a condição
mi noritária a que havi am chegado os positi vistas entre os cultores das ciências exatas no
país. Assi m, Licínio Cardoso (1852/1926), catedrático de Mecânica Racional da Escol a
Politécnica, saudaria o evento publicando em O Jornal, do Rio de j aneiro, artigo
intitulado "Relatividade imagi nária". Nas discussões que o fato ensej a na Academia de
Ciências verifica-se que não ocorre uma só intervenção em favor de Licínio Cardoso,
cuj a posição seria combatida por Adalberto Menezes de Oli vei ra, Ál varo Osório de
Almeida, Inácio Azevedo Amaral e Roberto marinho de Azevedo. (22)
Verifica-se, pois, que o grupo de pensadores vinculado à Escola Politécnica
desenvol veu com êxito, no que respeita às ci ências físico-matemáti cas (23), o movi mento
de superação do conceito de ciência de Augusto Comte, facultando à intelectualidade
brasileira a possibilidade de acompanhar o sentido de sua evolução. No que respeita à
filosofia da ciência, Amoros o Costa acompanharia de perto o processo de for mação da
corrente de filosofia denominada neo-positivis mo, facultando-se estruturasse uma
tradição oposta ao comtismo.
Em 1923, a Academia de Ciências iria abrir outra frente: a reivindicação de uma
Uni versidade que des se lugar ao culto da ciência pura, sem vínculos imediatos com a
aplicação. Neste sentido, em vista da refor ma do ensino de que se cogitava, sugeriu ao
Ministro do Interior a criação de uma Faculdade Superior de Ciência. Comentando a
iniciativa, escreveria Amoroso Costa:
“O mundo moderno, com o seu fanatis mo do progress o material, não desconhece o
que deve ao trabalho dos homens de ciência. Nos países novos esse fanatis mo é levado
ao auge e mes mo pes soas muito instruídas i gnoram por exemplo que exista um ideal
científico superior ao do homem que fabri ca mil automóveis por dia, ou do que opera
uma apendicite em dez minutos. Daí a opinião quase unani mamente admitida entre nós: a
ciência é útil porque dela precisam os engenheiros, os médicos, os industriais, os
militares: mas não vale a pena fazê-la no Brasil porque é mais cômodo e mais barato
importá-la da Europa, na quantidade que for estritamente suf iciente para o nosso
consumo. Tal a mentalidade domi nante entr e aqueles que nos educam, e, por mais forte
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razão, entre aqueles que nos governam. Não admira que assi m seja; é a mentalidade de
que só hoj e, no fastígio da riqueza e da força, se começam a libertar os Estados Unidos.
e conclui: O apelo da Academia de Ciências é uma declaração de princípios, a que ela
estava moral mente obr igada. Mas, por muitos anos ainda, a ciência oficial será entre nós
uma tecla utilitária, e nada mais.” (24)
Aparece, assi m, na cultura brasileira, uma acepção valorati va da Uni versidade,
atribuindo-lhe a função de cultivar as ciênci as, despreocupando-se de sua aplicação. essa
idéia estava destinada a uma vigorosa germinação.
NOTAS
(18) Cf. Ivan Lins Hi stória do positivismo no Brasil. 2ª edição, São Paulo, Cia. editora
Nacional, 1967.
(19) No Brasil, o castilhismo constitui a principal vertente da filosofia política de
inspiração positivista.
(20) Conferência sobr e Otto de Alencar (1918) in As idéias fundamentais da matemática
e outros ensaios. São Paulo, Grij albo/USP, 1971, pág. 71.
(21) Idem, págs. 71/72.
(22) Cf. Revista da Academia Brasileira de Ciências 1 (1): 125-130, abril de 1926.
(23) No âmbito das ciências humanas não s e logrou idêntica s uperação da influência do
positivismo.
(24) Pela ciência pura (maio, 1923) in Obra citada, págs. 151 e 153.
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3. A Associação Brasileira de Educação (ABE)
A Associação Brasileira de Educação foi fundada a 16 de outubro de 1924 e teve
sua pri meira diretoria constituída por Levi Carneiro, Cândido de Melo Leitão, Del gado
de Car valho, Heitor Lira, Mário Brito e Branca de Al meida Fialho. Todos os que
militaram nesses primeiros tempos de entidade são unâni mes em reconhecer que a
iniciativa deveu-se a Heitor Lira, do mes mo modo que o i mpulso i nicial que a proj etou e
consolidou. (25)
Heitor Lira da Sil va f aleceria dois anos depois de constituída a ABE, em 18 de
novembro de 1926, tendo nessa ocasião 47 anos de idade. For mara-se em engenharia pela
Escola Politécnica do Rio de J aneiro e teve entre seus colegas de tur ma, e,
subseqüentemente, de trabalho, a Roberto M arinho de Azevedo. Es te, mais tarde, iria se
destacar na difusão da teoria da relativi dade, cuj a validade era contestada pelos
positivistas, à época desfrutando ainda de muito prestígio do ensi no militar e, em geral,
na matemática e nas escolas de engenharia.
J untamente com Roberto Marinho de Azevedo, Heitor Lira trabalhou na Cia.
Paulista de Estrada de Ferro. Mais tarde, ambos transferiram-se para a Central do Brasil,
ocupando-se, entre outras coisas, do proj eto de eletrificação dessa ferrovia.
Heitor Lira dedicou-s e igual mente ao magis tério, tendo sido professor catedrático
do curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes. Sua grande paixão er a
contudo a educação. E, embora não acredit asse na possibilidade de êxito, seus ami gos
acabariam concordando em participar de uma entidade àquele mister dedicada.
Heitor Lira concebeu e i mplantou, na ABE, estrutura amplamente descentralizada.
Desej ou, talvez, esti mular a multiplicidade de iniciativas a fim de assegurar o concurs o
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de número crescente de pessoas e, por essa via, a perpetuação da entidade.
A ABE subdi vidia-se em seções estaduais i nteiramente autônomas. A par disso,
tinha em seu interior diversos departamentos, em geral liderados por fi guras de renome,
que se ocupavam diretamente dos assuntos que lhes competiam. A questão da
Uni versidade, por exemplo, incumbia à Seção de Ensino Técnico e Superior, cuj o
primeiro diretor foi Ferdinando Laboriau Filho, da Academia de Ciências e da Escola
Politécnica. Em 1927, esse cargo pass ou a ser ocupado por Amoroso Costa, tal vez o
homem de ciência brasileiro que haj a então granj eado maior renome no exterior; e, em
1928, por Álvaro Osório de Almeida, destacado animados da pesquisa científica no país.
A ABE, entre setembr o de 1925 e maio de 1929, editou um boletim em que dava
conta de suas atividades. Nos anos de 1930 e 1931, uma publicação denominada Schola.
E, a partir de fevereiro de 1939, a revista Educação.
Desde o pri meiro ano de funcionamento, adotou como praxe a realização de
conferências, que ti nham lugar num dos auditórios da Escola Politécnica. Essas
conferências versavam questões de educação. Assi m, em 1925, foram abordados estes
temas: métodos da escola ativa (Augusto Neto Cabelero, diretor do Ginásio Moderno de
Bogotá); a instrução técnica e profissional no Peru (Lui z Catanhede); o ensino na Suiça
(Laura Lacombe) e modalidades da educação social (Amaury de Medeiros).
A partir de 1926, ti veram início os cursos de alta cultura e especialização,
promovidos pela Seção de Ensino Técnico e Superior. Eram mi nistrados em número
limitado de aulas (entre 5 e 10) e realizavam-se, si multaneamente, três ou quatro. O
Boleti m de j ulho, 1926, registrava a pres ença de auditório ass íduo de cerca de 100
pessoas, dispondo, ao todo, de 300 a 400 ouvintes nos diversos cursos simultâneos . O
relatório das atividades do período novembr o, 1925 - j aneiro, 1926, assi m estabelecera o
nível dos cursos:
“Está cuidando esta s eção (de Ensino Técnico e Superior) de promover cursos de
especialização, feitos natural mente para um público reduzido mas que terão o cunho
verdadeiro de ensino superior, sobre pontos mais interessantes e modernos. Realizado o
seu escopo serão esses cursos os precursores naturais de uma Faculdade de Ciências, j á
tão necessária em nosso meio.” (26)
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A j ulgar pelos temas e pela qualidade dos professores, obser vou-se a diretriz do
programa. Amoroso Costa mi nistrou, sucessivamente, estes cursos: (27) As idéias
fundamentais da mat emática (1926); As geometrias não euclidianas (1927) e As
geometrias não-arqui medianas (1928). A matemática foi i gual mente obj eto de outr os
cursos, a saber: As teorias do acaso (Tobias Moscoso) e A indeter mi nação em
matemática ( Inácio Azevedo Amaral). Tratou-se de física nos cursos de Dulcídio Pereira
(A constituição da matéria e a física do descontínuo) e Abrahão Izechs ohn
(Termodinâmica), Das modernas teorias da quí mica (Mário de Brito), da Geologia do
petróleo (Euzébio de Oliveira), de Neur ofisiologia e biologia (curso de fisiologia, em
1926, por Ál var o Osório de Al meida; de Teoria da excitação dos nervos , por Miguel
Osório de Al meida e sobre Hereditariedade, por André Dreyfus ) e também de temas
ligados às artes e à cultura em geral ( A ar quitetura no Brasil, por Nereu Sampaio; o
Folclore, por Gustavo Barroso; Reflexões s obre a filosofia de Bergson, por Lui z Beti m
Paes Leme, etc.).
Essa atividade, mais tarde, chegou a ser denominada de extensão universitária.
(28) A exemplo das conferências e publ icação do Boleti m, obj etivava for mar uma
consciência acerca dos problemas educaci onais brasileiros e apontar desde logo as
soluções mais adequadas. Amoros o Costa, ao assumir a presidência da ABE, a 11 de
j ulho de 1928, apreciou-a deste modo: “Se quiséssemos resumir o seu programa em uma
palavra, poderíamos dizer que ela se propõe a ser uma orientadora, em todos os
problemas relati vos à educação física, intelectual e moral dos brasileiros. Submeter a
exame esses problemas, analisar de que modo convir à sua resolução os métodos e os
sistemas resultantes da experiência dos países mais velhos , aconselhar aos poderes
públicos, e às iniciativas particulares, as resoluções que comporta o nosso caso especial
- tais devem ser, penso eu, os nossos obj etivos principais.
Para alcançá-los , pode a nossa atividade tomar por vezes cami nhos à pri meira
vista pouco diretos. Para citar apenas um exemplo tomarei o desses cursos e conferências
que tão grande êxito vão logrando. Eles não se destinam apenas a divul gar tais ou quais
conheci mentos, por mais úteis e interessantes que estes sej am; s ua finalidade consiste em
despertar o gosto pel os estudos de toda a ordem e criar um ambiente favorável ao
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desenvol vi mento dess es estudos. Nós não nos li mitamos a afir mar a necessidade de ser
resolvido o noss o angustioso problema universitário; o sucesso dos cursos que temos
realizado equi vale a uma verdadeira demonstração experi mental que se tornou
indispensável a criação de uma Uni versidade digna desse nome. Essa prova está feita, e
não é dos menores serviços que j á pode apresentar a ABE.” (29)

A cur va ascendente da ABE situa-se no per íodo que vai de sua fundação aos fins
do decênio. Nesse ciclo, desempenha papel efetivamente renovador no terreno específico
a que se destinava: a educação. Liderou o movi mento em prol da Uni versidade, graças ao
qual for mou-se entre os educadores brasileiros uma acepção de Universidade que ser viu,
de um lado, para unificá-los, e, de outro, para assegurar que essa idéia se mantivesse e
acabasse vingando no decênio subseqüente, em que pese o desint eresse oficial. A ABE
promoveu si gnificativo debate sobre o ensino secundário e atuou i gual mente em campos
absolutamente pioneir os como o cinema educativo, a or gani zação de pais j unto às
escolas, a educação sexual e tantos outros temas.
A Revolução de 1930 iria entretanto suscitar um debate que, se nascia da nova
orientação educacional, acabou assumindo feição eminentemente política, a saber: o
ensino religios o facultativo nas escolas públicas. A ABE foi chamada em 1931 a
desempenhar papel conciliatório entre as tendências em confronto, mas preferiu engaj arse no campo da Escola Nova, frontal mente oposto àquela franquia. O enrij ecimento das
posições desses dois grupos coincidia com a acentuada polari zação entre tendências
totalitárias de direita e de esquerda que i gual mente se i miscuíam no debate,
complicando-o extremamente. Essa circunstância iria selar a sorte da ABE, levando-a à
virtual liquidação no Sexto Congresso Nacional de Educação, realizado em Fortaleza, no
mês de fevereiro de 1934, onde o conf lito chegou a ameaçar a integridade dos
congressistas.
A partir desse momento a ABE ainda patrocina iniciativas isoladas mas irá
ingressar num estado de autêntica hibernação, ao longo de todo o Estado Novo. Em 1945
iria renascer mas adquirindo uma feição emi nentemente política, muito distanciada de
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seu programa original.
NOTAS
(25) Cf. " In Memorian" de Heitor Lira da Silva. Boletim da Ass ociação Brasileira de
Educação 3 (9): 1, j an.-fev., 1927; A criação e o criador. Boleti m de Ariel 4 (4): 112113, j an. 1935 (discur so de Francisco Venâncio Filho na comemoração do 10 aniversário
da ABE); e Heitor Lira e a ABE. Educação, órgão da Associação Brasileira de Educação
1. (1): fev., 1939.
(26) Boletim da ABE 1 (4); 4, abril, 1926.
(27) O pri meiro foi publicado, logo após s ua morte, na coleção dirigida por Pontes de
Miranda (As idéias fundamentais da matemática, Rio de J aneiro, Pi menta de melo, 1929,
264 págs.) e reeditado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Filosofia (São Paulo,
Editores USP/Grij albo, 1971). Os dois últimos permanecem inéditos.
(28) No discurso em nome da ABE, por ocasião da morte de Ferdinando Laboriau,
Vicente Licínio Cardoso afirmaria: "A União criara antes, no papel apenas; por ser bem
mais fácil, sem despesas e sem nenhum cur so novo, a Uni versidade do Rio de J aneiro.
Laboriau, dirigindo os pelotões da Associação Brasileira de educação, or gani zou, criou,
realizou, em suma, durante dois anos, um programa notável, de verdadeiros cursos de
extensão uni versitária" (O pr oblema univers itário brasileiro, Rio de J aneiro, 1929, pág.
18).
(29) Boletim da ABE 3 (10): 10, março-abril, 1927.
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4. A questão da Universidade e a ABE
Uma das ati vidades mais i mportantes da ABE consistiu na realização de
conferências nacionai s, assi m como de doi s "inquéritos" entre líderes educacionais do
país a respeito de questões de ensino e da universidade.
A idéia de promover um inquérito entre especialistas aparece da exposição de Levi
Carneiro, ao assumir a Presidência, que então se exercia em rodí zi o entre os membros da
diretoria, a 15 de j ulho de 1925. (30) Seu obj etivo consistia em "provocar o
pronunciamento de gr ande número de pessoas competentes previamente escolhidas". Em
começos de 1926 a ABE expediu uma cir cular em que s olicitava opinião acerca dos
seguintes ass untos: 1) criação do Ministério da Educação; 2) cont ratação de professores
estrangeiros; e, 3) ins tituição do Fundo escolar. Esse pri meiro inquérito não parece ter
sido bem sucedido, desde que a publicação não mais voltou ao assunto. Contudo, em
1926, tem lugar o inquérito sobre a instrução pública em São Paulo, promovi do pelo
j ornal O Estado de São Paulo, sob a orientação de Fernando de Azevedo, e, em 1927, o
inquérito sobre ensino secundário, patrocinado pela ABE.
Do ponto de vista da presente análise, adquire maior relevância o inquérito sobre
o problema uni versitário brasileiro, convocado em começos de 1927, pela Seção de
Ensino Técnico e Superior da ABE.
O inquérito foi dirigi do por uma comissão integrada pelos profes sores Domingos
Cunha, Roquete Pinto, Ferdinando Laboriau, Inácio Azevedo Amaral, Levi Carneiro,
Raul Leitão da Cunha e Vicente Licínio Cardoso. A ABE obteve o apoio de O Jornal e
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do Jornal do Comérci o, do Rio de J aneiro e de O Estado de São Paulo. Membros da
comissão visitaram São Paulo, Bahia e Minas.
A Seção de ensino Técnico e Superior formulou os seguintes quesitos:
I - Que tipo uni versit ário adotar no Brasil Deve ser único? Que funções deverão
caber às universidades brasileiras?
II - Não conviria, para solução de nosso problema uni versitário, aproveitar os
elementos existentes como Obser vatórios , Museus, Bibliotecas; promovendo a sua
articulação no conj unto universitário?
III - Não é oportuno realizar, dentro do regi me uni versitário, uma obra
concomitantemente nacionalizada do espírito de nossa mocidade?
IV - Não seria de todo útil que os governos estaduais auxiliassem ao governo
federal na organização universitário?
V - Não convém estabelecer mais íntimo contato entre o professor e o aluno?
VI - Não convém a adoção, onde possí vel, do li vro texto (sistema norteamericano) em substituição gradual do ensino oral?
VII - É satisfatória a situação financeira do professor universitário? Não se
impõem medidas reparadoras?
Os quesitos foram encaminhados a personalidades representati vas. Além disto, os
membr os da Comiss ão ficaram incumbidos da redação de teses relativas a cada um dos
temas propostos.
Responderam ao inquérito 33 professores do Rio de J aneiro, São Paulo,
Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. Pronunciou-se ainda o Conselho Uni versitári o
da Universidade de Minas Gerais.
As respostas, j untamente com as teses da Comissão Or gani zadora e alguns dos
depoimentos do inquérito de O Estado de São Paulo foram publicados em 1929.(31)
O inquérito da ABE e a publicação do li vro indicado constituem for ma
inteiramente ori ginal de encami nhamento do problema educacional, no país, porquanto
buscam, antes de mais nada, o estabeleci mento de um consenso no seio da comunidade
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docente. Obj etiva-se, assi m, superar o ví cio das refor mas precedentes, caracterizado
nestes termos:
“Houve de fato, como foi frisado, em torno de cada refor ma, dois sistemas
expressivos de precar iedade de seus ideais: renúncia do Congr esso às suas funções
legislativas , outor gando poderes ao mi nistro cuj o nome fica individual mente preso à
reforma; reação pronta, subseqüente, determinada nas própri as faculdades, o que
flagrância, pela ani mosidade das congregações, o fato de não haverem sido ouvidas ou
consultadas. As refor mas j á nascem pois com os dias contados: sem credenciais de êxito,
ridicularizadas, demais, que são pelos catedráticos, diante da omnisciência do ministro
reformador, j ulgando-se versado (aconselhado sempre por 3 ou 4 ami gos professores,
cuj os nomes não apar ecem em público) em todos os cursos superiores de modo a poder
modificar não só as matérias de um dado ensino, como também o programa de uma
qualquer de suas cadeiras...” (32)
O inquérito da ABE buscou não apenas o consenso acerca de temas substanti vos
da questão uni versitária como cuidou s obretudo de estabelecê-lo no seio da elite
acadêmica. Assi m, opinaram sobre o assunt o os educadores mais conhecidos na época
como J onatas Serrano, Francisco Venâncio Filho, Alcides Bezerra, Mendes Pi mentel;
j uristas e professores de engenharia como Barbosa de Oli veira e Corinto da Fonseca. Em
geral, professores dos di versos Estados em que funcionavam estabelecimentos de ensino
superior.
Comparece também o núcleo diri gente da Academia Brasileir a de Ciências:
Amoros o Costa, Ferdinando Laboriau, Inácio Azevedo Amaral e Ál varo Osório de
Al meida. Final mente, do debate participaram intelectuais de renome no período como
Vicente Licínio Cardoso, Gilberto Amado e Tristão de Ataíde.
O sur gi mento de uma consciência nova acerca da Uni versidade aparece igual mente
em outra das iniciativas da ABE: As Conferências Nacionais de Educação.
A decisão de promover, todos os anos , Conferências Nacionais de Educação, foi
adotada em 1927. A I Conferência realiza-se em Curitiba, foi adotada em 1927. A II
Conferência terá lugar em Belo Horizonte, em 1929, a III, em São Paulo, em 1929. (33)
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Nas duas pri meiras conferências os debates giraram, sobretudo em torno das teses,
apresentadas pelos participantes, que versavam os assuntos mais diversos. A terceira foi
dedicada ao ensino s ecundário. Contudo, o tema da Uni versidade ocupou posição de
destaque em todos os certames.
Na I Conferência Amoros o Costa apr esentou uma tese intitulada “As
Uni versidades e a pes quisa científica” que, segundo se mencionar á, resume um ponto de
vista acerca da instituição, talvez o resultado mais si gnificati vo do debate ocorrido no
período. Na II Conf erência, o tema é r elatado por Tobias Moscoso, tendo seu
pronunciamento alcançado grande repercuss ão. Também a Uni vers idade de Minas Gerais
manifestou-se sobre o assunto. A III Conferência, embora dedicada ao ensino secundário,
ensej a discussão das mais interessantes, confor me se pode ver nos Anais. Esse debate
tem lugar no Rotar y Clube, em presença dos delegados à III Conferência, presidido por
Teodoro Ramos, e busca estabelecer o que seria a função primordial da Universidade.
Final mente o problema uni versitário é discutido no Congresso de Ensino Superior,
realizado no Rio de J aneiro, de 11 a 20 de agosto de 1927, em comemoração ao
centenário dos cursos j urídicos. O tema é considerado de di vers os ângulos, em geral
pelos participantes do inquérito promovi do pela ABE, razão pela qual as teses
apresentadas a este Congresso figuram i gualmente na publicação que lhe foi dedicada,
antes mencionada. Foram abordados estes aspectos: definição do tipo de uni versidade
que mais se adapta às condições do Brasil (Luiz Carpenter); requisitos indispensáveis
para a criação de universidade (Abelardo Lobo); exame da oportunidade da criação de
universidades li vres ( Azevedo Sodré); o desenvol vi mento do espírito universitário; e,
papel dos seminários ou institutos de investigação científica na vida universitária.
No debate considerado discutiram-se preferentemente estes temas : a) que funções
deve ter a Uni versidade, isto é, que modali dade de ensino incumbe-lhe ministrar e que
for mação dará àquel es que freqüentem seus corsos; b) qual a vinculação a ser
estabelecida com a entidade mantenedora, ou, mais explicitamente, de que ní veis de
autonomia deve desfrutar; e, c) como se deve estruturar o seu governo. Às funções da
Uni versidade vincula-se a definição dos institutos que a compõem. Tratou-se i gual mente
da didática do ensino, da for mação e aperfeiçoamento dos profess ores e da i mportância
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do campus uni versitário. Contudo, as três questões de início apontadas es gotam o
essencial, pelo menos a partir dos obj etivos da presente análise.
Ál varo Os ório de Al meida, em conferência pronunciada em novembro de 1927, s ob
os auspícios da ABE, incluída no volume O problema universitário brasileiro, chamou a
atenção para uma questão preliminar cuj a magnitude somente se evidenciaria nos anos
trinta: a preferência por um outro ní vel de ensino e, em nome desta, o abandono dos
outros segmentos. Vale transcrever o que estão escreveu:
“Imaginemos que por um desenvol vi mento excepcional do ensino pri mário
desapareça o analfabetismo no Brasil, que t odo brasileiro saiba ler. Seria evidentemente
um grande passo, mas incompleto. Cada um desses brasileiros teria se tornado mais
receptivo ao progress o do que antes de aprender a ler, mas faltariam os homens capazes
de resol verem os complexos problemas de uma grande nação ci vil izada. Trinta e quatro
milhões de brasileiros com instrução pri mária não somam um homem superior mente
instruído. O saber não é uma grandeza aditiva.
Onde se encontraria a elite intelectual, capaz de analisar as complexas situações
de uma nação j ovem em evolução, isolar os seus elementos, resol ver os problemas que s e
apresentam e acelerar o seu desenvolvimento?
Imaginemos inversamente a or gani zação de ensino superior em um país de
analfabetos; tal situação só poderia exist ir com um regi me autocrático no qual o
soberano decide suas ações sem que o povo as compreenda e lhe tome contas . Em uma
república, em uma democracia como o Bras il, esse regi me não se poderia manter. A elite
intelectual tem que se apoiar nas massas menos instruídas, mas contudo suficientemente
educadas e instruídas , para compreenderem a sua i mportância e o papel que aquele
exerce em seu proveito.
Como admitir a possi bilidade de apareci mento de uma elite da i nteligência e do
saber em uma nação de selvagens?
Assi m, acredito que o simples bom senso mostra estarem errados aqueles que, por
uma visão parcial do problema desej am e trabalham pelo desenvol vi mento de uma s ó
parte do ensino, combatendo a organização das outras seções de instrução.(34)
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Múltiplas terão sido as razões pelas quais o esforço em prol do est abeleci mento de
um consens o acerca da Uni versidade, que ora descrevemos, se haj a frustrado com a
reforma Francisco Campos - que pareceria devesse ser o seu corolário natural - e
sobretudo com a sua prática, pelo menos em relação à Uni versidade do Rio de J aneiro.
Contudo, contribuiu para semelhante desfecho a i mportância que se atribuía ao ensino
secundário. O correto entendi mento do papel específico e insubstituível de cada um dos
segmentos do ensino correspondia, de fato, a uma questão prelimi nar, como assinalou
Álvaro Osório de Almeida.
As funções da Universidade
Tobias Moscoso, que foi o relator do tema na II Conferênci a Nacional de
Educação (Belo Horizonte, 1928), entende que, por suas linhas gerais, lograra-s e
estabelecer este consenso:
“Entendo que, ao cri ar mos as uni versidades, deveremos nitidamente distinguir
dentro delas duas orientações, para as quais se disporão os cursos e regi mes apropriados
e se porão todos os recursos à disposição dos alunos, consoante o temperamento e
aptidão de cada um: essas duas orientações serão a técnica e a científica. A pri meira
levará à for mação da perícia na aplicação à vida prática, pr ofissional, da ciência
adquirida, mediante o conheci mento dos preceitos e processos econômicos óti mos ,
considerados em geral e particular mente em relação ao nosso paí s. A segunda visará a
competência na inves tigação científica e na contribuição para o avanço da ciênci a,
mediante os métodos experi mentais e lógicos em que se adestrem os sentidos na
observação dos fenômenos e o es pírito na es tatística dos resultados, na indução das leis e
no raciocínio deduti vo, tudo, quanto oport uno, dirigido especial mente para os fatos do
Brasil. As uni versidades têm que preparar, com efeito, ao mes mo tempo, técnicos e
pesquisadores da ciência. E o mes mo direi em relação às letras e às artes, em cuj o
domínio os alunos seguirão as duas orientações har mônicas mas distintas, uns cuidando
essencialmente de executar, os outros de descobrir.
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A este respeito estou em que as opiniões se não di videm entre nós . Di ver gem, isso
sim, quanto ao modus faciendi ou ao grau de importância atribuível a cada orientação.”
(35)
Azevedo Sodré, relator de um dos temas debatidos no Congr esso de Ensino
Superior (Rio de J aneiro, 1927), depois de examinar detidamente a experiência alemã e
americana, manifesta-se de maneira aproximadamente idêntica a Tobias Moscoso:
“A Uni versidade brasi leira deve ter por pri ncipal obj etivo o ensi no profissional,
educando e preparando alunos para todas as profissões, cuj o exercício exij a, além do
tirocínio prático, conheci mentos científicos especiais. Deverá abranger várias escolas
técnicas, podendo no começo ser incompleta e ir crescendo por epigenesia com a criação
ou incorporação de novos cursos ou escolas.
Além desse obj etivo principal deve a uni versidade brasileira vis ar igual mente o
ensino dos ramos mai s elevados do saber humano e a or ganização da pesquisa ori ginal ,
em ordem a contribuir para o progresso da ciência. Deverá par a isto ter institutos e
laboratórios bem apar elhados e manter, ao lado das Faculdades e escolas profissionais,
uma Faculdade de let ras e outra de ciênci as e altos estudos, conferindo diplomas de
bacharel ou doutor em letras, em ciências físicas e naturais, em matemática, em ciências
sociais, etc.” (36)
Tenha-se presente que o entendi mento antes expresso resultou da mais veemente
condenação ao caráter meramente utilitário do ensino superior brasileiro. Isto é, chegouse a considerar a atuação da Uni versidade nessas duas frentes depois de ter -se enfatizado
que a si mples for mação profissional, nos moldes em que foi praticada desde as pri meiras
décadas do século X IX, não se revestia do caráter próprio que s e atribui à instituição
universitária. Gilberto Amado afirmaria:
“É indiferente que as faculdades de preparação profissional, técnica, i mediata,
entre nós chamadas s uperiores, como as de direito, medicina, engenharia, de mi nas,
agronômicas, militares, etc. continuem is oladas ou reunidas se um princípio de
organização geral não lhes modifique o caráter.
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O que se faz mister, nossa pri meira necessidade, conclui, é a criação de centros de
cultura científica e centros de cultura humanística, isto é, Uni ver sidade com faculdades
de quí mi ca, de física, de matemática, de ci ências biológicas, com abundância de mei os
para a pesquisa cient ífica em todos os ramos da ati vidade pura e com faculdades de
filosofia, de letras e de ciências sociais com todos os meios eficientes para a for mação
da alta cultura.” (37)
Ál varo Osório de Al meida diria, na conferência antes citada, que, dentre os dois
grandes obj etivos da Uni versidade - o ensino dos ramos elevados do saber e o
desenvolvimento das ciências - é o segundo o mais importante.
“A experiência secular de todos os povos que progrediram e progri dem mostra que,
para manutenção dess e espírito de progress o, é necessário manter, ao lado os espíritos
utilitários, outros, idealistas, muito mais rar os que os pri meiros, capazes de encontrar na
contemplação pura dos fenômenos naturais, em seu conheci mento ou estudo ou no cultivo
das letras, a plena s atisfação às suas necessidades intelectuais... Esses espíritos não
necessitam de excitações externas ou de out ros homens , para o seu trabalho. Este traz em
si mes mo as alegrias e a recompensa de que todos nós necessitamos. São eles a fonte, a
origem de toda produção intelectual e de todo o pr ogresso da sociedade. daí a
necessidade, compreendida por todos os meios adiantados, de manter esses homens ao
lado dos espíritos util itários, que neles se i nspiram e transportam os frutos por aqueles
colhidos, adaptando-os e aplicando-os à vida das sociedades humanas.” (38)
A contribuição de Amoros o Costa ao debate é enfática ao afirmar que "a
organi zação atual dos nossos cursos superiores é inteiramente ut ilitária e visa apenas a
educação profissional ", o que explica "a opinião de que a ciência só vale pelas suas
aplicações, pela maior soma de comodidades que nos proporciona". Não contesta a
importância do ensino técnico, que deve s er ampliado e aperfei çoado constantemente.
Mas, parece-l he, s em desenvol ver o gosto pela pesquisa ori ginal não há Uni versidade
digna desse nome. E é para esse aspecto que desej a a atenção.
Amoros o Costa escl arece que a reputação científica de um país se mede
exclusivamente pela contribuição a essas pesquisas. Ao que acrescenta: “O que há de
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essencial na pesquisa científica é a inspiração idealista que ela é eminentemente apta a
desenvol ver. Mais do que descobridores, os que a ela se cons agram são mestres de
humanidade, para os quais nada existe de comparável ao culto da verdade e da beleza.
Amparar o seu esforço, pois, é preparar um mundo melhor. (39)
Assinala que no Bras il pouco se tem feito nesse sentido. Nas ciências naturais
encontra número relativamente grande de pesquisadores . À medida, porém, que s e
consideram domínio menos concretos, a pr odução ori ginal escas seia rapidamente, pela
ausência de ambiente propício a tais estudos. Lembra que espíritos de pri meira ordem
como Gomes de Souza e Otto de Alencar quase nada produziram que se tenha
incorporado à ciência, em vista de seu isolamento e autodidatismo.
A fi m de superar semelhante lacuna, apresenta o seguinte programa de atuação
para as Faculdades de Ciências:
I - As faculdades de Ciências das Uni versidades devem ter como finalidade, além
do ensino de ciênci a feita, a de for mar pesquisadores, em todos os ramos dos
conhecimentos humanos.
II - Esses pesquisadores devem pertencer aos respecti vos corpos docentes, mas
com obri gações didáti cas reduzidas, de modo a que estas não perturbem os seus trabalhos
originais.
III - Devem ser -lhes assegurados recursos materiais os mais ampl os: laboratórios
para pesquisa biológica e físico-quí micas; observatórios astr onômicos; bibliotecas
especializadas; facilidades bibliográficas; publicações periódicas para divul gação dos
seus trabalhos; aparelhamento para explorações geográficas, geológicas e mi neralógicas,
biológicas e etnográficas.
IV - Deve ser -lhes ass egurada uma remuneração suficiente para que eles dediquem
todo o seu tempo a esses trabalhos. (40)
Temos assi m que emerge a idéia de que a criação da Universidade no Brasil
prende-se ao desenvolvi mento da ciência pura porquanto o ensino profissional acha-se
instituído. Agora pode-se dizer que semelhante propósito é prematuro, como o faz C. A.
Barbosa de Oliveira (41) mas nunca desconhecer o novo ponto de vista.
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Muito representativo da nova circunstância é o debate que se trava em São Paulo,
na oportunidade da III Conferência Nacional de Educação (7 a 15 de setembro de 1929),
sob a presidência de Teodoro Ramos, na sede do Rotary Clube, em presença dos
delegados ao conclave.
A questão prende-se a uma conferência realizada naquela instit uição, ao mês
anterior, di vul gada em O Estado de São Paulo, pelo Dr. Victor da Sil va Freire, em que
afirmou, pretendendo louvar -se da experiência européia, que a função pri mordial das
universidades consiste na f or mação de chef es de indústrias, isto é, homens dotados de
habilitação profissional mas possuidores igualmente de cultura geral.
Na discussão desse ponto de vista que se trava na oportunidade da III Conferência
suscitam-se opiniões contrárias, mobili zando ar gumentos que vale consi gnar. Assi m
Fonseca Teles, um dos contestadores, ent ende que o enunciado anterior não pode de
modo al gum consistir em função pri mor dial. A ênfase, parece-lhe, deve caber às
faculdades de ciências puras, embora, ao lado destas, a instituição deva manter institutos
técnicos ou de ciências aplicadas. A propósito da Alemanha, que havia sido invocada por
Victor da Silva Freire, chama a atenção par a o fato de que, ali, são distintas as funções
das Uni versidades e das Escolas Técnicas e Superiores, cabendo às pri meiras também a
for mação de Professor es e Cientistas. Em favor de uma posição diametral mente oposta à
que foi levantada, invoca a conclusão de G. Blondel, professor da Escola de Ciências
Políticas de Paris, segundo a qual "estamos hoj e de acordo em que as Uni versidades
devem continuar antes de tudo como foyers de ciência pura, de ci ência desinteressada".
(42)
Os Anais da III Conferência transcrevem ainda uma conferência pronunciada na
mes ma oportunidade, de Ernesto Souza Campos - que mais tarde se tornaria conhecido
estudioso de problemas educacionais, autor de vasta bibliograf ia, tendo chegado a
Ministro da Educação - combatendo a hipótese apresentada ao debate no Rotar y. Afir ma
que, no continente europeu, ao contrário do que se havia insinuado, as escolas de
engenharia e outros institutos técnicos geralmente não fazem parte das instituições
universitárias, sal vo r aras exceções. Assi m se manifesta acerca do modelo que conviri a
adotar no Brasil:
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“Convém-nos melhor, segundo meu j uízo, o tipo misto com um bom núcleo de
estudos científicos e culturais desinteress ados, que irá crescendo gradual mente pel a
j ustaposição de novas peças, até atingir o valor das faculdades de f ilosofia, ou ciências e
letras, ou artes liberais, sistema completado pelas escolas profissionais que possuam
elevada or ganização científica e capacidade para desenvol ver pesquisas originais,
aparelhamento indispensável para manutenção destes institutos no alto ní vel que lhes
compete.” (43)
Parece lícita, portanto, a conclusão de Tobias Moscoso quanto à existência de um
consenso acerca das funções da Uni versidade: cabe-lhe acolher a ciência pura, não
fazendo o menor sentido dar semelhante denominação a si mples aglomeração de escolas
profissionais.
Moscoso assinala que o consenso não abr angia o modus faciendi. O grupo de
vanguarda, integrado pelos membros na Academia de Ciências, est aria inclinado a supor
que a maneira prática de i mplantar a nova orientação seria através da criação das
Faculdades de Ciências. Teodoro Ramos acha que, em São Paulo, a Uni versidade poderá
ser criada de i mediato, estruturando-s e uma Faculdade de Filosofia e Letras, um Instituto
de Educação e al guns cursos superiores de matemáticas, física e quí mica. Estes poderiam
ter lugar na própria Politécnica, complementando os laborat órios e aproveitando
elementos nacionais de valor ou professores estrangeiros vinculados aos Institutos
Franco Paulista e Franco Brasileira de Alta cultura. A partir dessa base seria possí vel
desenvol ver os institutos de pesquisa científica e de cultura livre e desinteressada, único
meio de "arrancar -nos da situação subal terna em que, no t erreno científico, nos
encontramos". (44)
O encaminhamento sugerido por Teodoro Ramos prende-se tal vez à consciência da
carência de recurs os. Ál varo Osório de Al meida achava que os governos deviam dotar as
universidades de patrimônio que lhes per mit isse vi ver de for ma autônoma embora sóbria,
cabendo a estas arcar com o próprio custeio, mediante a cobrança de taxas e doações
particulares. Agrupados os institutos num mes mo local evitar -se-ia a duplicação de
dispêndio em instituições afins. A par disto, estabelecer -se-ia, pelo contato, uma
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verdadeira consciência de classe entre os professores, capaz de defendê-la contra as
seduções do dinheiro.
“Coloque-se pois todas as escolas ao lado uma das outras, j unte-s e uma biblioteca
completa, providenci e-se para o aloj amento fácil e barato de alunos do interior,
facilitem-se j ogos e recreios, e ter -se-ia perfeita, embora possa-se partir de uma
organização modesta, a instalação material da Universidade.” (45)
Essa preocupação de t ornar exeqüí vel a iniciativa, do ponto de vista dos recursos
materiais, aparece igualmente no pronunciamento de Francisco Venâncio Filho:
“Não adianta muito di zer que precisamos di sto ou daquilo... Pelo fato de não ter
apontado solução econômica, está sem solução. Por isso vai aqui, descendo ao terra terr a
do custo em dinheiro, o esboço de uma Facul dade de Ciências, modesta mas decente, sem
suntuosidades pompos as, sem despertar apet ites abertos, mas exeqüível nas suas próprias
bases e com elasticidade para que se pudesse ampliar posterior mente, sej a com a
iniciativa oficial, sej a com o auxílio particular, despertados com os resultados
alcançados.”
Francisco Venâncio fil ho dispensa mes mo qualquer or gani zação burocrática, desde
que se tratava de uma instituição de cultura. "A Faculdade teria a direção i mediata do
Reitor da Uni versidade e haveria apenas um funcionário per manente, o secretário, a
quem caberia toda a organização e expediente..." (46)
Níveis de autonomia
No curso do debate ora caracterizado, chegou-se a considerar que o êxito da
iniciativa dependia dir etamente da autonomi a que a nova entidade chegasse a conquistar
em relação ao Estado. Não se tratava da velha bandeira da "liberdade de ensino",
preconizada pelos pos itivistas e que consistia, segundo se evidenci ou, em liberdade para
estabelecer -se o monopólio da doutrina comteana. A questão r esidia em assegurar à
Uni versidade autonomia didática mas também admi nistrativa. Ál varo Osório diria que,
no Brasil, a Uni versi dade correspondia a uma expressão irreal entre outras coisas pel o
seguinte:

44

“É uma repartição pública sem independência. O Chefe do Departamento de
Ensino, o reitor, o vice-Reitor, Diretores de faculdade são mer os funcionários, sem
independência de ação, demissí veis a gost o e vontade do gover no; por mais eminent es
que sej am - e feli zmente eles o são - não podem agir e estou certo que, se deixassem em
suas memórias notícias do que pretenderam fazer e que não puder am executar, seria uma
demonstração doloros a, mas ilustrativa, do que afirmamos. Não peçamos a eles, pois,
confissões públicas”.
Ál varo Osório de Al meida tinha em vista sobretudo a situação do ensino superior
em geral e, em especi al, a experiência dos anos de existência da Uni versidade do Rio de
J aneiro. Tendo-se est ruturado naquele período a Uni versidade de Minas Gerais (47),
observa que os mes mos defeitos se faziam presentes. Aponta como exemplo o aviso do
Ministro da J ustiça, dispensando de prova escrita a alunos naquela instituição, ao que
exclama: "A si mples for malidade de um exame é resol vida não pelos professores e
diretor, mas por ministro domiciliado a mil quilômetros de distância".
A idéia de que a ingerência oficial poderia burocratizar e asfixiar o novo instituto,
e assi m frustar o al mej ado desenvol vi mento da pesquisa científica, parece al go difundido,
não consistindo si mpl es receio dos homens mais ligados à Academia de Ciências, como
Ál varo Osório de Al meida, e que dispunham de fundadas razões para duvi dar do
interesse governamental por semelhante proj eto. O prof. Bruno Lobo, que procura
expressar a opinião do corpo docente da Faculdade de Medicina do Rio de J aneiro, iria
reivindicar para a Universidade “ampla autonomia didática e admi nistrativa, sendo que a
autonomia didática deve ser das Facul dades que a compõem, enquanto que a
administrativa s ó deve ser cerceada pela nomeação do reitor pelo doador, quando existir
alguém com esse direi to, Estado ou particular, custeando as suas el evadas despesas .” (48)
Tobias Moscoso, tendo relatado o tema num Congresso, desej aria certamente
expressar certo consenso, não apenas da Escola Politécnica mas do professorado que
tivera oportunidade de ouvir como um dos diri gentes da As sociação Brasileira de
Educação, ao afir mar que “a obra seria, não digo inteiramente frustrânea, mas
grandemente lesada, pela inter venção do Estado na gestão de tais institutos,
principalmente no que se refere às questões didáticas. Sou, pelo que me ensinam as
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lições de outros paí ses e pelo que sei do nosso, partidário decidido da completa
autonomia das uni vers idades, da sua independência integral em rel ação ao governo e até
do Poder Legislativo.”
Diria ainda não desconhecer que “essas i déias liberais, chocam na nossa terra
muita gente. Preconceitos e rotinas também gozam de prestí gio, di spõem de grande força.
e não falta quem, quando se trata de legislar sobre alguma coisa, pense logo, antes de
tudo, em restrições, peias, entraves , li mit ações, invés de facilidades para a ação e
estímulo para o esforço... O mal não está na liberdade mas na inferioridade dos homens
que a desfrutam. Na organi zação das uni ver sidades cuide-se de as prover com gente de
escol, na inteligência, no caráter, na ilustração. Dê-lhes autonomia, de verdade, e o
benefício para o nosso ensino superior será feliz realidade, em pouco tempo.” (49)
Apareceria, contudo, uma posição conciliadora, expressa por Azevedo Sodré. Para
fundamentá-la considera que a autonomia diz respeito às relações com a entidade
mantenedora. Assi m, a uni versidade inglesa rege-se li vremente, s em a menor ingerênci a
do Estado mas dispõe de grandes patri mônios. J á a uni versidade fr ancesa desde Napoleão
é mantida e dirigida pelo Estado. Lembr a que, no entender de Royer Collard "a
Uni versidade era o pr óprio governo aplicado à direção geral do ensino". E acrescenta:
“Entre um tipo e outr o coloca-se a uni versidade alemã que, sendo instituição do Estado,
por ele em parte mantida, e vi vendo sob a sua vi gilância i mediata, conservou uma parte
notável do seu caráter corporativo, dispõe de personalidade j urídica, goza de uma parcial
liberdade didática e de uma privilegiada j urisdição disciplinar”.
Dessa análise conclui:
“Nenhum tipo de universidade atual mente existente poderia ser adotado no
Brasil sem inconvenientes mais ou menos s érios. Haverá, pois, mister or gani zar -se um
tipo novo, com o aproveitamento de element os fornecidos por outr os tipos, tendo-se em
vista as condições de nosso meio e o es tado de civili zação da nossa sociedade. A
universidade brasileira deve ser semi -oficial, dispor de autonomi a didática e disciplinar
tão completa quanto possível e de uma relat iva autonomia admini strativa. A autonomia
universitária absoluta, em relação aos poderes públicos, é uma aspiração incomparável
com o conceito do Estado. A Uni versi dade brasileira deve vi ver de s ubvenções
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concedidas pelos poderes públicos, da renda de um patri mônio que se for constituindo e
de uma contribuição moderada e diferencial fornecida pelos alunos.” (50)
O governo da Universidade
As questões precedent es - funções da Uni versidade e ní veis de autonomia - eram
naturalmente de mol de a s uscitar controvérsia, o que não ocorria com a for ma de
estruturar os órgãos dirigentes. O ponto polêmico residia apenas na ingerência da
entidade mantenedora - O Estado, a bem dizer - no processo de escolha do Reitor,
parecendo essencial que devesse, antes de t udo, gozar da confiança de seus pares. Não se
cogitou da for mação de lista de nomes com vistas a circunscrever a escolha oficial,
adotada posterior ment e, mas a inclinação era por algo desse tipo, isto é, por uma fór mul a
que evitasse o simples ato da nomeação, sem consulta à entidade.
A for mulação de Azevedo Sodré, adi ante transcrita, pretende resumir o
entendi mento a que s e chegou: “Sua direção deve caber a um reitor, assistido por um
Conselho Uni versitári o. O reitor será eleito por este Conselho, com um mandato por três
anos, podendo ser renovado. O Conselho ser á constituído pelos Di retores das Faculdades
e Escolas filiadas à Uni versidade, por um delegado do Gover no Federal e outro do
Prefeito Municipal para a Uni versidade do Rio de J aneiro, ou do Governo Estadual par a
as que se fundarem nos Estados. Farão parte igual mente deste Conselho mais seis
membr os, estranhos ao magistério, com um mandato de três anos, renovado pelo terço
todos os anos, eleitos pelos antigos alunos diplomados que compareçam às festas de
encerramento dos curso da Universidade.” (51)
Azevedo Sodré admite a nomeação pelo governo dessa representação dos anti gos
alunos, no ciclo inicial da Universidade. Como se vê, não se pretende excluir o Estado
do processo de escolha, mas apenas evitar que o faça com exclusividade e prevalência
sobre o corpo docente.
Di versos outros temas foram abordados no curso do debate que ora se resume,
notadamente a i mport ância do "campus" uni versitário, a adoção de regi me de trabalho e
remuneração capazes de assegurar a dedicação dos docentes; institutos a serem
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organi zados; etc. Assi nala-se apenas que no período considerado, isto é, fins da década
de vinte, preser va-s e entendi mento da fi gur a do docente li vre de consonância com a sua
for mação histórica, em outros países, entendi mento que mai s tarde iria de todo
desaparecer. Assi m, o prof. Luiz Carpenter, da Faculdade de Direito da Uni versidade do
Rio de J aneiro, assi m os define: “... professores estranhos à universidade, lecionando
disciplinas do quadro delas ou outras não constantes do quadro, a alunos uni versitários
ou estranhos... sem um centil de despesa nem para a Uni versidade nem para o Estado,
cobrando o docente, dos seus alunos, as taxas que com eles aj ustar, e podendo fazer da
livre docência um meio de vida ou profissão honrosa.” (52)
NOTAS
(30) Boletim da ABE 1 (2): 1, novembro, 1925.
(31) O problema uni versitário brasileiro, Inquérito promovido pela Seção de Ensino
Técnico e Superior da Associação Brasileira de Educação. Rio de J aneiro, A
Encadernadora, 1929, 538 págs.
(32) O problema universitário brasileiro, ed. cit., págs. 211/212.
(33) Das pri meiras conferências, somente s e publicaram os Anai s da terceira: Anais da
III Conferência Nacional de Educação, São Paulo, Diretoria Geral de Instrução Pública,
1930, 1001 págs.
(34) O problema universitário brasileiro, págs. 127/128.
(35) Idem, págs. 499/500.
(36) O problema, etc., págs. 93/94.
(37) Idem, pág. 354.
(38) Idem, pág. 150.
(39) Idem, pág. 436.
(40) Idem, págs. 437/438.
(41) Ver obra citada, pág. 173.
(42) Anais da III Conferência Nacional de Educação, edição citada, pág. 863.
(43) Anais cit., pág. 880.
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(44) O problema universitário brasileiro, págs. 303/304.
(45) Idem. pág. 130.
(46) O problema etc., págs. 345/346.
(47) Foi criada a 7 de setembro de 1927 e instalada a 25 de novembro desse mesmo ano.
48 O problema universitário brasileiro, pág. 168.
(49) Obra citada, págs. 493 e 507.
(50) Idem, págs. 74 e 93.
(51) Obra citada, pág. 94.
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CAPITULO SEGUNDO

DESFECHO INESPERADO: A REFORMA
FRANCISCO CAMPOS E SUA EXECUÇÃO

“No período em que nos encontramos, a cultura intelectual sem objetivo claro e
definido deve ser cons iderada luxo acessível a poucos indivíduos e de escass o proveito à
coletividade.”
Getúlio Vargas
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1. Inf lexão no papel atribuído à Universidade
A Refor ma levada a cabo logo após a Revol ução de 1930, dispondo que o ensino
superior deveria obedecer, de preferência, ao sistema uni versitário passou à história com
o nome do ministro que a encami nhou, a exemplo da tradição. Des ta vez, porém, o autor
identifica-se plenamente com a obra, o que nem sempre aconteceu no passado.
Francisco Campos , aos 40 anos de idade, f ora nomeado titular do recém criado
Ministério da Educação. Ascendia ao poder, ao que se supunha, como representante de
Minas Gerais no novo governo, isto é, daquela facção que aparentemente j ustificava o
nome de Liberal dado à Aliança que promoveu a Revolução.Porquanto os gaúchos, que
iriam rapidamente conquistar a hegemonia do movi mento, muito distanciados se achavam
de semelhante ideário. Identificavam-se com o castilhis mo, facção do republicanis mo
autoritário que logrou melhor fundamentação teórica, enriquecida, à época, pela prática
do exercício do poder ao longo de quatro decênios.
Na verdade, contudo, a cultura do j ovem político mi neiro foi colocada
abertamente ao ser viço do autoritarismo, incumbência que soube realizar com inegável
talento, graças ao que iria transformar -se em figura exponencial dessa vertente, ao longo
das décadas seguintes.
No caso es pecífico da refor ma do ensino que promoveu e patrocinou, admite-se
que tenha buscado refletir o consenso dos educadores . A estes se achava ligado pelo
exercício das funções de Secretário do Interi or, de Minas, o que o levaria a presidir a II
Conferência Nacional de Educação, no mês de novembro de 1928, bem como a efeti var,
em seu estado natal, a refor ma do ensino pr imário. Contudo, concebeu de tal maneira o
novo instituto ao qual se atribuía o papel de fomentar a ciência que sua refor ma acabou
não tendo qualquer conseqüência prática no sentido de alterar o quadro tradicional.
Tinha suportes emi nentemente culturais a idéia de Uni versidade que se
configurou, na segunda metade da década de vinte, na mente de parcela significativa da
elite brasileira, segundo a qual esse novo instituto não se requeria para o ensino superior
de caráter profissional mas em vista do desenvol vi mento do saber desinteressado.
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Supunha-se, é certo, que da criatividade científica poderia advir o progresso material.
Contudo, a tanto não se reduzia a questão. O aprendi zado da ciência e a pesquisa
científica chegaram a granj ear o respeito de segmento representativo da intelectualidade,
que as considerava j ustificativa suficiente para a reforma pretendida. Expressando ess e
estado de es pírito, Amoroso Costa exclamaria: "A al guém que o interroga um dia sobre a
utilidade de não sei que questão da teoria dos números, respondeu J acobi que o obj etivo
único da ciência é a honra do espírito humano". (53)
Na Refor ma Francis co Campos a questão adquire conotação eminentemente
política. Imbuído que estava da convicção de que o ensino secundário, se deixasse de
constituir simples pas sagem para o ensino s uperior, poderia preparar o homem brasileiro
para enfrentar a época de mudanças bruscas em que ingressara a humanidade, pass ou a
atribuir situação privilegiada a esse ciclo educacional. Assi m, acabou colocando a
Universidade a serviço de semelhante proj eto.
Tratando da reforma do ensino secundário, afirmaria Francisco Campos que “o
mundo contemporâneo é um mundo em estado de movi mento e de mudança, em que dia a
dia se acentua a necessidade de rever as soluções anteriores, dar novas soluções a
situações novas e i mprevistas e reconstrui r os sistemas de noções e de conceitos de
maneira a assegurar a consistência do s eu contexto em face de novas situações e
experiências.” (54)
O ensino secundário não deve circunscrever -se ao preparo de candidatos aos
cursos superiores nem muito menos preocupar -se com o volume dos conheci mentos a
trans mitir. Sua função precípua é "construir um sistema de hábitos, atitudes e
comportamentos, ao i nvés de mobilizar o espírito de noções e de conceitos, isto é, de
produtos acabados, com o qual a indústria usual do ensino se pr opõe for mar o stock dos
seus clientes". Tanto maior é a sua responsabilidade quanto menor a influência educativa
da família e da comunidade, em decorr ência da diferenciação e cresci mento das
aglomerações humanas , do alargamento e da expansão dos espaços sociais. A refor ma do
ensino secundário é, f inalmente, reclamada em nome do es pírito e dos princípios pelos
quais a revolução ascendeu ao poder, desde que da iniciativa depende "não apenas os
destinos de nossa cultura moral e intelectual, senão o nosso desenvol vi mento econômico
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e o crescimento de nossa riqueza pública e privada." (55)
Em matéria de ensino superior é provável que Francisco Campos não nutrisse
convicções tão arraigadas. Acresce o fato de que a Revolução de 1930 não trazi a
nenhuma política educacional bem definida. Talvez por isso tivesse concordado em
estabelecer que o ensino superior deveria ser ministrado na Uni versidade, à qual
competia agregar a Faculdade de Ciências , agora denominada Faculdade de Educação,
Ciências e Letras. Sua maior preocupação, contudo, volta-se para a for mação de
professores secundários. E embora essa miss ão não sej a incompatível com o propósito do
movi mento antes caracterizado de desenvolver a pesquisa científica no país, atribui -lhe
maior prioridade.
O ministro reconhece que o novo instituto - a Faculdade de Educação, Ciências e
Letras - ao per mitir que a vida uni versitária transcenda os li mites do interesse puramente
profissional, confere à Universidade o seu caráter próprio.
Cumpria porém - assi m prossegue – “não esquecer, na pri meira t entativa que se
faz de instalar no Brasil um Instituto de Alta Cultura, que nos povos em for mação como
o nosso, a cultura não pode ser or gani zada de uma vez, integr almente e de maneira
exclusiva. Para que Instituto dessa ordem vingue entre nós, torna-se indispensável
resultem da sua inst ituição benefícios imediatos, devendo a s ua inserção no meio
nacional fazer -se exatamente nos pontos f racos ou nas lacunas de nossa cultura, de
maneira que o seu crescimento sej a progressivo e em continuidade com as nossas
exigências mais próximas e mais i mperativas. Essas considerações deter minaram o
caráter especial e mist o da nossa Faculdade de Educação, Ciências e Letras, dando-lhe ao
mesmo tempo funções de cultura e papel eminentemente utilitário e prático.”
Francisco Campos preocupa-se com a pos sibilidade de que as Faculdades de
Ciências se tornassem "adorno ou decoração pretensiosa em casa pobre". Em vista "das
imperiosas necessidades de presente" é-l hes atribuída função de caráter pragmático e de
ação i mediata sobre nosso estado de cultura. Essa função apresent a-a nestes ter mos: “Ao
lado de ór gão de alta cultura ou de ciência pura e desinteressada, ela deverá ser , antes de
tudo e eminentemente, um Instituto de Educação, em cuj as di visões encontrem todos os
elementos próprios e indispensáveis a formar o nosso corpo de professores,
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particularmente os do ensino nor mal e secundário, porque deles , de modo próxi mo e
imediato, depende a possibilidade de se desenvol ver, em extensão e profundidade, o
organismo, ainda rudimentar, de nossa cultura.” (56)
O ensino secundário, a seu ver, será ainda por muitos anos pobre, i nsuficiente e às
vezes nulo. Falta-lhe sobretudo corpo docente de orient ação didática segur a,
particularmente no que se refere às ciências básicas e fundamentais. Em nome dessa
preocupação é que precisamente o ór gão defi nidor da Uni versidade deve ser, como disse,
antes de tudo e eminentemente, um Instituto de Educação.
Assi m, Francisco Campos, na verdade, não adere ao ideal de Uni versidade que
havia mobili zado a int electualidade no período que precedeu i medi atamente a Revolução
de 1930. Mas também não quer li mitar -s e a conser var o ensi no superior nos moldes
tradicionais. Imagina poder instituir a Universidade mas colocando-a a ser viço do
aprimoramento do ensino secundário, a que atribuía, sem dúvida, maior relevância.
Nestas condições, a Refor ma Francisco Campos não poderia tornar -se elemento
catalizador dos educadores mais esclarecidos, único agrupament o capaz de reali zar a
idéia de Uni versidade, como a experiência da Faculdade de Ciênci as da UDF, no Rio de
J aneiro, e da Faculdade de Filosofia da USP, em São Paulo, iriam demonstrar. E talvez
por isto mesmo tivesse acabado no papel.
NOTAS
(53)
(54)
(55)
(56)

Boletim da ABE 3 (11), maio-j unho, 1927.
Educação e Cultura, ed. cit., págs. 48/49.
Idem. pág. 55.
Idem, pág. 67.
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2. A busca de novos objetivos
O movi mento desencadeado na década de vinte visando a i mplantação da
Uni versidade, concebida como instituição onde se praticasse a pesquisa científica ao
lado da for mação prof issional, além de não haver encontrado sua expressão legíti ma na
Refor ma Francisco Campos tampouco refletiu-se na política levada a cabo pelo Governo
Vargas, virtual mente ao longo de toda a década de trinta. Ess a idéia tal vez ti vesse
desaparecido se aquel as pessoas que a ela se manti veram fiéis não encontrassem uma
oportunidade de reali zá-la em âmbito estadual, através das Uni ver sidades de São Paulo e
do Distrito Federal. (57)
Até o início de 1939, quando se cria a Facul dade Nacional de Filosofia, com base
nos cursos até então mantidos pela Uni vers idade do Distrito Federal, o Governo Var gas
não manifesta, na prát ica, qualquer empenho em fazer com que a Universidade do Rio de
J aneiro tivesse existência de fato. Em 1934, as autoridades chegam a des membrá-la em
duas, criando a Uni ver sidade Técnica Federal, que inclusi ve abrangia a Escola de Minas
de Ouro Preto, locali zada longe da Capital . No entanto, essa Universidade não chegou
sequer a ter um reitor designado, ao contrário da do Rio de J aneiro, que tinha pelo menos
um titular. A hipótes e de renunciar à or ganização uni versitária chegou a ser cogitada,
segundo se deduz nos termos do inquérito promovido entre prof essores, pelo ministro
Gustavo Capanema, no ano de 1936:
- Pode caber a denomi nação de uni versidade a um conj unto de escolas superiores,
a que faltam cursos de filosofia, de ciências e de letras?
- Deve o ensino superior ser feito de pr eferência em uni vers idade? Ou será
preferível ministrá-lo em estabelecimentos isolados?
Fernando de Azevedo reconhece que a Revolução não trazia “um programa de
política escolar nitidamente for mulado ou mes mo i mplícito num plano de or gani zação
nacional que se propusesse executar quanto as ar mas vitoriosas concentrassem nas mãos
de seus chefes os poderes na Nação. Nem prevaleceria, a não ser em al guns dos gr upos
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revolucionários, de tendências mais avançadas, a idéia de que a posse do poder for masse
a condição suficiente para grandes transfor mações sociais, econômicas e pedagógicas.”
(58)
Enquanto no âmbito da Revolução obser va-s e essa ausência de clareza no tocante
aos obj etivos educaci onais, for mara-se no país uma consciência entre os educadores no
que toca à necessidade de mudança dos processos pedagógicos a par de refor mas
estruturais de monta, a começar pela or ganização da Uni versi dade. Nos pri meiros
momentos a Revolução vitoriosa pareceu cami nhar no sentido de f azer seu o programa da
elite acadêmica, criando o Ministério da Educação e Saúde, decretando a refor ma do
ensino secundário e adotando a Uni versidade como for ma de organi zação do ensino
superior, ainda que sem reconhecer plenamente sua autêntica função.
Mas logo deu curso a uma iniciativa que iria arrastar os educadores a prolongada
polêmica, a saber: a oficialização do ensino religioso facultativo nas escolas públicas.
A circunstância se complicava pela presença, cada vez mais marcante, no cenário
político nacional, de agrupamentos totalitários de esquerda e direi ta, que procuraram dar
à discussão deflagrada no terreno educaci onal uma conotação política de que não s e
revestia. O certo entretanto é que os âni mos acirraram-se criando uma autêntica
incompatibilidade, por vários anos, entre a i déia de renovação escolar e a idéia reli giosa.
Ao longo da década de trinta, contudo, “ess es dois grupos - obser va Fernando Azevedo manti veram-se abertamente em conflito até 1937, ano em que o golpe de Estado cortou
pela autoridade o conflito, amainando as polêmicas, arrefecendo as paixões e i mpondo,
como linha de conduta, no domínio educacional, uma política de compromiss os, de
adaptação e de equilíbrio”.
Durante o ano de 1931, os católicos desenvolveram longa campanha em favor de
seus pontos -de-vista. O Centro Dom Vital, do Rio de J aneiro, divul gou a coletânea de
artigos intitulada Pedagogia da Escola Nova; Tristão de At aíde publica Debates
Pedagógicos e, o Padre Leonel Franca, Ensino religioso e ensino laico. Nesse mes mo
ano, em outubro, o Centro Dom Vital de São Paulo promove um Congresso de Educação.
Os refor madores, em especial os que se achavam mais diretamente vinculados à Escol a
Nova, mantinham-se i gual mente ativos. Todas as ener gias pareciam estar voltadas para a
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alimentação desse conflito.
Na tentativa de promover uma linha de entendi mento, uma "zona de concordância"
como então se di zia, o governo esti mulou a realização da IV Conferência Nacional de
Educação, em dezembro de 1931. A iniciativa não foi bem s ucedi da estabelecendo-se, ao
contrário, a convicção de que aos dois grupos cabia trilhar seus próprios caminhos.
Em 1932, apareceu o famoso manifesto dos pioneiros da Escola Nova - "A
reconstrução educacional do Brasil" - e a Conferência Nacional de Educação, reunida em
Niterói em dezembro daquele ano, se constitui numa manifestação dessa corrente. Os
renovadores dispõem-se a levar à prática s uas idéias, no Distrito Federal, onde um de
seus líderes Anísio Teixeira, ocupa a Secretaria de Educação, e, em São Paulo, através
de Ferdinando de Azevedo e Al meida Prado. A idéia de Uni versidade, como instrumento
hábil para impulsionar a investi gação científica, iria sobreviver em meio a esse
movimento.
A convocação da Constituinte em 1933 deter mina que, nesse ano, se
desenvol vessem grandes esforços, de parte das facções em l uta, no sentido de fazer com
que seus pontos -de-vi sta se tornassem vitor iosos da nova Constituição. Como resultado
de tais pressões, a Carta de 1934 procurou atender aos dois grupos, o que iria prolongar
a cisão e postergar a s olução daqueles problemas em torno aos quais havia acordo, como
parecia ser o caso da Uni versidade, mor mente quando a Cart a Magna requeria ser
implantada através de legislação ordinária. E a nova lei de or gani zação da Uni versidade
do Rio de J aneiro, que tomou o nº 452, somente seria promul gada a 27 de j ulho de 1937,
embora refletisse o empenho de traduzir a opinião da vanguarda uni versitária, não
chegaria a produzir maiores efeitos.
Enquanto os educador es estão às voltas com um debate que pareci a absor vê-los de
todo e as iniciativas r enovadoras influem para o âmbito estadual - na Capital Federal e
em São Paulo - no sei o do novo governo vão se polari zando forças desej osas de levar à
máxi ma radicali zação o sentido técnico-prof issional do ensino. O mi nistro de Trabalho
incumbe, em 1932, a Raul Azedo, J oaqui m Pi menta e F. Luderitz, de estudar o problema
da or gani zação científica do trabalho. A comissão conclui pela necessidade promover -s e
a i mplantação de uma Uni versidade do Trabalho, idéia com que simpatizava o próprio
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mi nistro. (59) Insere-se nessa mes ma linha a criação da Uni vers idade Técnica Federal ,
em 1934. Desej a esse grupo que a educação, em escala nacional, dirij a-se especial mente
para o trabalho. A Universidade definida no curso dos debates da década de vinte, ainda
uma vez, deixa de encontrar seu lugar no quadro dominante. A instituição a que se lhe
deu o nome, no Rio de J aneiro, não tinha qualquer função, como o reconhece e proclama
a Associação Brasilei ra de Educação, ainda em começos de 1939 o que decorria, a seu
ver, de uma administr ação que não soubera entrever as virtualidades do Estatuto de 1930,
que "constitui documento que honra nossa cultura".
Ao que acrescenta: “T ratando-se de uma uni versidade ur gia cuidar de transfor mar
a j ustaposição provisória dos órgãos incorporados em integração definitiva, propiciandolhes, para es se fi m, ainda que com sacrifícios, os recursos necessários quanto à
racionalização das atividades didáticas e de investi gação, quanto ao aparelhamento e às
instalações essenciais ao rendimento da obra escolar e do trabalho especulativo
processado nos gabinetes. Nada disto foi f eito e se a legislação superveniente às leis
orgânicas de 1931 der rogou o sistema em experiência não foi par a obedecer ao espírito
que inspira a ess ência da refor ma realizada, mas para agravar os defeitos do pri miti vo
estatuto e estabilizar as falhas que ele admitia na perspectiva de próxi mos correti vos e
dentro do princípio de que Roma não foi feita num dia.
As escolas que exi giam a assistência de laboratórios e clínicas para pesquisa
continuaram como dantes e as que exi giam acomodação pelo menos decentes continuam,
como a Faculdade de Direito, sem material; mas, em compens ação, foram j ustapostos no
papel, ao agregado incoerente da organização inicial, novos insti tutos, entre os quais, é
claro, faltava a Faculdade de Ciências e Letras. (60)
Os obj etivos fixados pela nova elite do poder são resumidas por Lourenço Filho
nas comemorações do decênio do governo V argas. Indica que agor a se pode efeti vament e
falar em educação nacional, em vista dos "termos políticos em que o Estado Nacional
soube colocar a questão". Semelhante colocação cifra-se em concebê-la como um
processo social inelut ável e globali zante, voltado para a or gani zação econômica do país ,
condição de manutenção e fortaleci mento da unidade política e moral da Nação. E
conclui:
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“Assi m sendo o plano em que se compendiem as bases, os quadros e as diretrizes
da educação nacional, deverá ser um estatuto da educação par a o trabalho, dando
expressão concreta à letra e ao espírito mes mo da Constituição, atendendo à j udiciosa
observação do Presidente Getúlio Vargas: No período em que nos encontramos, a cultura
intelectual sem obj etivo definido deve ser considerada luxo acessível a poucos
indivíduos e de escasso proveito à coletividade.” (61)

NOTAS
(57) A possibilidade de or gani zá-la adveio do decreto 25.579, de 27 de março de 1933,
que regulamentou o funcionamento de universidades estaduais e li vres, que eram
previstas, além das federais. A Uni versidade de Minas Gerais havia sido criada por lei
estadual (nº 956, de 7 de setembro de 1927) e reconhecida pela União através do ato de
1931. Na década de trinta, não dispunha de condições de funcionamento diferentes
daquelas com que contava a Universidade do Rio de J aneiro, adiante resumidas.
(58) A Cultura Brasileira, ed. cit., pág. 395.
(59) Cf. Revista da Universidade do Rio de Janeiro, 2 (2), 1932, págs. 245/259.
(60) Educação, órgão da ABE 1 (2): 12, maio de 1939.
(61) Lourenço Filho. "A educação nacional " in Os grandes probl emas nacionais. Rio de
J aneiro, Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP, 1942, pág. 65.
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3. Universidade sem f unção
A legislação promul gada após a Revolução de 1930 estabelecia que a Uni versidade
do Rio de J aneiro seria integrada por nove escolas, entre estas incluídas a Escola de
Minas, que funcionava em Ouro Preto e tr ês estabelecimentos i nexistentes (Faculdades
de Educação, Ciência e Letras; Faculdade de Far mácia e Faculdade de Odontologia).
Assi m, a Uni versidade compreendia, na verdade, apenas estes institutos: Faculdade de
Direito e Medicina, Escola Politécnica, Escola Nacional de Belas Artes e Instituto
Nacional de Música.
A Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina, a Escola de Belas Artes - que
abrigava o curso de Ar quitetura - e o Instituto de Música datam t odos da pri meira metade
do século pass ado. A Faculdade de Direito resultara da fusão em 1920, das duas
faculdades livres fundadas em 1981 (Faculdade Li vre de Ciências J urídicas e Sociais do
Rio de J aneiro e Faculdade Li vre de Di reito do Rio de J aneiro). De sorte que a
Uni versidade mantinha as mes mas caracter ísticas presentes à sua criação no decênio
anterior e não passava da aglomeração de instituições sedimentadas, ciosas de seus
direitos, prerrogativas e atribuições.
A pri meira reunião do Conselho Uni versitário, teve lugar a 2 de maio de 1931, sob
a presidência do reitor Car valho Mourão, logo depois, em começos de j unho, em virtude
de ter sido nomeado mi nistro do Supremo, substituído por Fernando Magalhães, que
exercia as funções de diretor da Faculdade de Medicina. (62)
A Reitoria funcionava na Faculdade de Direito, passando ao Ministério da
Educação e Saúde ainda em 1931. Não tinha, com efeito, ingerência maior na vi da das
escolas. Essa circunstância explica provavelmente o programa de trabalho formulado
pelo professor Fernando Magalhães, pri meir o reitor efetivo dessa nova fase - exerceria o
mandato de meados de 1931 a meados de 1934 - todo voltado para fora. Assi m, teria
oportunidade de escrever: "Para os efeitos da cultura, base essencial da nacionalidade, a

60

Uni versidade será mui to mais popular do que doutoral, constituindo-se não em empório
de diplomas, mas um distribuidor de conhecimentos. Cabe-lhe, sem dúvida, preparar os
técnicos, mas compete-lhe, além e acima disso, educar o povo.
O que a Uni versidade brasileira pensa realizar está proj etado nos gráficos
demonstrati vos de sua possí vel, embora futura, atividade. A sua ir radiação vale mais do
que a sua focali zação: como centro ela é técnica, como erradicação será social e cultural.
Por sua ação social desenvol verá o Museu Social, aparelhamento per manente de
educação completa. mediante processos divul gadores aperfeiçoados e vários. Por s ua
ação desdobra-s e na Uni versidade Popular, verdadeira usina de força democrática, pelo
apuro intelectual de todo cidadão. O Museu Social é uma exposição metódica de material
educativo em per manente e automático exer cício. A Uni versidade Popular é a sucessão
dinâmica de ondas concêntricas, penetrando qualquer distância, difundindo-se com seus
recursos pela extens ão territorial e pela massa humana. Todas as or gani zações e
diligências do país s ão subsidiárias da Universidade, que irá buscar os documentos
instrutivos e seus veiculadores onde estiverem: para isto apresentando-se os mandatos
universitários.
A nação inteira precisa ser universitária." (63)
No pri meiro ano da nova experiência a reit oria expediu di versos comunicados à
imprensa, abordando estes temas: ação social e cultural da Universidade do Rio de
J aneiro; extensão universitária; Uni versidade Popular; Museu Social e mandatos
universitários. Todos preservam o mes mo t om do programa do Reitor. Diz-se ali, por
exemplo, que a "extensão universitária deve ter raízes na massa do povo".
A Uni versidade editou a Revista da Universidade do Rio de Janeiro que, no
decênio anterior, circulara uma única vez. Publicação de caráter anual, inseria artigos e
estudos da autoria dos professores e noticiário da atividade do Conselho Uni versitário.
Para di vul gação da matéria de rotina (at os administrati vos; relação de matriculados;
formaturas, etc.) apareceu, em 1932, o Anuário da Universidade do Rio de Janeiro.
O Anuário não passou desse pri meiro númer o. Mas a Revista da Universidade do
Rio de Janeiro circulou nos anos de 1932, 1933, 1934, 1935 e 1936-1937. (64)
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Expectativa não confirmada
Com a instalação da Assembléia Consti tuinte, parece haver se criado uma
expectativa nova entr e os diri gentes da Uni versidade. Assi m, na sessão de 31 de março
de 1934, o Conselho Uni versitário aprova uma proposição s olicitando sej a facultada
autonomia à Uni versi dade. Os instrumentos legais vi gentes estabeleciam que tanto o
Reitor como os diret ores das Faculdades eram de li vre nomeação do presidente da
República, sem qualquer ingerência do cor po docente no proces so de sua escolha. O
orçamento era fixado de for ma idêntica à adotada para o ser viço público em geral. A
reivindicação da autonomia obj etivava eli mi nar essas nor mas que, na verdade, i mpediam
o funcionamento da instituição.
Volta à tona, i gual mente a idéia de que a Uni versidade tem como função mais
relevante a for mação de cientistas e pesqui sadores. O Conselho Uni versitário cria uma
Comissão Especial constituída pelos profes sores Pontes de Miranda, Mi guel Osório de
Al meida, Inácio Azevedo Amaral, Leandro Kassif e Ronald de Carvalho, para elaborar o
anteproj eto de organização da Faculdade de Educação, Ciências e Letras.
Na exposição de motivos (65) a necessidade de formar cientistas é encarecida sob
a alegação de que a maior parte dos problemas técnicos de nos sas indústrias está sem
solução por falta de número suficiente de homens possuidores de forte cultura científica
fundamental. Vê-se que os autores do anteproj eto - os principais deles fi guras
representativas do movi mento desencadeado na década de vinte - desej avam adaptar -se
às circunstâncias e não chamar a atenção para o caráter desinteressado do ensino que
propugnavam.
No essencial, entretanto, a concepção da Faculdade mantém-se fiel à doutrina que
a apresentava como instituto por excelência definidor da Uni versi dade. Cogita-se da sua
divisão em três seções : Educação, Ciências e Letras, cabendo-lhes fornecer duas licenças:
magistral, para os candidatos ao magistério secundário e nor mal; e, cultural, para os
pretendentes à cultura superior em educação, ciências ou letras.
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A expectati va de que o Parlamento pudess e encaminhar a instituição para o seu
verdadeiro leito não iria ser correspondida, pelo menos na fase da Constituinte e na que
lhe seguiu de i mediato. A grande preocupação é com, a for mação técnico-profissional, de
que resultaria a iniciativa adiante comentada.
A Universidade Técnica Federal
Através do Decreto 24.738, de 14 de j ulho de 1934, cria o gover no a Uni versidade
Técnica Federal. Seria constituída pelas Escolas Politécnica e de Minas, retiradas da
Uni versidade do Rio de J aneiro, e pela Escola Nacional de Quí mica, além de oito
institutos de pesquisa. Mantinha-se a Uni versidade do Rio de J aneiro, integrada pelas
Faculdades de Medicina e Direito, Escola de Belas Artes e Instituto de Música.
O evento dá bem uma idéia da desorientação reinante em matéria de ensino
superior.
A nova instituição não chegou sequer a exist ir no papel, a exemplo do que ocorria
com a Uni versidade do Rio de J aneiro. Maurício J oppert da Silva, na aula magna,
inaugural do ano letivo de 1950, teria oportunidade de lembrar:
“O decreto 24.738, de 14 de j ulho de 1934, é uma página sombria na história
do ensino brasileiro: separa a Escola Politécnica da Uni versidade do Rio de J aneiro e a
inclui na Uni versidade Técnica Federal. Esta Uni versidade nunca teve reitor: nos
diplomas dos engenheiros graduados pela Escola Politécnica, ent re os anos de 1934 e
1937, a assinatura do reitor está em branco...” (66)
Essa curiosa experiência é abandonada através da Lei 452, de 5 de j ulho de 1937.
A Universidade reformulada
A Lei 452, votada pelo Parlamento em fins do primeiro semestre de 1937,
corresponde a uma tentativa de retornar o sentido ori ginal da criação desse tipo de
entidade desde que, se bem não lhe atribua maior autonomia, concebe-se um lugar para a
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pesquisa e coloca-se em pri meiro plano a for mação do corpo docente, admitida inclusive
a contratação de professores estrangeiros.
A Uni versidade do Ri o de J aneiro passa a denominar -se Uni vers idade do Brasil,
integrada pelas seguintes escolas:
1. Escola Nacional de Engenharia
2. Escola Nacional de Minas e Metalurgia
3. Escola Nacional de Química
4. Faculdade Nacional de Música
5. Faculdade Nacional de Odontologia
6. Faculdade Nacional de Direito
7. Escola Nacional de Belas Artes
8. Escola Nacional de Música
9. Escola Nacional de Agronomia
10. Escola Nacional de Veterinária
11. Faculdade Nacional de Farmácia
12. Faculdade Nacional de Arquitetura
13. Faculdade Nacional de Política e Economia
14. Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras
15. Faculdade Nacional de Educação
Das Escolas e Faculdades enumeradas existiam apenas as oito primeiras. As velhas
escolas - que passavam a ter a denominação padroni zada de " faculdade nacional" haviam sido adicionadas duas novas: Faculdade de Odontologia, criada em 1934 a partir
do curso existente na Faculdade de Medicina, e a Escola Nacional de Quí mica. Esta
última ori ginara-se da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, criada em
1910 (decreto 8.319, de 20 de outubro), que tivera, em 1920, os seus cursos desdobrados
em três: de agricultura, de veterinária e de quí mica. O curso de química da anti ga Es cola
Superior de Agricultur a é que daria ori gem à Escola Nacional de Quí mica, or gani zada em
1933, pelo decreto nº 23.016, de 28 de j ulho.
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Tratado desse período, Raul Bittencourt assinalaria que “a incorporação das
Escolas de Agricultura e de Veterinária à Uni versidade do Brasil não se verificou,
continuando as mes mas sob a j urisdição do Ministério da Agricult ura e vindo a constitui r
mais tarde, em 1943, a Uni versidade rural. As Faculdades de Arquitetura e Farmácia só
se isolaram em 1945, respectivamente, pelos decretos -lei 7.918 e 8.272, de 31 de agosto
e de 3 de dezembro. Até aí o ensino de far mácia e arquitetura funcionavam em cursos
anexos à Medicina e Belas Artes.” (67)
A Lei 452 retoma uma idéia que havia aparecido na oportunidade do proj eto de
organi zação da Uni versidade Técnica Federal: a de que a pesquisa da Uni versidade
deveria ser efetivada através de institutos autônomos . Foram previstos da forma a mais
ampla, segundo se pode ver na enumeração a seguir:
1. Instituto de Física
2. Instituto de Eletrotécnica
3. Instituto de Hidro-aero-dinâmica
4. Instituto de Mecânica Industrial
5. Instituto de Ensaio de Materiais
6. Instituto de Química e Eletro-química
7. Instituto de Metalurgia
8. Instituto de Nutrição
9. Instituto de Eletro-radiografia
10. Instituto de Biotipologia
11. Instituto de Criminologia
12. Instituto de Psiquiatria
13. Instituto de História e Geografia
14. Instituto de Organização Política e Econômica
15. Instituto de Psicologia (68)
A Lei 452 cogita da organi zação da Cidade Uni versitária, estabelecendo a doação
de terrenos na Quinta da Boa Vista. (69)

65

Com o intuito de assegurar o aperfeiçoamento do corpo docente, f ica o Conselho
Uni versitário obrigado a mandar, anual mente, ao exterior, um ou mais de seus
professores catedráticos para fazer estudos especiais de dis ciplina que lecionem.
Consagra-se igualmente a contratação de professores estrangeiros de nomeada.
A Uni versidade deve conceder bolsas a estudantes necessitados e mandar ao
estrangeiro alunos de excepcional merecimento intelectual para fazer estudos de
problemas especiais, constantes dos programas de ensino.
O Parlamento desej ou, portanto, que a idéi a de Uni versidade se aproxi masse do
entendi mento manifesto da parcela mais lúci da e atuante do profes sorado. (70) Contudo,
faltou ainda o instrumento capaz de plas má-la na prática e que se admitia fosse a
Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras. Deve-se conceder que a Assembléia evoluir ia
no sentido de preencher essa lacuna essênci al, desde que, quando se deu o fechamento do
Congresso, em novembro de 1937, tramitava proj eto de lei organizando a nova escola.
O prazo transcorrido entre a promul gação da Lei 452 e o golpe de Estado, de
apenas quatro meses, não per mitiu que se adotasse qualquer providência no sentido de
implementá-la.
A Uni versidade per maneceria igual mente sem função durante todo o ano de 1938 e
pArte do exe4rcício seguinte. Em meados de 1939, o governo federal absor ve a
Uni versidade do Distr ito Federal e a transf or ma em Faculdade Nacional de Filosofia,
Começava, então, o verdadeiro processo de consolidação da Universidade do Rio de
J aneiro.
Em 1932, quando a Uni versidade do Rio de J aneiro passou a reger -se pela
legislação Francisco Campos , a comunidade uni versitária correspondia a cerca de 5.000
pessoas, sendo pouco mais de 4.700 alunos e aproxi madament e 300 professores. A
metade da população estudantil achava-se concentrada nos cursos de Medicina e Direito.
A Politécnica tinha 700 alunos . Em fins de 1939 a comunidade passara a contar com
6.000 pessoas, tendo o corpo docente virtualmente duplicado. Os cursos de direito e
medicina, com quase quatro mil alunos , abs orviam maioria ainda mais si gnificativa e a
Escola Politécnica havia crescido relativamente pouco (passara a contar com 820 alunos) .
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As escolas mais recentes registravam matrícula em torno de 500 alunos (Quí mica
Industrial, 146; Farmácia, 67 e Odontologia, 325).
NOTAS
(62) No período anter ior à Revolução ti vera estes reitores: Rami z Gal vão (1921-1925) ;
Afonso Celso (1925-1926) e Cícero Peregrino da Sil va ( 1926-1930). Pelo decreto 14.343,
de 7 de setembro de 1920, que a criou, o cargo de reitor seria exercido pelo Presidente
do Conselho Superior de Ensino.
(63) Revista da Universidade do Rio de Janeiro, série II, nº 1, pág. 12.
(64) O últi mo número (do biênio 1936/1937) dessa publicação, aparecido em 1939,
indica que não mais circulará, devendo ser substituída pelos Arquivos da Universidade
do Brasil, j á que a Lei 452, de 27/06/1937, mudou-l he a denominação. Os Arquivos
nunca circularam. Na década de cinqüenta aparecem cinco números dos Anais da
Universidade do Bras il (número 1, 1950; nº 2, 1951, nº 3, 1952; nº 4, 1958 e nº 5 em
1959).
(65) Publicada na Revista, nº 4-5, de j unho de 1934, págs. 291 e seguintes.
(66) Anais da Universidade do Brasil 1 (1), dezembro, 1950, pág. 131.
(67) "Breve história da Uni versidade do Brasil e da Faculdade Nacional de Filosofia" in
Digesto da Faculdade Nacional de Filosofia, Rio de J aneiro, 1955, pág. 18.
(68) Com a consolidação da Uni versidade, essa idéia seria retomada. Assi m, em 1950,
funcionavam estes ins titutos: Nutrição (J osué de Castro); Eletrotécnica (Ernani da Mota
Resende); Puericultur a (J oaquim Martagão Gesteira): Psiquiatria (Maurício de Medeiros);
Biofísica (Carlos Chagas Filho); Psicologia (Nilton Campos) e Ginecologia (Arnaldo de
Moraes).
(69) A Lei criou a Comissão do Plano da Universidade, mais tarde denominada Escritório
Técnico da Cidade Universitária que, j á por volta de 1945, se havia fixado pela escolha
do Fundão. Como se sabe, a idéia somente seria concretizada na década de sessenta.
(70) Tinha em seu seio um di gno represent ante na pessoa do prof. Leitão da Cunha, a
cuj o nome se vincula tanto a cons olidação da Uni versidade como a conquista de sua
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autonomia, segundo se mencionará oportunamente. Em extenso dis curso na Constituinte,
teria ocasião de examinar a situação do ensino no país, em especial o ensino superior,
transcrito na Revista da Universidade do rio de Janeiro, Fase II, nº 6, 1935.
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CAPÍTULO TERCEIRO

A RETOMADA DA IDÉIA ORIGINAL
E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
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1. Uma experiência pioneira: a Escola de Ciências da UDF
Segundo se mencionou, a idéia de constituir a Uni versidade - como for ma de fazer
com que o ensino superior, além da for mação profis sional, facultasse a
institucionalização da pesquisa científica - mobilizou a elite acadêmica ao longo de toda
a segunda metade da década de vinte. O lus tro seguinte iria contudo deixar patente que,
embora o governo saí do da Revolução de 30 tivesse adotado for mal mente o proj eto de
implantar a Uni versi dade, o ambiente per maneceria inalterado. Des vaneceram-se as
esperanças no Governo Federal.
Em 1934, em virtude do tér mino das ati vidades da Assembléia Constituinte, teve
lugar a renovação dos governos estaduais, mediante a reali zação de eleições . Assi m,
tanto em São Paulo como no Rio de J aneiro ascendem ao poder governantes aos quais se
achavam vinculados os partidários da renovação educacional. Fer nando de Azevedo teria
oportunidade de escrever que "com Ar mando Sales, no poder , e J úlio de Mesquita Filho,
na direção de O Estado de São Paulo, pareceu-nos ter chegado, af inal, a oportunidade de
criar a Uni versidade de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que seria
integrada no sistema". No Rio de J aneiro, a eleição de Pedr o Ernesto leva para a
Secretaria de Educação a Anísio Teixeira que, como vi mos, conquistara uma liderança
inconteste no movi mento educacional brasil eiro. Dessa circunstância resultaria a criação
da Universidade do Distrito Federal.
As duas iniciativas tiveram o mérito de reaglutinar os partidários de uma
Uni versidade que as segurasse o desenvolvi mento da pesquis a. Os êxitos iniciais
alcançados, no Rio de J aneiro como em São Paulo, estabeleceram uma situação favorável
a que a Uni versidade do Rio de J aneiro fosse levada, final mente, a estruturar -se segundo
o novo modelo.
A Uni versidade do Di strito Federal foi criada através do decreto municipal 5.513,
de 4 de abril de 1935. Compunha-se de cinco escolas, a saber: Ciências, Educação,
Economia e Direito; Filosofia e Instituto de Artes.
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A nova instituição propunha-se alcançar estes obj etivos:
a) promover e esti mular a cultura de modo a concorrer para o aperfeiçoamento da
comunidade brasileira;
b) encoraj ar a pesquisa científica, literária e artística;
c) propagar aquisições da ciência e das artes, pelo ensino regular de suas escolas e
pelos cursos de extensão popular;
d) for mar profissionais e técnicos nos vár ios ramos de atividade que as s uas
escolas e institutos comportarem;
e) prover à formação do magistério em todos os seus graus.
Anísio Teixeira enfatizaria que a diretriz es sencial do novo instituto consistia em
promover a cultura desinteressada e assegur ar a preparação para a carreira intelectual.
Na sala inaugural de seus cursos, assim definiria os encargos da Universidade:
“A função da Uni versidade é uma função única e exclusi va. Não se trata
somente de difundir conheci mentos. O livro também os difunde. Não se trata somente de
conservar a experiência humana. O li vro também a conser va. Não se trata somente de
preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou de artes. A aprendizagem direta os
prepara, ou, em último caso escolas muito mais singelas do que universidades.
Trata-se de manter uma at mosfera de saber , para se preparar o homem que o ser ve
e o desenvol ve. Trata-se de conser var o saber vi vo e não morto, nos li vros ou no
empirismo das práticas não intelectualizadas.
Trata-se de for mular intelectualmente a experiência humana, s empre renovada,
para que a mesma se torne consciente e progressiva.
Trata-se de difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com inspiração,
enriquecendo e vitalizando o saber do pass ado com a sedução, a atração e o í mpeto do
presente.
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O saber não é um objeto que se recebe das gerações que se foram, para a nossa
geração: o saber é uma atitude de espírito que se forma lentament e ao contato dos que
sabem.” (71)
No Brasil, parece-l he, predomi nou em matéria de cultura o mais espantoso
praticismo. Clama-se por uma for mação utilitarista, no sentido estrito e li mitado da
palavra. Ao que acrescenta: “Esse país é o país dos diplomas universitários honoríficos ,
é um país que deu às suas escolas uma organi zação tão fechada e tão limitada que
substituiu a cultura por duas ou três profissões práticas, é o país em que a educação por
isso mes mo, se trans for mou em título para ganhar um emprego. haverá, por acaso,
demasiado ensino s uperior no Brasil? Não. O que há são demasiadas escolas de certo tipo
profissional, distribuindo anual mente diplomas em número maior que o necessário e o
possível, no momento, de se consumir.
Entre essas escolas e as escolas de que precisa o país para for mar o seu quadro de
intelectuais, de ser vi dores de inteligência e da cultura, de professores, escritores,
j ornalistas, artistas e políticos, há todo um mundo a transpor.
E qual a Uni versidade que abre, hoj e, aqui as suas portas? É, por acaso, mais uma
Uni versidade para o preparo puro e simples de profissionais, de médicos, de bacharéis ,
de dentistas e engenheiros civis? Não. É uma Uni versidade cuj as escolas visam o preparo
do quadro intelectual do país, que até hoj e se tem for mado ao sabor do mais abandonado
e do mais precário autodidatismo.”
A inscrição para os vestibulares é aberta a 22 de j unho, estabel ecendo-se que o
ano letivo teria início em j ulho, encerrando-se em março de 1936. A Reitoria funciona no
prédio do Instituto de Educação ( Rua Mari z e Barros). A Uni versidade oferece cursos
para for mação de prof essores e es pecialização em di versas discipl inas, bem como o curs o
superior de artes e os de teatro e artes industriais.
Nesse pri meiro ano let ivo a instituição passou por verdadeira prova de fogo. Além
da novidade dos cursos e do i mperati vo de r ecorrer à Uni versidade do Rio de J aneiro, em
especial no que respeita aos laboratórios, viu-se frontal mente atingida pela situação
política do país. Em novembro os comunistas ensaiam um golpe de Estado e o governo
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marcha para o endurecimento. É decretada intervenção no Distrito Federal, sendo Anísio
Teixeira, idealizados e ani mador da Uni ver sidade, afastado da Secretaria de Educação.
Descrentes das possibilidades do proj eto, diversos professores abandonam a UDF.
A Uni versidade do Dis trito Federal sobrevi veria a essa refrega graças à ascensão à
Reitoria de Afonso Penna J unior, intelectual de renome que soube assumir -lhe o es pírito
e reunir em seu derredor o que havia de mais expressivo da intelectualidade brasileira.
Desde a fundação, as Escolas haviam sido entregues a personalidades de
reconhecido valor. O novo reitor consegue recompor a situação, mantendo diretores ou
conseguindo a colaboração de novos valores. Em 1936 achavam-se a car go de Roberto
Marinho de Azevedo (Ciências); Lourenço Filho (Educação); Edmundo da Luz Pinto
(Economia e Direito); Prudente de Moraes Neto (Filosofia e Letras) e Cornélio de
Oliveira Penna ( Artes). Nas humanidades, como nas artes, foram convocados conhecidos
intelectuais e artistas. Nessa área a Uni vers idade contou i gual mente com o concurso de
professores franceses.
O ano letivo de 1936 é aberto com as conferências da Missão Uni versitária
Francesa.(72) contrat ada no ano anterior por Afrânio Peixoto, enviado a Paris par a
desincumbir -se dessa tarefa. Integram-na estes professores, todos renomados: Émil e
Brehier (Filosofia); Eugène Albertini Henri Hauser e Henri Tronchon (História); Gaston
Leduc (Lingüística); Pierre Deffontaines ( Geografia) e Robert Garric (Literatura). Esse
grupo per maneceria na UDF todo esse ano letivo, inaugurando uma praxe que, mais tarde,
iria repetir -se na Faculdade nacional de filosofia. Na oportunidade da publicação das
aulas inaugurais desses professores, Afonso Penna J unior assinalaria:
“Em cursos como os nossos, destinados à for mação de profess ores as missões
universitárias estrangeiras, selecionadas em vários centros de cul tura têm, sobretudo, a
vantagem de oferecer em ao exame e escolha dos futuros prof essores uma brilhante
variedade de tipos de tendências de ensi no, verdadeiros modelos para a for mação
profissional dos estudantes, segundo o temperamento e a vocação de cada um.
Essa atuação de bom f er mento, esse influxo vocacional dos mestres insignes deixa,
por vezes, traços indeléveis através de várias gerações.
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O caso de Gorceix, na Escola de Minas de Ouro Preto, demonstr ou cabal mente a
magia poderosa de uma sedução de mestre.” (73)
Tendo sido entregue a direção da Escola de Ciências a Roberto Marinho de
Azevedo, participante ativo do movi ment o que deslocou o positivis mo da Escola
Politécnica, fundador e diretor da Academia de Ciências, pôde atrair um grupo de
professores plenament e identificados com a idéia de promover o estudo desinteressado
das ciências, na es perança de for mar pesquis adores e também bons professores para essas
disciplinas.
Assi m, mobilizou Lelio Gama, da Escola Politécnica e do Observatório Nacional
para dirigir os cursos de matemática; Lauro Travassos, do Institut o Oswaldo Cruz, para o
curso de Zoologia; Al berto J osé Sampaio, do Museu Nacional, par a o curso de Botânica;
e Dj alma Gui marães, do Ser viço Geológico e Mineralógico, para o curso de Mineralogia,
todos membros da Academia de Ciências. Al ém destes, contou a Escola com os seguintes
professores estrangeir os: Bernard Gross, diplomado em Física pela Uni versidade de
Stutgart e técnico do Instituto Nacional de Tecnologia; Alfred Schaefftr, diplomado em
Quí mica pela Uni versi dade de Munich, professor da Escola Técnica do Exército; Viktor
Leinz, doutor em ciências pela Uni versidade de Heidelber g, e Otto Rothe, doutor em
química, ambos trabalhando no Instituto Nacional de Tecnologia.
Além dos professores que j á então haviam adquirido notoriedade, a direção da
Escola de Ciências at rairia ao seu magistério alguns j ovens recém for mados e que a
posterioridade iria revelar como autênticas vocações científicas, tendo complementado a
sua for mação na UDF, como Plinio Susseki nd (Física), Francisco Mendes de Oli veira
Castro (Matemática), Hugo Souza Lopes, Her man Lent e Gustavo de Oli veira Castro,
mais tarde conhecidos entomologistas , todos professores de escolas técnicas secundárias
do Distrito Federal, e J oaquim Costa Ribeiro que, logo ao concluir o curso de engenharia
fora contratado como Assistente pela Escola Politécnica.
A UDF tinha, em 1936, cerca de 400 alunos matriculados nas diversas Escolas:
Ciências, 109; Educação, 149; Economia e Direito, 58; Filosofia e Letras, 38 e Instituto
de Artes, 67. Nesse ano, seus cursos livres seriam freqüentados por mais de 700 pessoas.
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O Corpo Docente estruturava-se deste modo:
Escolas
Professores
Ciências
8
Educação
15
Filosofia e Letras
13
Economia e Direito
21
Artes
15
Total

72

Assistentes
9
11
5
9
8
42

Total
17
26
18
30
23
114

O curso na Escola de Ciências consistia de aulas práticas de labor atório e também
excursões para coleta de material, no cas o de mineralogia e história natural. Eram
utilizados os laboratór ios da Politécnica ( mi neralogia e geologia), da Escola Nacional de
Veterinária (zoologia), do Museu Nacional (botânica), tendo sido montado, em
dependências do Instituto de Educação, l aboratório para Embriologia e Anatomia
Comparada, sob a direção de Carlos Werneck. Muitos de seus alunos j á haviam
freqüentado ou continuavam cursando medicina e engenharia.
No ano leti vo de 1936, segundo o curso de ciências, obser va-se evasão de 40%
entre a matrícula inicial e o comparecimento aos exames finais, assim distribuídos:
Cursos

Matemática
História Natural
Física
Química
Total

Número de Alunos
Matricula
Exame
29
31
23
26
109

14
21
11
17
63
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O fato se explica, segundo o depoi mento de pessoas que freqüentaram tais cursos,
pelo nível em que eram ministrados e pelo rigor dos professores.
Em 1937, a UDF for ma a sua primeira tur ma e o reitor Afonso Penna considera-a
empreendi mento plenamente vitorioso. num documento pres umi velmente deste período
(74) teria oportunidade de escrever:
“Essa Universidade não é certamente um conj unto de escolas de tipo
profissional distribuindo anual mente dipl omas em maior número que o país pode
consumir; é precisamente um centro de alta intelectualidade, de orientação da
inteligência e do saber, de for mação de professores, escritores, j ornalistas, artistas e
políticos, não unicamente no preparo r estrito e prático de médicos, bacharéis e
engenheiros. Nela será preparado o homem culto, o que difere do homem diplomado.
A Escola de Ciências visa facilitar a for mação de especialistas e pesquisadores,
nos vários ramos dos estudos gerais e aplicados.
A Escola de Economi a e Direito destina-se a desenvol ver estudos sobre a nossa
organi zação econômica e social, constituindo-se em centro de documentação e pesquisa
dos problemas da vida nacional que interessam à for mação do Estado, assi m como à
produção e circulação de riqueza e sua normal distribuição.
A Escola de Filosofia e Letras terá a s ua at ividade ligada aos est udos superiores
do pensamento e sua história, sob os aspectos filosófico, literário e moral.
A Escola de Educação tem por fi m promover a for mação do magistério e atuar
como centro de documentação e pesquis a para a for mação da cultura pedagógica
nacional.
O Instituto de Artes promoverá o estudo e o desenvol vi mento das artes e seus
vários ramos, como centro de documentação, pesquisa e irradiação das tendências de
expressão artística da vida brasileira.”
O documento em causa, que relata as ati vidades da Universidade nos anos de
1935, 1936 e parte de 1937, assinala ainda que seu pioneiris mo expressa-se também na
criação, nesse últi mo ano, de curso de j ornalismo e publicidade, bem como na existência,
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no Instituto de Artes, de cadeiras de urbanismo e história das artes no Brasil.
Pelo menos no que respeita à for mação de professores de ci ência, de ní vel
superior, bem como de pesquisadores, parece plenamente j ustificada. Com a for matura
dos pri meiros diplomados, os que tomaram a seu car go consolidá-la do ponto de vist a
didático, dão por encerrada sua missão, a começar de Afonso Penna J unior, que passa a
reitoria a J osé Baeta Vianna, bioquí mico de renome da Faculdade de Medicina de Minas
Gerais, então responsável pelo curso de quí mica da Escola de Ciências da UDF. Roberto
Marinho de Azevedo t rans mite a direção da Escola de Ciências ao conhecido professor
pernambucano Luís Freire. No ano letivo de 1938 j á a Univers idade conta com uma
equipe cuj a for mação seria complementada em seu próprio seio, apta a substituir Bernard
Gross, Lelio Gama, Lauro Travass os, Al berto J osé Sampaio, Otto Rothe e Alfred
Schaeffer. Essa equipe seria integrada, na maioria dos casos, por j ovens professores que
mais tarde viriam a adquirir reputação científica, como J oaqui m Costa Ribeiro, que
assume a Cadeira de Física e a direção desse curso, tendo como assistente a Lui z da
Costa Dods worth Martins; no Curso de Matemática, Henrique de Al meida Fialho
(adj unto) e Silvio Pinto Lopes (assistente); J oão Mooj en de Oli veira, como titular da
Cadeira de Biologia, assistido por Ennio Velozo de Faria e J osé Antunes; Antenor da
Silveira Peixoto, titul ar da Cadeira de Quí mica Inor gânica, tendo a Danilo Al ves Nobre
como assistente; J oão Geraldo Szys ka, a de Quí mica Or gânica, com Walter Forster como
assistente. Na direção dos cursos de Geologia e Botânica per manecem professores
estrangeiros (Vi ktor Leinz e Karl Arens), reunindo como assistentes a a El ysiatio Tavora
Filho, Emanoel Azevedo Martins e Ul yss es J osé Lopes. Para dirigir o Curso de
Matemática foi convidado o Prof. Luiz Freir e, da Escola de Engenharia de Pernambuco,
que, entretanto, exerceria as funções apenas por al guns meses, o mes mo ocorrendo em
relação à sua permanência à frente da Escola de Ciências.
A UDF for mou i gual mente pesquisadores que passaram a trabalhar nas instituições
existentes, como Os waldo Frota Pessoa (pri meiro na Faculdade Nacional de Filosofia e,
posterior mente, na Faculdade de Filosofia de São Paulo); Alcides Lourenço Gomes
(Ministério da Agricul tura, no ser viço de pesquisa em psicultura, dirigido por Rodolpho
Von Ihering); Domingos Arthur Machado Fil ho ( Instituto Oswaldo Cruz) e J osé Antunes ,
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J osé Lacerda de Araúj o Feio, Luiz Emi dio Melo filho, Newton Dias dos Santos e
Emanuel de Azevedo Martins (Museu Nacional). Entre os matemáticos pode-se assinalar
a presença de Wei mar Penna que, mais tarde, ingressaria no Mos teiro São Bento, onde
adotou o nome de D. Ireneu, vindo a destacar -se no movi mento fi losófico de inspiração
católica bem como no ensino de matemática.
Cabe ressaltar que a UDF abri gou ainda, ente os seus professor es, segundo se
mencionou, a J oaquim Costa Ribeiro, naquela época j ovem de 30 anos e que
posteriormente iria notabilizar-se como físico de renome internacional.
Essa indicação sumária da iniciativa pioneir a que foi a Escola de Ciências da UDF
evidência de modo claro o acerto do movi mento encetado na década de vinte, em prol do
ensino de ní vel superior de caráter des interessado. Eram com efeito i mensas as
possibilidades de des pertar vocações e factível dar início a uma tradição científica no
país.
Entretanto, a inter ventoria do Distrito Federal, em 1938 a car go de Oli mpio de
Melo, não tinha da UDF opinião favorável, segundo se pode ver da documentação
preservada. Cogitou-se inclusive de seu fechamento.
A elite dirigente da Universidade do Rio de J aneiro, em especial o reitor Leitão da
Cunha, há de ter entrevisto, no incidente, a oportunidade para abs orver essa experiência
e dotar a URJ dos cursos que a tornariam uma uni versidade autêntica. Dessa aspiração
nasce o movi mento para transferir o acervo da UDF à Universidade do Rio de J aneiro,
afinal consumado em meados de 1939.
NOTAS
(71) Boletim da Universidade do Distrito Federal 1 (1-2), j ulho-dezembro, 1935, pag. 15.
(72) Reunidas no li vr o Lições inaugurais da Missão Universitária Francesa durante o
ano de 1936 , Rio de J aneiro, UDF, 1937, 191p.
(73) Obra cit., págs. I-II.
(74) Os documentos da UDF, constituídos de correspondência do Reitor; expediente das
Escolas; relatórios de professores; progr amas; recortes de j ornais; documentos da
contabilidade, etc., encontram-se arqui vados no Instituto de Educação, do Rio de
J aneiro, e nunca foram publicados.
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2. A organização da Faculdade Nacional de Filosof ia
Na oportunidade das comemorações do 10º aniversário de fundação da Faculdade
Nacional de Filosofia, Raul Bittencourt tem oportundidade de afir mar: ”A Uni versidade
do Distrito Federal, brilhante vi veiro de capacidades, a despeito de sua efêmera vida de
quatro anos apenas, s azonou um ambiente de compreensão que não mais per mitiria a
inexistência, na Capit al Federal e na Uni versidade Federal, de um Faculdade onde a
cultura encontrasse a sua forma mais alta e desinteressada.”
Assi m, a UDF criou o clima favorável a que a Uni versidade Federal empreendesse
os passos requeridos pela efeti vação da pesquisa científica como parte do ensino
superior.
Tal ocorreria através do Decreto-lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, segundo o
qual a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de que cogitara a lei 452, de 5 de j ulho
de4 1937, passa a denominar -se Faculdade Nacional de Filosofia. Esse instrumento legal,
estabeleceu que seriam as seguintes as suas finalidades:
a)
culturais
b)
c)
ensino.

Preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades
de ordem desinteressada ou técnica;
Preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal; e
Reali zar pes quisas nos vários domí nios da cultura, que constituem obj eto de seu

A Faculdade de Filosofia subdivide-se em:
a) Seção de Filosofia;
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b) Seção de Ciências;
c) Seção de Letras; e
d) Seção de Pedagogia.
A seção de Ciências compreende seis cursos, a saber: Mat emática, Física,
Química, História Natural, Geografia e História, e Ciências Sociais.
Para assegurar o seu i mediato funcionament o, o governo extingui u a Uni versidade
do Distrito Federal e transferiu os seus cursos para a Faculdade então criada. A
Prefeitura cedeu i gual mente o prédio em que funcionava a UDF, a antiga Escola J osé de
Alencar, no Largo do Machado.
No documento antes indicado, em que traça a história do estabelecimento, Raul
Bittencourt infor ma que “até 1942, a Facul dade funcionou no Largo do Machado. Não
possuindo laboratórios próprios, o ensino das ciências experi ment ais se realizava com a
colaboração de outras unidades uni versitárias, como a Faculdade de Medicina, a Escola
de Quí mi ca, o Museu Nacional. Depois, a administração e os di versos cursos foram s e
transladando, progres sivamente, para o edifício da Avenida Antônio Carlos 40, na
Esplanada do Castelo.”
Durante os pri meiros anos, a Faculdade foi dirigida direta e pessoal mente pelo
Reitor Raul Leitão da Cunha, sucedido por San Thiago Dantas (1941-1945), Dj alma
Hausselman (1945) e Antonio Carneiro Leão, a partir de dezembro de 1945.
No ano de sua fundação a Faculdade contava com 360 alunos.
A experiência iria indicar serem fundadas as esperanças de que a nova unidade
escolar iria dar, à Universidade, o complemento de que carecia para assumir as funções
que lhe eram atribuídas pela parcela mais esclarecida da elite intelectual do país.

O estilo de trabalho da nova Faculdade
No período 1939/1945, foram i mplementadas todas as medidas requeridas pela
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consolidação da Faculdade Nacional de Fil osofia, como um todo, em especial no que
respeita o ensino das ciências.
Para i mplantação def initiva dos curs os de física, onde era menor a tradição
nacional, foram contratados os professores Gabrielle Mamanna, Lui gi Sobrero e Dalberto
Faggiani que, após mi nistrarem cursos durante dois anos letivos, regressaram a seu paí s
de origem. (75) Em 1942, montaram-se os l aboratórios de quí mica, física, biologia e os
museus especializados de mineralogia, zoologia e antropologia.
No ensino foram sendo introduzidas di ver sas praxes requeridas pelo trabalho
científico. Assi m, a pesquisa de campo e de l aboratório passou a representar componente
obrigatório. No caso dos alunos de história natural, implantaram-se linhas de pesquisa de
biologia, zoologia, mineralogia e botânica. A fi m de familiarizá-los com o trabalho
científico desenvol vi do em instituições nacionais, estabelecer am-se convênios para
estágio do Museu Nacional.
A direção da Faculdade patrocinou a criação de diversos ór gãos destinados a
estimular os discentes e, ao mes mo tempo, habituá-los ao estilo r equerido. Entre outros ,
o Centro de Estudos de Quí mica, o Centro de Pesquisa Genética, o Centro de Pesquisas
Físicas e os Centros de Estudos Mineralógicos e Botânicos . Ess es ór gãos reali zavam
reuniões, debates e a comemoração de eventos. Deste modo, em agosto de 1943, o Centro
de Estudos de Quí mica promoveu, na Faculdade, sessão comemorat iva do bicentenário de
Lavoisier. Essas enti dades recebiam cienti stas estrangeiros ou de outros Estados que
eventualmente se encontrassem no Rio de J aneiro.
Desde logo, cuidou-se de que alunos e prof essores dispusessem da possibilidade
de divul gar trabalhos de cunha acadêmico. Nos anos de 1942 e 1943 foi publicada a
Revista FNF, que pret endia abranger todos os cursos e departamentos. Depois os centros
de Estudos e Pesquis as impri miram boletins contendo comunicações de seus membr os,
sem periodicidade regular. Mais tarde, todos reunidos editaram a Revista Científica.
A Faculdade esti mulou os Centros de Estudos e Pesquis as a adquirirem
familiaridade com as publicações científicas de sua especialidade aparecidas no país e no
exterior. Assi m, o material editado por esses órgãos reflete a preocupação de estabelecer
intercâmbio com os mais i mportantes centros científicos em todo o mundo para obtenção
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de suas edições e conheci mento dos trabalhos desenvol vidos. As reuniões dos Centros
versavam também a tr oca de infor mações obtidas mediante este recurso. A or gani zação
da Biblioteca, com as características requeridas pelas atribuições do estabelecimento,
inclusive a obtenção de coleções dos mais importantes periódicos científicos, passou a
figurar entre as iniciativas prioritárias da direção da Faculdade.
Promoveram-se al gumas iniciativas em conj unto com a Faculdade de Filosofia da
Uni versidade de São Paulo, como é o caso do Seminário de Física, que teve lugar no mês
de abril de 1942, contando com a participação do Departamento de Física da USP.
O Centro de Pes quisas Físicas escolheu como linhas de investi gação per manente
estes temas: raios cósmicos e física das altas energias.
Resultados assinaláveis
Tem lugar em 1942 a for matura da pri meira turma de diplomados pela Faculdade
Nacional de Filosofia, dentro os alunos matriculados diretamente em seus cursos. Entre
1939 e 1941, diplomaram-se os que haviam ingressado na UDF.
Nos pri meiros dez anos de funcionamento (1939/1948), a Faculdade diplomou 653
pessoas, sendo maior o grupo de letras e línguas (233), seguindo-se geografia e história
(122), desenho (19), pedagogia (47) e filosofia (27). Nos cursos de ciências for maram-s e
148 pessoas assim distribuídas:
Cursos
Ciências Sociais
Matemática
Química
História Natural
Física
Total

Diplomados
30
46
36
28
8
148

A Faculdade Nacional de Filosofia, a exemplo de sua congênere paulista, criou de
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imediato a possibilidade da carreira docente para di versas vocações de cientistas e
pesquisadores for mados nas duas capitais. A experiência iria demonstrar que esta não
seria condição suficiente para o desenvolvi mento da atividade científica no país.
Contudo, os que pugnavam pela introdução dos cursos de ciência no ensino superior não
desej avam apenas comprovar a existência de pessoas aptas e interessadas. Acalentariam a
esperança de que se constituísse num pri mei ro passo capaz de criar um cli ma favorável à
atividade, achando-se implícito o reconheci mento da necessidade de que os diplomados
viessem a ser aproveit ados na habilitação que haviam conquistado. Nos setores em que a
pesquisa dispunha de suporte institucional , como no caso da biologia e da fisiologia
(Museus Nacional e Paulista, Instituto Os waldo Cruz, Ministério da Agricultura, etc.), da
mi neralogia e da botânica (Departamento de Produção Mineral, J ardins Botânicos, Museu
Goeldi, etc.) ou de mercado j unto ao setor privado, como era a cir cunstância da quí mica,
os melhores dotados f oram sendo absor vidos em tais ati vidades e contribuíram mes mo
para dar novo alento a alguns desses institutos. No caso da física e da matemática,
entretanto, a alternativa era a docência s uperior para os que revelaram vocação de
pesquisadores.
A Faculdade Nacional de Filosofia tratou de estruturar a carreira docente de modo
adequado, reali zando os correspondentes concursos. Assi m, ao completar dez anos de
funcionamento contava, nos cursos de ciênci as, com estes catedráti cos concursados: J . da
Rocha Lagoa (Matemática); Ernesto de Oliveira J unior (Geometria); J oaquim Costa
Ribeiro (Física Geral e Experi mental); J osé Leite Lopes (Física Teórica e Experi mental);
Plínio Sussekind da Rocha (Mecânica Racional, Mecânica Celeste e Física Matemática);
J oão C. Cardoso (Fí sico-Quí mica e Quí mica Superior); Werner Krauledat (Quí mica
Inor gânica e Quí mica Analítica); Athos da Sil veira Ramos (Quí mica Or gânica e
Biológicva); Tomaz Coelho Filho (Geologia e Paleontologia) ; Aníbal Figueiredo
(Botânica); A. Melo Leitão ( Zoologia); Ladgem Cavalcanti (Biologia) e Elisiário Távora
Filho (Mineralogia e Petrografia). Entre os professores contratados achavam-se Os waldo
Frota Pessoa (Biologi a); Maria de Lurdes Antunes (Botânica); Maria Laura Mousinho
(Geometria); Maria da Glória Her mi da ( Zoologia); Moema Mariani de Sá Car valho
(Geometria). Em 1948, foi contratado Ces ar Lattes para i mplantar o curso de física
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aplicada e física nuclear.
Nesses pri meiros anos de funcionamento a Faculdade promoveu i gual mente al guns
concursos de livre-docência em que foram aprovados, entre outr os, Leopoldo Nachbin
(Análise Matemática e Análise Superior) e Werner Krauledat ( Quí mica Inor gânica e
Química Analítica).
A Faculdade deu também si gnificativa contribuição à melhor ia do padrão do
professorado secundár io. Dentre os seus di plomados, os que des ej avam dedicar -se ao
magistério deviam fazer, além do curso de bacharelado, o de licenciatura, que consistia
do aprendi zado teórico e prático de didática do ensino. Para esse mister, or gani zou-se o
Colégio de Aplicação, com os cursos ginasi al e científico, onde os alunos inscritos na
licenciatura tinham oportunidade de ministrar aulas, supervisionadas por professores da
Faculdade. Além dess a iniciativa, realizavam-se cursos de verão abertos a professores
secundários em exercício e que não dispunham de curso superior.
Avaliando o i mpacto cultural do novo instituto nessa fase inicial de seu
funcionamento, o prof. Raul Bittencourt teria oportunidade de consignar:
“Além dos curs os e conferências, na avaliação da obra desta Faculdade
Nacional de Filosofia, como centro irradiador de cultura, embora sem nenhum propósito
de ser completo na enumeração, será j usto salientar as iniciativas dos professores Thiers
Martins Moreira e J osé Carlos Lisboa que, com a parceria dos estudantes fizeram
ressurgir o teatro de Gil Vicente e de Cervantes; a celebração do centenário de Goethe, a
que está ligado o nome do profess or Ál varo Franco Pinto; a publicação do li vro Le
Théàtre moderne et l e Brésil, de Fortunat Strows ki, e das Fontes do latim vulgar,
comentadas por Serafim Sil va Neto, e os Textos quinhentis tas, comentados pel o
professor Sousa da Si lveira; os trabalhos de antropologia brasileira, do professor Artur
Ramos; os estudos s obre geologia humana e sobre o problema da ali mentação, do
professor J osué de Castro; a pri meira edição completa do texto medieval português da
Demanda do Santo Gr aal, publicada e comentada pelo professor Padre Magne; o curso de
Economia Política, do professor Dj acir Menezes; as pesquisas his tóricas que realizou o
professor Helio Viana sobre a i mprensa no Brasil; os trabalhos de campo do professor
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Hildgard Sternber g; as pesquisas originais, na órbita da física, dos professores Costa
Ribeiro e Leite Lopes; as investi gações quí micas sobre pir ólise das gorduras, do
professor Atos da Sil veira Ramos. E, ainda que continue incompl eta esta longa lista de
produção cultural acr escentem-se as trinta teses dos que disputaram em concurso a
cátedra ou a livre-docência. nesta Faculdade, e mais se compreenderá a acicate que ela
está sendo na atividade criadora da inteligência brasileira.” (76)

NOTAS
(75) Cientistas entrevistados pela pes quis a “História Social da Ciência no Brasil”,
dirigida por Si mon Schwartzman e sob o patrocínio da FINEP, consi gnam que o prof.
Sobrero des pertou vocações para a física teórica, o que não ocor reria em sua ausência,
em vista de que Costa Ribeiro achava-se integral mente voltado para a física
experi mental, distinção que se entendia como válida no período, embora sej a discutida
posterior mente. O prof. Bernhard Gross, por seu turno, consigna o alto nível dos cursos
do prof. Mamanna, a que assistia com seus auxiliares do Instituto Nacional de
Tecnologia.
(76) "No déci mo ani versário de fundação da FNF" in Decenário da Faculdade Nacional
de Filosofia, Rio de J aneiro, Universidade do Brasil, 1951, pág. 23.
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3. Marco de um novo ciclo: a autonomia da Universidade
Com o transcurso do ano de 1945, encerra-se o ciclo inicial da consolidação da
Uni versidade. O tér mi no dessa pri meira fase coincide com o fi m do Estado Novo. O país
como um todo iria empreender uma experiência efetivamente nova, for mal mente li vre de
qualquer tutela. A Universidade f oi colocada em pé de i gualdade para ingressar nesse
período, porquanto ganhava carta de maturi dade, através do decr eto que lhe concedeu
autonomia, da iniciativa do reitor Raul Leit ão da Cunha, feito Ministro da Educação no
governo or gani zado para preencher o interregno entre o afastamento de Getúlio Var gas e
a posse do novo mandatário a ser eleito.
O Decreto-Lei 8.393, de 17 de dezembro de 1945, assinado por J osé Linhares
(Presidente) e Raul Leitão da Cunha (Ministro), estabelecia que a "Universidade do
Brasil instituição de ensino superior cuj os fins estão fixados na lei nº 462, de 5 de j unho
de 1937, passará a ser pessoa j urídica com autonomia administrati va, financeira, didática
e disciplinar".
J á agora a Uni versidade é integrada por 14 Faculdades, preser vada a inclusão da
Escola de Minas de Ouro Preto, todas implantadas e em f uncionamento: Direito,
Odontologia, Filosofia, Arquitetura, Ciências Econômicas, Far mácia, Engenharia, Belas
Artes, Música, Minas e Metalurgia, Quí mica, Educação Física e Desportos e Enfer meiras
Ana Neri. São estes os Institutos de Pesquisa de que trata o decr eto-lei: Eletrotécnica,
Psicologia, Psiquiatri a e Biofísica. Mais tarde, na oportunidade da elaboração dos
Estatutos, aprovados pelo decreto 21.321, de 18 de j unho de 1946, são acrescidos os
Institutos de Puericultura e Nutrição.
Raul Bittencourt assim resume o nosso status alcançado pela Instituição:
“O reitor e os diretores das Faculdades eram de li vre nomeação do Poder
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Executivo; o Conselho Uni versitário tinha funções assaz li mitadas e o orçamento da
Uni versidade era fixado, como para os serviços públicos em geral, pelo Congresso
Legislativo. Agora o Reitor é escolhido pelo Presidente da República de uma lista
tríplice eleita pelo Conselho Uni versitário e os diretores designados pelo Reitor, com
aquiescência do Presidente da República, dentre nomes indicados pela Congregação. O
orçamento da Uni versi dade estabelece apenas a quantia global concedida à Uni versidade
e o Conselho Universitário elabora a discri minação da despesa, de parceria com um novo
órgão: o Conselho de Curadores.
Decide li vremente quanto à ati vidade didática, respeitado o padrão míni mo fixado
em lei: condições de ingresso, número de s éries de cada curso e ensino das disciplinas
previstas na legislação.” (77)
Para o ano letivo de 1946, a Uni versidade do Brasil (antida go Rio de J aneiro)
registra matrícula de ordem de oito mil alunos, sessenta por cento dos quais
freqüentando os curs os de medicina (2.359), direito (1.510) e da Escola Politécnica
(899). A Faculdade de Filosofia registrava a matrícula de 334 al unos, equiparável à do
ano de sua fundação.
NOTAS
(77) Digesto da Faculdade Nacional de Filosofia, pág. 19.
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É sabido que o i mpul so original que a pes quisa científica veio a alcançar entre
1935 a 1945 leva a uma grande frustração na década de cinqüenta. Tornada instrumento
de consolidação da Universidade, que fora recusada sistematicamente ao longo de mais
de um século, a pes quisa científica não chega contudo a assumir i gual mente feição
acabada. Multiplicam-se as Uni versidades mas com o franco pr edomínio da for mação
profissional.
Assi m, o movi mento que empol gou toda uma geração, ao longo de mais de dois
decênios, se consegui u institucionalizar a Uni versidade, o que não lograra alcançar as
sucessivas gerações que a antecederam, não teve f orça suficiente para dar à Uni versidade
a feição que lhe atribuía. Essa circunstância não deve levar -nos , contudo, a obscurecer
sua enorme significação. O surpreendente é que haj a conduzido tão longe essa bandeira.
Deste modo, os resultados alcançados, embor a a posteridade haj a indicado que não
eram definiti vos mas efêmeros, devem ser consignados, como ponto de partida para um
balanço mais amplo e geral.
Cabe portanto ter presente que a criação da Faculdade de Filosofia da USP e da
Escola de Ciências da UDF, posterior ment e transfor mada em Faculdade Nacional de
Filosofia, teve desde logo o mérito de aglutinar os estudiosos da história natural
taxionômica, das geociências de tipo exploratório, da quí mica tradicional, da filosofia,
da medicina bacteriana e da matemática. Os cultores dessa ciência, que confi guram
verdadeiras vocações isoladas, for madas à mercê do autodidati s mo ou pela ação das
poucas fi guras marcantes que haviam aparecido no panorama científico brasileiro,
tinham agora a possibilidade de trans mitir uma experiência sistematizada, para tur mas
sucessivas de j ovens. Esses estudiosos tiveram logo a satisfação de encontrar uma
primeira geração extremamente receptiva, em muitos casos j á tendo freqüentado ou
concluído cursos profi ssionais, que deu base à estruturação, no processo ora estudado, do
núcleo constituti vo do corpo docente da Faculdade Nacional de Filosofia, supondo-s e
que outra não tenha sido a circunstância verificada na Faculdade de Filosofia da USP.
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No início do pós -guer ra, a Faculdade Nacional de Filosofia conta em seu corpo
docente com cerca de trinta professores de matemática, física, quí mica, geologia,
mi neralogia, biologia, botânica e zoologi a, que se for maram ou concluíram a s ua
for mação na Escola de Ciências da UDF ou na própria Faculdade. Para aferir a
magnitude desse conti ngente basta ter presente que a Academia Brasileira de Ciências,
tão logo assumiu estr utura definitiva nos anos vinte, tinha cerca de setenta membr os e
esse número per maneceu constante aproxi madamente até 1945, não apenas pelos critérios
de admissão mas sobretudo em face da ausência, no país, de mecanis mos
institucionalizados para o preparo de novos cientistas e pesquisadores.
No período que vai de 1935 a 1945, a Escola de Ciências da UDF e a Faculdade
Nacional de Filosofia não apenas for maram os docentes de ciências exatas que iriam
tomar em s uas mãos o ensino dessas disciplinas como i gual mente prepararam di versos
pesquisadores que pas saram a integrar os quadros do Instituto Os waldo Cruz, do Museu
Nacional, do Departamento de Produção M ineral e do Instituto Nacional de Tecnologia.
Nesse mes mo ciclo iniciaria o programa de for mação de professores de ciências para o
ensino secundário, que iria registrar notávei s sucessos. E embora voltado s obretudo par a
essas ciências exatas, o movi mento que ensej ou o surgi mento daquelas Escolas trouxe
igual mente si gnificativo progresso às ciênci as humanas e à filosof ia. Esta, que até então
era ensinada de for ma restritiva, nas escolas profissionais, como f ilosofia do direito, da
matemática, etc., pas sa a contar com inst ituto que lhe é especialmente dedicado. A
história, a sociologia, a economia, a etnologia e a antropologi a também adquirem a
possibilidade de institucionalizar seu ensino de modo autônomo.
De sorte que a Facul dade Nacional de Fil osofia deu for ma nova a uma tradição
existente, escoi mando-a dos defeitos denunciados por sucessi vas gerações, em especial o
autodidatis mo e a improvisação. No cas o específico das ciências exatas, os novos
docentes que se havi am for mado freqüent ando laboratórios espalhados pela cidade,
pertencentes a diversos órgãos , contavam com essas instalações implantadas na própria
Faculdade. A pesquisa que era i gual mente privilégio de umas poucas instituições passa a
integrar a for mação curricular. O intercâmbio com instituições estrangeiras, a coleta
sistemática de bibliografia e a realização de simpósios e semi nários se incorporaram ao
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estilo de trabalho dos cientistas e pesquisadores, j á agora de for ma institucional. O
contato freqüente com professores estrangeiros é outra novidade que se introduz no
ensino superior.
Contudo, em que pese a si gnificação dos res ultados apontados, não reside em t ais
aspectos o principal mérito da nova experiência.
Quando a Academia Brasileira de Ciências lançou a idéia da criação das
Faculdades Superiores de Ciência, nos começos da década de vinte, a iniciativa se
entendia como passo necessário à manutenção de nossos víncul os com a evolução do
pensamento científico mundial, que os positivistas pretenderam obstar em nome de uma
disciplina batizada de sociologia e que, na verdade, nada tinha de científica como
Amoros o Costa teria oportunidade de indicar. Naquele decênio, acompanhar o curso de
ciência significava acompanhar o tipo de investi gação si mbolizada pela teoria da
relatividade. E ainda que Licínio Cardoso a chamasse de i maginária, a Academia de
Ciências logrou superar a interdição positivista, promovendo a vinda de Einstein ao
Brasil e mantendo acesa a discussão em t orno do tema. Deste modo, o propósito do
movi mento não consis tia apenas em dar nova di mensão aos setores clássicos da ciência
mas si multaneamente de incorporar os novos segmentos. e, na época da segunda guerra
mundial, semelhante platafor ma revestia-se de conteúdo bas tante di verso daquel e
assumido na década de vinte. Posição de primeiro plano iria alcançar a física nuclear.
No Brasil, o elemento de transição para a fí sica nuclear correspondeu aos estudos
da radiação cós mica, que era o campo de pr eferência do pequeno núcleo de físicos então
for mados, no Rio de J aneiro e em São Paulo, do mes mo modo que de seus mestres
estrangeiros, em especial Gleb Wataghin e Bernhard Gross. A cir cunstância criou desde
logo a possibilidade de estabelecer contato com um dos núcleos mais avançados da física
mundial, o do profess or Arthur Compton, da Uni versidade de Chi cago, que se tornaria,
logo a seguir, uma das figuras centrais da física nuclear norte-americana.
O evento que marca o cumpri mento do programa estabelecido, isto é, o de
acompanhar a evolução da ciência ao invés de voltar -lhes as cos tas, é o Si mpósto de
Radiação Cós mi ca realizado no Rio de J aneiro, sob o patrocínio da Academia Brasileira
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de Ciências, de 4 a 8 de agosto de 1941, por ocasião de visita da missão científica norteamericana, chefiada por Arthur Compton e integrada por quatro outros professores.
A reunião é acompanhada pela velha geração de professores que soube manter -se
fiel ao ideário da Academia de Ciências, como Ál varo Alberto, Inácio Azevedo Amaral,
Francisco Magalhães Gomes , Lui z Freire, Adalberto Menezes de Oliveira, entre outros, e
conta com dois outros tipos de participant es que a singularizam em relação a outros
momentos da história da ciência no Brasil. Os pri meiros são os professores estrangeiros
contratados pelas novas escolas criadas no país e que, naquele ano, voltados para ess a
disciplina, eram em número de oito, tendo à frente Gleb Wataghin, Bernhard Gross e
Luigi Sobrero. Os últimos eram os pionei ros dentre os j ovens físicos que, no ciclo
subseqüente, iriam int egrar o núcleo que as sumiria os destinos dessa ciência em nossa
terra: J oaquim Costa Ribeiro, Marcelo Damy e Paulus Pompéia.
O Si mpósio teria o mérito de esti mular a pesquisa física e despertar novas
vocações que iriam completar a for mação no exterior, j á agora diretamente voltada para
física nuclear, como s eria o caso de Mário Schember g, Leite Lopes e Cesar Lattes, além
de Marcelo Damy e Paulus Pompéia, antes mencionados . Parte igual mente destacada
dessa nova etapa ser iam as pesquisas de J oaquim Costa Ribeiro, que o levariam à
descoberta do fenômeno ter mo-dielétrico, e os estudos sobre produção de eletricidade
pelos seres vi vos , de Carlos Chagas Filho, que daria lugar, mais tarde, à criação, na
Universidade, do Instituto de Biofísica.
Vê-se, pois, que a velha geração soube encontrar as pessoas capazes de ser vir de
elo entre a ciência de seu tempo e aquela a que deveria dedicar-se a nova geração.
Tal é a circunstância vi gente no período que se seguiu i mediatamente ao tér mi no
do conflito.
A experiência ulterior iria indicar que a si mples disponibilidade de pesquisadores
e cientistas, a par da institucionalização do ensino de ciência, des vinculado da for mação
profissional, não seriam s uficientes para assegurar o desenvol vi mento científico do país,
escapando aos obj etivos da presente análi se o estudo de determi nantes do desfecho
subseqüente. Pode-se contudo adiantar que, no caso particular da Uni versidade,
semelhante desfecho s e deve à força da tradição profissionalizante, consolidada ao longo
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de dois séculos. Sua superação há de requerer esforço coleti vo de grande enver gadura
com vistas a introduzir e consolidar novas experiências valorizadoras do saber
desinteressado. O des tino do ideal de Uni versidade, acalentado na década de vinte,
estudado neste ensaio, mostra que, embora a tradição tenha sido fi nal mente vitoriosa, é
possível confrontá-la com sucesso em áreas isoladas. O problema há de residir, portanto,
nas dimensões e amplitude de tal movimento.

93

APÊNDICE

Apresentação
Em vista de que as referências bibliogr áficas do assunto aqui estudado são
escassas e de difícil acesso, pareceu i mprescindível or ganizar a infor mação disponível
sobre professores e pesquisadores citados no texto, o que se efeti va neste Apêndice. Tais
infor mações são apresentadas em or dem alfabética, sendo precedidas de um breve
histórico da Academia Brasileira de Ciência e da Associação Brasileira de Educação e do
Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura, no período compreendido pela análise.
A ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS
A Academia Brasilei ra de Ciências desempenha papel muito i mportante no
movi mento ora estudado. Foi fundada a 3 de maio de 1916, com a denomi nação de
Sociedade Brasileira de Ciências, por um grupo de profess ores da Escola Politécnica,
realizando suas sessões na sala da Congregação. Seu pri meiro presidente foi Henrique
Morize (1860/1930), conhecido homem de ci ências sucessi vamente reeleito para o car go
até o falecimento. A primeira diretoria era constituída ainda por J . C. da Costa Sena e
J uliano Moreira (vice-presidentes); Alfredo Lof gren (secretário-geral); Roquete Pinto (1º
secretário); Amoroso Costa (2º secretário) e Alberto Beti m Paes Leme (Tesoureiro).
Reelegeu-se para os períodos 1917/1920 e 1920/1923. A partir de 1923, Amoroso Costa
não mais a integra e a Secretaria Geral passa às mãos de Miguel Osório de Almeida.
A Academia funcionava com bases em seções limitadas às seguintes: Ciências
Matemáticas; Físico-Quí micas e Biológicas. Mais tarde estabeleceram-se em definiti vo:
Ciências Matemáticas, Físicas; Químicas; Geológicas e Biológicas.
Licínio Cardoso foi o primeiro presidente da Seção de Ciências Matemáticas. A
contar de 1923, essa função é desempenhada por Amoroso Costa.
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Até 1929, as publicações da Academia regis tram periodicidade irr egular, fruto de
dificuldades financeiras que se refletem também na ausência de sede própria. Durant e
alguns anos funcionou no pavilhão que a Tcheco-Eslováquia havia mandado eri gir no
Castelo (Avenida das Nações), como parte das comemorações do Centenário da
Independência (Expos ição Nacional do Centenário). Somente em começos da década de
sessenta estabeleceu-se em sua sede própria, à Avenida Graça Aranha.
Quanto às publicações, iniciam-se com a Revista da Sociedade Brasileira de
Ciências ( Imprensa Nacional, 23cm) anual, e que aparece em 1917 (nº 1), 1918 (nº 2) e
1919 (nº 3). A partir de 1920, muda de formato e de denominação. Passa a chamar -se
Revista de Ciências - ór gão da Sociedade Brasileira de Ciências (F. Bri guet & Cia.,
31cm). Proj etada para circular bi mestral mente, só consegue fazê-lo nos três pri meiros
números ( Ano IV , nº 1, j aneiro-fevereiro; nº 2, março-abril, nº 3, maio-j unho) . Os
números relativos ao segundo semestre (4/ 5/6) são reunidos num único fascículo. Em
1921, aparece apenas o que se denomina Complemento do V ano. Em 1922, a mes ma
publicação passa a chamar -se Revista de Ciências - ór gão da Academia Brasileira de
Ciências (V I ano: j aneiro-dezembro, Cia. Melhoramento de São Paulo, 31cm) . No resumo
das atas das sessões não se encontra nenhuma indicação quanto à data precisa em que a
entidade começou a denominar-se Academia ao invés de Sociedade.
O ór gão da Academia não circula nos anos de 1923, 1924 e 1925. Em 1926, editase a Revista da Academia Brasileira de Ciências (nº 1, abril 1026), Oficinas
Tipográficas do Ministério da Agricultura, 25cm). O nº 2, que circula com a data de
j aneiro de 1928, contém apenas o resumo das atas das sessões realizadas em 1926
(Mendonça Machado & Cia. 25cm).
Verifica-se novo inter regno, até 1929, ano em que nova publicação declara em seu
primeiro número: "Sob a presente for ma de Anais, reenceta a Academia Brasileira de
Ciências a publicação de seus trabalhos científicos" (Anais da Academia Brasileira de
Ciências Ano I, tomo I, nº 1, 31 de março de 1929, 26cm) . Os Anais aparecem
trimestralmente, mantida a seqüência na numeração das páginas.
A j ulgar pela leitura das publicações relacionadas precedentement e, os integrantes
da Academia procuram manter o melhor ní vel científico de seus trabalhos e acompanhar
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de perto a evolução das ciências. Parecem mais li gados ao pensamento francês,
provavel mente em decorrência do grande desenvol vi mento que a matemática atinge
naquele país, nos começos do século. Sucedem-se as visitas de pensadores franceses ou a
sua designação como membros correspondentes. A sess ão comemorativa da
Independência conta com a presença de Emile Borel, que pronuncia uma conferênci a
intitulada "A teoria da relatividade e a cur vatura do Uni verso", não di vul gada na Revista
de Ciências por não t er sido taquigrafada. No ano seguinte, (1923), a Academia recebe
os professores E. Gl ey, Henri Abraham e H. Pièron. Mais tar de, em 1926, a 8 de
setembro, tem lugar uma sessão solene em decorrência da visita de Paul J anet, Emile
Marchouy e Geor ges Dumas . A Academia acha-se estreitamente vinculada ao Institut o
Franco Brasileiro de Alta Cultura.
O Grupo da Academia de Ciências desenvol ve um trabalho pertinaz no sentido de
tornar conhecida da i ntelectualidade brasileira a nova física. Dedica-se maior atenção à
teoria da relatividade. Assi m, além do que s e divul gou, a propósit o do tema. na Revista
Brasileira de Engenharia, na i mprensa diária e do livro de Amoroso Costa, Roberto
Marinho de Azevedo apresenta à Academia estudo que é di vul gado em duas partes, com a
denominação genérica de "O princípio da r elatividade" (Parte I; 4 (1): 12-24 j aneirofevereiro, 1920: Parte II; 4 (2): 45-53, março-abril, 1920, ambas na Revista de Ciências);
O mes mo profess or voltou ao tema com uma "Resposta às obj eções levantadas entre nós
contra a Teoria da Rel atividade" ( Revista da Academia Brasileira de Ciências (1): 13-17,
abril, 1926).
A Academia reúne-se em sessão solene para receber Albert Einstein, a 6 de maio
de 1925. Nessa oportunidade pronuncia uma conferência intitulada "Obser vações sobre a
situação atual da teor ia da luz", di vul gada na Revista de 1926, a partir de um texto
entregue pelo autor a Getúlio das Neves, traduzido por Roberto Marinho de Azevedo.
A presença de Einstein no Rio de J aneiro ensej a uma discussão comprobatória da
derrota do comtismo nos círculos científicos nacionais.
Na sessão da Academia de 28 de maio, Licínio Cardoso procede à leitura de um
artigo de sua autoria, divul gada em O Jornal (16/ maio) intitulado "Relatividade
imagi nária". Adalberto Menezes de Oli veira e Ál varo Alberto refutam as considerações
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ali contidas e Licínio Cardoso responde-lhes na sessão de 10 de j unho. Na sessão de 24
de j unho, Adalberto Menezes volta ao assunto - afir mando: "os que combatem as teorias
de Einstein parecem desconhecer o verdadeiro papel de uma teoria física" que, no seu
entender, seria "o de coordenar as leis j á conhecidas e prever novas leis". Na sessão de 8
de j ulho, continua o as sunto em pauta, cabendo a Inácio do Amaral e Roberto Marinho de
Azevedo combater as teses do mestre positivista. Obser ve-se que nas atas da Acadêmica
não aparece uma s ó i ntervenção em favor de Licínio Cardoso ( Revista de 1926, págs .
125-139).
A exemplo de outros trabalhos di vul gados na década de vi nte, no ensaio
denominado "A filos ofia matemática de Poincaré", publicado na Revista de Ciências
(j ulho-dezembro, 1920), Amoros o Costa procura delimitar o âmbito da filosofia das
ciências, enfatizando o papel do espírit o humano, a partir da matemática, por
corresponder sua criação à esfera em que "li mita ao míni mo o auxílio do mundo exterior".
Ao que acrescenta:
“Tudo s e reduz aí a escolher, na mass a dos fatos e das relações aqueles que
podem levar a resultados gerais; os espíritos verdadeiramente matemáticos têm o
sentimento da ordem em que se devem encadear os raciocínios para atingir um fi m
deter minado, assi m como os j ogadores de xadrez s aber discernir o bom lance entre lances
per mitidos pelas regr as do j ogo. Nesse trabalho é preciso tampouco salientar o papel
primordial do senso estético, porque as combinações úteis de fatos, as transfor mações
fecundas, são ao mes mo tempo mais bel as, e essa har monia é um admirável fio
condutor.” (págs. 107-108).
Nessa explicitação dos princípios da ciência, onde o "a priori" adquire o seu
verdadeiro si gnificado - problemas que não podem ser obj eto de nenhuma ciência
particular - Amoroso Costa dá-se conta de que circula numa esfera onde as opções
radicais resultam da " tendência profunda" de nosso espírito e sobre os quais "os homens
provavel mente nunca chegarão a acordo", equivale dizer, onde a índole dos problemas
impossibilitem o recurso às demonstrações convincentes.
Os Anais de 1929 (Tomo I, março) transcrevem as alocuções prof eridas na sessão
solene, realizada a 20 d dezembro do ano ant erior, na escola Politécnica, em homenagem
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a Daniel Henninger, Tobias Moscoso, Amoroso Costa e Ferdinando Laboriau, falecidos
em desastre de aviação. E os Anais de 1930 (Tomo II, j unho), o discurso de Dulcídio
Pereira em memória de Henrique Morize.
A partir de 1929, os Anais da Academia Brasileira de Ciências são publicados
com regularidade. Embora encadernados num único tomo anual , a impressão se fazia
trimestral mente, confeccionando-se posteriormente o índice. Em geral, os Anais inseriam
exclusivamente as comunicações dos membros da Academia. Em alguns anos, i mpress os
de for ma autônoma mas encadernados em conj unto, dá-se notícia das reuniões em que s e
discutiram as comunicações bem como de certos eventos (eleição e posse de diretorias) e
insere-se a relação dos membros da entidade.
Nos Anais de 1937 (Tomo IX, págs. 163/165) noticia-se a posse da diretoria eleita
para o biênio 1937/1939 integrada por Adalberto Menezes de Oli veira (presidente),
Roberto Marinho de Azevedo e Cândido de Melo Leitão. Exercera a presidência, no ano
anterior, Ál varo Alberto. Este, no discur so de trans missão do car go, refere que a
Academia contou com o concurso de Luiz Freire, "que veio do Recife duas vezes", e dos
professores estrangeir os chegados a São Paulo: Luigi Fantappié, Gleb Wataghin e Feli x
Ravitscher. Em relação à nova diretoria, traça o perfil de seus int egrantes. A propósito
de Roberto Marinho de Azevedo diria que "tem sabido for mar tantas gerações de
discípulos em seus notáveis cursos nesta gloriosa Escola Politécnica e, ao florão de seus
títulos, acaba de reunir o de or gani zador da j ovem Escola de Ciências da Uni versidade
do Distrito Federal".
No biênio 1939/1941, a Academia é presidida por Inácio Azevedo Amaral e, de
1941 a 1943, por Arthur Moses. Nesta últi ma gestão, de 4 a 8 de agosto de 1941, realizase si mpósio sobre raios cós micos, por ocasiao da visita da missão científica norteamericana, chefiada por Arthur H. Compton, da Uni versidade de Chicago, em viagem
pela América do Sul para a realização de medidas da radiação cósmica.
A missão científica era intgegrada por William P. J esse (Uni versidade de
Chicago)/ Nor mal Hi lberry (Uni versidade de N. Yor k): Ernest O. Wollan (Chicago
Tumor Institute); Donald J . Hughes ( Uni ver sidade Geor ge Washington, de St. Louis) e
Paulus Pompéia (Universidade de São Paulo).
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Além dos componentes da Missão, apresentaram-se comunicações os professores
Gleb Wataghin, G. Occhialini, Marcelo Damy de Souza Santos e Yolande Monteu, da
Faculdade de Filosofia da Uni versidade de São Paulo; Padre F. X. Roser, do Colégio
Anchieta; Adalberto Menezes de Oli veira, da Escola Naval; Bernhard Gr oss, do Instituto
Nacional de Tecnologia; René Wur mser, do Colége de France e J oaqui m Costa Ribeiro,
da Faculdade Nacional de Filosofia.
Tomaram parte dos tr abalhos e acompanhar am ainda as reuniões os professores
Arthur Moses, presidente da Academia; Ál varo Alberto, da Escola Naval; Inácio Azevedo
Amaral, da Escola Nacional de Engenharia; Francisco Magalhães Gomes, da Escola de
Engenharia de Belo Horizonte; Lui z Freire, da Escola de Engenharia de Pernambuco;
Carlos Chagas Filho, da Faculdade Nacional de Medicina; Francisco Mendes de Oli veira
Castro, do Instituto Nacional de Tecnologia; Arthur do Prado, da Escola Nacional de
Agronomia; Gabrielle Mamanna, Lui gi Sobrero e Dalberto Faggiani, da Faculdade
Nacional de Filosofia; Abraão de Morais da Faculdade de Filos ofia da USP; Eugenio
Hi me, da Escola Naci onal de Belas Artes; Venancio Filho, do Instituto de Educação,
Carneiro Felipe, da Es cola Nacional de Química; F. Radler de Aquino e Mario Pinto, do
Departamento Nacional de Produção Mineral; Francisco de Souza, diretor do Ser viço
Metereológico; Cardoso Pontes , do Institut o Os waldo Cruz; A. J . Monteiro, da Escola
Técnica do Exército; Paulo Arruda e diversos outros interessados.
As reuniões tiveram lugar no Salão Nobre da Escola Politécnica. Na pri meira
reunião, de 4 de agosto, discutiram-se comunicações dos professor es Compton, Hughes e
Menezes de Oli veira, tendo Marcelo Damy apresentado resultados das medições de
radiação cós mica feitas em São Paulo durant e o eclipse do Sul de 1 de outubro de 1940.
Na segunda (dia 5), apresentaram comunicações Hilberr y, Occhiali ni e Roser; na terceira
(dia 6), Wataghin e Gross; na quarta (dia 7), Cintra do Prado. Nessa ocasião, o prof.
Carlos Chagas Filho e assistentes fi zeram demonstrações experi mentais das pesquisas em
andamento sobre a pr odução de eletricidade pelos seres vi vos e, na quinta e últi ma ( dia
8), discutiram-se comunicações de Marcelo Damy, René Wur mser, Paulus Pompéi a,
Gross e Costa Ribeiro.
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Essa reunião teve i mportância muito grande para o desenvol vi mento da pesquisa
relacionada à radiação cós mica que, por sua vez, tornar -s e-ia a ante-sala da física
nuclear no Brasil.
Nos Anais subseqüentes do período estudado não mais se inserem notícias de
eventos sal vo o de 1945 que volta a transcrever as discussões. Apenas o correspondent e
ao ano de 1942 publica a relação dos membros da Academia, então integrada por 69
pessoas, a seguir relacionadas:
Adalberto Menezes de Oliveira
Adolpho Ducke
Afranio Peixoto
Alberto Childe
Alberto Sampaio
Alfred Schaeffer
Alix Lemos
Alipio di Primio
Allyrio de Mattos
Alvaro Alberto da Mota e Silva
Alvaro Ozorio de Almeida
Angelo M. da Costa Lima
Annibal Alves Bastos
Antonio Cardoso Fontes
Aristides Marques da Cunha
Arlindo de Assis
Arthur Moses
Arthur Neiva
Arthur do Prado
Augusto Tasso Fragoso
Benj amin Vinelli Baptista
Bernhard Gross
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Candido de Mello Leitão
Carlos Bastos Magarinos Torres
Carlos Chagas
Cesar Ferreira Pinto
Dj alma Guimarães
Domingos Fernandes da Costa
Dulcídio de Almeida Pereira
Edgard Roquete Pinto
Ernesto Lopes da Fonseca Costa
Eugenio dos Santos Rangel
Francisco M. de Oliveira Castro
Francisco Radler de Aquino
Frederico Carlos Hoehne
Glycon de Paiva Teixeira
Gustavo M. de Oliveira Castro
Henrique de Toledo Dodsworth
Inácio M. Azevedo do Amaral
J . Belfort Vieira
J oaquim de Almeida Lisboa
J oaquim Costa Ribeiro
J osé Carneiro Felippe
J osé Ferreira de Andrade J unior
J osé Frazão Milanez
J osé Pantoj a Leite
Lauro Travassos
Lélio Gama
Luciano J acques de Moraes
Luiz Claudio de Castilho
Luiz Afonso de Faria
Mario de Andrade Ramos
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Mario Paula de Brito
Mario Saraiva
Mario da Silva Pinto
Mathias de Oliveira Roxo
Maurício J oppert da Silva
Miguel Ozorio de Almeida
Odorico Rodrigues de Albuquerque
Olympio da Fonseca Filho
Oscar d'Utra e Silva
Paulo Parreiras Horta
Othon Leonardos
Reynaldo Saldanha da Gama
Roberto Marinho de Azevedo
Romeu Braga
Ruy de Lima e Silva
Sebastião Sodré da Gama
Sylvio Froes de Abreu
Além dos titulares acima relacionados , a Academia conta ainda com sócios
correspondentes estrangeiros.
A partir de 1940, os Anais classificam as comunicações nestas seções: Ciências
Matemáticas; Ciências Físico-Quí micas e Ci ências Biológicas . No período anterior, eram
relacionadas englobadamente e seu número oscila em torno de 30 anual mente, com duas
únicas exceções discrepantes: 21 comunicações em 1931 e 43 em 1935.
A matéria básica dos Anais, até 1940, é constituída de comunicações relacionadas
à história natural taxionômica e às geociências de tipo exploratório. Posição de menor
relevância ocupam a quí mica tradicional, os trabalhos de cunho matemático e temas da
fisiologia e medicina bacteriana.
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É numeroso e ati vo o grupo dos cientistas voltados para as geociências de tipo
exploratório, destacando-se Euzebio de Oli veira, Dj alma Gui marães, Mathias de Oli veira
Roxo, Froes de Abreu e Viktor Leinz.
A história natural taxionômica é culti vada por Rodolpho von Iheriung e diversos
de seus assistentes, que pesquisam os problemas relacionados à psi cultura, em especial a
reprodução em águas de forte teor de salinidade, freqüentes nos açudes do Nordeste;
Candido de Mello Lei tão, que estuda gêner os e famílias de aranhas; Lauro Travassos,
espécies de parasitos do homem, e diversos outros.
As duas seções são a parte mais relevante, vindo, s ubsidiariamente, as
comunicações relacionadas à quí mica tradicional, elaboradas com maior assiduidade por
Ál varo Alberto, e os temas matemáticos, abordados por Teodoro Ramos , Inácio Azevedo
Amaral, Lelio Gama e Luiz Freire. Os Anai s refletem o interesse dos irmãos Ozorio de
Almeida (Alvaro e Miguel) pelos problemas da fisiologia e da medicina bacteriana.
A partir de 1940, ascende a uma posição de grande destaque os temas relacionados
à radiação cós mica e começa a aparecer colaboração da nova ger ação de cientistas que
iria voltar -se para a fí sica nuclear. Nos anos i mediatamente anteriores, tais questões são
abordadas exclusi vamente por Gleb Wataghin e Bernhard Gr oss, admitidos como
membr os correspondentes da Academia em 1935. A colaboração de Mário Schember g
inicia-se em 1937, mas nessa fase está dedicada à matemática.
Nos Anais de 1940 e 1941, publicam-se 14 comunicações relacionadas à radiação
cós mica, em sua maioria apresentadas e discutidas por ocasião do Si mpósio a esse tema
dedicado. Esse tema continua ensej ando trabalhos, notadamente de Wataghin e Gross, ao
tempo em que tem início a publicação de comunicações relacionadas à física nuclear.
Nos Anais de 1941, Marcelo Damy trata de novo método de detecção de partículas
elementares, voltando a essa temática nos Anais de 1942. Nos Anais de 1944, os temas
da física nuclear são abordados por Mário Schember g (ener gia próprio do eletron); Cesar
Lattes e Gleb Wataghin (estatística de part ículas elementares e núcleos) e Leite Lopes
(energia potêncial do denteron).
Das 14 sessões noticiadas pelos Anais de 1945, duas são dedicadas ao debate de
comunicações de Leite Lopes e Schmber g ver sando questões de física nuclear e quatro ao
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fenômeno ter mo-dielétrico, a partir da exposição apresentada por Costa Ribeiro. Na
discussão desse últi mo tema inter vêm Gross, Tiomno, Mario Pi nto, Carlos Chagas e
Cintra do Prado. Nesse mes mo ano, os Anais publicam trabalhos de Wataghin
(relatividade e indeterminação), Leite Lopes (meson) e Schemberg (eletron).
A emer gência da nova área de interesse combina-se com a manutenção das linhas
tradicionais de pesquisa. Assi m, das 38 comunicações publicadas pelos Anais de 1945,
13 versam problemas de matemática, com a peculiaridade de que, ao lado de Azevedo
Amaral, agora aparecem os nomes de Mario Schember g (duas comunicações), Francisco
Oliveira Castro e Leopoldo Nachbin (uma comunicação cada). As comunicações versando
Ciências Físico-quí mi cas são, em sua maioria, dedicadas à quí mica tradicional e às
geociências de tipo exploratório mas as que estão voltadas para os raios cós micos e a
física nuclear ocupam posição de destaque, ascendendo a sei s. Final mente, na par te
dedicada às Ciências Biológicas , per manecem os mes mos interesses antes apontados,
com o predomínio dos velhos colaboradores, desde que a nova ger ação de pesquisadores
dessa área ( Oswaldo Frota Pessoa, Domingos Arthur Machado Fil ho, J osé Antunes, J osé
Lacerda de Araúj o Fei o, Lui z Emi dio Mello Filho, Newton Dias dos Santos e Emanoel de
Azevedo Martins, para mencionar apenas o que vinham de s e di plomar na UDF e na
recém-fundada Faculdade de Filosofia) somente iria sobressair um pouco mais tarde.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
Caracterizada sucintamente no texto, cabe entretanto indicar ainda o que se segue,
para fazer-se uma idéia apropriada da instituição.
Além da Seção de Ensino Técnico e Superior, cuj a atuação foi caracterizada, a
ABE contava inicial mente com estes departamentos: Ensino Pri mário e Nor mal; Ensino
Secundário/ Ensino Pr ofissional e Artístico/ Educação Física e Higiene; Educação Moral
e Cí vica; e Cooperação da Família. Ao longo de sua atuação, apareceram outros
departamentos. Por volta de 1935 adquiriu a feição que se indicará. Estas seções atuavam
de modo independente e eram dotadas de gr ande iniciativa. A Seção de Cooperação da
Família, que foi durante largo período diri gi da por d. Ar manda Alvaro Alberto, ocupou-
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se com êxito da organi zação de círculos de pais nos colégios. Coincidindo sua
estruturação com a fase inicial de difusão do cinema, cuidou da necessidade de fixar
critérios quanto às exibições adequadas ou nocivas às crianças . Neste sentido, mantinha
nos j ornais a publicação de esclareciment os aos pais quanto aos filmes em cartaz.
Promovia também cur sos de puericultura, de Psicologia Infantil , de Metodologia das
Escolas maternais, entre outros. Realizou ainda inquérito entre jovens de 7 a 18 anos ,
nos colégios do Rio de J aneiro, para identificar leituras preferidas e elaborou uma lista
de obras apropriadas à infância e à adolescência. A seção, em caráter pioneiro, iniciou a
discussão do tema educação sexual, tendo inclusive chegado à elaboração de um folheto
contendo os procedi mentos recomendados, de autoria do Prof. Fernando Magalhães, da
Faculdade de Medicina, mais tarde reitor da Uni versidade, que era pessoa ativa da ABE,
de que foi presidente. Afastar -se-ia da entidade da for ma ruidosa que oportunamente será
mencionada.
A questão dos métodos pedagógicos e da necessidade de sua modernização também
mereceu di versas iniciativas, em geral capi taneadas pela Seção de Ensino Secundário,
tais como conferências, debates, cursos, etc.
As diversas seções buscavam atuar no sentido de adequar a legis lação, emitindo
pareceres sobre proj etos ou refor mas em curso, ou tomando a iniciativa de apresentá-los .
A estatística escolar é fruto de tais gestões, do mes mo modo que a or gani zação, na
década seguinte, da Escola Nacional de Educação Física. Maior relevância acabaram por
adquirir os inquéritos nacionais, efetivados em relação ao ensino superior e ao
secundário. Estes temas, em especial o últi mo, vieram a ocupar posição de destaque nas
Conferências Nacionais de Educação, que a entidade patrocinou a partir de 1927.
A Pri meira Conferênci a Nacional de Educação realizou-se em Curitiba, de 19 a 22
de dezembro de 1927, contando com delegações de 16 Estados. Foram constituídas oito
comissões para estudo de 113 teses apresent adas, a saber: ensino primário (2 comissões);
ensino profissional e superior (1); ensino secundário (1); educação hi giênica (1) e
problemas geais (3) . Entre as resoluções aprovadas destacam-se a defesa da
unifor mi zação do ens ino pri mário, nas suas idéias capitais, mantida a liberdade de
programas, e da criação de escolas nor mais superiores, em diferentes pontos de país ,
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para a for mação do magistério secundário. A ABE não chegou a publicar os Anais dess a
primeira conferência mas preser vou, em seus arqui vos, di versos documentos, em especi al
resumos das teses divulgados pela imprensa ou o texto integral de muitas delas.
A Segunda Conferênci a teve lugar em Belo Horizonte, de 4 a 11 de novembro de
1929. Nesse conclave figurou em posição de destaque o relatório de Tobias Moscoso
acerca do novo senti do em que se deveri a encaminhar o ensino superior, através da
organi zação da Uni ver sidade, bem como a r esposta da Uni versidade de Minas Gerais ao
inquérito patrocinado pela ABE. A Seção de Ensino Secundário da ABE apresentou ao
conclave amplo trabalho intitulado “O ensino secundário - base para uma refor ma”
(publicado na íntegra no Boletim da ABE (13: 14-31, maio de 1929) instruído com
esquemas gerais de or gani zação, car ga horária para o curso tronco e os ramos de letras e
ciências, bem como pelos programas de algumas disciplinas ( matemática, geografia,
educação física e s ociologia). Afir ma-se nes se documento que "a ambição j usta da escola
secundária não é for mar bacharéis, mas preparar, pela educação, o adolescente para a
luta, armando-o com instrução para vencer na vida, dentro do campo de suas próprias
aptidões". Considerada a magnitude dessa contribuição, decidiu a Segunda Conferência
transferir a sua discussão para a Terceira, sugerindo que fosse especialmente dedicada ao
tema. Discutiram-se problemas relacionados ao ensino pri mári o; agrícola; nor mal e
técnico e profissional; educação política; educação social. educação sanitária e educação
doméstica. Da Segunda Conferência tampouco se publicaram os Anais, preser vando a
ABE documentação de idêntico caráter à de que se dispõe em relação à Primeira.
A Terceira Conferência Nacional de Educação (São Paulo, 7 a 15 de setembro de
1929) é a única de que se publicaram os Anais, editados pela Diretoria Geral de
Instrução Pública de São Paulo, em 1930. A Conferência discutiu preferentemente o
ensino secundário, com ênfase nestes as pectos: finalidade; defeitos da legislação;
iniciativas capazes de influir sobre a opinião pública em prol de sua reforma; iniciativas
para disseminá-l o no país e responsabilidade dos pais. A Seção de Ensino Secundário fez
preceder o conclave da publicação do li vro intitulado O Problema Brasileiro do Ensino
Secundário, reunindo a matéria do inquérito que promoveu sobre o tema. Este inquérito
foi respondido por 24 professores do Dis trito Federal, todos l igados ao magistério
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secundário, do Colégi o Pedro II, na Escola Nor mal, na Escola de Artes e Ofícios, além
de pessoas que na época eram consideradas como especialistas de reconhecida
competência, a exemplo de Lourenço Filho, figura destacada da Escola Nova, diretor do
Departamento de Educação no Governo Vargas e fundador do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos; Antônio Carneiro Leão, que havia exercido o car go de Diretor da
Instrução Pública do Distrito Federal, r esponsável pela reor gani zação do ensino
secundário em Pernambuco, mais tarde, di retor da Faculdade Nacional de Filosofia; e
Isabel J acobina Lacombe, diretora do conhecido Colégio que, então, se denominava
Curso J acobina.
A exemplo dos encontros anteriores, a Terceira Conferência discutiu igual mente
os problemas das outras áreas de ensino.
A Revolução de 1930 veio interromper abruptamente a linha de desenvol vi mento
até então trilhada pel a ABE. O movi mento, logo no começo de 1931, parecia pretender
apropriar -se daquelas bandeiras em torno das quais se haviam agr upado os educadores,
decretando as refor mas do ensino secundári o e superior. Ao mes mo tempo, entretanto,
rompia com uma tradição profundamente arraigada entre os educadores, ao per mitir o
ensino reli gioso nas escolas públicas. Ao longo do ano de 1931 f or mam-se e começam a
ter atuação destacada no país gr upos pró e contra essa iniciati va. O Governo apela à ABE
no sentido de que procure desempenhar um papel conciliatório. É convocada para
dezembro de 1931 a IV Conferência Nacional de Educação.
A IV Conferência, realizada no Rio de J aneiro, não logr ou os obj etivos coli mados
e, de certa forma, contribuiu para acirrar os âni mos. O conclave, não tendo chegado a
facultar qualquer entendi mento entre as partes, optou pela eleição de uma comissão
incumbida de elabor ar uma declaração de princípios e um programa de política
educacional. O antepr oj eto desse document o seria elaborado por Fernando de Azevedo.
Publicado em começos de 1932, passaria a história como o Manifesto dos Pioneiros da
Escola Nova.
A ABE, por seu turno, agregaria àquela Comissão mais 21 representantes das
diversas unidades da Federação, com a incumbência de elaborar anteproj eto de diretrizes
do Plano Nacional de Educação. Esse anteproj eto se constituiu no tema central da V
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Conferência Nacional de Educação, realizada em Niterói, de 26 de dezembro de 1932 a 2
de j aneiro de 1933. A respeito do conclave escreve Fernando de Azevedo:
“Tendo como obj etivo principal senão único apreciar sugestões de uma
política escolar e de um plano de educação nacional para o anteproj eto da Constituição, a
V Conferência reunida em Niterói discuti u e aprovou, depois do longo estudo pela
Comissão dos 31, o Plano de Educação Nacional elaborado pela Comissão dos 10, e
destinado à reconstrução em novas bases do sistema de educação e cultura do país. A
Comissão dos 31, a cuj a presidência foi elevado o autor dessa obra, que j á fazia parte da
Comissão dos 10, teve como relatores Lour enço Filho, o refor mador do ensino em São
Paulo em 1931, e Aní sio Teixeira, que j á se empenhava a fundo nas refor mas escolares
do Distrito Federal. As diretrizes porque se orientou o novo pr ograma educacional; os
debates iniciais que provocaram o exame de um problema verdadeiramente complexo
como o da educação e a intransigência da defesa de pontos de vista diver gentes senão
opostos, acentuada a cisão que logo se declarou, na segunda sessão plenária, o que
deslocou para a nova corrente do pensamento educacional o predomínio na assembléia,
com a renúncia do pr esidente Fernando Magalhães e a aclamação do nome de Lourenço
Filho, para substituí -lo na direção de seus trabalhos. (A Cultura Brasileira, Rio de
J aneiro, IBGE, 1943, págs. 400/401).
Segundo a documentação preser vada na ABE, parece a Fernando Magalhães , na
época reitor da Uni ver sidade do Rio de J aneiro e que j á havia exercido a presidência da
ABE, que o voto, do que denomina de Comissão dos 30, em vista do seu próprio
afastamento, em favor do ensino lei go corresponde a "ato de hostilidade à crença do paí s
que não aprovará i mpedirem, na escola, o ensino facultativo de sua crença aos seus
filhos, nela nascidos e criados. A comunhão brasileira em matéria de fé diver ge da
Comissão dos 30. A decisão é lamentável mais irrita. Di virj o da decisão e recus o
participar da reunião educativa cuj os fins de abastardaram".
Nas atas manuscritas , preservadas pela ABE, consta do resumo do relatório
apresentado por Lourenço Filho, adiante transcrito:
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“Através das reuniões promovidas pel a ABE pode o obser vador verificar a
evolução do pensamento educacional do país. Traçando um histórico das quatro
conferências anteriores, demonstra como esse pensamento, que se atinha às miúdas
questões de técnica es colar, se foi alar gando e aprofundando, até defrontar as questões
de política educacional. Essa evolução foi apressada, no di zer do or ador, pelo advento da
Revolução. É assi m que, na Quarta Conferência, realizada em 1931, no Rio de J aneiro, o
Governo Provis ório, pelo Sr. Ministro da Educação, em memor ável discurso, s olicitou
dessa assembléia a definição de uma filosofia educacional, capaz de ser aplicada com
êxito à realidade brasi leira. Não pode essa conferência responder de pronto à solicitação.
Mas por delegação da Mesa da Assembléi a um grupo de educadores publicaria, três
meses mais tarde, um manifesto educacional ao povo e à Nação. Esse documento foi
diversamente apreciado, mas recebeu os aplausos dos meios cultos e das di versas
correntes revolucionárias, como demonstra o programa de educação apresentado pel o
Congresso Revolucionário, há pouco reunido na Capital Federal.
A ABE, cônscia das responsabilidades decorrentes da conferência anterior,
estabeleceu como pont o capital do Programa da Quinta Conferência que se estudassem as
sugestões a serem apresentadas à comissão que redige o anteproj eto constitucional,
constituindo para o início desse estudo uma comissão de educadores. Os resultados do
trabalho dessa comissão foram tomados como ponto de partida para o trabalho de uma
Comissão Nacional.
Os debates se realizar am com o maior entusiasmo e grande efici ência. De modo
que ao encerrar -se a Conferência, pode seu presidente dar conhecimento não só dessas
sugestões , a serem apresentadas ao Poder Constituinte, como de um esboço de Plano
Nacional de Educação.
A Sexta Conferência denominou-se Sexto Congresso Nacional e teve lugar em
Fortaleza, de 2 a 10 de fevereiro de 1934. Consolida a identifi cação da ABE com o
movi mento da Escola Nova mas ao mes mo tempo sela o seu destino como entidade
atuante e influente.
O Congresso foi muit o tumultuado e virtualmente não chegou a encerrar -se. Mas
discutiu diretrizes rel ativas à educação pré-escolar, ao ensino pr imário, profissional e

109

nor mal; educação artí stica, hi giênica, física e recreati va; direção de escolas; ins peção e
administração escolar . Foram apresentados ao Congress o 25 relatórios e teses. O
conclave assistiu também a conferências de di versos professores e exposições sobre a
situação do ensino público dos delegados oficiais. As diretrizes tornadas públicas
correspondem às sugestões contidas nas diversas teses.
Neste Sexto Congress o de Fortaleza Luiz Freire apresentou uma tese contendo o
plano de or gani zação de Faculdades de Ci ências e Letras, "des tinadas a completar a
for mação científica e literária dos que, feito o curso ginasial, não desej arem seguir
cursos profissionais, e preparar professorado secundário de sólida cultura e eficiência".
Na proposição de Lui z Freire a Faculdade dividir -s e-ia nas Seções de Letras e Ciências,
realizando esta cursos de Ciências Matemáticas, Físicas, Químicas, Naturais e de
Psicologia. Cabe lembrar que nessa época, isto é, em começos de 1934, na Uni versidade
do Rio de J aneiro retoma-se igual mente a idéia de promover -se a for mação de cientistas
e pesquisadores, tendo o Conselho Universitário aprovado indicação neste sentido.
Contudo, o Sexto Congresso notabili za-se s obretudo por se ter constituído numa
demonstração do ní vel de radicalização a que havia atingido a disputa em torno ao
ensino religioso.
O incidente inicia-se através da inter venção do representante do Espírito Santo,
numa das sessões pl enárias, propondo que o Congress o telegrafasse à Assembléia
Constituinte, então reunida no Rio de J aneiro, solicitando a inclusão na nova Carta
Magna de dispositivo estabelecendo o ensino religioso facul tativo nas escolas. A
proposição seria rebatida pelo prof. Edgar Sussekind de Mendonça, da delegação do
Distrito Federal, que a considerou desleal desde que o regi ment o vedava manifestações
coletivas de qualquer natureza. Desde essa oportunidade, a i mprensa católica local passa
a combater violentamente o Congress o, em especial a pessoa do prof. Sussekind de
Mendonça. Afir mou-s e que por ocasião de uma s olenidade no Cl ube Fenix Caixeiral, o
aludido professor "us ando da palavra e abusando da hos pitalidade cearense, derramou
toda a sua vesânia comunista contra a pess oa di vina e adorável de Nosso Senhor J esus
Cristo". (J ornal O Nordeste). Na noite do dia em que saiu publicada essa notícia, um
grupo exaltado agredi u Edgar Sussekind, no centro de Fortaleza, de que resultou tiroteio
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e a prisão dos agress ores. Questões políticas também tumultuaram o Congresso, que
cancelou parte do programa ori ginal, encerrando-se antes do prazo estabelecido, a fim de
evitar generalização do conflito.
O Sexto Congresso el egeu para o biênio 1934/1935 uma diretoria, liderada por
Lourenço Filho, que i ria desenvol ver notável esforço no sentido de afastar a ABE da
arena política. O esfor ço parece ter sido cor oado de êxito por um curto período mas não
seria suficiente para fazê-la renovar-se e perdurar.
A diretoria do biênio 1934/1935 era integrada ainda por Af rânio Peixoto e
Arqui medes Gui marães (vice-presidentes), Clotilde Motta (tesoureiro) e Gustavo Less a
(secretário). Manteve em funcionamento no período estas Seções: Educação Pré-escolar
(Celina Nina de Oli veira); Ensino Pri mári o (Evira N. da Sil va e Maria Reis Campos );
Ensino Secundário (Branca Fialho e Menezes Oli veira); Ensino Nor mal ( Nestor Li ma e
Lourenço Filho); Ens ino Superior (Luiz Freire e Artur Moses); Ensino Profissional
(Fidelis Reis e V. F. Venancio filho); Educação Física e Recreação (Renato Eloy
Andrade e Renato Pacheco); Educação Hi giênica (Al meida J unior e J . P. Fontenelle);
Educação Artística (Ceição Barros Barreto e Celso Kelly); Administradores de Ensino
(Pedro Gouveia Filho e Mosés Araúj o); Diretores de Escolas (Anfrisia Santiago e
Arteobela Frederico) e Educação de Adultos (Gui marães Menegale e Ar manda Al var o
Alberto).
Em 1934, a ABE promoveu uma série de conferências sobre o ensi no secundário, a
propósito do Plano Nacional de Educação. Essas conferências f oram reunidas no li vro
Um grande problema nacional, editado pela Pongetti.
A nova diretoria conseguiu manter a periodicidade dos conclaves nacionais,
realizando de 22 de j unho a 7 de j ulho o Sétimo Congress o Nacional de Educação,
dedicado à educação física. Constou de discussões do tema e de participação em
demonstrações, pelas escolas secundárias, no estádio do Flumi nense e também pela Li ga
de Esportes da Marinha e Escola de Educação Física do Exército. A sessão inaugural foi
prestigiada com a presença do presidente da República, Getúlio Vargas.
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O Séti mo Congress o aprovou resolução sugerindo a promoção da educação física
da população escolar em todos os graus. Sugeriu igual mente a criação da escola Nacional
de Educação Física, integrada na Universidade do Rio de J aneiro.
Além do tema indicado, o conclave ocupou-se de uma única questão:
a
organi zação dos Conselhos e Departamentos de Educação. Com vistas a esse fi m,
comissão criada pela ABE, integrada por Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de
Azevedo e Celso Kell y, elaborou anteproj eto. A discussão desse documento foi realizada
em Comissão Especial, presidida pelo Ministro da Educação, Gustavo Capanema.
Obser va-se, de parte do Ministro Capanema, empenho no sentido de apoiar -se no
consenso dos educadores. Além da iniciativa anterior, relacionada aos Departamentos de
Educação, iria promover, em 1936, inquérito acerca do Plano Naci onal de Educação, em
que se per guntava: Como pode ser definido o plano nacional de educação? Qual deve ser
a sua compreensão?
A ABE desi gnou comi ssão para elaborar um parecer no qual se af irma: “Há dois
pontos de vista nitidamente antagônicos relativamente a esse assunto. Uns acham que o
plano deve ser um verdadeiro códi go nacional de ensino. Outros acham que deve ser
apenas um conj unto de diretrizes. Este úl timo ponto tem sido adotado persistente e
coerentemente por todas as comissões às quais a nossa associação tem delegado poderes
para representá-la per ante a opinião pública. E é preciso não es quecer que a idéia de um
plano nacional de tal for ma encarado nasceu no seio de uma dessas comissões , e por
intermédio dos seus componentes foi apresentada à Assembléia Constituinte e por esta
aceita.
J á agora se pode dizer que um códi go de ensino para todo o Brasil será
francamente inconstitucional, além de ser profundamente noci vo, confor me o demonstra,
entre outras razões, o clamor levantado contra as seriações rí gidas e os programas
mi nuciosos i mpostos a todo o país pelas diferentes reformas educacionais elaboradas
durante o período republicano.”
Recolhe-se a i mpressão de que - certamente devido à radicalização que se alastra
no país e em face da situação política cada vez mais complexa - o Ministro Capanema
abdica da obtenção do consenso dos educadores sem renunciar ao suporte técnico de que
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desej a revestir as iniciativas no terreno educacional. Assi m, recrutaria para seu
mi nistério técnicos de reconhecida competência, à frente Lourenço Filho. E na medida
em que o Estado Novo dispensa sej a ascultada a opinião em todos os setores, buscaria
institucionalizar a colaboração dos técnicos e especialistas, criando o Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos, em substituição aos inquéritos e ao contato direto com a ABE.
Infere-se a nova orientação à vista do flagrante desinteresse oficial pela ABE, no
período subseqüente à discussão em torno do Plano Nacional de Educação, em 1936,
antes referida. Eleito presidente no Séti mo Congresso, Mário Teixeira de Freitas deixaria
relatório das dificuldades do seu mandato (1935/1938). Não teve a ABE a pos sibilidade
de realizar qualquer reunião de caráter nacional ou sustentar outras iniciativas. A
entidade ingressa no período de franco declínio.
Em 1938, ascende à presidência Fernando de Azevedo. E logo no início do ano
seguinte consegue lançar a revista Educação (nº 1, fevereiro de 1939). Retomou-s e
também a praxe das conferências públicas, na sede s ocial, versando problemas de
educação. Reuniu-se no Rio de J aneiro, de 6 a 10 de agosto de 1939, o Oitavo Congresso
Mundial de Educação que, se bem não fosse iniciativa da ABE, per mitiu certa
movi mentação entre educadores brasileiros. Nesse ano de 1939 a ABE elegeu novo
presidente, Odilon Br aga, e logrou realizar com êxito um curso de férias. Cogitou-se do
Oitavo Congresso Nacional de Educação, a efetivar -se em 1940, mas o propósito não s e
concretizou.
Da revista Educação publicaram-se quatro números no ano de seu apareci mento
(1939) e nos exercícios seguintes. Entre 1942 e 1944 reduz o f or mato e circula uma
única vez ao ano. Segue-se a fase em que a publicação é sus pensa, só voltando a circular
em 1948 (nº 21, com o for mato grande, dos números iniciais) sendo presidente Raul
Bittencourt.
Realizou-se o Oitavo Congresso Nacional de Educação, de 19 a 27 de j unho de
1942, em Goiânia, como parte dos festej os comemorativos da inst alação da nova Capital
de Goiás. A inauguração oficial ocorreu a 5 de j ulho, daquele ano, tendo o Governo
decidido fazê-la preceder do que se denomi nou de "Batis mo cultural", a cargo do
conclave educacional, da Segunda Exposição Nacional de Educação, Cartográfica e
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Estatística e da Quint a Seção do Conselho Nacional de Geografia. Tudo isto fazia parte
do movi mento desencadeado pelo Governo e que se chamou de " Marcha para o Oeste",
nada tendo propriamente a ver com a problemática da educação brasileira. Por isto
mes mo o evento não conseguiu arrancar a ABE do torpor em que, segundo toda evidênci a,
havia ancorado. Parece comprová-l o a ata da Assembléia Ger al, realizada a 26 de
outubro de 1942, ao consignar que tendo renunciado o titular eleito em Goiânia, não fora
possível atender às exigências dos Estatutos na sua s ubstituição de vez que não existia
nenhum departamento estadual em ati vidade. "Em face do expos to, prossegue a ata, s ó
existe o Departamento do Rio de J aneiro. Por isso a sua dir etoria vem propor à
Assembléia avocar est e Departamento todas as responsabilidades que cabem à entidade
nacional, voltando a usar a expressão genérica Associação Brasileira de Educação".
(Educação, 17-18, janeiro-dezembro, 1943, pág. 56). A Seção local sempre se
denominara Associação Brasileira de Educação - Departamento do Rio de J aneiro. Na
Assembléia Geral de 29 de outubro de 1947, refor mam-se os Estatutos para dar à
entidade, novamente, caráter nacional.
Embora não estej a compreendido no período fixado para a presente análise, a ABE
parece iniciar um novo ciclo de sua história, em 1945, tal vez caracterizado por uma
atuação eminentement e política. Assi m, começa por engaj ar -se no movi mento em prol da
redemocratização do país. A 19 de março o Conselho Diretor reúne-se e considera que
essa é a questão essencial. A 12 de abril a ABE adere á campanha da anistia. Segue-se o
Oitavo Congresso que vota o documento intitulado Carta da Educação Democrática
(publicada na revista Educação, 21: 24-28, 1948).

INSTITUTO FRANCO BRASILEIRO DE ALTA CULTURA
Anexo à Uni versidade do Rio de J aneiro, foi criado pelo decreto 4.634, de 8 de
j aneiro de 1923, para ani mar e manter o intercâmbio intelectual franco-brasileiro pel a
permuta anual de professores, franceses e brasileiros, incumbidos de cursos especiais.
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O Instituto muito cont ribuiu para a elevação do ní vel da prática ci entífica no país,
facultando ao mes mo tempo o aperfeiçoamento de inúmeros docentes brasileiros. Na
década de vinte, a iniciativa de promover o i ntercâmbio de profess ores esteve a car go da
Academia de Ciências passando mais tarde à Uni versidade do Rio de J aneiro. Os cursos
brasileiros eram ministrados na Universidade de Paris.
Di versos brasileiros mi nistraram em Paris cursos de s ua es pecialidade, entre
outros, Amoroso Cost a (1885/1928) e Carlos Chagas (1874/1934), este, na época, diretor
do Instituto Oswaldo Cruz. Os cursos de Amoroso Costa versaram as geometrias nãoarqui medianas, tema a que deu grande desenvol vi mento. Carlos Chagas discorreu sobre a
enfermidade que leva o seu nome e também sobre o combate à febre amarela.
De um modo geral, dois professores brasileiros eram mandados cada ano a Paris a
fim de desincumbir -se da tarefa, recrutados entre os integrantes dos corpos docentes da
Escola Politécnica e das Faculdades de Direito e Medicina. Da França vinham i gual ment e
dois professores, de quase todas as especialidades.
O sistema vi gor ou aproxi madamente até meados da década de tr inta quando, em
conseqüência da or ganização da Escola de Ciências da UDF, no Rio de J aneiro, e da
Faculdade de Filosofi a da USP, em São Paulo, teve início a pr axe da contratação de
professores estrangeir os para per manência durante todo um ano letivo ou ainda por
períodos mais prolongados.
Na época da guerra o Instituto deixou de funcionar, não tendo sido reestruturado
após o término do conflito.
AFONSO PENNA JUNIOR (1879/1968)
Político e j urista de grande evidência, desempenhou papel singular no movi mento
em prol da institucionalização do ensino de ciência. Tendo assumido a reitoria da UDF
num momento de crise, deu-lhe continuidade e i mpediu que a experiência se frustrass e
em seguida ao afastamento de Anísio Teixeira. Os êxitos da Escola de Ciências da UDF
representavam os pri meiros resultados práticos de uma hipótese cuj a efetividade até
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então não ti vera oportunidade de ser veri ficada. Devem, em parte, ser i mputados a
Afonso Penna J unior que colocou seu prestígio político a serviço daquela idéia.
Exerceu o magistéri o na Faculdade de Direito de Belo Horizonte e foi
sucessivamente Secretário do Interior do Estado de Minas Gerais, deputado federal,
membr o do Superior Tribunal da J ustiça Eleitoral e Ministro da J ustiça. Foi membro da
Academia Brasileira de Letras.

ALFRED SCHAEFFER (1879/1957)
Natural da Alemanha, for mou-se em far mácia em 1902, passando em seguida a
estudar quí mica na Universidade de Munich, onde doutorou-se em 1906. Foi assistent e
do Instituto de Quí mi ca Aplicada na mes ma Uni versidade. Convidado pelo governo de
Minas Gerais veio ins talar o Laboratório de Análises do Estado, em 1911, radicando-s e
no Brasil.
Foi professor da Faculdade de Medicina e Far mácia de Belo Hori zonte, desde sua
fundação, em 1912, passando, em 1919, par a a Escola de Engenharia, onde i mplantou e
dirigiu o Instituto de Quí mica. A partir de 1935 transfere-se para o Rio de J aneiro, a fi m
de reger as cadeiras de Quí mica Inor gânica e Analítica da Escol a Técnica do Exército,
fundada naquele ano. No biênio 1935-1937 regeu a cadeira de Quí mica da Escola de
Ciências da UDF. Abandonou essas funções e não a chefiou a se transferir à Faculdade
Nacional de Filosofia, em virtude da chamada lei da desacumulação, que proibia o
exercício de mais de uma função pública. Aposentou-se das ati vidades docentes em 1949.
Continuou, entretanto, realizando trabalhos de pesquisa no laboratório da Escola Técnica
do Exército.
Era membro da Academia Brasileira de Ciências.
ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA (1882/1952)

116

Foi um dos diri gentes do movi mento em pr ol da reforma do ensi no superior, para
dar lugar à Uni versidade, na segunda metade dos anos vinte, tendo presidido a Seção
correspondente da As sociação Brasileira de Educação e se ocupado de abordar o tema
considerando os seus di versos aspectos. Era dos maiores ent usiastas dos cursos de
extensão da ABE, por considerá-los uma demonstração cabal da existência de condições
favoráveis à or ganização da Uni versidade, para dar lugar à for mação de cientistas e
pesquisadores.
Diplomou-se e medici na em 1906, seguindo para Paris onde trabal hou no Instituto
Pasteur. De volta ao Brasil, instalou modesto laboratório de fi siologia no porão da
residência de seus pai s, na rua Al mirante Tamandaré. Com a mudança da família para a
rua Machado de Assis, o laboratório expandiu-se de modo significativo, tornando-se um
centro de consultas, reuniões, preparo de tes es, enfi m, um dos pontos isolados em que se
praticava a atividade científica do país no período considerado.
Ingressou no magistér io em 1911, como professor extraordinário de fisiologia da
Faculdade de Medicina no Rio de J aneiro, tendo ascendido à cátedra em 1927.
É considerado precur sor da luta contra as endemias rurais, s endo autor de
inúmeros trabalhos ori ginais. A partir de 1933, dedicou-se exclusi vamente ao estudo e a
pesquisa do câncer.
ANÍSIO TEIXEIRA (1900/1971)
É considerado como a figura mais proemi nente da Escola Nova ou pelo menos
daquela vertente dess e movi mento que se manteve fiel à inspiração de J ohn Dewey, de
quem foi discípulo, na Uni versidade de Columbia, em 1929, e que consistia em vi ncular
o processo educacional à formação democrática dos cidadãos.
Teve oportunidade de ocupar vários car gos na administração escolar, vinculandose a diversas iniciativas pioneiras, como é o caso da refor ma do ensino no Distrito
Federal (1934/1935), à criação da Uni versidade do Distrito Federal (1935) e à concepção
e implantação da Uni versidade de Brasília, na década de sessent a. Foi conselheiro da
UNESCO para ensino superior, secretário da CAPES, diretor do INEP e do Centro
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Brasileiro de Pesquis as Educacionais e membro do Conselho Federal de Educação.
Dedicou-se igualmente ao magistério, em especial na Faculdade Nacional de Filosofia.
Autor de extensa bibliografia, tendo al guns de seus livros merecido sucessivas
reedições, destacando-se Vida e educação - i ntrodução à pedagogia pragmática de Dewey
(1930); Educação progressiva (1032); Em marcha para a democracia (1934);
Universidade e liber dade humana (1954); A educação e a cri se brasileira (1956) e
Educação não é privilégio (1957).
ANTÔNIO AUGUSTO DE AZEVEDO SODRÉ (1864/1929)
Autor de proj eto de refor ma do ensino s uper ior amplamente debati do nos começos
da República e participante ativo do movi mento em prol da Uni versidade, nos anos vinte.
For mou-se em medici na em 1885. Na Uni versidade, foi professor de patologia clínica e
de clínica médica, e também diretor. Fundou a publicação Brasil médico, que lhe
sobrevi veu. Pertenceu à Academia Nacional de Medicina e exerceu a Diretoria Geral de
Saúde. Dedicou-se i gual mente a política, tendo sido deputado federal e prefeito do
Distrito Federal, quando se ocupou em especial da instrução pública.
ATHOS DA SILVEIRA RAMOS (1906/2002)
For mado em Quí mica Industrial pela Escola Superior de Agricultura, foi o
primeiro catedrático de Quí mica Or gânica e Biológica da Faculdade Nacional de
Filosofia. Mais tarde, passou a integrar o corpo docente da Escola Nacional de Quí mica.
Ainda na Uni versidade do Rio de J aneiro, diri giu o Instituto de Quí mica, entidade
voltada para a pesquisa.
Foi sucessi vamente vice-presidente e presidente do Conselho Nacional de
Pesquisas.
BERHARD GROSS (1905/2002)
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Natural de Stutt gart, Alemanha, concluiu a Escola Técnica Superi or de Stutt gart e
a Uni versidade de Ber lim, doutorando-se em física em 1932, Foi professor do Instituto
de Física de Stuttgart tendo-se transferido ao Brasil em fins de 1933, passando a integrar
os quadros do Instituto Nacional de Tecnologia, a partir de 1934.
Incumbia-se da or ganização do curso de física da Escola de Ciências da
Uni versidade do Distrito Federal, deixando de transferir -se para a Faculdade Nacional de
Filosofia, que a absor veu e substituiu, em 1939, em vista da legislação então introduzida,
que proibia acumul ações no ser viço público. Devendo optar por um único
estabelecimento, preferiu o INT. Ali dedicou-se à pesquisa científica durante largos anos .
Foi diretor da Di visão de Física do Conselho Nacional de Pesquis a Científica da
Comissão de Ener gi a Nuclear (1967/1969). Aposentando-se, aceita as funções de
professor visitante do Instituto de Física e Química de São Carlos.
Membro da Academia Brasileira de Ciências, desde 1935, da American Physical
Society e de di versas outras or gani zações ci entíficas internacionais, no transcurso do seu
70º ani versário, em 1975, promoveu-se em sua homenagem o Si mpósio Internacional de
Eletretos e Dielétricos, e a Uni versidade de São Paulo concedeu-lhe o título de Doutor
Honoris Causa.
Na apresentação dos Anais do Si mpósio, editados pela Academi a Brasileira de
Ciências, Ser gio Mascarenhas, do Instituto de Física e Quí mica de São Carlos, considerao fundador da física experimental de padrão internacional no Brasil.
DOMINGOS ARTUR MACHADO FILHO (1914/1990)
Diplomou-se em veterinária pela Escola Nacional de Veterinária (1937) e em
história natural pela Escola de Ciências da UDF (1938). Conclui igual mente o curso de
medicina na Es cola de Medicina e Cirur gia do Rio de J aneiro (1948), passando a integrar
o corpo docente dessa Escola, na cadeira de Parasitologia.
Dedicou-se à pes quisa biológica do Instituto Os waldo Cruz, especi alizando-se em
helmintologia e bioecologia dos parasitos.
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EMANOEL DE AZEVEDO MARTINS (Nasc. em 1907)
Diplomado pela Facul dade de Medicina (1934) e pela Escola de Ciências da UDF
(1937). Foi professor -assistente de geologia e paleontologia da Faculdade Nacional de
Filosofia (1938/1940) e catedrático a partir de 1951. Integrou a equipe de pesquisadores
do Museu Nacional de 1940 a 1961. Autor de di versos trabalhos de sua es pecialidade,
divulgados em revistas técnicas.
FERNANDO DE AZEVEDO (1894/1974)
Educador de grande renome, tendo sido um dos principais ani madores do
movi mento denominado Escola Nova, teve participação das mais destacadas em todo o
processo de criação da Universidade brasileira.
Recém-for mado, na década de vinte, dedicou-se inicial mente ao magistério e mais
tarde (1926/1930) à direção da Instrução Pública do Distrito Federal. Foi, alguns anos
mais tarde, diretor da Instrução Pública no Estado de São Paulo (1933).
Ao longo da década de trinta está presente a toda a polêmica educacional, tendo
exercido a presidência da ABE. Elaborou, para figurar como volume introdutório do
Recenseamento de 1940, o li vro A Cultura Brasileira, que constitui marco si gnificati vo
na história do pensamento nacional.
Dirigiu, nos anos de 1941 e 1942, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Uni versidade de São Paulo. Na USP, foi ainda, durante lar go período, membro do
Conselho Uni versitário. Exerceu o car go de Secretário de Educação do Estado e da
Prefeitura de São Paul o, e de diretor do Cent ro Regional de Pes qui sas Educacionais, com
sede naquele Estado.
Fundou, na Companhia Editora Nacional, a Biblioteca Pedagógica Brasileira e
pertenceu a diversas associações internacionais. Foi membro da Academia Brasileira de
Letras.

120

Autor de extensa bibli ografia, destacando-se, entre os seus livros mais conhecidos ,
além de A Cultura Brasileira, j á mencionado, Educação e seus problemas; Educação
entre dois mundos, Sociologia Educacional e As Ciências no Brasil.
GUSTAVO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO (1904/1978)
Biologista, diplomado pela Faculdade de M edicina do Rio de J aneiro, em 1945,
integrou o corpo docente da Escola de Ci ências da UDF. Pesquisador em biologia do
Instituto Oswaldo Cruz, publicou grande número de trabalhos sobre protozoários, insetos
dípteros e ecologia vegetal. Membro da Academia Brasileira de Ciências.
HEITOR LIRA DA SILVA (1879/1926)
Criador da Associação Brasileira de Educação, diplomou-se pela Escola
Politécnica do Rio de J aneiro e trabalhou, em seguida, nas of icinas de J undiaí, da
Companhia Paulista de Vias Férreas. Foi, mais tarde, diretor dos ser viços elétricos de
Barra do Piraí. Tendo ascendido à direção da Estrada de Ferro da Central do Brasil.
Aarão Reis convidou-o e a outros engenheiros para proj etar a eletrificação daquela
estrada. A serviço desse proj eto, viaj ou à Europa.
Regeu por mais de dez anos a Cadeira de Resistência de Materiais e Estabilidade
das Construções do curso de Arquitetura. Falando do programa da ABE no pri meiro
aniversário de sua constituição teria oportunidade de dizer: "Nós esperamos vir a for mar
um núcleo poderos o no seio da sociedade brasileira", vaticí nio que se confir mou
plenamente. Publicou a obra didática: Problemas práticos de física elementar e
geometria (Biblioteca de Educação Geral, 1923).
A ABE editou, em 1972, volume de 238 páginas, In Memoriam de Heitor Lira da
Silva. Apresenta-o Carlos Américo Barbosa de Oli veira, seguindo-se estes textos:
Discursos na sessão comemorativa de 18 de dezembro de 1926, pr onunciados por Tobias
Moscoso, em nome de seus colegas , Graça Couto, em nome da Congregação da Escola
Nacional de Belas Art es; A. Carneiro Leão, em nome dos educadores brasileiros; Maria
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Luiza de Al meida Cunha, em nome do Curso J acobina; Fernando Magalhães, em nome da
Associação Brasileira de Educação. Além destes, o discurso de Vicente Licínio Cardoso
na ocasião do seu enterro; o artigo de Afonso D'E. Taunay publicado no Correio
Paulistano (21/11/1926); os arti gos de Al vares Rodri gues, Eucl ydes Mendes Viana e
eduardo Agostini, aparecidos no J ornal do Brasil (8/12/1926).
O volume em apreço contém ainda trabalhos de Heitor Lira: conf erência sobre a
oportunidade da introdução de manual training no ensino secundário do Brasil (Li ga
Pedagógica, 1922; págs. 105-148); tese apr esentada ao Congress o de ensino Centenári o
da Independência, sobre problemas do ens ino (págs. 149-172); texto sobre método de
ensino e nor ma de exame de matemática, s ubsídio à refor ma do ensino (1923; p. 173180); programa da Biblioteca de Educação Ati va (Págs; 181-185); discurso de
inauguração (187-208) e de encerramento (209-218) de série de conferências no Curso
J acobina (1817); discurso na inauguração da Escola Regi onal de Mereti (219-226) e
Programa de ABE (227-233).
HERMAN LENT (Nasc. em 1911)
Pesquisador do Laboratório de Hel mi ntologia do Instituto Oswaldo Cruz e
diplomado em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de J aneiro, foi professorassistente da cadeira de zoologia da Escola de Ciências da UDF e, posterior ment e,
professor catedrático de parasitologia da Es cola de Medicina e Ci rurgia e da Faculdade
Nacional de Farmácia.
Membro da Academia Brasileira de Ciências, e durante muitos anos , editor de seus
Anais.
HUGO DE SOUZA LOPES (Nasc. em 1909)
Médico veterinário pela Escola Nacional de Veterinária (1933) cursou História
Natural na Escola de Ciências da UDF. Diplomando-se em 1938, passou a integrar a
equipe do Instituto Oswaldo cruz, tendo se tornado especialista de renome em
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entomologia e malacologia. No magistério, foi professor catedrático da Uni versidade
Rural. É membro da Academia Brasileira de Ciências.
INÁCIO MANOEL AZEVEDO DO AMARAL (1883/1950)
Teve atuação destacada em todo o movi mento científico brasileiro deste século,
notadamente a partir da criação da Academia de Ciências , de que f oi membro ati vo e cuj a
presidência exerceu no biênio 1939/1941.
Concluiu a Escola Naval na tur ma de guarda-marinhas de 1900, i ngressando des de
logo no magistério mi litar, como professor da Escola Naval. Mais tarde, em 1912, fez
concurso para a Escol a Politécnica. Foi ainda professor da Escol a Nor mal e do Colégi o
Pedro II.
Em sua carreira na Escola Naval, chegou a catedrático de ter modinâmica,
caldeiras e combustíveis, em 1922, posterior mente transferido para a de balística. Em
1924, f oi nomeado chefe do Departamento de Artilharia e, em 1931, chefe do
Departamento de Ensi no de Ar mamento. Na Politécnica foi docente livre de Geometria
Analítica e Cálculo Infinitesimal e, em 1927, professor catedrático por concurso.
Pertenceu ao Conselho Uni versitário e ao Conselho Nacional de Educação, tendo
sido diretor da Escola de Engenharia (1942) e reitor da Universidade do Rio de J aneiro,
então denominada do Brasil (1945-1948).
Pertenceu a outras instituições científicas do país, além da Academia de Ciências,
e do estrangeiro. Publicou diversos trabalhos científicos, quase todos de matemática.
JOÃO MOOJEN DE OLIVEIRA (Nas. em 1904)
Assumiu a cadeira de Biologia, na Escola de Ciências da Uni versi dade do Distrito
Federal, em 1938. Anteriormente, exercera as funções de professor de Genética na
Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa. Entre 1942 e 1945, fez
doutoramento em vertebrados, biologia e paleontologia nas Uni versidades de Ber kley e
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Kansas, nos Estados Unidos. Nos dois decêni os subseqüentes ocupou-se de complementar
a coleção de mamífer os brasileiros do Museu Nacional, colocando-a entre as maiores do
mundo. Descreveu doi s gêneros e quinze es pécies novas de mamí feros. Desenvol veu um
novo método de extermínio de murídeos (ratos).
JOAQUIM COSTA RIBEIRO (1906/1960)
Diplomou-se pela Escola Politécnica do Rio de J aneiro, em 1928, passando desde
logo a integrar o cor po docente, como ass istente da Cadeira de Física. Em 1933 foi
aprovado em concurso para livre docente.
Foi catedrático de Física Experi mental da Escola de Ciências da UDF e, nessa
condição, transferiu-s e para a então criada Faculdade Nacional de Filosofia. Efeti vou-s e
na cadeira, mediante concurso, em 1946. Posteriormente foi chef e do Departamento de
Física e sócio fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.
Iniciou sua ati vidade científica em 1940, com trabalhos ori ginai s sobre um novo
método para a realização de medidas de radioatividade e aplicação desse método ao
estudo de minerais radioativos brasileiros. Em 1942, em colabor ação com o professor
italiano Luigi Sobrer o, da Uni versidade de Roma e que lecionou na Faculdade de
Filosofia do Rio de J aneiro, desenvol veu a construção de um novo tipo de aparelho de
polarização auto-colimador, es pecial mente indicado para estudos de foto-elasticidade.
Em 1943, iniciou, em colaboração com o professor Ber nhard Gr oss, estudos
experi mentais sobre propriedades dielétricas da cera de carnaúba. Em prossegui mento a
esses trabalhos descobriu, em 1944, um novo fenômeno físico, de caráter muito geral,
consistindo na produção de car gas elétricas associadas a mudanças de estado físico de
dielétricos, em que uma das fases é s ólida, fenômeno que denominou "efeito ter modielétrico" e que foi incorporado à física com o nome de efeito Costa Ribeiro. Ess a
descoberta despertou grande interesse nos círculos científicos internacionais. A
propósito do tema, mi nistrou cursos na Sorbone e nos Institutos de Física de Strasbour g
(1945), no Massachussets Institute of Technology e na Universidade de Yale (1945).
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Incumbido de saudá-l o na oportunidade da entrega do prêmio Alberto Einstein, da
Academia Brasileira de Ciências, Bernahrd Gross tivera oportuni dade de afirmar: “Uma
descoberta feita é, de certo modo, al go i mpessoal. Toma vi da própria independente. Mas
o caminho que levou a ela revela uma atitude fundamental: os traços característicos do
descobridor... O efeito termo-dielétrico não foi descoberto num l aboratório estrangeiro
de tradição anti ga, a pesquisa não foi orientada por nenhum mestre experi mentado - tudo
foi feito por um único homem isolado num l aboratório brasileiro... Tanto mais admirável
é a descoberta quando se j ulga o fato não apenas pelo mérito intr ínseco que possui mas
pelas condições em que foi realizada.
Costa Ribeiro era membro da Academia Brasileira de Ciências, da Societé
Philomatique de Paris, da Associacion Física Ar gentina, da American Physical Societ y e
da congênere alemã. Exerceu di versas funções públicas, entre outras a de diretor -geral da
Di visão Técnico-Cient ífica do Conselho Nacional de Pesquisas. Foi membro do Conselho
Consulti vo e da Secr etaria Executiva do Comité das Nações Unidas para aplicações
pacíficas da energia nuclear, com sede em Viena.
JOSÉ LACERDA DE ARAÚJO FEIO (1912/1973)
Tendo concluído a Faculdade de Medicina, em 1936, matriculou-se no curso de
história natural da Escola de Ciências da UDF, for mando-se quanto esta j á havia sido
incorporada à Faculdade Nacional de filosofia, em 1940. Ingress ou no Museu Nacional
como pesquisador em zoologia. Foi diretor dessa instituição de 1967 a 1970. Entre outros
trabalhos publicou os seguintes li vros: Sinopse de sistemática zoológica e Apreciação
litográfica sobre sinopse de sistemática zoológica.
JOSÉ LEITE LOPES (1918/2006)
Diplomou-se em Quí mica Industrial pela Escola de Engenharia de Pernambuco
(1939) e foi da pri mei ra tur ma de for mandos no curso de física da então criada Faculdade
Nacional de Filosofia da Uni versidade do Brasil (1942). Fez o doutorado em física na
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Uni versidade de Princeton e, de volta ao Br asil, tornou-se catedrático de Física Teórica
da Faculdade Nacional de Filosofia. Na Faculdade foi ainda chefe do Departamento de
Física.
Sócio-fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Científicas, ocupou nessa
entidade os cargos de chefe do Departamento de Física Teórica e Diretor Científico.
Membro da Academia Brasileira de Ciências e da American Physical Society.
LAURO TRAVASSOS (1890/1970)
Integrou o grupo de professores responsáveis pela i mplantação da Escola de
Ciências da UDF. Diplomou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de J aneiro, em 1911,
passando a integrar os quadros do Ins tituto Oswaldo Cruz, como pesquisador e
especialista em hel mintologia e entomologia. Foi professor da Escola Nacional de
Veterinária e da Escola de Medicina da USP. Autor do li vro Int rodução ao estudo da
helmintologia (1950). Grande colecionador e viaj ante, excursionou pela maior parte do
território nacional. Publicou numerosas memórias e comunicações científicas. Pertenceu
à Academia Brasileira de Ciências.

LELIO GAMA (1892/1981)
Discípulo de Amoros o Costa, na Escola Poli técnica, participou ati vamente de todo
o movi mento que se seguiu à criação da Academia de Ciênci as. Desde j ovem seu
interesse principal vol tou-se para a matemáti ca e astronomia, ingressando nos quadros do
Obser vatório Nacional. Foi diretor dessa instituição, a partir de 1952. Apoiou com
entusias mo a criação da Uni versidade do Distrito Federal, tendo pronunciado a aula
inaugural de seus cursos, em 1935. Dirigiu a seção de matemática da Escola de Ciências.
No Obser vatório, dedi cou-se em especial às seguintes pesquisas: latitudes e sua
variação; magnetis mo terrestre; e flutuações anuais do eixo da terra. É autor de inúmeros
trabalhos de matemática.
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LEVI CARNEIRO (1882/1971)
Foi o pri meiro presidente da Associação Brasileira de Educação, à qual prestou
grande colaboração no ciclo inicial de sua for mação, embora se dedicasse sobretudo ao
direito. Alcançou grande notoriedade nos meios j urídicos, onde foi presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Consultor J urídico do Ministério das Relações Exteriores,
Consultor Geral da República e j uiz da Cort e Internacional de J us tiça, sediada em Haia.
Foi membro da Academia Brasileira de Letras.
LICÍNIO CARDOSO (1852/1926)
Foi um dos últi mos positivistas da Escola Politécnica, tendo se negado
peremptoriamente a r econhecer a validade da ciência que se es tabeleceu a partir dos
começos do século.
Nasceu em Lavras no Rio Grande do Sul e i ngressou no ser viço militar, no Rio de
j aneiro, em 1873, aos 21 anos de idade, sendo admitido como aluno da Escola Militar em
começos de 1877, concluindo o curso de engenharia militar em 1879. Em 1880 passava a
fazer parte do corpo docente do Curso Preparatório. Depois da República, transferiu-se
para a Cadeira de Sociologia e Moral da Es cola Militar. Em 1887 foi nomeado lente de
Mecânica Racional da Escola Politécnica, depois de se haver classificado em pri meiro
lugar no concurso ent ão realizado, abandonando a carreira militar. Manteve entretanto a
condição de professor da Academia. Integr ou a Comissão de pr ofessores enviada por
Benj amin Constant à França, onde permaneceu ao longo do ano de 1892.
Na Academia Militar, Licínio Cardoso foi conquistado para o positivis mo de
Augusto Comte por Benj amin Constant, que fora seu professor. À difusão do comtis mo
dedicaria seu magistério, tanto na Academia Militar como na Escola Politécnica.
Em 1892, aos 43 anos de idade, matriculou-s e na Faculdade de Medicina do Rio de
J aneiro. Desej ava o diploma de médico par a dedicar -se à homeopatia. For mando-se em
1900, inicia a carreira de médico homeopata. Tornou-se presidente do Instituto
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Hahnemaniano em 1912 e é o artífice da criação da Faculdade Hahnemaniana, no ano
seguinte. Seu faleci mento ocorreu em Lisboa, em 1926, em vista da circunstância de ter
seguido para a Europa a fim de assistir a conclave internacional de homeopatia.
O Instituto Hahnemaniano publicou, ainda em 1926, um li vro dedi cado à memória
de Licínio Cardos o, do qual consta al guns dos artigos de sua autoria, inclusive o de
combate à física de Einstein, denominado "Relatividade i maginária". Além desses
ensaios, Licínio Cardoso escreveria o li vro i ntitulado O ensino que nos convém (Anuário
do Brasil, Rio de J aneiro, 1922) de combate à refor ma de 1925. Sua filha Leontina
Licínio Cardoso escreveria a sua biografia (Licínio Cardos o, Seu pensamento, sua obra,
sua vida. Rio de J aneiro, Valverde, 1944).
LUIZ FREIRE (1896/1963)
Professor da Escola de Engenharia de Pernambuco, participou ativamente de todo
o movi mento
em prol do acompanhamento dos novos caminhos encetados pela
matemática e pela físi ca e em favor da criação de escolas aptas a f or mar pesquisadores e
cientistas. A par disto, contribuiu diretamente para a for mação científica de di versos
j ovens, entre outros Mario Schember g e Leite Lopes, que iriam tomar a seu car go a
realização do proj eto das gerações anteriores no que respeita à i mplantação da pesquisa
dedicada à física nuclear.
Tendo se dedicado ao magistério secundári o, na década de vi nte, foi mais tarde
diretor da Educação Nor mal de Pernambuco. Tornou-se profess or catedrático de Física da
Escola de Engenhari a em 1934. Em 1938, por al guns mes es, dirigiu os cursos de
matemática da Escola de Ciências da Uni ver sidade do Distrito Federal. Em Pernambuco,
foi presidente do Conselho Deliberati vo do Instituto Tecnológico e, a partir de 1950,
passou a integrar o corpo docente da Escola de Quí mica. Tendo per manecido na Escola
de Engenharia, ali or gani zou, em 1954, o Instituto de Física e Matemática, que contou
com a colaboração de diversos matemáticos e físicos portugueses , entre outros Alfredo
Gomes Pereira e Manoel Zaluar.
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Luiz Freire foi membr o do Conselho Nacional de Pesquisas, desde sua fundação,
em 1951, até o falecimento. Era membro da Academia Brasileira de Ciências, onde teve
atuação destacada. Participou do Segundo Colóquio Internacional de Lógica Matemática,
realizado em Paris em agosto de 1952.
Publicou di versos ens aios e memórias, além destas teses: Da ciência matemática,
sua metodologia e Bases para uma axiomáti ca da termodinâmica. Estudou o pensamento
matemático de Gomes Teixeira e Teodoro Ramos e, na sessão conj unta da Academia de
Ciências e do CNPq, no centenário do nasci mento, em 1953, a obra de Roberto
Trompows ki. Colabor ou nos Anais da Academia de Ciências e na Gazeta Matemática de
Lisboa.
Na sessão da Academi a dedicada à s ua memória, coube ao anti go discípulo, Leite
Lopes, traçar -lhe o perfil. Nesse discurso teria oportunidade de assinalar: “A ciência
brasileira deve hoj e muito dos seus melhores valores à ação catalizadora de Lui z Freire
no Recife - Mario Schember g, Leopoldo Nachbin, Her vásio de Car valho, Maria Laura
Moutinho Leite Lopes , Samuel McDowell, Ricardo Pal meira, Fer nando de Souza Barros,
Manfredo Perdigão, Sônia Santos, Rômulo Maciel, Francisco Brandão entre outros”.
LUIZ EMIDIO DE MELO FILHO (Nasc. em 1913)
Cursou a Faculdade de Medicina da Uni ver sidade do Brasil, dipl omando-se em
1939, e, si multaneamente, a Escola de Ciências da UDF. Ingr es sou no Museu nacional
em 1944, especializando-se em pesquisa botânica.
Diretor do Museu Nacional a partir de 1976.
MANOEL AMOROSO COSTA (1885/1928)
Considerado como dos maiores matemáticos do país, tendo alcançado
reconheci mento internacional, embora faleci do prematuramente, aos 43 anos de idade, é
sem dúvida o autor da hipótese de que a Uni versidade brasileira deveria estruturar -s e
para per mitir o desenvol vi mento da pesquisa científica, tendo como núcleo principal a
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Faculdade Superior de Ciências. No movi mento desencadeado na segunda metade dos
anos vinte essa idéia granj eou inúmeros adeptos e assumiu as di mensões que foram
caracterizadas. A incumbência de levar à pr ática semelhante proj eto acabaria assumida
por dois de seus discí pulos: Teodoro Ramos e Roberto Marinho de Azevedo, o pri meiro
em São Paulo, e o segundo no Rio de J aneiro.
Amoros o Costa diplomou-se pela Escola Politécnica com apenas 21 anos de idade,
em 1906. Em 1912 seria admitido como membro de seu corpo docente. Seu magistério
dedicou-o à eli minação da influência de Augusto Comte nos meios científicos brasileiros,
tarefa iniciada na Politécnica por Otto de Alencar (1874/1912). Seria em parte bem
sucedido, no que respeita à possibilidade da intelectualidade brasileira ter acesso à nova
física combatida pel os positi vistas, foi notável a contribuição de Amoroso Costa.
Desej ava entretanto manter o interesse pela filosofia da ciência, no que, entretanto, não
logrou formar discípulos.
Estuda durante mais de três anos na França, nos começos da década de vinte,
tendo freqüentado o curso de Teoria do movimento da lua, de Andoyer, por exi gência de
suas atribuições docentes, e dois cursos de filosofia, para atender à sua curiosidade
intelectual: Introdução à filosofia das ciências, de Abel Rey, e T eoria do conheci mento,
de Leon Brunschvicg. Mais tarde ministraria cursos de sua especialidade na Uni versidade
de Paris, tendo, segundo Mi guel Osório de Al meida, deixado prof unda i mpressão entre os
professores daquela instituição.
Amoros o Costa deixou obra si gnificati va de matemática, astronomi a e física e um
longo ensaio sobre a teoria da relatividade (Rio de J aneiro, 1922). Os seus trabalhos
relacionados à filosofia das ciências foram em parte reeditadas recentemente (As idéias
fundamentais da matemática e outros ens aios, São Paulo, Editoras Grij albo/USP, 1971) .
Lelio Gama teria opor tunidade de di zer que o talento de Amoros o Costa, "como aquela
força celeste que faz s urgir subitamente uma nova estrela no espaço, faz ful gurar um dia
a celebração do Brasil no seio das constelações científicas do mundo".
MANOEL LOURENÇO FILHO (1897/1970)
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Foi presidente da Ass ociação Brasileira de Educação e participou ativamente de
todo o movi mento educacional desde os começos da década de vint e, quando se incumbiu
da refor ma do ensino público no Ceará (1922/1923). Nos anos tri nta foi sucessi vament e
Diretor Geral do Ensino Público em São Paulo, membro do Conselho Nacional de
Educação e diretor Geral do Departamento Nacional de Educação. O Governo deu-lhe a
incumbência, em 1938, de or gani zar o Instit uto Nacional de Estudos Pedagógicos ( INPE),
que i mplantou e diri giu até 1946. Fundou, em 1944, a Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos. De 1947 a 1951 voltou a exercer as funções de Diretor Geral do
Departamento Nacional de Educação.
Esteve sempre vinculado ao magistério, inicial mente em São Paulo e,
posterior mente, no Ri o de J aneiro, onde integrou o corpo docente da UDF e, depois, da
Faculdade Nacional de Filosofia.
Suas obras completas, em 10 volumes, foram publicadas pela Editora
Melhoramentos, destacando-se seus livros I ntrodução ao Estudo da Escola Nova (1930) e
Tendências da Educação Brasileira (1940).
MIGUEL OSÓRIO DE ALMEIDA (1890/1953)
Diplomado pela Facul dade de Medicina do Rio de J aneiro, dedicou-se à pesquisa,
ao magistério e à divul gação científica, tendo sido dos gr andes ani madores do
movi mento desencadeado pela Academia de Ciências em prol do desenvol vi mento
científico, em geral, e da criação da Universidade, em particular.
Foi diretor do Laborat ório de Fisiologia do Instituto Os waldo Cruz e professor da
disciplina na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, que daria origem a
Uni versidade Rural. Na Academia de Ciências ocupou sucessi vamente os car gos de
secretário-geral, Vice-Presidente e Presi dente. Em decorrência dos acordos de
intercâmbio cultural f ranco-brasileiro, foi professor -visitante na Faculdade de Ciências
de Paris, em 1927 e 1932.
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Era livre-docente de Fisiologia, Física Biológica e Hi giene; membro de di versas
associações científicas internacionais; doutor "honoris causa" das Universidades de Paris,
Lion e Argel; e membro da Academia Brasileira de Letras.
Colaborou com grande freqüência na i mprensa periódica, reunindo posterior mente
em li vros os arti gos e ensaios assi m di vul gados (Homens e cois as de ciências, 1925;
Vulgarização do saber, 1931; Ensaios, críticas e perfis, 1938). Redi giu inúmeras
memórias para revistas científicas editadas no país e no estrangei ro, sendo ainda autor
do Tratado Elementar de Fisiologia.
NEWTON DIAS DOS SANTOS (Nasc. em 1916)
Licenciado em História Natural pela Escola de Ciências da Uni versidade do
Distrito Federal (1938), doutorou-se nessa disciplina, em 1950, na Faculdade Nacional
de Filosofia. For mou-se i gual mente em medicina (1940) pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de J aneiro (à época denominada Universidade do Brasil).
Logo após a for matur a passou a integrar o quadro de pesquisadores do Museu
Nacional, tendo se tornado conhecido entomologista, com grande número de trabalhos
científicos publicados.
Exerceu as funções de diretor do Museu Nacional no período 1961/1964.
OSWALDO FROTA PESSOA (Nasc. em 1917)
Diplomou-se em História Natural pela Escola de Ciências da UDF (1938) e em
medicina pela Faculdade de Medicina da então denominada Universidade do Brasil
(1941). Cursou técnicas de pesquisas biológicas no Instituto Os waldo Cruz em 1941.
Doutorou-se em História Natural na Faculdade Nacional de Filosofia.
Em seguida à for matura, ocupou-se de pesquisa dedicando-se pos teriormente ao
magistério, pri meiro na Faculdade Nacional de Filosofia (1948-1958) e depois na
Faculdade de Filosofia da USP.
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Autor de di versos trabalhos e pes quisas nos campos da genética humana e da
citogenética, sendo membro das Sociedades Brasileiras de Botânica e de Genética.
RAUL LEITÃO DA CUNHA (1881/1947)
Ocupa um lugar cent ral na história da Universidade brasileira. Como reitor da
Uni versidade do Rio de J aneiro, implantou os cursos de ciências, destinados à for mação
de cientistas, pesquis adores e professores, tendo, com vistas a esse fi m, liderado o
processo de absorção da UDF e sua transfor mação na Faculdade Nacional de Filosofia.
Nesse período inicial , acumulou as funções de reitor da Uni versidade e diretor da
Faculdade, desde que vinculava o processo de consolidação da pr imeira aos destinos da
última. Além disto, como Ministro da Educação do governo de transição que se
implantou no país, em seguida à deposição de Var gas em 1945, elaborou e obteve a
promul gação do decreto-lei 8.393, de 17 de dezembro de 1945, concedendo à
Universidade autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar.
Médico patologista, di plomou-se pela Faculdade de medicina do Ri o de J aneiro em
1903. No mes mo ano seguiu para a Eur opa a fim de especi alizar -se em anatomia
patológica. Ingressou no magistério em 1907, ocupando a cátedra de histologia e
passando, mais tarde, para a de microbi ologia, e, final mente, para a de anatomi a
patológica. Foi Diretor da Instrução Pública (1919-1920) e da Saúde Pública (1920-1926) .
Ocupou i gual mente cargos no legislati vo, tendo sido vereador no Distrito Federal e
deputado à Assembléia Constituinte de 1933. Publicou di ver sos trabalhos de sua
especialidade.
ROBERTO MARINHO DE AZEVEDO (1878/1962)
Professor da Escola Politécnica, assume pos ição de evidência, na década de vinte,
entre os di vul gadores da teoria da relativi dade. Com semelhante obj etivo escreve na
Revista Brasileira de Engenharia e na Revi sta de Ciências, ór gão da Academia. Nesta,
em 1926, responde às obj eções levantadas pelos positivistas br asileiros. Participa do
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movi mento da ABE em prol de uma uni versidade que complemente o ensino superior,
mi nistrando cursos de ciência pura, além do ensino profissional. Coube-lhe, no Rio de
J aneiro, a exemplo de que faria Teodoro Ramos em São Paulo, a tarefa de liderar a
realização desse proj eto, em caráter pioneiro, na condição de diretor da Escola de
Ciências da Universidade do Distrito Federal.
Foi membro da Academia Brasileira de Ci ências, onde desempenhou car gos de
direção.
VICENTE LICÍNIO CARDOSO (1890/1931)
Foi diri gente da Associação Brasileira de Educação, em sua fase i nicial. Concluiu
o curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica em 1913. Em 1917 foi aprovado no
concurso da cadeira de História da Arte, da Escola Nacional de Belas Artes, tendo
concorrido com a tese intitulada Filosofia da Arte. Publicou di ver sos livros, entre outros:
Pensamentos brasileiros; Afir mações e comentários e À mar gem da história do Brasil.
Era filho de Licínio Cardoso.
THEODORO RAMOS (1895/1935)
Diplomou-se em 1916 pela Escola Pol itécnica do Rio de J aneiro, tendo
acompanhado o movi mento de renovação científica liderado, entre outros, por Amor os o
Costa. Ingressou na Academia de Ciências, em sua fase inicial, e participou ativamente
de seus trabalhos.
Logo após a for matura, radicou-se em São Paulo, tornando-se catedrático de física
e matemática da Escola Politécnica.
Teve posição das mais destacadas na criação da Uni versidade de São Paulo,
primeiro como ani mador de todos os debates então realizados , em prol da criação das
Escolas Superiores de Ciências, destinadas a for mar cientistas e pesquisadores, e, mai s
tarde, como integrant e do núcleo dirigente encarregado de sua estruturação. Nessa
qualidade, incumbiu-s e da contratação de professores estrangeiros na Europa. É de sua
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iniciativa a mobilização dos professores alemães e de outr as nacionalidades que
colaboraram na implantação da Faculdade de Filosofia da USP.
VIKTOR LEINZ (1904/1983)
Nasceu em Heidelber g, Alemanha, tendo se graduado em geologia na Uni versidade
dessa cidade e concluído curso de pós-graduação em petrografia de sedimentos.
Transferiu-se para o Brasil em 1935, contratado pelo Departamento de Produção
Mineral. Nesse período, integrou i gual ment e o corpo docente da Escola de Ciências da
UDF. Mais tarde ingressou na USP, como chefe do Depart amento de Geologia e
Paleontologia (a partir de 1949).
Membro da Academi a Brasileira de Ciências, é autor de extensa bibliografia
dedicada à geologia do Brasil.
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