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Não existe a primeira palavra nem a última 
palavra, e não há limites para o contexto 
dialógico (e este se estende ao passado 
sem limites e ao futuro sem limites). Nem 
os sentidos do passado, isto é, nascidos no 
diálogo dos séculos passados, podem 
jamais ser estáveis (concluídos, acabados 
de uma vez por todas): eles sempre irão 
mudar (renovando-se) no processo de 
desenvolvimento subsequente, futuro do 
diálogo. Em qualquer momento do 
desenvolvimento do diálogo existem 
massas imensas e ilimitadas de sentidos 
esquecidos, mas em determinados 
momentos do sucessivo desenvolvimento 
do diálogo, em seu curso, tais sentidos 
serão relembrados e reviverão em forma 
renovada (em novo contexto). Não existe 
nada absolutamente morto: cada sentido 
terá sua festa de renovação. Questão do 
grande tempo.  

 
Mikhail Bakhtin 



  

RESUMO 
 
CAVALCANTE FILHO, Urbano. A arquitetônica da divulgação científica nos 
enunciados das Conferências Populares da Glória (Séc. XIX). 540f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 2017.  

 
A presente pesquisa tem como objetivo identificar, descrever e analisar a 
arquitetônica da divulgação científica materializada nos enunciados concretos 
das Conferências Populares da Glória, atividade representativa e de grande 
impacto da produção de divulgação da ciência do/no século XIX no Brasil. O 
pressuposto teórico que sustenta a investigação são as reflexões de Bakhtin e o 
Círculo, principalmente as elaborações sobre os conceitos de arquitetônica, 
esfera, gênero discursivo, entoação avaliativa, relações dialógicas, 
responsividade, ato ético, autoria, heterodiscurso, entre outros, com a finalidade 
de compreender como a arquitetônica dessa atividade é construída, a partir da 
articulação entre forma, material e conteúdo no confronto entre centros de valor 
na ordenação da unidade de sentido do seu discurso. Trata-se de um trabalho 
ancorado na Metalinguística bakhtiniana, o que nos fez levar em consideração a 
relação que os enunciados das conferências estabelecem com os horizontes 
ideológicos e sociais aos quais eles se inscrevem e com as condições concretas 
da existência e da vida dos discursos. Por meio dessa lupa teórico-metodológica, 
compreendemos a divulgação científica como resultado do diálogo entre 
diferentes esferas ideológicas, sobretudo as esferas científica e educacional. 
Assim, a partir de uma análise das singularidades da materialidade linguística 
semiotizada nos enunciados concretos dessas conferências, defendemos a tese 
de que sua arquitetônica é alicerçada sobre dois eixos nucleares: ciência e 
educação, os quais denominamos pilares arquitetônicos 'científico' e 
'educacional'. Nesse caso, essas duas esferas e seus discursos são basilares 
para a "arquitetura" dessa arquitetônica, ao perseguirem o ideal de levar o país 
a um patamar de desenvolvimento, modernidade e civilização aos moldes dos 
países europeus e os Estados Unidos, por exemplo. A pesquisa resultou na 
presente tese assim estruturada: na primeira parte, há uma apresentação e 
discussão dos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa; na segunda 
parte, há uma contextualização sócio-histórica das atividades de divulgação 
científica no Brasil no século XIX, com destaque para as Conferências Populares 
da Glória (nosso corpus de pesquisa); finalizando, na terceira parte, com as 
análises das conferências sobre ciência e educação, que defendemos ser os 
pilares arquitetônicos sustentadores do projeto político-ideológico e discursivo 
das Conferências Populares da Glória.  

Palavras-chave: Arquitetônica. Metalinguística. Círculo de Bakhtin. Divulgação 
científica. Conferências Populares da Glória.  

 



  

ABSTRACT 
 

CAVALCANTE FILHO, Urbano. The architectonic of scientific dissemination 
in the utterances of Gloria’s Popular Conferences (19th century). 540p. 
Doctoral Thesis. Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences. University 
of São Paulo. São Paulo, 2017.  
 
The present research aims at identifying, describing and analyzing the 
architectonic of the scientific dissemination materialized in the concrete 
utterances of Gloria’s Popular Conferences, a representative and high-impact 
activity of the science dissemination production of and in the nineteenth century 
in Brazil. The theoretical assumption which supports the investigation is Bakhtin’s 
and his Circle’s reflections, mainly the elaborations on the concepts of 
architectonic, sphere, discourse genre, evaluative entonation, dialogic relations, 
responsivity, ethical action, authorship, heterodiscourse, among others, in order 
to understand how the architectonic of this activity has been built, from the joint 
of form, material and content in the confrontation between the value centers in 
the ordination of a sense unit of its discourse. It is about a work supported in the 
bakhtinian Metalinguistics, which makes us taking into consideration the relation 
that the conferences’ utterances established with the ideological and social 
horizons to which they belong to and with the concrete conditions of discourse’s 
existence and life. Throughout this theoretical-methodological lens, we 
understand the scientific dissemination as a result of dialogue among the 
ideological spheres, mostly the scientific and educational spheres. Thus, from an 
analysis of the singularities of the linguistic semiotized materiality, in these 
conference’s concrete utterances, we defend the thesis that its architectonic is 
supported on two nuclear axes: science and education, which we call ‘scientific’ 
and ‘educational’ architectural pillars. In this case, these two spheres and their 
discourses are essential for the “architecture” of this architectonic, when they 
pursue the ideal of taking the country to a threshold of development, modernity 
and civilization in the form of the European countries and United States, for 
example. The research resulted in the present thesis structured this way: in the 
first part, there is a presentation and discussion on the theoretical-methodological 
assumptions of the research; in the second part, there is a socio-historical 
contextualization on the scientific dissemination activities in Brazil in the 
nineteenth century, more particularly Gloria's Popular Conferences (our research 
corpus); at last, in the third part, with the analysis of the conferences on science 
and education in which we defend as the architectural pillars supported by the 
political-ideological and discourse project of Gloria’s Popular Conferences. 
 
Key-words: Architectonic. Metalinguistics. Bakhtin's Circle. Scientific 
Dissemination. Gloria’s Popular Conferences.  
 

  



  

RÉSUMÉ  
 

CAVALCANTE FILHO, Urbano. L’architectonique de la vulgarisation 
scientifique dans les enoncés des Conférences Populaires de Glória (XIXe 
sciècle) 540p. Thèse (Doctorat). Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences 
Humaines. Université de São Paulo, 2017.  

 
Cette thèse a pour but d’identifier, décrire et analyser l’architectonique de la 
vulgarisation scientifique matérialisée dans les énoncés des Conférences 
Populaires de Glória (XIXe siècle), activité représentative et de grand impact de 
la production de vulgarisation de la science du/au XIXe siècle au Brésil. Le cadre 
théorique qui soutient l’investigation sont les réflexions de Bakhtine et le Cercle, 
surtout les élaborations sur les concepts d’architectonique, sphère, genre 
discursif, intonation, rapports dialogiques, responsivité, acte éthique, paternité, 
hétérodiscours, parmi d’autres, avec la finalité de comprendre comment 
l’architectonique de cette activité est construite, à partir de l’articulation parmi la 
forme, le matériau et le contenu dans l’affrontement parmi des centres de valeur 
dans l’ordination de l’unité de sens de son discours. Il s’agit d’un travail soutenu 
sur la Métalinguistique Bakhtinienne, ce qui nous a fait considérer le rapport que 
les énoncés des conférences établissent avec les horizons idéologiques et 
sociaux auxquels ils s’inscrivent et avec les conditions concrètes de l’existence 
et de la vie des discours. Vers cette loupe théorique-méthodologique, nous 
comprendrons la vulgarisation scientifique comme le résultat du dialogue parmi 
de différentes sphères idéologiques, surtout les sphères scientifique et 
éducationelle. Ainsi, à partir d’une analyse des singularités de la matérialité 
linguistique sémiotisée dans les énoncés concrets de ces conférences, nous 
défendons la thèse que leur architectonique est basée sur deux axes nucléaires 
: la science et l’éducation, ceux qu’on dénomme les piliers architectoniques 
“scientifique” et “éducationelle”. Dans ce cas, ces deux sphères et leurs discours 
sont les bases pour “l’architecture” de cette architectonique, lorsqu’elles 
poursuivent l’idéal d’amener le pays à un niveau de développement, modernité 
et civilisation selon les modèles des pays européens et les États-Unis, par 
exemple. La recherche a produit cette thèse structurée de la façon suivante : 
dans la première partie, il y a une présentation et une discussion des bases 
théoriques-méthodologiques de la recherche ; dans la deuxième partie, il y a la 
contextualisation socio-historique des activités de vulgarisation scientifique au 
Brésil au XIXe siècle, mettant en évidence les Conférences Populaires de Glória 
(notre corpus de recherche) ; finalement, dans la troisième partie, on retrouve les 
analyses des conférences sur la science et l’éducation, que nous défendons être 
les piliers architectoniques souteneurs du projet politique-idéologique et discursif 
des Conférences Populaires de Glória. 
 
Mots-clés : Architectonique. Métalinguistique. Cercle de Bakhtine. Vulgarisation 
Scientifique. Conférences Populaires de Glória. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Ainda não aconteceu nada de conclusivo 
no mundo, a última palavra do mundo e 
sobre o mundo ainda não foi dita, o mundo 
é aberto e livre, tudo ainda está no futuro e 
sempre há de estar no futuro. 

 
Mikhail Bakhtin  

 

Ao longo da história, a atividade de divulgação científica respondeu a 

variados interesses, motivações e interesses variados, a depender do período 

ao qual estava relacionado. No século XIX, mais precisamente, na sua primeira 

metade, no Brasil, essa atividade teve início com a criação da Imprensa Régia 

em 1810. Dessa forma, textos e manuais voltados para a educação científica, 

apesar de serem em número reduzido, começaram a ser publicados ou, pelo 

menos, difundidos no país. Segundo Massarani e Moreira (2002), vários deles 

eram manuais para o ensino das primeiras academias de engenharia e medicina, 

em geral, traduzidos de autores franceses. Nesse período, os primeiros jornais 

como A Gazeta do Rio de Janeiro, O Patriota e o Correio Braziliense (editado na 

Inglaterra) publicaram artigos e notícias relacionados à ciência.  

Para Sant’Ana (2009), até a vinda da corte portuguesa para o Brasil, “o 

país vivia, até então, total ignorância na divulgação de fatos e notícias, pois a 

leitura e os estudos eram privilégios dos filhos da nobreza, que podiam se dar 

ao luxo de estudar na Europa...” (p. 7). 

No entanto, foi na segunda metade do século XIX que se deu a 

intensificação da atividade de divulgação científica. Esse período é visto como 
um momento de acentuada efervescência social, cultural, política e econômica 

no Brasil.  

No século XIX, muitas teorias científicas de cunho determinista 

apareceram e foram difundidas, como o positivismo, o evolucionismo, o 

naturalismo, o darwinismo social, o marxismo. Essas matrizes de pensamento, 

nascidas na Europa, segundo Carula (2007), foram difundidas e redefinidas para 

além do velho mundo. 
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Assim, no contexto brasileiro da segunda metade desse século, pertencer 

ao mundo civilizado era o desejo de grande parte da elite brasileira. Era preciso 

que o país alcançasse a “modernidade” e o desenvolvimento das sociedades 

civilizadas, tendo as europeias como referência. Só que, argumenta Carula 

(2007), para chegar a esse patamar, fazia-se necessário o conhecimento das 

ciências e, especialmente, das ciências naturais. A ciência era vista, sobretudo 

pelas camadas letradas, como o veículo que levaria o país a percorrer o caminho 

rumo à civilização. 

É nessa conjuntura que emerge a importância das atividades de difusão 

do conhecimento científico; afinal, para se atingir a civilização, eram necessários 

tanto a difusão quanto o domínio desse conhecimento na sociedade. Partindo 

dessa premissa, muitas atividades foram feitas com esse intuito, a exemplo da 

criação das Conferências Populares da Glória, que tiveram início em 1873 e 

continuaram até a primeira década do século XX. 

  Em pesquisa realizada por Massarani e Moreira (2002), nessa segunda 

metade do século XIX, vê-se a criação de muitos periódicos1, a exemplo da 

Revista Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes, criada em 1857, que, 

entre seus redatores, havia muitos intelectuais. Em 1876, foi lançada a Revista 

do Rio de Janeiro, onde foram publicados temas considerados de divulgação 

científica, a exemplo de história da Terra, cérebro, classificação zoológica, 

hidrografia, respiração, entre outros. Os pesquisadores registram também outra 

revista, a Ciência para o Povo, criada em 1881, que, semanalmente, publicava 

artigos relacionados à ciência, com destaque para os temas sobre saúde e 

comportamento. Houve ainda a Revista Ilustrada, de cunho humorístico, 

publicada por Angelo Agostini, conhecida pelas ilustrações e pela ironia presente 

no tratamento de temas políticos. No entanto, Agostini produziu também 

																																																								
1 “Do ponto de vista da divulgação da ciência nos periódicos, a análise do catálogo da Biblioteca 
Nacional mostra que, ao longo de todo o século, foram criados cerca de 7.000 periódicos no 
Brasil, dos quais aproximadamente 300 relacionados de alguma forma à ciência. Com ‘periódicos 
relacionados à ciência’ queremos dizer aqueles produzidos por instituições ou associações 
científicas ou ainda que tinham em seu título a palavra ‘científico’ ou ‘ciência’. Na realidade, boa 
parte deles, mesmo com o título de “científicos”, trazia muito pouco material com conteúdo de 
ciência, limitando-se a notícias curtas ou curiosidades científicas. Ainda assim é significativo, e 
um reflexo do contexto cultural da época, o fato de trazerem explicitamente em seus títulos a 
referência à componente científica (real ou não)” (MASSARANI; MOREIRA, 2002, p. 45). 
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ilustrações que tinham como foco a ironia a respeito do interesse do imperador 

pela astronomia, notadamente aquelas expedições astronômicas financiadas 

pelo governo. Houve também a Revista do Observatório que circulou entre os 

anos de 1886 e 1891 e que se limitava a publicar temas científicos. No capítulo 

3 da tese, há um detalhamento dessas publicações de cunho científico no século 

XIX. 

Mesmo considerando essas atividades de publicação de periódicos, em 

1873, iniciou-se uma atividade de divulgação científica que, na opinião de 

Fonseca (1996), é uma das mais significativas da história brasileira com duração 

de quase 20 anos: as Conferências Populares da Glória, atividade que teve 

impacto significativo na elite intelectual do Rio de Janeiro. No capítulo 4 dessa 

tese, há uma abordagem detalhada do que foram tais conferências. No entanto, 

com a intenção de situar bem o leitor sobre o que foi essa atividade de divulgação 

científica no século XIX no Brasil antes da discussão do referencial teórico, 

faremos uma breve apresentação sobre tal atividade. 

 

1. Breve contextualização do objeto 
 

As Conferências Populares da Glória2 tiveram início em 1873 (mais 

precisamente em 23 de novembro), sob a iniciativa e coordenação do 

conselheiro Manoel Francisco Correia, senador do Império, e tinham como meta 

“divulgar um conhecimento científico entre a camada letrada da cidade do Rio 

de Janeiro” (CARULA, 2007, p. iii). De todo o período de ocorrência das 

conferências da Glória, os estudiosos comungam da ideia de que o período 

compreendido entre 1873 e 1880 foi o mais representativo, pois as preleções 

ocorreram de maneira mais sistemática e em maior quantidade, contando com a 

participação dos mais importantes expoentes das ciências biomédicas no país. 

Em sua pesquisa de doutorado, Carula contabilizou 356 conferências, 

considerando seu início em 1873 até dezembro de 1880.  

																																																								
2 Denominação recebida em virtude de serem realizadas em escolas públicas localizadas na 
Freguesia da Glória, no Município da Corte (FONSECA, 1996, p. 1).  
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O temário abordado pelos conferencistas era vasto, incluía um conjunto 

amplo e eclético de conhecimentos (atualidade científica, liberdade do ensino, 

obrigatoriedade do ensino, pedagogia, filosofia, instrução pública, educação da 

mulher, geografia, história, literatura), ou seja, desde temas essencialmente 

culturais (literatura, teatro, história das civilizações, educação) até temáticas 

intrínsecas ao conhecimento das diversas ciências (matemática, biologia, 

medicina, botânica, ciências físicas). 

Elas aconteciam duas vezes por semana, em seu início, depois somente 

aos domingos às 11h. Os jornais de grande circulação da época anunciavam as 

conferências que aconteceriam em forma de avisos e, algumas vezes, depois 

publicavam seus resumos, onde os editores narravam o conteúdo da preleção e 

falavam da reação dos frequentadores e da composição do público presente.  

 Com o objetivo de registrar as conferências proferidas e, em virtude do 

acolhimento do público, J. M. de Almeida e H. Chaves resolveram publicá-las 

mensalmente. Assim, muitas conferências foram publicadas conjuntamente, em 

1876, sob a forma de uma publicação, de curta existência, intitulada 

Conferencias Populares. Em forma de periódico mensal impresso, além de 

publicar as preleções realizadas naquele ano de 1876, algumas conferências 

realizadas anteriormente foram editadas nessa publicação, sob o financiamento 

do Conselheiro Manoel Francisco Correia. Em formato pequeno, com mais de 

cem páginas por edição, era impresso na Typographia Imperial e Constitucional 

de J. de Villeneuve & Cia., no nº 65 da rua do Ouvidor.  

 

2. Justificativa e questões de pesquisa 
 

Considerando o argumento de Pinheiro (2009) ao declarar que, na 

historiografia das ciências, estudos específicos centrados nas análises das 

publicações científicas do século XIX não são muito numerosos, dificultando o 

diagnóstico imediato, tanto quantitativo quanto qualitativo, das atividades 

científicas no período, podemos afirmar que, do ponto de vista dos estudos da 

linguagem, não encontramos trabalhos que tenham visado analisar a 

arquitetônica, no sentido bakhtiniano do termo, das atividades de divulgação 
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científica do século XIX, no Brasil, no geral, e das Conferências Populares, em 

especial. Por isso, diante da parca literatura e trabalhos disponíveis sobre o 

tema, esta tese tem como objetivo a identificação, a descrição e a análise da 

arquitetônica da divulgação científica materializada nos enunciados concretos 

das Conferências Populares da Glória, atividade representativa e de grande 

impacto da produção de divulgação científica do século XIX.  

Assim, diante dessas considerações, esboçamos as seguintes questões 

norteadoras desse empreendimento investigativo: 

É possível depreender uma arquitetônica da divulgação científica 
materializada nos enunciados concretos das Conferências Populares da 
Glória, do século XIX?  

Como ela é construída, a partir da articulação entre forma, material e 
conteúdo no confronto entre centros de valor na ordenação da unidade de 
sentido do seu discurso? 

Partimos do pressuposto de que tal arquitetônica não é algo dado no 

discurso da divulgação científica do século XIX, não é algo evidente, 

autoexplicativa. É por isso que tomamos como objeto de pesquisa investigar e 

descobrir qual é a arquitetônica dessa atividade. Não é nosso propósito e nem 

seria possível, no âmbito de uma investigação de doutorado, pesquisar e 

depreender a arquitetônica da divulgação científica de um país num determinado 

período de tempo, haja vista que, em face da variedade de atividades que 

configuram esse fenômeno, poder-se-ia ter uma heterogeneidade e 

multiplicidade de formas arquitetônicas nas diversas atividades. Daí o recorte 

necessário: a arquitetônica que buscamos encontrar restringe-se à divulgação 

científica materializada nos enunciados concretos de uma das atividades de 

grande importância no início da história das ciências e da prática da divulgação 

científica no país.  

A percepção das possíveis respostas a este problema só será possível 

analisando os enunciados concretos da divulgação científica, pois acreditamos, 

aportados nas reflexões do Círculo de Bakhtin, que o enunciado concreto é o 

espaço de encontro entre a língua e a realidade histórico-social: “a língua 

penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também 
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através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua” (BAKHTIN, 

1997, p. 282). Entendemos, assim, que o enunciado concreto, lugar de 

manifestação do discurso, não se reduz a uma simples construção linguística 

para comunicação entre emissor e receptor; antes, ele representa um evento 

sócio-histórico situado.  

Na realização de uma pesquisa, acreditamos que há um movimento 

dialógico na relação entre a teoria e o objeto. Num caminho de mão dupla, a 

teoria ilumina o objeto e o objeto aponta para a teoria, numa dinâmica de 

retroalimentação. Dessa forma se deu o fazer científico que ora apresentamos. 

A teoria nos forneceu as “luzes” para a leitura e intepretação do fenômeno, ao 

mesmo tempo que o fenômeno demandou a aplicação de determinadas 

pressupostos da teoria para sua aplicação.   

Muitos veem a teoria dos gêneros discursivos de Bakhtin como um 

pressuposto que serve para explicar qualquer fenômeno linguístico-discursivo, 

haja vista que toda comunicação humana só se manifesta, como apregoa o 

pensador russo, através dos gêneros. No entanto, é salutar que observemos o 

que é que o objeto de estudo nos apresenta, nos intriga, nos inquieta, nos 

questiona, para sabermos qual(is) teoria(s), o que da teoria nos será oferecido 

como elementos para explicar, descrever, elucidar, compreender e interpretar o 

fenômeno que despertou nossa curiosidade investigativa. Assim, diríamos que a 

grande tarefa dessa investigação se debruça justamente no fato de que 

determinadas reflexões do Círculo de Bakhtin serem acionadas mediante 

demanda do objeto.  

Antes, destacaremos brevemente o caminho trilhado para que 

chegássemos à investigação da arquitetônica da divulgação científica 

materializada nos enunciados concretos das Conferências Populares da Glória. 

Em primeiro lugar, como bem destacou Beth Brait3, o tema dessa investigação 

é resultado de uma coerência temática no percurso investigativo do pesquisador. 

Estudar o discurso da divulgação científica no doutorado é reflexo tanto da 

sintonia com os objetivos investigativos de uma das linhas de pesquisa do 

																																																								
3 Abordagem feita durante o Exame de Qualificação da presente tese ocorrida em 12/12/2014 
na Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-
USP). 
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programa de pós-graduação quanto de uma das linhas de pesquisa do 

orientador. Além disso, esse olhar para o passado é pertinente, na medida em 

que nos faz vislumbrar um entendimento necessário que nos auxilia a 

compreender as manifestações discursivas contemporâneas. A coerência 

investigativa também se dá no nível da orientação temática e teórico-

metodológica do pesquisador, já que este dá continuidade a um tema de 

pesquisa iniciado no mestrado4 sobre a análise de discursos de divulgação 

científica, aportado na teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin.  

Em segundo lugar, a pesquisa nasceu da “curiosidade” de se entender 

como se deu o início da história da divulgação científica no país.  Quando e onde 

começaram? Quais eram as atividades, por que e para quem eram realizadas? 

Como o discurso era constituído? Quais seus sentidos? Ao que respondiam? 

Com o que/quem dialogavam?  Assim, com a intenção de satisfazer essa 

“curiosidade” e responder a essas e outras perguntas, é que fomos em busca de 

elencar as atividades de divulgação científica nesse período, entre as quais as 

conferências populares se destacaram por seu caráter intrigante, relevante e 

representativo no início da história das ciências do nosso país. 

Por fim, mas não menos importante, destacamos que o fundamento 

teórico nesta pesquisa advém da demanda apresentada pelo objeto. Explicando 

melhor: há algo no discurso das Conferências Populares da Glória que chama 

muito a atenção e provoca uma intrigante inquietação. No contato e leitura do 

objeto, os 10 volumes das Conferencias Populares, aquelas publicadas 

integralmente na revista homônima em 1876 (e não seus resumos e avisos 

publicados nos jornais da época), observamos que elas apresentam em seu 

projeto de dizer o que chamamos aqui de paralelismo entre dois campos 

discursivos, dois pontos de vista, dois centros de valor em constante confronto. 

Esses confrontos se manifestam, por exemplo, no fato de se encarar a ciência 

como campo de saber ou como ato de inteligência; no fato de se encarar a 

pertinência das discussões dos mais variados temas do ponto de vista utilitarista 

																																																								
4 Pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações, 
na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), resultando na dissertação intitulada A 
constituição e o funcionamento do gênero divulgação científica, defendida em 2012, sob a 
orientação da Profa. Dra. Vânia Lúcia Menezes Torga. 
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ou do ponto de vista da reflexão teórica; no fato do objetivo da prática da 

socialização do saber científico atender a uma finalidade educativa ou 

modernizadora/civilizatória do país e até o embate entre os campos 

conhecimento e a ignorância na formação e instrução de um povo. Tudo isso 

discursivizado numa perspectiva exotópica por um sujeito-autor marcado sócio-

historicamente. Vemos, portanto, muito claramente, que essa peculiaridade do 

objeto é que reivindica o pressuposto teórico, e não o contrário, ou seja, não é o 

pressuposto teórico escolhido para a pesquisa que irá “forçar” um 

enquadramento de suas categorias para uma análise do fenômeno. 

Preocupamo-nos em não fazer uma “leitura oportunista de mera aplicação da 

teoria bakhtiniana num determinado corpus”, antes, o objeto e suas 

características intrigantes demandaram o referencial teórico; especificamente, o 

conceito filosófico de arquitetônica bakhtiniano foi demandado pelo próprio 

objeto, que é o que buscaremos delinear nesta tese, conforme sugere a questão 

norteadora dessa investigação.  

   Na escolha desse objeto, as Conferências Populares da Glória, baseamo-

nos, principalmente, em 4 trabalhos desenvolvidos acerca das tais conferências. 

No entanto, cabe esclarecer, de imediato, que o foco de todos eles é histórico, 

ou seja, nenhum deles apresenta uma abordagem voltada à perspectiva analítica 

da língua(gem)/discurso. São eles: a dissertação de mestrado e a tese de 

doutorado em História de Karoline Carula, intituladas, respectivamente, As 

conferências Populares da Glória e as discussões do darwinismo na imprensa 

carioca (1873-1880) (defendida em 2007, na Unicamp) e Darwinismo, Raça e 

Gênero: conferências e cursos públicos no Rio de Janeiro (defendida em 2012 

na USP), em que a autora toma as Conferências Populares da Glória como 

objeto de investigação para analisar a dinâmica de funcionamento, a constituição 

dos espaços de sociabilidade e opinião pública, bem como analisar os 

fundamentos dos projetos modernizadores da nação, como a  aplicação da teoria 

de Darwin à sociedade, a hierarquização racial da sociedade e a criação de uma 

boa mãe de família burguesa, nos moldes europeus, em três diferentes espaços 

de divulgação científica da época; e os artigos As “Conferências Populares da 

Glória”: a divulgação do saber científico, de autoria da Profª Drª Maria Rachel 
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Fróes da Fonseca (da Fundação Osvaldo Cruz), publicado em 1996, e 

Conferências Populares da Freguesia da Glória (1873-1890), da Profª Drª Maria 

Helena Camara Bastos, publicado em 2002, tratando da realização (data de 

ocorrência, autoria, títulos) das conferências, além da análise de seu significado 

político-educacional para discussão e circulação de ideias, tão significativo para 

a história da educação brasileira5. 

Por isso defendemos que, dentre todas as manifestações históricas e 

sociodiscursivas que mais provocaram impacto e que representam a concepção 

de divulgação da ciência no Brasil no século XIX, sem dúvida, as Conferências 

Populares da Glória são as que mais se destacam. Tais conferências 

constituíram, assim, no seu projeto discursivo-ideológico-dialógico, um fórum 

privilegiado de discussão e circulação de ideais que, discursivamente, tendo 

como interlocutores um público seleto, composto pela família real, a aristocracia 

da corte, profissionais liberais e estudantes, representaram a a divulgação dos 

saberes científicos no início da história das ciências em nosso país. 

 Nas palavras de Fonseca (1996): 

 

[...] constatamos a existência de algumas lacunas 
documentais nos acervos disponíveis, notadamente no que 
se refere à divulgação científica, em diferentes espaços. É 
nesta perspectiva que apresentamos as ‘Conferências 
Populares da Glória’ como um importante acervo 
documental, que reflete a divulgação do saber científico em 
um espaço não-institucional (FONSECA, 1996, p. 135).  

 

Portanto, dispensar um olhar investigativo em pleno século XXI para 

manifestações discursivas do século XIX se pauta no argumento de que todo 

enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva.  Tencionamos, com 

isso, asseverar que, buscar a arquitetônica de tal atividade de divulgação do 

século XIX pode servir de fundamento para o entendimento das práticas de 

divulgação contemporâneas e pode ser também uma base de sustentação de 

um estudo comparativo. 

																																																								
5 No capítulo 4 desta tese, há um detalhamento desses trabalhos. 
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Convém elucidar que a história é descontínua, ou seja, tudo o que foi 

vivido e discursivizado nas mais diferentes esferas de comunicação humana não 

foi eliminado. Não vivemos um momento contemporâneo com o passado 

eliminado, apagado; uma nova história que elimina a anterior, já que a história 

não é um processo de evolução linear. No processo de desenvolvimento do 

homem e do meio em que ele vive, atuam forças antagônicas que impulsionam 

para mudança e para conservação do passado.  Por esse ângulo, o passado não 

é anulado pelas práticas sociais do presente, mas se coaduna a elas, ensejando 

outras. Então, para o entendimento de práticas discursivas do passado, 

precisamos lançar mão do conhecimento da história e de como os discursos 

foram construídos, a qual horizonte social mais amplo e imediato ele estabelece 

relações, enfim, precisamos do conhecimento da história para entender como 

esse discurso foi construído num dado espaço-tempo.  E esse conhecimento, 

indubitavelmente, ilumina e explica, em certa medida, a compreensão das 

práticas discursivas hodiernas. 

Acreditamos que esta tese poderá contribuir com os estudos discursivos 

em geral, e os estudos bakhtinianos, em particular. Do ponto de vista acadêmico, 

para a construção de um arcabouço teórico que, sustentando nas reflexões 

bakhtinianas, e tomando o conceito (pouco estudado) de arquitetônica como 

cerne, possa se estudar os mais variados discursos. Assim, a metodologia 

empregada na tese para depreender e analisar a arquitetônica da divulgação 

científica do século XIX poderá servir de parâmetro para outros trabalhos e 

poderá contribuir, indiscutivelmente, para outras e futuras pesquisas sobre os 

mais variados discursos, das diferentes esferas e gêneros, do passado e/ou do 

presente. 

Enfim, a relevância da produção dessa tese se pauta não somente na 

contribuição das questões teóricas já suscitadas e mencionadas acima, mas, 

esta pesquisa, ao estudar a produção discursivo-enunciativa da divulgação 

científica no século XIX, volta sua atenção para uma abordagem sócio-histórica 

que embasa o início da história das atividades de divulgação científica no Brasil. 
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3. Estrutura da tese 
 
A presente tese está estruturalmente dividida em 3 partes, cujo percurso 

investigativo obedece a um roteiro teórico-metodológico (parte 1), 

contextualizador-descritivo (parte 2) e analítico-interpretativo (parte 3). Embora 

dividida em partes, esse critério estrutural foi assumido meramente para fins de 

composição organizacional da tese, todas elas estabelecem uma relação 

harmônica e arquitetonicamente de interdependência e complementaridade para 

o alcance da finalidade maior da tese.  

A primeira parte, intitulada A arquitetônica e a metalinguística 

bakhtinianas: aspectos teórico-metodológicos da investigação, é dedicada à 

apresentação e discussão da teoria e da metodologia que orientam a pesquisa. 

Composta por dois capítulos, no capítulo 1, denominado A arquitetônica 

bakhtiniana, discorremos sobre esse importante conceito do pensamento do 

Círculo de Bakhtin, mostrando como ele foi forjado nas reflexões empreendidas 

pelos pensadores russos. O capítulo 2, sob o título de O discurso de divulgação 

científica: conceitos e análises é estruturado em duas partes: na primeira parte, 

Perspectivas discursivas do estudo da divulgação científica, explicitamos o 

conceito de divulgação científica que adotamos para a realização da pesquisa, 

haja vista as várias e diferentes concepções e tendências, no âmbito dos estudos 

discursivos, que se dedicam ao estudo do objeto de pesquisa divulgação 

científica; na segunda parte, A Metalinguística bakhtiniana e os vetores 

metodológicos da investigação, apresentamos a proposta da metalinguística 

bakhtiniana como a disciplina orientadora da pesquisa, seguida da descrição e 

delimitação do corpus, etapas metodológicas da investigação, categorias de 

análise e os resultados esperados com os "pilares arquitetônicos" que sustentam 

esse discurso. 

A segunda parte, intitulada A divulgação científica no século XIX e as 

Conferências Populares da Glória: aspectos históricos no contexto brasileiro 

oitocentista, também composta por 2 capítulos, volta-se para a apresentação, 

por meio de uma pesquisa historiográfica, do contexto sócio-histórico que abarca 

o discurso da divulgação científica no século XIX, mais precisamente, o contexto 
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histórico do início das atividades de divulgação científica ocorridas no Brasil. No 

capítulo 3, O Brasil do século XIX: contexto histórico mais amplo das 

Conferências Populares da Glória, traçaremos um panorama geral do contexto 

histórico da divulgação científica no século XIX, seguido da identificação dos 

espaços de divulgação científica no Brasil oitocentista, com destaque para a 

segunda metade do século XIX, onde se encontra situado sócio-historicamente 

o nosso objeto de estudo. Já no capítulo 4, As Conferências Populares da Glória: 

elementos da situação imediata de comunicação, apresentamos, com uma 

profundidade maior que a contextualização prévia feita aqui nesta introdução, o 

que foram as conferências, sua finalidade, seu modus operandi, bem como seus 

protagonistas na constituição da história da divulgação dos saberes científicos 

no Brasil oitocentista.  

A terceira parte, igualmente composta por 2 capítulos, é intitulada Ciência 

e Educação no século XIX: os pilares arquitetônicos das Conferências Populares 

da Glória. No primeiro capítulo dessa parte, o capítulo 5, Difusão das luzes e 

modernidades científicas: o pilar arquitetônico "científico" das Conferências 

Populares da Glória, apresentamos os resultados das análises das conferências 

enquadradas nesse primeiro pilar: trata-se das conferências cuja temática são 

as questões científicas, que defendemos ser um dos pilares sustentadores da 

arquitetônica da divulgação científica materializadas nas conferências da Glória. 

Já o segundo capítulo da terceira parte (e último da tese), sob o título de A 

instrução popular como redentora da nação: o pilar arquitetônico "educacional" 

das Conferências Populares da Glória é dedicado à apresentação da análise das 

conferências situadas no eixo educacional, eixo sustentador, portanto, como 

defendemos, do projeto discursivo-ideológico das conferências. Assim, nesses 

dois capítulos, as análises das conferências foram efetivadas sob sob a lupa da 

teoria dos gêneros discursivos, observando os centros de valores, as relações 

axiológico-semânticas, a entonação avaliativa, os valores axiológicos, a 

responsividade, a heterodiscursividade, a autoria, a dimensão responsível do ato 

ético, constituintes desse projeto discursivo, a fim de apreender sua 

arquitetônica, isto é, observamos como, a partir da articulação entre forma, 

material e conteúdo, é construída a unidade de sentido do discurso, ou seja, a 
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arquitetônica desse projeto.  

Por fim, nas conclusões condensamos os pontos centrais da discussão 

levantados pela tese, retomando a questão que norteou a investigação e 

expondo o posicionamento sustentado na tese. Na sequência, encontram-se as 

referências bibliográficas que fundamentaram a investigação, seguida, no 

anexo, das 06 (seis) conferências que constituíram o corpus da pesquisa.  
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PARTE 1: 
 
 

A ARQUITETÔNICA E A METALINGUÍSTICA 
BAKHTINIANAS: ASPECTOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

  
 
 
 

As contribuições bakhtinianas para uma 
teoria/análise dialógica do discurso, sem 
configurar uma proposta fechada e 
linearmente organizada, constituem de 
fato um corpo de conceitos, noções e 
categorias que especificam a postura 
dialógica diante do corpus discursivo, da 
metodologia e do pesquisador. A 
pertinência de uma perspectiva dialógica 
se dá pela análise das especificidades 
discursivas constitutivas de situações em 
que a linguagem e determinadas 
atividades se interpenetram e se 
interdefinem, e do compromisso ético do 
pesquisador com o objeto que, dessa 
perspectiva, é um sujeito histórico. 

 
Beth Brait 
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CAPÍTULO 1 
 
 

A ARQUITETÔNICA BAKHTINIANA 

 

 A Arquitetônica é, antes, uma agenda de 
tópicos tão basais e complexos que nem 
sequer o transcorrer de uma vida inteira 

bastaria para ponderá-los até o fim. 
 

Clark & Holquist 
 

Introdução 
 
 Podemos afirmar que as reflexões de Bakhtin e seu Círculo6 constituem 

uma teoria consolidada não só na história do pensamento linguístico, mas 

também filosófico, literário, cultural, histórico. Conceitos por eles empreendidos 

como dialogismo, carnavalização, cronotropo, bivocalidade, polifonia, enunciado 

concreto, plurilinguismo, ato ético, arquitetônica, entre outros, constituem noções 

imprescindíveis quando tentamos compreender a linguagem e o ser da 

linguagem.  

A necessidade e a busca pela compreensão das formas de produção do 

sentido bem como a compreensão das mais variadas formas de funcionamento 

do discurso justificam o empenho de Bakhtin na formulação de uma teoria ética 

e estética da linguagem. Para além dos trabalhos com a análise Rabelais, 

Goethe e Dostoiévski, interessou também ao filósofo russo o estudo do discurso 

cotidiano, filosófico, científico e institucional. Com isso, deparamo-nos com uma 

forma diferente, uma nova perspectiva de encarar a linguagem humana, 

entendendo-a como um constante processo de interação mediado pelo diálogo 

																																																								
6 Círculo de Bakhtin é a denominação dada pelos pesquisadores ao grupo de intelectuais russos 
que se reunia regularmente no período de 1919 a 1929, dentre os quais fizeram parte Mikhail M. 
Bakhtin, Valentin N. Volochinov e Pável N. Medviédev. Bakhtin faleceu em 1975, Volochínov, em 
1936 e Medviédev em 1938. Neste trabalho não discutiremos a polêmica em torno da autoria de 
alguns trabalhos publicados e assinados por Volochínov e Medviédev. Sobre essa questão da 
autoria das obras, ver o Prefácio assinado por Grillo (2012) na obra O método formal nos estudos 
literários: introdução crítica a uma poética sociológica (MEDVIÉDEV, 2012, 19-38).    
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– e não apenas um sistema abstrato e autônomo, desvinculado do meio social, 

alheio à vida. 

O que pretendemos aqui neste texto é buscar uma compreensão ativa de 

uma das concepções formuladas pelo teórico russo, o conceito de arquitetônica. 
Nosso objetivo, neste capítulo, é discorrer sobre este importante conceito 

bakhtiniano para, de posse de seu entendimento, descobrir se há uma 

arquitetônica das Conferências Populares da Glória materializada em seus 

enunciados concretos. No entanto, no momento em que nos deparamos com a 

obra bakhtiniana, e nos propomos a discorrer sobre tal conceito filosófico, 

tomamos o mesmo argumento utilizado por Freitas (2013) para dizer que ler 

Bakhtin não é uma tarefa das mais fáceis: 
 

o ato de escrever é ainda mais complexo, pois, tenho que, com 
as minhas palavras trazer os dizeres do autor, os sentidos por 
mim construídos na interlocução com ele. E é difícil passar para 
a escrita todo o vivido e o experimentado. Assumo, no entanto, 
o risco dessa empreitada selecionando alguns fragmentos dos 
textos lidos que mais me mobilizaram sem pensar em esgotar a 
riqueza de tudo que foi dito pelo autor (FREITAS, 2013, p. 184). 

 

Essa dificuldade se justifica pelo fato de Bakhtin se posicionar diante da 

linguagem de um lugar que articula ética, estética e diferentes pressupostos 

filosóficos. O conceito de arquitetônica, complexo por si mesmo, não pode ser 

depreendido de uma obra específica ou sistematizado numa perspectiva 

estritamente linguística ou linguístico-literária. Tal conceito emerge, portanto, de 

um comprometimento não só linguístico, mas de uma visão de mundo que busca 

entender a totalidade de sentido, numa perspectiva em que estão articulados, 

numa relação dialógica infinda, os aspectos social, histórico, cultural e ideológico 

da produção da linguagem. 

Não causa estranheza o fato de muitas áreas do conhecimento 

reivindicarem os postulados bakhtinianos para explicação de seus objetos. 

Principalmente aquelas correntes que, tomando o material verbal como objeto 

de análise, desejam ultrapassar a análise formal, linguística dos aspectos 

estruturais da língua e da linguagem. Por esse motivo, a teoria bakhtiniana 

apresenta-se imprescindível na empreitada de entender como se dá o 
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funcionamento do discurso das Conferências Populares da Glória. 

Formulações feitas na década de 1920 do século passado, muitas delas 

aparecidas tardiamente no Ocidente, revelam-se fundamentais para a 

empreitada investigativa desta tese. Dessa forma, para cumprir nosso intento, 

pautamo-nos, enquanto fundamento epistemológico-metodológico, na teoria 

bakhtiniana da linguagem, vislumbrando um trabalho de investigação cujo 

propósito implique numa análise que se pretende integralizadora, na medida em 

que, considerando os aspectos históricos, sociais, culturais, éticos e estéticos, 

possibilite-nos ver a linguagem como acontecimento, como uma atividade, e o 

ato humano com a linguagem um evento singular, único e irrepetível num dado 

espaço e tempo. 

Conforme Brait e Campos (2009), no período em que viveu em Niével, de 

1818 a 1920, Bakhtin iniciou o seu grande projeto filosófico sobre a Arquitetônica 

da responsabilidade, objeto de discussão da nossa próxima seção do capítulo, 

que está organizado da seguinte maneira: primeiramente apresentamos, de 

forma panorâmica, as obras basilares que alicerçam o conceito de arquitetônica; 

em seguida, discutimos as noções que consideramos sustentadoras de tal 

conceito, sempre retornando, à medida que se faz necessário, as obras já 

mencionadas; e, por fim, apresentamos a nossa compreensão desse conceito a 

partir do estudo da obra do teórico, com vistas a empreender a análise dos 

enunciados concretos das Conferências Populares da Glória. 

Convocar a teoria bakhiniana da linguagem para buscar depreender a 

arquitetônica da divulgação científica do século XIX materializada nos 

enunciados concretos das tais conferências, se deve, primordialmente, por 

algumas características e especificidades que nosso objeto de estudo demanda, 

o que nos possibilita afirmar que tal fundamento teórico-metodológico poderá 

nos fornecer dispositivos analíticos pertinentes à investigação.  

O projeto discursivo das Conferências Populares da Glória, a partir do 

olhar exotópico de seu sujeito-criador, coloca em confronto dois centros de valor 

e dois pontos de vista na arena do embate entre os dois posicionamentos, 

tensões que se estabelecem no jogo enunciativo enquanto ato responsivo, 

responsável e diálogo. Foram essas tensões, esses “embates dialógicos” que 
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apontaram para a pertinência de um estudo pautado na análise e relação entre 

conteúdo, material e forma na constituição de uma discursividade singular e 

única. Essas noções (forma, conteúdo, material, responsividade, exotopia, 

centros de valor, valores axiológicos, entre outros) nos impeliram à assunção do 

conceito nuclear de arquitetônica como fundamento da tese. Sobre esse 

importante conceito discorremos a seguir.    
 

1. A arquitetura da Arquitetônica da respondibilidade7 
 

  Levando-se em consideração o projeto de elaboração de uma filosofia da 

linguagem empreendida pelo Círculo de Bakhtin na década de 1920, a 

pertinência das reflexões empreendidas para o entendimento do funcionamento 

da linguagem, além dos comentários existentes elaborados por estudiosos da 

teoria bakhtiniana, duas indagações básicas norteiam nossa preocupação no 

entendimento do conceito de arquitetônica bakhtiniano, podendo ser explicitadas 

da seguinte maneira: 

a) em que consiste a arquitetônica bakhtiniana, ou, para utilizar a 

expressão apresentada por Clark e Holquist (2008), a arquitetônica da 

respondibilidade? 

b) como pode ser rastreada a elaboração desse conceito na obra do 

teórico russo? 

Clark e Holquist (2008) denominaram de The Architectonics of 

Answerability8, a agenda de tópicos trabalhados por Bakhtin em textos variados 

entre os anos de 1918 e 1924. Alguns textos constituem fragmentos de 

diferentes trabalhos, dando a entender tratar-se, por sinal, de uma proposta de 

um livro, mas com tentativas não levadas a cabo. 

Assim, ao se referirem a este projeto filosófico de Bakhtin, os 

																																																								
7 Uma reflexão inicial sobre o tema foi apresentada por Cavalcante Filho como The architecture 
of bakhtinian architectonics numa mesa redonda no XI BRASA – Brazilian Studies Association, 
no King’s College London, na Inglaterra em agosto 2014, e se tornou capítulo do livro A 
multidisciplinaridade nos estudos discursivos (Aquino et al (orgs.), 2015), com o título A 
arquitetônica da respondibilidade: um rastreio pela elaboração do conceito bakhtiniano.   
8 Em português, Arquitetônica da respondibilidade, título, aliás, que, oportunamente optamos por 
utilizar para intitular esta subseção do capítulo. 
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pesquisadores americanos fazem a seguinte observação em relação ao termo 

arquitetônica:  
 
 [...] ao chamar seu empreendimento de arquitetônica, tira esse 
termo técnico não apenas da filosofia, onde significa a ciência 
de sistematizar conhecimento, mas também da edificação, onde 
tem a ver com mensurações efetivas, proporções de pedras e 
madeira reais e a infinita variedade que estas podem assumir 
em construções específicas (CLARK; HOLQUIST, 2008, p. 35). 

 

Com base nessas considerações, procuramos articular algumas das 

respostas possíveis para as duas questões levantadas. Iniciemos, então, nossa 

reflexão lembrando, a partir de uma leitura empreendida por Sobral (2012a), em 

que o autor mostra que a elaboração de tal conceito por Bakhtin vem de uma 

ressignificação das “razões kantianas”. Apesar de ter lido Kant na adolescência, 

Bakhtin parte da proposição kantiana das categorias de tempo e espaço como 

formas indispensáveis de qualquer conhecimento para em seguida criticá-la, 

recusando, nessa abordagem, a abstração e a transcendência defendida por 

Kant, mas pensando na interligação fundamental entre tempo e espaço, 

formando um todo compreensivo e concreto, ou seja, Bakhtin parte de uma 

perspectiva integralizadora, sem absolutismo nem relativismo. Observemos 

como o filósofo russo, em nota de rodapé na abertura de seu ensaio Formas de 

tempo e de cronotopo no romance (Ensaios de poética histórica)9 elabora sua 

reflexão: 
 

Na sua “Estética Transcendental” (uma das partes básicas da Crítica 
da Razão Pura) Kant define o espaço e o tempo como formas 
indispensáveis de qualquer conhecimento, partindo de percepções e 
representações elementares. Tomamos a apreciação de Kant do 
significado destas formas no processo de conhecimento, mas nós a 
compreendemos, diferentemente de Kant, não como 
“transcendentais”, mas como formas da própria realidade efetiva. 
Tentaremos revelar o papel destas formas no processo de 

																																																								
9 Com o intuito de apresentar ao leitor informações sobre a obra original, como título (em russo), 
data de edição e local de publicação, apresentamos tais dados, com base em Morson e Emerson 
(2008), com os títulos transliterados do russo, embora as obras utilizadas para consulta, estudo 
e citação, seja, na maioria das vezes, a edição traduzida para o português, com todas as 
informações nas referências bibliográficas. Assim, o texto Formas de tempo e de cronotopo no 
romance (Ensaios de poética histórica) em russo consta da Russian Collection M. Bakhtin, 
Voprósy literatúry i estetik: Issliédovaniia ráznykh let. Moscou, Khudójestvennaia literatura, de 
1975, p. 234-407.  
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conhecimento artístico concreto... (BAKHTIN, 2010 [1937-38], p. 212). 
 

Então, Bakhtin não concebe, em suas reflexões, o teórico (a razão pura) 

dissociado da concretude da vida, pelo contrário, “deve unir as singularidades 

de que parte uma generalização que, incidindo sobre o que há de comum a todos 

os eventos, respeite a especificidade constitutiva destes” (SOBRAL, 2012a, p. 

108). Isto é, Bakhtin confronta a razão prática ao teoricismo. No entanto, a crítica 

a esse modo de produzir conhecimento não deve fazer com que enxerguemos 

Bakhtin como um teórico avesso às teorias. Antes, investigar, realizar atos de 

pesquisa é uma das atividades do ser humano no mundo da cultura. Temos nos 

primeiros escritos de Bakhtin, datados da década de 1920, uma preocupação 

com as questões ética e estética, bem como com uma atenção e 

empreendimento para a construção de uma reflexão filosófica ampla, em que o 

eu é tomado como centro de valor, no mundo da cultura, no mundo da vida. 

Tomaremos como referência e como pontapé inicial para nossa discussão 

o projeto empreendido por Holquist e Liapunov, onde os autores, sob o título The 

Architectonics of Answerability10, reúnem os artigos de Bakhtin Arte e 

responsabilidade (1919), O autor e a personagem na atividade estética (1920-3) 

e O problema do conteúdo do conteúdo, do material e da forma na criação 

literária (1924). Esses ensaios, escritos na década de 1920, possibilitam 

perceber como se deu a reflexão filosófica sobre arquitetônica empreendida por 

Bakhtin. Por sua vez, numa outra proposição, mas nessa mesma linha de 

discussão, Bénédicte Vauthier (2012), em seu artigo Lire Medvedev pour mieux 

comprendre Bakhtine: le rapport entre pensée et langage dans l'ouevre de 

jeunesse de Bakhtine, propõe encarar o tríptico formado pelas obras Para uma 

filosofia do ato responsável, O autor e a personagem na atividade estética11 e O 

problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária, para melhor 

compreender a obra “de juventude” de Bakhtin. Como se pode observar, tanto 

no projeto de Holquist e Liapunov quanto no Vauthier, em cada um há a ausência 

da menção de um texto bastante importante do filósofo: o primeiro não cita Para 

																																																								
10 Livro editado pela University of Texas Press, de Austin, em 1990. Em português, A 
Arquitetônica da respondibilidade. 
11 Também traduzido em português como O Autor e o herói na atividade estética. 
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uma filosofia do ato (1920-4), e o segundo não menciona o artigo Arte e 

responsabilidade (1919). 

Propomos que o conceito de arquitetônica está presente nos quatro 

primeiros trabalhos fundamentais do autor: Arte e responsabilidade, Para uma 

filosofia do ato, O autor e a personagem na atividade estética e O problema do 

conteúdo, do material e da forma na criação literária. Assim, a seguir, 

dispensaremos nosso olhar sobre essas obras, que constituem o alicerce que 

sustentará o conceito de arquitetônica para, em seguida, discutirmos os pilares 

que sustentam esse importante conceito da teoria bakhtiniana. 

O primeiro texto escrito, Arte e responsabilidade12, chamado por Souza 

(2002) de “quase manifesto”, é considerado o texto precursor do conceito de 

arquitetônica. Escrito em 1919 e publicado em 13 de setembro no almanaque 

diário O dia da arte (Den-‘iskussta), de Niével, nesse brevíssimo, mas denso 

artigo de duas páginas, o jovem Bakhtin parece já lançar as bases de uma 

Filosofia Moral e de uma Filosofia Estética (SOUZA, 2002). 

Boris Schnaiderman (2003)13, ao resenhar o livro Entre a Prosa e a 

Poesia: Bakhtin e o Formalismo Russo (TEZZA, 2003)14, afirma:  
 

Mesmo sem recorrer ao original russo, ele [Cristóvão Tezza] 
percebeu que havia algo errado com esse título, pois nele 
Bakhtin faz muita ênfase na ‘responsabilidade’ e não apenas na 
‘respondibilidade’. O fato decorre de uma dificuldade na 
tradução do russo para o inglês. A palavra russa otviétstvienost, 
responsabilidade, liga-se pela etimologia com otviét, resposta, 
ao que Bakhtin alude em seu primeiro trabalho publicado, o 
miniensaio Arte e responsabilidade, 1919, sentido este que, na 
realidade, está embutido na palavra. Em português, a tradução 
como ‘responsabilidade’ nos dá a mesma correspondência, 
graças à relação com o latino ‘responsum’. Mas, em inglês, 
temos duas palavras diferentes: responsability e answer. E é 
realmente notável que o autor tenha percebido este fato, mesmo 
sem recorrer ao original russo, conforme se constata pela nota 
56 da pág. 298.  

 

																																																								
12 Em russo Iskússtvo i otvétsvennost, constante da Russian Collection M. M. Bakhtin, Estetika 
sloviésnovo tvórchestva. Ed. S. G. Bocharov. Moscou, Iskusstvo, 1979, p. 5-6. 
13 Disponível em: <http://www.cristovaotezza.com.br/critica/nao_ficcao/f_prosa/p_031005.htm.> 
Acesso em: 25 jun. 2013. 
14 Esse livro é fruto da tese de doutorado do escritor Cristóvão Tezza, defendida na Universidade 
de São Paulo em 2012. 
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O “miniensaio” Arte e responsabilidade, como chamou Boris 

Schnaiderman, Bakhtin põe no centro de sua reflexão dois aspectos importantes 

para o entendimento da arquitetônica (embora esse conceito ainda não tenha 

sido por ele definido): 

i) a oposição desse gesto conceitual com a noção de mecânica; e 

ii) a noção de totalidade ao integrar ciência, arte e vida sob a égide 

da responsabilidade. 

O primeiro aspecto diz respeito à diferença entre a ligação mecânica e a 

articulação arquitetônica no conjunto dos os elementos que compõem um todo: 

“Chama-se mecânico ao todo se alguns de seus elementos estão unificados 

apenas no espaço e no tempo por uma relação externa e não os penetra a 

unidade interna do sentido. As partes desse todo, ainda que estejam lado a lado 

e se toquem, em si mesmas são estranhas umas às outras” (BAKHTIN, 2011 

[1919], p. XXXIII). 

A orientação dessa perspectiva mecanicista, embora conceba o 

funcionamento dos seus elementos constituintes situados no tempo e no espaço, 

dá-se pelas coisas tomadas isoladamente, em si, justapostas, desconsiderando 

o que elas podem significar em suas relações umas com as outras, na interação 

dialógica: “os constituintes estruturados num todo estão apenas justapostos e 

não produzem, entre si, nenhuma interação, pelo contrário, mostram-se 

impermeáveis a quaisquer influências” (MACHADO, 2010, p. 203). 

É em oposição a esse conceito de mecânica (do grego mechaniké e do 

latim mechanica) que Bakhtin propõe uma especulação filosófica sobre a 

arquitetônica, ao preconizar que os elementos constituintes de um todo sejam 

vistos numa perspectiva interacional, dialógica, fronteiriça e de interdependência 

e interferência recíprocas. Bakhtin se baseia no conceito de mecânica para 

poder falar de arquitetônica. Enquanto esta é integrada e dialógica, voltada para 

o mundo das relações, aquela é estanque, muda, tendo seus elementos 

constituintes desintegrados pela unidade interna de sentido, o que só é possível 

num todo arquitetônico. A proposta do filósofo é que valorizemos as relações 

produtoras de sentido: 
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O mundo das relações arquitetônicas é o mundo do homem que fala, 
que se interroga sobre si, sobre seu entorno e, ao mesmo faze-lo, 
articula relações interativas capazes de enunciar respostas a partir das 
quais constrói conhecimentos. Este é o mundo dos eventos, dos atos 
éticos e da atividade estética de que se ocupou Bakhtin em seus 
estudos (MACHADO, 2010, p. 204). 
 

 Já pensando no segundo aspecto, o da totalidade, evocamos a voz do 

próprio Bakhtin: “Os três campos da cultura humana – a ciência, a arte e a vida 

– só adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade. [...] 

o que garante o nexo entre os elementos do indivíduo? Só a unidade da 

responsabilidade” (BAKHTIN, 2011 [1919], p. XXXIII). Vemos, pois, que Bakhtin 

já apresenta sinais de não considerar separado o mundo da teoria do mundo da 

vida, ideia que ele desenvolverá posteriormente no escrito Para uma filosofia do 

ato. O que temos, com base nessa visão, é a proposta bakhtiniana e a 

importância atribuída pelo filosófico à relação intrínseca entre o geral e o 

particular, entre elementos constituintes e totalidade, ou seja, a relação entre a 

arte e a vida na existência humana, tomando o eu como integrante e dotado de 

responsabilidade (responsabilidade por e responsividade a), como aquilo que 

garante a unidade interior dos elementos constituintes do homem, tanto numa 

perspectiva ética quando estética. 

 Para uma filosofia do ato15, fragmento de um ensaio filosófico inacabado, 

datado do início dos anos 1920, escrito provavelmente entre 1920 e 1924, 

funciona como marco zero do multifacetado pensamento bakhtiniano. Trata-se 

de uma obra que foi escrita às pressas por Bakhtin e encontrada em péssimo 

estado. Foi reconstituído e editado por Vadim Liapunov e Michael Holquist, 

traduzido do russo para o inglês pelo primeiro, sob o título de Toward a 

Philosophy of the Act, datada de 1993, a partir de um conjunto de anotações 

encontradas no arquivo de Bakhtin. Nesse manuscrito algumas palavras não 

puderam ser decifradas, outras foram objeto de uma leitura hipotética, por isso 

marcam com <i> e <?> para sinalizar, respectivamente, essa dificuldade de 

decifração pelos editores.  

																																																								
15 Em russo K filossofii postúpka, publicado em 1986, no número de 1984-85 de Filosofia i 
sotsiológuia nauki i tekhniki, anuário da Academia Sociética de Ciências. Moscou, Naúka, 1986, 
pp. 80-160.  
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 Esse trabalho permaneceu inédito por décadas16 e, portanto, não 

estabeleceu um diálogo com seu tempo, mas já traz de forma clara a sinalização 

das preocupações literárias e filosóficas que impulsionava as reflexões de 

Bakhtin. Embora, como diz Fiorin (2011), a obra seja “marcada por 

inacabamento, um vir a ser, uma heterogeneidade, que tornam muito complexa 

a apreensão de seu pensamento” (p. 205), Para uma filosofia do ato é um 

excelente trabalho que traz um importante e nuclear conceito da teoria 

bakhtiniana, o de ato responsável. Além disso, Bakhtin tem nessa obra um 

projeto de estudo teórico mais amplo que envolveria, primordialmente, e que nos 

interessa tratar aqui, “a arquitetônica do mundo real” e a “atividade estética como 

ação ética”. Apregoa o pensador: "Somente a partir do interior do ato real, único, 

completo e singular na sua responsabilidade, que há ainda uma aproximação do 

ser único e singular em sua realidade concreta.  Somente em relação ao ato que 

uma filosofia primeira pode se orientar" (BAKHTINE, 2003 [1920-4], p. 52, 

tradução minha)17.  

 Para uma filosofia do ato é uma obra-chave para entendermos o projeto 

filosófico bakhtiniano, projeto esse influenciado pela tradição filosófica russa, 

cuja atenção é dispensada à questão da filosofia moral. O cerne da questão 

filosófica trazida na obra pode ser sintetizado na seguinte questão: o problema 

da cisão entre o significado de um ato e a sua realidade histórica única. Para o 

filósofo, essa cisão só pode ser superada se o sentido se tornar um momento 

constitutivo do ser-evento. Dessa forma,  

 
compreender um objeto significa compreender meu dever face 
a ele (minha atitude imperativa face a ele), compreendê-lo na 

																																																								
16 Obra escrita em Vítebsk, que só foi editada e apareceu em 1986, na Rússia em edição 
organizada por Botcharóv. Seu título original é desconhecido. O que se encontra na publicação 
em russo, traduzido para as demais línguas, foi criado pelo organizador. A versão traduzida para 
o português, em 2010, tomou por base a versão italiana, de uma edição organizada pelo 
estudioso Augusto Ponzio.   
17 No original em francês: ”Ce n'est qu’à partir de l'intérieur de l’acte réel – unique, intégral et un 
dans sa responsabilité, qu'il y a aussi une approche de l’être un et singulier dans sa réalité 
concrète. Ce n'est que par rapport à l'acte qu’une philosophie première peut s'orienter” 
(BAKHTINE, 2003 [1920-4], p. 52). 
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sua relação comigo no ser-evento singular, o que pressupõe 
minha participação responsável e não a abstração de mim-
mesmo (BAKHTINE, 2003 [1920-4], p. 39, tradução minha)18. 
 

Nessa obra, Bakhtin cunha o termo arquitetônica para pensar e mostrar, 

em sua construção teórica, que, sozinhos, os pilares de sustentação de base 

não funcionam. É preciso que esses pilares, para formar um todo arquitetônico 

único, considerado em sua concretude, estejam harmonicamente em relação. 

Assim, ao tratar do objeto da filosofia moral, cuja base refere-se ao mundo no 

qual o ato está vinculado à participação única e singular do ser, Bakhtin esclarece 

qual deve ser o empreendimento da filosofia moral: 

 
É esta arquitetônica do mundo real do ato que deve descrever a 
filosofia moral, isto é, não um esquema abstrato, mas o plano 
concreto do mundo do ato uno e singular, os componentes 
concretos fundamentais de sua construção e de sua disposição 
mútua. Estes componentes são: eu-para-mim, o outro-para-mim 
e eu-para-o-outro; todos os valores da vida real e da cultura 
estão dispostos em torno destes pontos arquitetônicos 
fundamentais do mundo real do ato: valores científicos, 
estéticos, políticos (incluídos os valores éticos e sociais), e, 
enfim, os religiosos.  Todos os valores e as relações espaço-
temporais e dos conteúdos de sentido se concentram em torno 
destes componentes emotivo-volitivos centrais: eu, o outro e eu 
para o outro (BAKHTINE, 2003 [1920-4], p. 84-85, tradução 
minha)19. 
.     
 

Dessa forma, em Para uma filosofia do ato estão esboçadas algumas 

ideias que, de alguma forma, nortearão e estarão presentes no conjunto da obra 

bakhtiniana, conceitos desenvolvidos e aprofundados, como responsabilidade, 

																																																								
18 No original em francês: "comprendre un objet signifie comprendre mon devoir par rapport à lui 
(mon attitude impérative par rapport à lui), le comprendre dans sa relation à moi dans l’être-
événement singulier, ce qui suppose ma participation responsable et non pas l’abstraction de 
moi-même (BAKHTINE, 2003 [1920-4], p. 39). 
19 No original em francês: " C’est cette architectonique du monde réel de l’acte qui doit décrire la 
philosophie morale, c’est-à-dire non pas le schéma abstrait, mais le plan concret du monde de 
l’acte un et singulier, les composantes concrètes fondamentales de sa construction, et leur 
disposition l’une par rapport à l’autre. Ces composantes sont : moi-pour-moi, l’autre-pour-moi et 
moi-pour l’autre ; toutes les valeurs de la vie réelle et de la culture sont disposées autour de ces 
points architectoniques fondamentaux du monde réel de l’acte : valeurs scientifiques, 
esthétiques, politiques (y compris les valeurs éthiques et les valeurs sociales), et enfin 
religieuses. Toutes les valeurs et les rapports de l’espace-temps et des contenus de sens se 
concentrent autour de ces composantes centrales émotives-volitives : moi, l’autre et moi pour 
l’autre" (BAKHTINE, 2003 [1920-4], p. 84-85). 
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ato ético, eu e outro, exotopia, autoria, entre outros.  

Destacamos aqui a discussão de Bakhtin a respeito da dimensão ética do 

pensamento teórico que é incumbido de ser verdadeiro e ético. Assim, pensar 

constitui um ato que deve ser ético, na medida em que é um posicionamento 

singular de um sujeito único frente ao mundo. Esse ato praticado pelo indivíduo 

deve ser assinado, respondível e responsável, já que o agir é sempre em relação 

ao outro, por isso uma ação de resposta. Assinado, pois não há álibi para a 

existência; respondível porque se age sempre em relação ao outro, e 

responsável, porque cada sujeito deve assumir seus atos e responder por eles.  

Assim, a convocação a um sujeito a pensar e ser responsável pelo que 

pensa constituem as premissas basilares das reflexões constantes em Para uma 

filosofia do ato. O lugar que o sujeito ocupa no mundo, num dado contexto da 

vida real, é o lugar onde o ato de pensar faz-se imprescindível por uma questão 

ética de sujeito atuando no mundo real. Ora, é desse lugar concreto e único que 

o sujeito ocupa, vendo tudo sob o ponto de vista permitido por seu lugar, que 

reside sua responsabilidade. 

Vinculado à ideia de responsabilidade, temos a questão da “assinatura”, 

que é o elemento que irá conferir validade e responsabilidade ao sujeito 

assinante. De caráter singular e único, é a assinatura que marca a singularidade 

e a participação do ser num dado espaço-tempo, real e concreto, conferindo-lhe 

responsabilidade.  

Desse modo, o sujeito, ao atribuir sua assinatura ao seu dizer-fazer-existir, 

é responsabilizado, sem escapatória, pelo que pensa eticamente e pelo que age 

real enuncia responsavelmente. Nas postulações do filósofo russo, há 

condicionantes importantes que fazem com o que o sujeito seja levado a “pensar 

determinado pensamento” (com a redundância inevitável que essa construção 

permite), pois ele (o sujeito) está situado num determinado tempo-espaço da 

vida real concreta que o condiciona e estimula a olhar/pensar/atuar sobre/no 

mundo de uma dada maneira, sem álibi. 

 O segundo texto do tríptico proposto por Vauthier (2012) é O autor e a 



 44 

personagem na atividade estética20 (produzido entre 1924 e 1927), constante da 

coletânea Estética da Criação Verbal (2011)21. É um ensaio em que Bakhtin 

apresenta a sua chamada “filosofia estética”, contrapondo-a ao método formal e 

sobretudo ao formalismo russo. É um ensaio que se aproxima da abordagem 

feita pelo autor em O problema do conteúdo, do material e da forma, que 

discutiremos logo em seguida. 

Este texto, um dos primeiros escritos de fôlego do autor, é um longo e 

difícil ensaio, produzido quando Bakhtin vivia em Vítebsk e se reunia com 

membros do Círculo. Como não foi preparado para publicação, ele foi 

reconstituído pelos editores a partir de materiais remanescentes, não 

apresentava título, continha trechos ilegíveis, além de ser um texto mutilado no 

início: faltam-lhe cerca de vinte páginas, no que parece ser a introdução do 

primeiro capítulo.  

Faria e Silva (2010), em sua tese de doutorado, ao discorrer sobre o 

fundamento teórico de sua investigação que analisa a complexidade discursiva 

dos relatórios de atendimento clínico elaborados por estudantes de 

psicopedagogia, nos lembra que o texto O autor e a personagem na atividade 

estética não traz um fragmento do primeiro capítulo. Este fragmento encontra-se 

nas edições americana e espanhola. A edição americana intitulada Art and 

Answerability foi publicada em 1990, traduzida por Liapunov e organizada por 

ele e Holquist. Já a edição espanhola, sob o título de Hacia una filosofia de lacto 

ético. De los borradores: y otros escritos, traz comentários de Iris M. Zavala e 

Augusto Ponzio e foi traduzida do russo por Tatiana Bubnova. No acesso a essa 

versão espanhola, publicada em 1997, observamos que integram essa coletânea 

ainda outros textos assinados por Bakhtin e Voloshinov/Bakhtin, como Autor y 

héroe en la actividad estética, La palavra em la vida y la poesia: hacia uma 

poética sociológica e De los borradores, escritos de Bakhtin, recuperados de 

arquivo. Nessa edição, Iris Zavala assina um Prólogo, Tatiana Bubnova um 

																																																								
20 Em russo Avtor i gerói v estetícheskoi deiatelnosti, constante da Russian Collection M. M. 
Bakhtin, Estetika sloviésnovo tvórchestva. Ed. S. G. Bocharov. Moscou, Iskusstvo, 1979. 
21 O livro foi publicado 4 anos após a morte de Bakhtin, como indicado na nota anterior. Foi 
organizado a partir de trabalhos recolhidos do arquivo de Bakhtin por S. G. Botcharov. Os textos 
reunidos são escritos feitos por Bakhtin, entre o período de 1920 e 1974, em momentos e em 
lugares distintos. 
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Prefácio de la tradutora, Serguei Botcharov uma Introducción à edição russa e 

Augusto Ponzio um posfácio intitulado Para uma filosofia de la acción 

responsable. 

O fragmento desse texto ausente da coletânea brasileira Estética da 

criação verbal aparece na edição americana de Art and Answerability, numa 

Suplementary Section.  Faria e Silva (2009) nos lembra, com base em Iris Zavala, 

que esse trecho “suplementar” constitui elemento essencial à compreensão e 

elaboração da noção bakhtiniana de arquitetônica.  

Sobre esse mesmo fato, Campos (2012) faz a seguinte consideração: 
 

Ao iniciar a leitura do primeiro capítulo da edição brasileira de “O 
autor e a personagem”, logo no segundo parágrafo somos 
surpreendidos com a expressão “Já afirmamos bastante que 
cada elemento de uma obra nos é dado na resposta que o autor 
lhe dá” (Bakhtin, 2003: 3). O leitor relê o advérbio “bastante” e 
não entende a que se refere, porque o texto acabou de começar. 
Tal menção refere-se a uma parte anterior que não está presente 
nessa edição. Na verdade, é preciso retomar o início do texto 
publicado na versão em inglês e espanhol para encontrar as 
várias páginas que trazem uma detalhada análise do poema 
lírico de Aleksandr Púchkin, Razluka [A separação] (1930). Esse 
fragmento, por sua vez, sinaliza que faz parte do mesmo projeto 
de investigação iniciado anteriormente em Para uma filosofia do 
ato responsável (p. 25). 

 

 Neste longo e difícil ensaio, apesar da falta de trechos e da presença de 

partes ilegíveis, é possível perceber como Bakhtin apresenta os pontos básicos 

de sua visão estética romanesca, que, bem verdade, podemos entendê-la como 

um visão de mundo e uma concepção revolucionária de linguagem. Bakhtin 

deseja, pois, estabelecer os fundamentos de uma “filosofia da estética”, tomando 

como cerne da discussão a compreensão do princípio básico da relação entre o 

autor e a personagem. Temos uma orientação do filósofo para a elaboração de 

uma teoria do ato estético, que corresponderá a um exemplo particularmente 

elaborado de um tipo de relação humana, em que a perspectiva da alteridade, 

na relação entre duas ou mais consciências (autor, herói ou personagem) 

produzem relações no plano artístico, em condições de igualdade e 

complementaridade da unidade de sentido. 

Outro conceito apresentado pelo pensador russo nesse texto é o de autor-
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criador, enquanto segunda voz, não a voz direta do escritor, mas um ato de 

apropriação de uma voz social qualquer que, de modo refratado, ordena um todo 

estético. A posição axiológica constitui, para Bakhtin, um importante elemento 

em sua concepção de ética, no sentido de que, para ele, viver significa tomar 

uma posição axiológica a cada momento, posicionar-se em relação a valores e 

responsabilizar-se por nossas ações no mundo, sem álibi. Vejamos o que já dizia 

o autor em Para uma filosofia do ato:  

 
Por isso é necessário, naturalmente, assumir o ato não como um 
fato contemplado do exterior ou pensado teoricamente, mas 
assumi-lo do interior, na sua responsabilidade. Essa 
responsabilidade do ato permite levar em consideração todos os 
fatores: tanto a validade de seu sentido quanto a sua realização 
efetiva em toda a sua historicidade e individualidade concretas 
 (BAKHTINE, 2003 [1920-4], p. 52, tradução minha)22. 

 

Ou como diz Faraco: “vivemos e agimos, portanto, num mundo saturado 

de valores, no interior do qual cada um dos nossos atos é um gesto 

axiologicamente responsivo num processo incessante e contínuo” (FARACO, 

2003, p. 23). 

Neste ensaio, Bakhtin mostrará como, na criação artística, há a 

necessidade de sair de si mesmo (o que chamará de extraposição), isto é, a 

construção estética só é percebida do exterior, como um todo. E a estética de 

Bakhtin funda-se no diálogo, pois o fundamento da estética é a resposta. Esse 

caráter responsivo da formulação estética bakhtiniana leva em consideração a 

primazia das relações estabelecidas pelos indivíduos, na inter-relação entre as 

categorias eu/outro; afinal, a percepção do eu sobre si próprio se dá por meio da 

interação com o outro. Temos então esboçado um primeiro princípio 

arquitetônico: a extraposição, a exotopia, cuja completude se dá a partir do 

excedente de visão.  Esse é um conceito fundamental para se compreender 

todos os tipos de relação na obra de arte e no processo criativo.  

																																																								
22 No original em francês: "Pour cela, il est bien entendu nécessaire de prendre l'acte non pas en 
tant que fait contemplé de l'extérieur ou pensé théoriquement, mais de le prendre de l'intérieur, 
dans sa responsabilité. Cette responsabilité de l'acte est la prise en compte en lui-même de tous 
les facteurs – la prise en compte aussi bien de la validité de son sens que de son 
accomplissement effectif dans toute son historicité et son individualité concrètes" (BAKHTINE, 
2003 [1920-4], p. 52) 



 47 

Para concluir apresentamos a discussão sobre as reflexões filosóficas 

empreendidas por Bakhtin no seu desenho da noção de arquitetônica, em O 

problema do conteúdo, do material e da forma23, texto central do pensamento 

bakhtiniano. Esse é um dos poucos textos acabados pelo autor.  Foi escrito 

provavelmente em 1923 e encaminhado para publicação em 1924, mas, como a 

revista foi fechada, sua publicação só veio ocorrer 50 anos depois, no ano de 

sua morte, numa coletânea de trabalhos seus sob o título Vopróssy literatury i 

estetiki. O entendimento desse texto se dá de maneira mais profícua se lido 

juntamente com Arte e responsabilidade, Para uma filosofia do ato, O problema 

do conteúdo, do material e da forma e O autor e a personagem na atividade 

estética. Assim o fazemos aqui no intuito de apreender o conceito de 

arquitetônica, elaboração teórica feita nas primeiras produções do autor nos 

anos 1920. 

Dos temas importantíssimos discutidos nesse texto que serão o alicerce 

da concepção de arquitetônica do autor, temos o elemento axiológico, 

apresentado como um princípio basilar das obras de arte literária, mas defendido 

pelo autor como um constituinte central sobre qualquer manifestação verbal.   

Nesse estudo, Bakhtin advoga que a estética material é incapaz de 

estabelecer os princípios da forma artística, bem como os da diferença essencial 

entre o objeto estético. Assim, ele defende a seguinte tese: qualquer estudo que 

tome determinada arte como objeto de análise deve se apoiar numa estética 

geral; essa estética é, pois, é de natureza filosófica, uma estética que, longe de 

ser um projeto metafísico, leve em consideração a especificidade do estético na 

totalidade da cultura humana. 

Diante das considerações apresentadas acima, sublinhamos aqui que, no 

ensaio O autor e a personagem na atividade estética, Bakhtin apresenta uma 

definição mais pontual da arquitetônica. Podemos encontrar esse fragmento, que 

se acredita ser a introdução do referido ensaio, na edição em espanhol Hacia 

una filosofía del acto ético. De los borradores: y otros escritos (1997) e em Art 

and Answerability, de 1990, como já mencionado.  

																																																								
23 Em russo Problema soderjániia, materiala, i fórmy v slovésnom khudójestvennom tvórchestve, 
constante da coleção da Russian Collection M. Bakhtin, Vopróssy literatúry e estetiki: 
Issliédovaniia ráznykh let, Moscou, Khudójestvennaia literatura, publicada em 1975, p. 6-71.  
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 A definição antecede uma análise feita por Bakhtin do poema Razluka (A 

Separação) de Aleksandr Púchkin, escrito em 1830, que, aliás, é uma versão da 

análise mais detalhada do que a que aparece na obra Para uma filosofia do ato. 

Na obra em espanhol, encontramos a seguinte definição apresentada por 

Bakhtin: 
A arquitetônica – enquanto uma disposição e relação 
especulativamente necessária, não fortuita das partes e 
momentos concretos, singulares em um todo acabado – é 
possível tão somente em torno do homem enquanto herói dado. 
Pensamento, problema, tema não podem ser fundamento da 
arquitetônica, posto que eles mesmos requerem um todo 
arquitetônico concreto, para alcançar uma certa conclusão. [...] 
Inclusive  um todo discursivo de algum trabalho científico em 
prosa não está condicionado pela essência de sua ideia 
principal, senão pelos momentos absolutamente causais com 
respeito a essa essência, e ante tudo aparecem 
inconscientemente limitados pelo horizonte do autor [...] 
(BAJTIN, 1997, p. 83-84, tradução minha)24. 

 

Dessa forma, para Bakhtin, se nem as correntes filosóficas, nem as 

teorias estéticas, muito menos os sistemas éticos conseguem dar conta da 

realidade humana, então é na linguagem, especialmente na linguagem literária, 

que o filósofo vai buscar a compreensão da tal arquitetura do ato responsável (a 

partir dos seus dois centros de valor), por meio da análise desse poema de 

Puchkin.  

Faria e Silva (2010, p. 66) fez uma tradução para o português, a partir das 

versões inglesa e espanhola e consideramos, para nosso empreendimento de 

discussão, apresentá-lo aqui:  

 

 

 

																																																								
24 No original em espanhol: "La arquitectónica – en cuanto una disposición y relación 
especulativamente necesaria, no fortuita de las partes y momentos concretos, singulares en un 
todo acabado – es posible tan sólo en torno al hombre en cuanto héroe dado. Pensamiento, 
problema, tema no pueden ser fundamento de la arquitéctonica, puesto que ellos mismos 
requieren de un todo arquitectónico concreto, para lograr una cierta conclusión. [...] Incluso un 
todo discursivo de algún trabajo científico en prosa no está condicionado por la esencia de su 
idea principal, sino por los momentos absolutamente casuales con respecto a esta esencia, y 
ante todo aparecen inconscientemente limitados por el horizonte del autor [...]" (BAJTIN, 1997, 
p. 83-84).  
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A Separação  

                               (Aleksandr Púchkin) 

 
Pelas fronteiras de tua distante pátria 
Abandonavas a terra estrangeira 
Naquela hora inolvidável, hora de tristeza 
Chorei demoradamente diante de ti 
Minhas mãos, cada vez mais frias, 
Esforçavam-se para segurar-te 
Meus gemidos imploravam que não interrompesses 
A terrível angústia da separação 
 
Mas privaste teus lábios 
De nosso beijo amargo 
De uma terra de exílio obscuro 
Para outra terra me chamaste 
Disseste: “No dia de nosso reencontro 
Sob a sombra das oliveiras 
Sob um céu de azul eterno, 
Havemos de mais uma vez, meu amado, unir nossos beijos de 
amor. 
 
Mas lá - pobre de mim! - onde a abóbada celeste 
Reluz com raios azuis 
Onde as águas cochilam sob os penhascos 
Adormeceste para sempre 
Tua beleza e teus sofrimentos 
Esvaíram-se na tumba 
Assim como o beijo de nosso reencontro 
Mas continuo a esperar – tu me deves aquele beijo. 

 

 

Nas considerações feitas do poema de Púchkin, Bakhtin mostra o homem 

como centro de valor, ressaltando que o sentido que atribuímos ao todo só é 

possível se considerarmos o herói, a heroína e o autor-criador como aspectos 

do objeto estético, ou seja, o sentido só é atribuído a partir de um centro de valor. 

Exemplificando com o poema de Púchkin, o termo terra estrangeira só adquire 

sentido se considerado a partir de certo ponto de vista ou centro de valor. A 

Rússia é, portanto, terra estrangeria para a heroína enquanto é terra natal para 

o herói. Temos, portanto, no poema, os elementos concretos da arquitetônica, 

atraídos por dois centros valorativos, do herói e da heroína, centros valorados 

no interior de um acontecer único. Assim, é sobre esses dois centros valorativos, 

esses dois contextos participativos (do herói e da heroína), que os sentidos são 
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organizados no seu todo, isto é, na sua arquitetônica, dentro de um acontecer 

concreto, real, único, singular, enraizado num aqui e agora. 

Com essa análise, Bakhtin não tem a intenção de esgotar, em sua 

totalidade, todo o trabalho artístico do poema. No entanto, a partir desse trabalho 

do filósofo, embora ele tenha escolhido um enunciado poético (escolha, aliás, 

constante na construção de sua teoria), podemos vislumbrar a fecundidade do 

conceito de arquitetônica para o diálogo com enunciados prosaicos, da ideologia 

do quotidiano, ou com enunciados das mais variadas esferas de comunicação 

humana, levando em consideração o enfrentamento no conjunto de valores, 

apreciações e avaliações entre o autor (enquanto figura discursiva e não como 

autor concreto) e herói (entendido como personagem ou como objeto do 

enunciado/discurso). 
 

2. Forma arquitetônica e forma composicional: a questão do conteúdo, do 
material e da forma 
 

Em O problema do conteúdo, do material e da forma (1923-24), Bakhtin, 

ao tratar do o conceito de objeto estético, traz reflexões iniciais sobre o campo 

da crítica da arte e da estética em geral. Aqui o filósofo russo tece uma crítica à 

estética material, alegando que esta, associada ao formalismo russo, não tem 

condições de fundamentar a forma artística, por apoiar-se na primazia do 

material. Assim, pautada no tecnicismo, é impossível apreender a totalidade da 

obra na sua singularidade e significação estética, já que essa estética não 

relaciona a vida, a arte e o conhecimento, isto é, desconsidera a relação e o 

envolvimento mútuo entre a ética, a estética e a cognição. Nesse ensaio, ao se 

referir à noção de conteúdo, afirma o autor:  
 

Nós, de pleno acordo com o uso tradicional da palavra, 
chamamos de conteúdo da obra de arte (mais precisamente, do 
objeto estético) à realidade do conhecimento e do ato estético, 
que entra com sua identificação e avaliação no objeto estético e 
é submetida a uma unificação, a um isolamento e a um 
acabamento, ou seja, a uma formalização multiforme com a 
ajuda de um material determinado. 
O conteúdo representa o momento constitutivo indispensável do 
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objeto estético, ao qual é correlativa a forma estética que, fora 
dessa relação, em geral, não tem nenhum significado (BAKHTIN 
[1923-24], 2010, p. 35, grifo do autor). 

 

Com base nas palavras do autor, podemos afirmar que a realidade de um 

objeto estético, de uma obra é dada a partir das relações axiológicas existentes 

em seu interior e exterior, ou seja, o mundo estético em contato com o mundo 

ético. É nesse aspecto das relações axiológicas que reside o postulado do autor 

sobre o importante conceito de conteúdo.  

Com o intuito de mostrar que a noção de conteúdo não pode ser entendida 

ou confundida com a noção de ideia, tema ou conceito, Faraco (2012) explica 

como Bakhtin exemplifica este conceito:  

 
Para exemplificar este seu postulado, Bakhtin faz menção à 
escultura e diz que sua forma artística não é exclusivamente a 
forma do mármore, mas uma forma esteticamente válida do ser 
humano e do seu corpo. Em outras palavras, a forma artística da 
escultura expressa uma certa rede de relações axiológicas face 
a algo, rede que transcende o material embora se componha por 
meio dele. É a esta rede de relações axiológicas que Bakhtin dá 
o nome de conteúdo (p. 103). 

 

Nesse ensaio, ganha relevância o conceito de forma traduzida pelo autor. 

Enquanto expressão da atividade criativa, a forma pode ser estudada de duas 

maneiras: 

a) como forma arquitetônica, tendo como centro o ser humano, o mundo 

do homem, com seus valores, ações, desejos, sentimentos, determinado 

axiologicamente e voltado para o conteúdo (os atos humanos); e 

b) como forma composicional, que se refere à realização da forma 

arquitetônica em um material. 

Dentre as várias críticas dirigidas à estética material, uma delas refere-se 

à confusão entre as formas arquitetônicas e composicionais. Desse modo, o 

teórico se propõe a estabelecer a distinção entre elas. Enquanto a forma 

composicional que organiza o material têm “um caráter teleológico, utilitário, 

como que inquieto, e estão sujeitas a uma avaliação puramente técnica, para 

determinar quão adequadamente elas realizam a tarefa arquitetônica” 

(BAKHTIN, 2010 [1923-4], p. 25), as formas arquitetônicas 
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são as formas dos valores morais e físicos do homem estético, 
as formas da natureza enquanto seu ambiente, as formas do 
acontecimento no seu aspecto de vida particular, social, 
histórica, etc.; todas elas são aquisições, realizações, não 
servem a nada, mas se auto-satisfazem tranquilamente; são as 
formas da existência estética na sua singularidade. [...] A forma 
arquitetônica determina a escolha da forma composicional. 

 

Não tem valor para Bakhtin a concepção de forma numa perspectiva 

meramente técnica. Ao diferenciar essas duas formas (arquitetônica e 

composicional), Bakhtin toma a forma arquitetônica como aquela cujo centro é o 

ser humano e considera que o valor está no todo, na inter-relação entre forma, 

conteúdo e material. Assim, o autor mostra que, apesar de a forma artística se 

realizar no todo do material, ela não se esgota nele; antes, é nela (na forma 

artística) que interagem, em influência recíproca e de forma indissolúvel, a forma 

do conteúdo, a forma composicional e a forma do material, num movimento de 

implicação mútua. 

A forma arquitetônica determina a escolha do material a ser organizado e 

concretizado pela forma composicional, não devendo ser confundida com a 

própria forma composicional. Como ilustração, aproveitamos o que diz Sobral: 
 

forma arquitetônica é a concepção da obra como objeto estético, 
ao passo que forma composicional é o modo específico de 
estruturação da obra externa a partir de sua concepção 
arquitetônica. A “tragédia” equivale à concepção geral de um 
edifício específico, ao passo que o “drama” ou a “comédia” são 
maneiras de estruturar organicamente os componentes que vão 
fazer dele esse edifício – a partir de um dado material – em vez 
de uma mera sobreposição de materiais de construção 
(SOBRAL, 2012a, p. 112). 

 

É neste artigo, intitulado Ético e estético na vida, na arte e na pesquisa 

em Ciências Humanas que Sobral mostra que o conceito de arquitetônica 

relaciona-se com o processo de formação de totalidades, ou todo harmônico, 

onde seus elementos constituintes estão ligados intimamente e constituem uma 

unidade de sentido. Assim diz o autor: 
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Pensando-se por exclusão a partir desses fatores [sobre a 
diferença entre a ligação mecânica e a articulação arquitetônica], 
um todo arquitetônico é imbuído da unidade advinda do sentido, 
estando suas partes articuladas internamente, de um modo 
relacional que as torna interligadas e não alheias umas às 
outras, isto é, constitutivamente. Todo tem, assim, relação com 
acabamento, remetendo pois à distinção entre ambiente, 
aplicável ao outro, que vejo como “acabado” de minha 
perspectiva, e de horizonte, que é a minha perspectiva 
propriamente dita, em que sou “inacabado” (SOBRAL, 2012a, p. 
110-111, grifos do autor). 
 

Esse todo harmônico é formado por valores cognitivos e éticos que 

permeiam a vida e o mundo do homem, de sua fala, dos comportamentos éticos, 

tudo considerado sob a ênfase do aspecto processual. 

O que para o pensamento formal é considerado externo, para Bakhtin, se 

torna elemento imanente ao objeto estético. A arquitetônica exige, portanto, que 

saibamos quem produziu o quê, para qual interlocutor, quais eram as 

circunstâncias/contexto de produção e recepção (espaço-tempo) e qual carga 

axiológico-semântica marca o ato humano. Nas palavras de Grillo:  

 
a forma arquitetônica está ligada ao ativismo de um autor-
criador: é a expressão da atividade criativa, determinada 
axiologicamente, de um sujeito esteticamente ativo. O ativismo 
do autor-criador no acontecimento artístico se revela na sua 
relação com o conteúdo, por meio do isolamento, acabamento e 
individualidade (GRILLO, 2013, p. 38). 

 

Temos aqui, portanto, no objeto estético, o ato responsivo de um autor-

criador, que sob uma aura axiológica compõe um objeto estético, integrando os 

aspectos éticos, estéticos e cognitivos, de forma arquitetonicamente harmônica.  

Dessa forma, estamos diante de um trabalho autoral, um ato responsável (sem 

álibi para a existência), de uma atividade de resposta (a alteridade como 

elemento fulcral), num dado espaço-tempo, de respondibilidade (eu – outro), cujo 

acabamento só é dado de fora, do exterior (exotopia/ excedente de visão). Afinal, 

o outro é visto por mim como acabado, ao passo que vejo a mim mesmo como 

essencialmente inacabado, ao mesmo tempo em que o outro se vê como 

inacabado e me vê como acabado: trata-se do excedente de visão, base tanto 

da interação como da atividade autoral e científica. Isso remete à questão da 
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“exotopia” ou “excedente de visão”, que é a base do trabalho estético. São esses 

elementos (ato responsável/responsivo, exotopia, excedente de visão, 

atmosfera axiológica e autoria) os elementos basilares do conceito de 

arquitetônica bakhtiniana, que discutiremos a seguir.  

 

3. A arquitetônica da respondibilidade: o ato ético e a relação de alteridade 
 

Na proposta bakhtiniana de integrar ciência, arte e vida na 

responsabilidade do indivíduo, a totalidade arquitetônica pode ser encarada não 

como algo dado; ao contrário, trata-se de um projeto a ser empreendido. Nessa 

elaboração, o papel do eu e seu ato é extremamente importante, já que esse eu 

é considerado em sua integridade. Para Bakhtin, são os atos éticos que, 

responsável e responsivamente, delineiam a vida do homem, “que tem início 

com o evento uniocorrente (fundador e irrepetível) da irrupção de seu ser, de sua 

vinda ao mundo, e só se interrompe com a morte, outro evento uniocorrente em 

cada vida individual” (SOBRAL, 2012a, p. 111). 

 Para o filósofo russo, no ato o eu tem o compromisso de encarar as partes 

que compõem o todo e compreendê-las não de forma isolada, estanque da 

concretude da vida, mas de forma relacional, racional e responsável. Assim, para 

o autor, a realidade da unicidade unitária do mundo real é garantida pelo 

reconhecimento da participação única do eu neste mundo, pelo não-álibi: 
 

O ato responsável é o ato baseado no reconhecimento de minha 
singularidade imperativa. Essa afirmação do meu não-álibi no 
existir é de fato a base do dado/dado a alcançar real (através da 
ligação emotiva-volitiva a si mesmo como ativo (BAKHTINE, 
2003 [1920-4], p. 71, tradução minha)25. 

 

Ou seja, como não posso ser aliviado da responsabilidade pela execução 

de um ato por álibi, não há como haver substituto para o projeto da 

																																																								
25 No original em francês: "L’acte responsable est l’acte qui se fonde sur la reconnaissance de 
ma singularité impérative. Cette affirmation de mon non-alibi dans l’être est en effet la base du 
donné/donné-à-accomplir réel (à travers le rattachement émotif-volitif à soi comme actif) 
(BAKHTINE, 2003 [1920-4], p. 71). 
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individualidade de cada pessoa, não pode haver fuga às obrigações éticas de 

cada um nas situações da vida concreta, em cada momento único e concreto 

vivenciado. Dessa forma, o ato ético é compreendido como um ato participativo, 

responsivo, responsável e não indiferente do agir e do ser do homem no mundo, 

de sua participação na vida real, que deriva de seu eu ocupar um lugar singular, 

único, porque social e histórico. 

 Bakhtin esboçou, como filósofo, entre 1920 e 1924, uma filosofia do ato 

ético dialogando com uma multiplicidade de filósofos. No artigo Ato/atividade e 

evento, Sobral (2012b) nos apresenta as bases da concepção bakhtiniana de 

ato, mostrando como Bakhtin buscou nas diferentes abordagens elementos para 

a constituição de sua teoria do ato: 

a)  em Aristóteles a ideia do ato como o elemento que realiza a 

potência; 

b) em Platão como a questão do dever irredutível do sujeito de ir além 

da aparência, do ilusório, para alcançar a realidade concreta das coisas; 

c) em Husserl, com sua definição fenomenológica, descartando a 

“neutralidade transcendental” e incorporando a ênfase no caráter situado, 

corporificado, peculiar, historicamente material de cada ato humano; 

d) em Kant, só que opondo sua concepção à ideia de idealismo, “de 

que o ato ultrapassa, em sua condição de processo concreto permanente, 

jamais acabado, toda e qualquer explicação que lhe retire a materialidade 

constitutiva e o reduza a algum conteúdo ou produto abstrato”; 

e) bem como o diálogo com Marx, ao buscar a formulação marxista 

de valor “como a valoração inerente a todo ato humano”. 

 Ainda em seu esclarecedor artigo, Sobral traz uma pertinente discussão 

sobre as diferentes teorias no âmbito filosófico que tratam da concepção de 

ato/atividade e evento, buscando mostrar como Bakhtin, em suas postulações, 

acaba por responder e travar um diálogo com as diferentes correntes, a fim de 

construir a sua filosofia do ato. Ainda nesse artigo, Sobral discorre sobre o 

conceito, em termos filosóficos, de ato/atividade em Bakhtin, fazendo um breve 

panorama histórico da questão desse conceito e mostrando como era concebido 

por Aristóteles, Tomás de Aquino, no Renascimento etc. para entender as fontes 
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e as bases da concepção de ato na teoria bakhtiniana. Assim, esclarece a 

necessidade de o ato/atividade não serem confundidos com ação física per se, 

ainda que a englobem; mas que esse conceito deve ser assimilado sob a égide 

da ideia do diálogo crítico e participativo (não indiferente), isto é, como agir 

humano concreto, imbuído de um sentido ativo no momento de sua realização. 

É na obra Para uma filosofia do ato que temos a sistematização do 

conceito de ato proposto por Bakhtin ao tomar como foco o agir concreto de 

sujeitos, a partir de uma perspectiva que  

 
destaca essencialmente a individualidade, entendida em 
fidelidade às propostas de Marx como a soma das relações 
sociais da vida do sujeito, e não como entidade submissa ao 
social nem subjetivista e autarquicamente autônoma com 
relação a ele (o cogito cartesiano e derivados): tornamo-nos 
“eus” a partir de outros eus, mas não somos cópias desses 
outros eus. (SOBRAL, 2009, p. 121).  
 
 

Em outros termos, Bakhtin ao mesmo tempo em que defende e responsabiliza 

radicalmente o sujeito individual, vê esse sujeito como constituindo o ser dos 

outros e como constituído por eles. 

Nessa relação do eu com o outro, a proposta bakhtiniana é a de que, nós, 

enquanto sujeitos éticos, singulares, responsáveis, participantes e responsivos, 

e não isolados absolutamente, devemos ir até o outro (ser um eu-para-o-outro), 

voltando, em seguida, para si mesmo (ser um eu-para-si). Esse movimento 

dialético-dialógico não implica uma fusão completa dos sujeitos. Antes, embora 

os sujeitos sejam únicos e insubstituíveis, dado o seu “inacabamento” (eu-para-

si), eles também são relacionais (eu-para-o-outro e o outro-para-mim). 

Na concepção bakhtiniana de ato considera-se primordialmente a ideia do 

processo, ação (em russo postupok, que significa ato, feito), um ato entendido 

como realização, concreta, ocorrente e inserida no mundo concreto, que é a vida 

dos sujeitos concretos, a vida prática.  

Em A concepção bakhtiniana do ato como dar um passo, introdução 

escrita por Augusto Ponzio para a tradução brasileira de Para uma filosofia do 

ato, o linguista italiano afirma: 
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“Postupok”, ato, contém a raiz “stup” que significa “passo”, ato 
como um passo, como iniciativa, movimento, ação arriscada, 
tomada de posição. [...]  
“Postupok” é um ato, de pensamento, de sentimento, de desejo, 
de fala, de ação, que é intencional, e que caracteriza a 
singularidade, a peculiaridade, o monograma de cada um, em 
sua unicidade, em sua impossibilidade de ser substituído, em 
seu dever responder, responsavelmente, a partir do lugar que 
ocupa, sem álibi e sem exceção (PONZIO, 2010, p. 10). 

 

Nessa ação concreta, temos um sujeito que é o agente central da ação 

concreta no mundo. Esse sujeito, portanto, por ser único, pelo fato de ninguém 

ocupar ou poder ocupar o seu lugar, não tem álibi para a existência. Para 

Bakhtin, está aí o núcleo do conceito de ato ético: a responsabilidade: 
 

O núcleo da definição do ato ético é a responsabilidade, 
baseada nesse dever ser categórico que não pode ser deduzida 
teoricamente. Na filosofia do ato ético, a responsabilidade não é 
um termo jurídico, nem uma obrigação normativa e abstrata 
relacionada a algum código de conduta, mas uma espécie de 
impulso que, mediante cada ato concreto, vincula o homem ao 
mundo, e, acima de tudo, em sua relação com o outro. A 
responsabilidade é, por sua vez, ontológica e concreta: 
condiciona o ser-para-outro em cada situação particular, dá 
medida ao eu-para-mim enquanto dependo do outro, e o outro 
de mim. Por isso, “não há álibi para a existência” (1986: p. 22)16; 
ser no mundo compromete; viver é uma empreitada perigosa 
que não exime ninguém dos percalços inerentes à interação com 
o outro (BUBNOVA, 1997, p. 263, tradução minha)26. 

 

É responsabilidade que se torna responsividade. O ato 

responsável/responsível advém da relação que o eu estabelece com o outro. 

Temos aí, portanto, a questão tão cara e central de toda a obra bakhtiniana: a 

																																																								
26 No original em espanhol: " El núcleo de la definición del acto ético es la responsabilidad, 
basada en este deber ser categórico que no puede deducirse teóricamente. Em la filosofía del 
acto ético, la responsabilidad no es um término jurídico, ni una obligación normativa y abstracta 
relacionada con algún código de conducta, sino uma espécie de impulso que, mediante cada 
acto concreto, vincula al hombre con el mundo, antes que nada en su relación con el otro. La 
responsabilidad  es, a la vez, ontológica y concreta: condiciona el ser-para-otro em cada situación 
particular, da medida al yo-para-mí en cuanto dependo del outro, y el outro de mí. Por eso, “en 
el ser no hay coartada” (1986: 122); ser en el mundo compromete; vivir es una empresa peligrosa 
que a nadie exime de los percances inherentes a la interacción con el otro (BUBNOVA, 1997, p. 
263). 
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alteridade. Nas palavras de Amorim: “Enquanto princípio estético e 

epistemológico, a alteridade é constitutiva da arte e do conhecimento tal como 

expressa no conceito de exotopia. Tanto a explicação quanto a interpretação 

somente podem se dar de um lugar exterior ao lugar do outro” (AMORIM, 2006, 

p. 24). 

Antes, pois de tratar da questão da alteridade, da relação eu-outro, 

convém empreender uma breve reflexão sobre os termos responsividade (ou 

responsabilidade/respondibilidade). 

 
3.1  A responsividade  

 

Podemos entender por responsividade a propriedade de o enunciado 

configurar-se e manifestar-se como resposta, retrospectiva ou 

prospectivamente, a outros enunciados, anteriores ou ulteriores, reais ou 

virtuais, possíveis ou imagináveis, em circulação no contexto discursivo, 

concretizando o projeto de dizer do seu(s) autor(es), no estabelecimento de 

relações de sentido.  Assentamos nosso pensamento no pressuposto da 

presença da alteridade no discurso, já que, para Bakhtin, a alteridade é 

constitutiva do eu, um eu que não é solitário, antes estabelece relações de 

responsabilidade inescapável e responsividade mútua com o outro. Trata-se de 

um conceito situado no âmbito da concepção filosófica em que se ancora a visão 

de linguagem do Círculo. 

A noção de responsividade é, para o Círculo, inerente à linguagem 

porque, a priori, ela é intrínseca ao ser humano. Estamos diante de uma 

concepção que encara a ação humana como atividade responsiva; atividade 

essa que se dá tanto na ação do sujeito como resposta à ação de outros sujeitos, 

quanto na sua ação de assumir uma posição. 

É interessante trazer aqui as reflexões propostas por Sobral quando este 

autor, ao refletir sobre a teoria bakhtiniana, traz um neologismo, entendendo a 

responsividade como um ato “responsível”27: “o ato responsível envolve o 

																																																								
27 Sobral (2012b) utiliza o termo “responsível” por defender que tal neologismo, além de 
contemplar o aspecto do responder por (responsabilidade, ato responsável) também abarcaria a 
ideia de responder (responsividade), conforme origem latina (respondeo/respondere). 
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conteúdo do ato, seu processo,  e, unindo-os, a valoração/avaliação do agente 

com respeito a seu próprio ato, vinculada com o pensamento participativo 

(utchastnoye myshlenie)” (SOBRAL, 2012b, p. 21). 

Nessa perspectiva da responsabilidade, podemos dizer que o sujeito 

bakhtiniano é, para utilizar uma expressão de Faraco (2011, p. 25), um solitário 

ético, na medida em que a decisão cabe a ele, só a ele. No entanto, como a 

responsabilidade implica a responsividade e, portanto, esse sujeito, apesar de 

ser só ele o responsável pelo seu agir no mundo, não se encontra sozinho no 

mundo, porque o outro (juntamente com seu outro lugar e seu outro centro 

axiológico) é que orienta, influencia e é constitutivo do agir responsável do eu. 

Em O autor e a personagem na atividade estética há uma atenção do 

pensador russo pela compreensão da forma como a imagem dos outros são 

criadas por nós e como criamos imagens de nós mesmos para os outros. Assim 

é que o autor apresenta-nos três instâncias de relação e movimentação entre o 

eu e o outro, que correspondem ao núcleo da constituição da arquitetônica do 

mundo real, uma no eixo da singularidade e as outras duas no eixo da alteridade: 

“eu-para-mim”, “eu-para-o-outro” e o “outro-para-mim”, respectivamente. O “eu-

para-mim” se refere ao fato de como me vejo, como meu olhar olha para a própria 

consciência e a sente; o “eu-para-o-outro” trata de como eu sou visto pelo outro, 

como o outro me vê, enquanto que o “outro-para-mim” diz respeito a como eu 

percebo e apreendo o outro que está fora de mim... Vemos, portanto, a 

importância para Bakhtin da alteridade na constituição do eu, ela é a condição 

da possibilidade de existência do eu: não se trata de fusão entre o eu e o outro, 

mas de interação, de dependência mútua (eu dependo do outro e o outro 

depende de mim) num todo arquitetônico. 

 Bakhtin, ao encarar o movimento de um eu que se orienta para o outro na 

relação eu-tu, concebe o outro como condição necessária para a constituição do 

eu, isto é, a relação, na criação da estética verbal, entre o autor e o herói, pode 

ser entendida como uma alteridade constitutiva, na medida em que só o outro é 

capaz de enxergar em mim aquilo que minha visão apresenta-se como 

insuficiente de fazê-lo e me oferecer um acabamento, principalmente no que 

tange às dimensões tempo-espaciais. Por isso afirmamos, fazendo uso das 
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palavras de Bubnova que 
 

A alteridade é a condição de possibilidade para a existência, a 
fundadora do eu. Como elemento básico constitutivo da 
subjetividade, ao qual status complexo e dialógico já nos 
aludimos, a alteridade tem sobre o eu uma série de vantagens 
ontológicas estruturais que permitem a autovalorização do eu e 
inauguram a possibilidade da visualização e a globalização 
estética.  
[...] 
O enunciado ontológico fundacional para Bakhtin não é “eu sou“, 
mas “eu também sou”, proposição que implica necessariamente 
um “tu és”, como premissa primeira. A atribuição inicial da 
experiência, e de “eu também sou” não é individualista, nem 
impessoal: é dialógica, dialogada e não coincide consigo 
mesmo. A primeira certeza ontológica real da consciência e da 
autoconsciência, o “eu também sou”, implica que o eu não seja 
o início nem a fonte de si mesmo (BUBNOVA, 1997, p. 263-4)28.  

 

Repetindo: o outro é a base fundadora do eu. É o outro, de fora, que 

completa o eu. Enquanto princípio estético e epistemológico, a alteridade é 

constitutiva da arte e do conhecimento, através do excedente de visão. Então, é 

a partir das categorias o-outro-para-mim e eu-para-o-outro que Bakhtin traz sua 

ideia do excedente de visão. Afinal, aquilo que o eu não pode ver de si só pode 

ser visto pelo outro: aí é que reside tal ideia. É pelo excedente de visão que o 

outro pode nos dar acabamento, assim como só nós podemos dar acabamento 

a um outro.  

Excedente de visão é um conceito que aparece, primeiramente, para 

explicar a relação entre autor e personagem: como o excedente de visão o autor 

é capaz de dar acabamento à personagem, completando-a. É por conta da 

posição ocupada pelo sujeito no mundo, que há a possiblidade, no horizonte 

																																																								
28 No original em espanhol: " La otredad es la condición de posibilidad para la existencia, la 
forjadora del yo. Elemento básico constructivo de la subjetividad, a cuyo estatus complejo y 
dialógico ya hemos aludido, la otredad posee sobre el  yo una serie de ventajas ontológicas 
estructurales que lo mismo permiten la autovaloración del yo e inauguran la posibilidad de la 
visualización y la globalización estética.  
[...] El enunciado ontológico fundacional para Bajtín no es “yo soy”, sino “yo también soy”, 
proposición que implica necesariamente um “tú eres”, como premisa primera. El otorgamiento 
inicial de la experiencia, el de “yo también soy”, no es individualista, pero tampoco impersonal: 
es dialógico, dialogizado y no coincide consigo mismo. La primera certeza ontológica real de la 
coincidencia y la autoconciencia, el “yo también soy”, implica que el yo no sea el inicio ni la fuente 
de sí mismo (BUBNOVA, 1997, p. 263-4). 
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social, de ver o outro a partir de diferentes ângulos. 

 
Esse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da 
minha posse – excedente sempre presente em face de qualquer 
outro indivíduo – é condicionado pela singularidade e pela 
insubstitutibilidade do meu lugar no mundo: porque nesse 
momento e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em 
dado conjunto de circunstâncias, todos os outros estão fora de 
mim. Essa distância concreta só de mim e de todos os outros 
indivíduos – sem exceção – para mim, e o excedente de minha 
visão por ele condicionado em relação a cada um deles (desse 
excedente é correlativa uma certa carência, porque o que vejo 
predominantemente no outro em mim mesmo só o outro vê...) 
(BAKHTIN, 2011 [1924-27], p. 21-22).  

 

Essa ideia de excedente de visão é base para a compreensão de outro 

conceito nuclear da arquitetônica bakhtiniana: a exotopia. Nas palavras de 

Freitas: “a exotopia mostra significativamente como o outro, que está fora de 

mim é quem tem as condições de me completar, porque vê o que não tenho 

possibilidade de ver em mim, tanto em meu aspecto corporal e espacial como 

nos meus atos que expressam meu modo de ser” (FREITAS, 2013, p. 192). 
 

3.2 Exotopia: uma metáfora espço-temporal 
 

 Afirma Amorim no seu artigo Ato versus objetivação e outras oposições 

fundamentais no pensamento bakhtiniano:  

  
Embora o conceito de exotopia tenha sido formulado mais cedo e seja 
anterior ao trabalho com a linguagem, ele permanece central até o fim 
porque mantém, entre os termos espaço e tempo, uma tensão, e essa 
ideia é necessária a todo o pensamento de Bakhtin. Porque essa 
tensão corresponde a uma outra, igualmente central e que já vem 
indicada em Para uma filosofia do ato: a tensão entre o eu e o outro. 
Voltarei a ela mais adiante (AMORIM, 2006, p. 20).  

 

Exotopia, em russo vnienakhodímost, é um substantivo que designa 

“encontrar-se fora”. Trata-se de um conceito chave na antropologia filosófica de 

Bakhtin, tendo sido traduzido por “extraposição”, a partir do correlato em inglês 

outsideness e em italiano extralocacità. Exotopie é a tradução do russo proposta 

e consagrada por Todorov, por ser um dos responsáveis em introduzir e difundir 
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a obra bakhtiniana no Ocidente. Esta tradução de Todorov é bastante acertada 

(apesar da crítica feita por alguns tradutores), haja vista o estudioso ter 

conseguido captar e sintetizar o sentido que é proposto pelo pensamento 

bakhtiniano, que é o de situar em lugar exterior. Nessa abordagem, optamos por 

utilizar exotopia, concordando com a ressalva de Machado (2010, p. 231) que, 

ao assumir a proposta de Todorov, afirma que Bakhtin preferia conceitos 

derivados de raízes vernáculas, e esta postura tem em sua obra fundamentação 

teórica29.    

Trata-se de um conceito (também presente em Para uma filosofia do ato) 

compreendido por Tezza (1996) como o de uma consciência que está fora de 

outra – distanciamento, ou seja, a consciência do autor engloba a consciência 

do herói. É esse distanciamento que permite que o autor ofereça ao herói aquilo 

que ele mesmo não pode apreender: a sua imagem exterior.  

Enquanto pressuposto da visão de mundo bakhtiniana, a exotopia, 

através do excedente de visão, é que dá sentido estético à consciência do outro, 

ou seja, dá forma e acabamento; afinal, a consciência do autor é a consciência 

da consciência, uma consciência ampla, já que engloba a do personagem e a do 

seu próprio mundo. Assim, é o outro que nos dá a completude, que possibilita 

que vejamos o que não podemos ver, da mesma forma que aquilo que nós 

vemos no outro é algo que ele próprio está impossibilitado de ver. Nesse 

																																																								
29 Tatiana Bubnova, em sua versão espanhola de Estética de la creación verbal (México: Siglo 
Veintiuno, 1982) optou pelo termo “extraposição”. Posteriormente reconsiderou e passou a 
utilizar exotopia. Em português, a primeira versão de O autor e o herói na atividade estética, de 
1992, conservou-se o francês em virtude de ter sido traduzido do francês. Em 2003, em sua 
tradução do russo para o português Paulo Bezerra opta por traduzir o conceito analiticamente, 
considerando a noção referir-se à “distância concreta só de mim e de todos os outros indivíduos” 
(Bakhtin, 2003) Diz o tradutor na introdução: “[...] Na edição anterior de ECV, aparece o termo 
“isotopia” como tradução da categoria bakhtiniana vnienakhodímost. Ora, na página 350 do 
original russo, o próprio Bakhtin define essa categoria como distância: transcreve em russo a 
palavra latina distantsia e ao lado, entre parênteses, escreve vnienakhodímost. Toda a 
argumentação ou distanciamento foi assim que traduzi; algumas vezes como “distância”, o mais 
das vezes como “distanciamento” (BEZERRA, P. In: BAKHTIN, 2011, p. X). Cristóvão Tezza, em 
seu livro Entre a poesia e a prosa: Bakhtin e o formalismo russo (2003), na p. 294 em nota de 
rodapé traduz, do inglês, o seguinte trecho de Bakhtin, de Art and answerability (1990, p. 235): 
“Bakhtin contrai a frase russa nakhodit’sja vne (estar situado ou localizado do lado de fora dos 
limites de alguém ou de alguma coisa) em um nome – vnenakhodimost’ (o estado de estar 
situado do lado de fora dos limites de). Deve ser enfatizado que a situação de estar do lado de 
fora (dos limites de) do herói é uma posição assumida em relação ao herói ou distante do herói. 
Outros tradutores têm preferido verter vnenakhodimost’ como ‘exotopia’ ou ‘extralocalização’.”  
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excedente de visão é que surge o acabamento estético, a unidade e a visibilidade 

da totalidade.  

Tal processo de deslocamento, do estar e olhar de fora, esse “excedente 

de visão”, ao mesmo tempo em que nos permite poder ir ao encontro do outro e 

ter a faculdade de dizer algo sobre ele e saber de sua história, pois só com 

a extralocalização podemos fazer, devemos voltar para nós mesmos para, 

estando e participando de um lugar único no mundo e na história, ganharmos a 

noção de acabamento de nós mesmos, enquanto seres inacabados e 

responsivos em nossa relação com a alteridade. Vejamos o que nos propõe o 

teórico russo: 

 

(...) a compenetração deve ser seguida de um retorno a mim 
mesmo, ao meu lugar fora de sofredor, e só deste lugar o 
material da compenetração pode ser assimilado em termos 
éticos, cognitivos ou estéticos; se não houvesse esse retorno, 
ocorreria o fenômeno patológico do vivenciamento do sofrimento 
alheio como meu próprio sofrimento, da contaminação como 
sofrimento alheio, e só (BAKHTIN, 2011 [1924-27], p. 24).  

 

Ora, como sugere Bakhtin, na construção estética, é necessário sair de si 

mesmo, porque a construção estética só é percebida do exterior, como um todo. 

Sendo parte integrante do horizonte de outrem, é preciso um trabalho de fixação 

e de enquadramento, que só o encontrar-se de fora, só a extraposição pode 

possibilitar. Afinal, “o espaço é a dimensão que permite fixar, inscrever o 

movimento ou, dito de outra forma, a dimensão em que o movimento pode se 

escrever e deixar suas marcas” (AMORIM, 2012, p. 100-101). É interessante a 

noção de movimento contida no conceito de exotopia, que traz consigo o 

fenômeno da alteridade. Deslocando, pois, tal reflexão da atividade estética, 

conforme proposto por Bakhtin, para nossas relações, para a ideologia do 

cotidiano, para o mundo da vida, notoriamente explícito está que constantemente 

estamos interagindo com o outro e o seu mundo e, por conta dessa aproximação 

com o outro, com o nosso interlocutor, acabamos por nos contaminarmos com 

sua voz em nossa voz, numa responsividade mútua: 

 
O primeiro momento da minha atividade estética é a compenentração: 
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eu devo vivenciar – ver-me e inteirar-me – o que ele vivencia, colocar-
me no lugar dele, como que coincidir com ele [...]. Devo adotar o 
horizonte vital  concreto desse indivíduo tal como ele o vivencia 
(BAKHTIN, 2011 [1924-27], p. 23-24). 

 

No entanto, convém ressaltar que essa aproximação não se dá de forma 

impune e simétrica: o que temos é, a partir do caráter dialógico, a tensão e as 

diferenças entre os pontos de uma vista, entre duas consciências, entre os 

lugares ocupados sujeitos, o um e o outro (autor/herói), numa zona fronteiriça. 

 
3.3 Autor-criador: pivô axiológico-estético que sustenta a unidade 
arquitetônica e composicional 
 

Em quase todos os escritos de Bakhtin há a presença do conceito de 

autor/autoria, mas é em O autor e a personagem na atividade estética que o 

teórico aprofunda essa questão. O filósofo russo, já no início do seu ensaio, 

apresenta a distinção entre o autor-pessoa (isto é, o escritor, o artista) e o autor-

criador (isto é, a função estético-formal engendradora da obra, um constituinte 

do objeto estético, um elemento imanente do todo artístico). Ou seja, para 

Bakhtin, o autor-criador é um autor de linguagem e não pode ser confundido com 

um indivíduo empírico. Dessa forma, o autor-criador, enquanto instância de 

produção do discurso, é responsável por dar forma ao objeto estético, 

constituindo o pivô responsável pela unidade arquitetônica e composicional da 

obra: 

 
O autor, como momento constitutivo da forma, é atividade 
organizada e oriunda do interior, do homem como totalidade [...] 
é, ademais, o homem todo dos pés à cabeça: ele precisa de si 
por inteiro, respirando (o ritmo), movimentando-se, vendo, 
ouvindo, lembrando-se, amando e compreendendo (BAKHTIN, 
2010 [1920-24], p. 68).  
 

As formulações de Bakhtin sobre a questão do autor destacam-se, 

preponderantemente, no âmbito do texto literário; no entanto, seus postulados 

têm a fecundidade de serem aplicáveis na análise dos enunciados das mais 

variadas esferas de criação ideológica, a exemplo da divulgação científica.  
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 Com essa conceituação de autor-criador, Bakhtin, na formulação de uma 

estética geral, evita se enveredar pelas formulações metafísicas, psicologizantes 

ou empiricizantes, ou seja, o estético, para o filósofo, não deve ser minimizado 

a uma essência abstrata de beleza, nem a processos exclusivamente mentais e 

subjetivos, e muito menos a uma forma do material. Antes, essa posição estético-

formal dá forma ao conteúdo, munido de um posicionamento valorativo e 

embebecido de certa relação axiológica com o herói e seu mundo. Dessa forma, 

por ele é que o social, o histórico e o cultural passam a ser encarados como 

elementos intrínsecos do objeto estético. 

 Assim, o autor-criador, enquanto parte integrante da obra de arte, é 

responsável pela materialização de uma certa relação axiológica com o herói e 

seu mundo. Como já sinalizado anteriormente, sobre a correlação forma 

arquitetônica/forma composicional que, enquanto a primeira é a concepção da 

individualização do objeto estético (a forma do conteúdo), pelo autor-criador e 

pelo leitor, e a segunda é a realização da forma arquitetônica, é o modo 

específico de sua estruturação em um material semiótico, Bakhtin observa que 

é o autor-criador, o pivô axiológico-estético que dará a forma composicional ao 

conteúdo assim enformado, podendo proceder de diferentes maneiras. Por 

exemplo, para um olhar heroicizante, o autor-criador poderá buscar a forma 

composicional mais adequada (como o romance, a novela, o drama etc.). No 

caso da arte verbal, o autor-criador se debruça sobre a língua(gem), não 

pensando a língua em si, como sistema fechado e abstrato, como fazia o 

Estruturalismo, ao propor uma compreensão e constituição monológica da 

língua(gem) em sua estrutura, regida por forças centrípetas, num processo de 

centralização e unificação da língua, mas, ao contrário, a relação do autor-

criador com a língua(gem) se dá a partir de suas significações axiológicas e 

volitivo-emocionais, ou seja, entendendo-a constitutivamente dialógica sob a 

égide e orientação de suas forças centrífugas.  

 Diante das considerações arroladas até aqui, e considerando a 

complexidade desse importante empreendimento projeto filosófico bakhtiniano 

que, em hipótese alguma, nosso entendimento não seria satisfatória 

considerando apenas uma ou duas de suas obras, lançamos a desafiadora 
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questão: como então, definir a arquitetônica da respondibilidade bakhtinana? 

 Este é nosso objetivo e desafio a seguir. 
 

 

4.  O desafio responsível: como conceituar a arquitetônica bakhtiniana? 
 
 Nas palavras de Morson e Emerson (2008p. 21), “Bakhtin não facilitou 

para ninguém a reconstrução do “labirinto dos elos” entre suas próprias idéias 

[...] É difícil datar sua obra, porque não raro decorreram décadas entre a 

composição e a publicação; muitas vezes é difícil dizer quando a obra começou, 

e ainda mais difícil saber como ela evoluiu nesse ínterim”. No entanto, a partir 

de nossa leitura e entendimento das 4 principais obras  da década de 1920 (Arte 

e responsabilidade, Para uma filosofia do ato, O autor e a personagem na 

atividade estética e O problema do conteúdo, do material e da forma na criação 

literária), diríamos que, com o fito de analisar nessa pesquisa o discurso da 

divulgação científica do século XIX, entendemos a arquitetônica bakhtiniana ou 

arquitetônica da respondibilidade como a construção (para utilizar, como fez 

Bakhtin, o termo advindo da arquitetura) do discurso, com vistas a ser portador 

de uma ordenação, uma unidade de sentido, considerando sua totalidade, ou 

seja, é a articulação dialética e dialógica da forma, do material e do conteúdo. 

Essa unidade da totalidade de sentido (já anunciada em Arte e 

Responsabilidade) advém dos elementos que são concebidos e atuantes no 

mundo das relações, relações essas de caráter interdiscursivo e interativo, e, 

portanto, dialógico. E quais são esses elementos?  

Ora, se partimos da premissa bakhtiniana de que um todo arquitetônico é 

concebido de forma integrada, então um enunciado concreto deve ser concebido 

como evento real, concreto, único e singular (como tratado em Para uma filosofia 

do ato), e não como abstração, e, como tal, situado num espaço-tempo 

igualmente singular e histórico-social. Considerando que vivemos e atuamos 

num mundo impregnado de valores, e que essa atuação se dá sob a égide da 

responsabilidade de individual, na qual o sujeito não apresenta escapatória, ou 

para utilizar a expressão do próprio Bakhtin, não tem um álibi para sua existência 



 67 

e suas ações no mundo da vida, da arte e da cultura, singulares e irrepetíveis, 

então, todo projeto de discurso, todo projeto de dizer dos sujeitos, também 

únicos e singulares, constituem gestos éticos axiologicamente responsáveis e 

responsíveis.  

Produzir enunciados, construir discursos, seja falando, escrevendo, 

respondendo, questionando, contestando, questionando, concordando, 

discordando, complementando, enfim, viver significa tomar uma posição 

axiológica a cada momento perante o mundo repleto de valores, é posicionar-

se, ética, responsável e responsivamente em relação a esses valores. Nesse 

sentindo, o agir e o enunciar de um sujeito, o autor-criador, enquanto centro de 

valor, na direção do outro (aqui estamos nos referindo ao conceito de 

alteridade, tão caro a Bakhtin), vêm marcados e saturados pelos seus valores 

éticos, estéticos, sociais, políticos, ideológicos e culturais, bem como pelo tom 

emotivo-volitivo, levando, preponderantemente, em consideração, em sua 

atividade autoral, as instâncias fundamentais que, dialogicamente e 

harmonicamente, caracterizam arquitetônica bakhtiniana, quais sejam: o “eu-

para-mim”, “eu-para-o-outro” e o “outro-para-mim”.  

Cabe destacar que, nesse mundo das relações arquitetônicas, a exotopia 

é o primeiro princípio que permite, através do excedente de visão, o acabamento, 

que é exterior ao sujeito. Em outros termos, é só por meio do “punto exotópico” 

que podemos ter um todo arquitetônico concreto e único.  

Nesse processo, as formas composicionais são determinadas pelas 

formas arquitetônicas. Pensando nos gêneros discursivos, a concepção 

arquitetônica refere-se ao conjunto de valores e aspectos da ordem social, 

histórica e cultural ao ato, do acontecimento, os valores do homem e as relações 

sociointeracionais que ele estabelece dialogicamente no mundo da vida, no 

mundo arte, no mundo da ciência, enfim, na cultura. Já a forma composicional 

refere-se à materialização desse conteúdo num material (a redundância aqui é, 

do ponto de vista terminológico, necessária), como a textualização do gênero em 

enunciados concretos. 

 Como pode ser visto a partir dessa elaboração conceitual, o postulado da 

arquitetônica de Bakhtin considera todos os seus elementos, como citados aqui, 
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a partir de uma perspectiva de imbricação e interdependência mútua na 

ordenação e totalidade do sentido. Pensar o conceito de arquitetônica nas 

formulações bakhtinianas requer uma compreensão do substrato filosófico que 

sustenta tal noção e todo o seu pensamento na formulação de sua estética geral 

para que se possa, em seguida, entender e analisar como os enunciados 

concretos apresentam formas relativamente estáveis, a partir de um projeto de 

dizer de um autor-criador, atravessado por valores éticos, estéticos, culturais, 

sociais, históricos, políticos e ideológicos. Nosso propósito agora é, a partir da 

considerações feitas sobre o princípio arquitetônico da teoria de Bakhtin, articular 

com a noção de gênero discursivo, conceito de extrema importância para 

analisar as Conferências Populares da Glória ocorridas no Brasil no século XIX, 

enquanto materialização da atividade de divulgação científica.  
 

5. Os gêneros discursivos na concepção bakhtiniana de linguagem  
 

Em pesquisa anterior, Cavalcante Filho (2011), ao tratar da questão dos 

gêneros, já mencionou o fato que tanto Platão, em A República, quanto 

Aristóteles, em A Poética, já tratavam da questão dos gêneros e que, desde 

então, esse conceito tem se colocado como um dos tópicos da agenda de muitos 

estudiosos, em virtude das várias classificações e abordagens que vêm 

aparecendo ao longo dos tempos. Acrescente-se a isso, a clássica questão 

sobre a distinção entre poesia e prosa e entre o gênero épico, lírico e dramático, 

a oposição entre tragédia e comédia, a teoria dos três estilos (elevado, médio e 

humilde), além da distinção da Retórica Antiga entre os discursos judiciário, 

deliberativo (ou político) e epidítico (laudatório). Essa questão do gênero foi 

preocupação primeira da poética e da retórica e não da linguística. Sobre isso, 

Brandão (2003, p. 35) elenca duas razões: primeiro, porque a linguística, 

enquanto ciência específica da linguagem, é recente, e depois porque a 

preocupação inicial, no âmbito dos estudos linguísticos, foi com as unidades 

menores que o texto (a exemplo do fonema, da palavra, da frase). Na medida 

em que ela passa a se preocupar com o texto, começa a pensar na questão da 

classificação. Essa preocupação se torna crucial quando ela deixa de trabalhar 
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somente com textos literários, mas se volta também para o funcionamento de 

qualquer tipo de texto. 

 Nesta subseção, nosso propósito é apresentar a concepção de gênero 

discursivo, a partir dos vários lugares onde esse tema foi tratado pelos membros 

do Círculo. Trata-se de um conceito que mereceu discussão de seus integrantes 

em grande parte dos trabalhos por eles produzidos, quando, dentre tantas 

questões, interessava a esses intelectuais o estudo dos gêneros intercalados na 

análise do plurilinguismo no romance; a análise da função e do lugar dos gêneros 

nos estudos marxistas da linguagem; o estudo do romance polifônico de 

Dostoiévski; a ampliação da noção de gêneros para todas as práticas e esferas 

de atividade humana; a percepção do componente sócio-histórico como 

elemento constituinte dos gêneros e da língua, entre outras questões. Para essa 

discussão, portanto, tomaremos como referências principais em que Bakhtin e o 

Círculo se dedicaram à questão dos gêneros discursivos, os seguintes trabalhos: 

o ensaio Os gêneros do discurso (1952-53), constante da coletânea Estética da 

criação verbal; O método formal nos estudos literários: introdução a uma crítica 

sociológica, de Pável N. Medviédev (1928) e Marxismo e filosofia da linguagem: 

problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem, de 

Bakhtin/Volochínov (1929).  

Essa discussão faz-se justamente pelo fato de tal conceito constituir-se 

como elemento organizador das práticas discursivo-enunciativas dos sujeitos no 

mundo real. Trata-se de um conceito constantemente reivindicado 

contemporaneamente, principalmente pela apropriação que a esfera 

educacional brasileira tomou desse postulado para orientar o discurso e o 

trabalho pedagógico em relação ao ensino da língua portuguesa na Escola 

Básica. Acrescenta Grillo ao debate (2004, p. 35):  
 

No Brasil, o estudo dos gêneros se dá, sobretudo, pela grande 
penetração da obra de Bakhtin e de linguistas e psicólogos 
suíços, tais como Adam, Bronckart e Schneuwly, que fazem uma 
releitura da obra do teórico russo, incorporando contribuições da 
pragmática e do sociointeracionismo. A correlação entre as 
formas do discurso e a situação de comunicação não se coloca 
como um problema a ser resolvido, mas como uma metodologia 
de descrição e interpretação de gêneros.    
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Além disso, se nosso objetivo de investigação é depreender a 

arquitetônica do discurso de divulgação científica no Brasil, materializado nos 

enunciados concretos das Conferências Populares da Glória, tal abordagem faz-

se imprescindível, tendo em vista, diferentemente de outras abordagens teórico-

metodológicas (a exemplo da de Maingueneau, de Bazerman, de Marcuschi), 

que, para o pensamento bakhtiniano, de forma integrada, dialógica e relacional, 

consideraremos os aspectos textuais, discursivos e genéricos dos enunciados 

de divulgação cientifica, objeto de nossa investigação.  

 Comecemos nossa reflexão mencionando que a elaboração do conceito 

de gênero teve início na obra de Pável N. Medviédev O método formal nos 

estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica30, obra que marca 

o embate do Círculo com o formalismo, cuja crítica residia no fato de que, no 

método formal, os elementos internos da obra são tratados sem levar em 

consideração o gênero; este é definido mecanicamente, visto como um certo 

grupo de traços constantes e específicos, ou seja, abordado a partir de um 

estudo formal do objeto. Para Medviédev, o ponto de partida da poética deve 

começar com o gênero e não terminar nele, “pois o gênero é uma forma típica 

do todo da obra, do todo do enunciado. Uma obra só se torna real quando toma 

a forma de determinado gênero” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 193); afinal, para o 

autor, cada elemento da obra deve ser compreendido ao se levar o todo em 

consideração, eis o princípio arquitetônico que vimos discutindo ao longo do 

capítulo.  

 Embora nessa obra Medviédev esteja se referindo aos gêneros literários 

ou poéticos, observamos que o conceito de gênero já toma a abrangência para 

outros campos ou esferas de circulação do discurso, quando ele trata do 

acabamento dos gêneros poéticos e de enunciados de outras esferas 

ideológicas. Confrontando sua concepção de gênero à concepção “mecânica” 

dos formalistas, o autor, caracteriza o gênero a partir de uma dupla orientação: 
 

A totalidade artística de qualquer tipo, isto é, de qualquer gênero, 
																																																								
30 Em russo, Formalnyi metod v literaturoviédenii (Kritítcheskoe vvedénie v sotsiologuítcheskuiu 
poétiku, publicado em Leningrado em 1928. 



 71 

orienta-se na realidade de forma dupla, e as particularidades 
dessa dupla orientação determinam o tipo dessa totalidade, isto 
é, seu gênero. 
Em primeiro lugar, a obra se orienta para os ouvintes e os 
receptores, e para determinadas condições de realização e 
percepção. Em segundo lugar, a obra está orientada na vida, 
como se diz, de dentro, por meio de seu conteúdo temático. A 
seu modo, cada gênero está tematicamente orientado para a 
vida, para os acontecimentos, problemas, e assim por diante. [...] 
Desse modo, uma obra entra na vida e está em contato com os 
diferentes aspectos da realidade circundante mediante o 
processo de sua realização efetiva, como executada, ouvida, 
lida em determinado tempo, lugar e circunstâncias. Ela ocupa 
certo lugar, que é concedido pela vida, enquanto corpo sonoro 
real. Esse corpo está disposto entre as pessoas que estão 
organizadas de determinada forma. Essa orientação imediata da 
palavra como fato, mais exatamente como feito histórico na 
realidade circundante, determinada toda a variedade de gêneros 
dramáticos, líricos e épicos (MEDVIÉDEV, 2012 [1928], p. 195).  

 
 Observemos que essa primeira abordagem sobre o conceito de gênero 

nesse trabalho é anterior ao célebre artigo publicado produzido por Bakhtin em 

1952-53, só conhecido no Brasil no início da década de 90. Mas em 1929, 

Bakhtin/Volochínov publicam Marxismo e Filosofia da Linguagem31. Nessa obra, 

a noção de gênero aparece explicitamente quando o autor trata da relação entre 

infra-estrutura e superestrutura e discute a questão da interação verbal. Em fase 

considerada ainda embrionária sobre a questão dos gêneros, os autores, ao 

referirem-se a eles, cunham o termo gêneros linguísticos: 

 

Mais tarde, em conexão com o problema da enunciação e do 
diálogo, abordaremos também os problemas dos gêneros 
linguísticos. A este respeito faremos simplesmente a seguinte 
observação: cada época e cada grupo social têm seu repertório 
de formas de discurso na comunicação socioideológica. A cada 
grupo de formas pertencentes ao mesmo gênero, isto é, a cada 
forma de discurso social, corresponde um grupo de temas 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009 [1929], p. 44, grifos nossos). 
 

 

  Nesse capítulo, há uma discussão sobre a relação recíproca entre as 

relações sociais, a ideologia e a linguagem. Aqui, com a colocação formas de 

																																																								
31 Em russo Marksizm i filosófiia iazyká: Osnovnýe probléim sotsiologuícheskovo mietoda v 
naúke o iazyké, publicado em Lenigrado, sua 2. ed. data de 1930. 
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discurso na comunicação socioideológica, eles já anunciam a indissociabilidade 

entre os gêneros e seu constituinte: as esferas ou campos de comunicação 

(cada época e cada grupo social).  

 Mas é no ensaio Gêneros do discurso, produzido no início da década de 

1950, mas publicado originalmente em russo em 1979, que o conceito de gênero 

aparece de forma mais esclarecida e definida, que passamos a tratar agora. 

Nesse ensaio, os gêneros discursivos ou gêneros do discurso (em russo 

retchevye janry) são definidos a partir de uma abordagem que leva em conta as 

dimensões sócio-históricas e normativas do gênero, com ênfase na sua relativa 

estabilidade, e assim nomeados como tipos relativamente estáveis de 

enunciados:  
 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais 
e escritos), concretos e únicos, proferidos pelos integrantes 
desse ou daquele campo da atividade humana. Esses 
enunciados refletem as condições específicas e as finalidades 
de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e 
pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção de recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de 
tudo, por sua construção composicional. Todos esses três 
elementos - o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no conjunto do 
enunciado e são igualmente determinados  pela especificidade 
de um campo da comunicação (BAKHTIN, 2016 [1952-1953], p. 
11-12, grifo do autor).  

 
 Dessa assertiva de Bakhtin, três aspectos merecem ser, mesmo que de 

forma breve tratados ainda neste capítulo: são as noções de enunciado, campo 

e os elementos constituintes do gênero (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional). Mas antes atentemos para o fato de o autor afirmar que, da 

mesma forma que as atividades humanas são infinitas e variadas, a forma como 

utilizamos a língua também são: “A riqueza e a diversidade dos gêneros do 

discurso são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multifacetada 

atividade humana” (BAKHTIN, 2016 [1952-53], p. 12). 

Os indivíduos, em cada esfera de atividade humana, fazem uso da língua 

mediante os gêneros discursivos específicos para cada tipo de atividade social. 

A produção de linguagem torna-se diversificada, heterogênea e infinita haja vista 
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que os atos sociais vivenciados pelos grupos são heterogêneos e variados. 

Dessa forma, a produção de linguagem obedecerá essa heterogeneidade. Com 

isso, podemos dizer que temos uma linguagem de trabalho, uma linguagem de 

grupos fechados (gírias), uma linguagem da ciência, uma linguagem das 

narrações literárias, jurídicas, cada uma delas correspondendo às necessidades 

das diversas situações de interação social.  

Retornando à compreensão dos conceitos basilares da Teoria dos 

Gêneros de Bakhtin, já que o uso da língua se efetua em forma de enunciados 

(orais e escritos), concretos e únicos, proferidos pelos participantes de uma ou 

outra esfera de atividade humana, ele é encarado por Bakhtin como a unidade 

concreta e real da comunicação discursiva, já que o discurso só tem existência 

na forma de enunciados concretos, únicos, singulares. Cada enunciado constitui 

um novo acontecimento, um evento único e irrepetível da comunicação 

discursiva. Ele só pode ser citado e não repetido, pois, nesse caso, constitui-se 

como um novo acontecimento. O enunciado nasce na inter-relação discursiva, 

por isso que não pode ser nem o primeiro nem o último, pois já é resposta a 

outros enunciados, ou seja, surge como sua réplica.  

 
O enunciado existente, surgido de maneira significativa num 
determinado momento social e histórico, não pode deixar de 
tocar os milhares e fios dialógicos existentes, tecidos pela 
consciência ideológica em torno de um dado objeto de 
enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do diálogo 
social. Ele também surge desse diálogo com seu 
prolongamento, como sua réplica, e não sabe de que lado ele se 
aproxima desse objeto (BAKHTIN, 2010 [1923-24], p. 86). 
 

 Para concluir essa abordagem sobre o enunciado, convém estabelecer, 

com base nos princípios da teoria de Bakhtin, a distinção entre oração e 

enunciado: enquanto a oração é uma unidade convencional da língua (sistema), 

um elemento abstrato que tem natureza gramatical, o enunciado é a 

manifestação concreta da oração, uma unidade de sentido em que se pode 

tomar uma atitude responsiva. A oração é reiterável, pois é vista como unidade 

da língua formada a partir dos princípios da gramática (estrutura lexical e 

sintática) e está suscetível a um número ilimitado de realizações, enquanto que 
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o enunciado é o fragmento do discurso, é sempre único, pois diferente a cada 

enunciação da oração. 

 Ao se tratar de gênero, Bakhtin destaca, em primeira mão, a questão da 

esfera/campo, já que é nessa “arena” que os gêneros têm vida. Por conta da 

peculiar flutuação terminológica da teoria bakhtiniana, Grillo (2013) observa que 

esse conceito de “esfera” é encontrado sob a forma de “esfera de utilização da 

língua”, “esfera da atividade humana”, “esfera da comunicação”, “esfera cultural”, 

“esfera da interação verbal”, “esfera da interação cultural”, “esfera da atividade e 

da comunicação humana”.  

Afirma Grillo (2012, p. 143): 
 

[...] a noção de esfera da comunicação discursiva (ou da 
atividade ideológica, ou da atividade humana, ou da 
comunicação social, ou da utilização da língua, ou simplesmente 
ideologia) é compreendida como um nível específico de 
coerções que, sem desconsiderar a influência da instância 
socioeconômica, constitui as produções ideológicas, segundo a 
lógica particular de cada esfera/campo. 

 
Entendemos, pois, que essas “arenas”, esses “espaços” socioideológicos 

exercem coerções nas relações entre os sujeitos e a linguagem. Suas 

especificidades coercitivas, com sua forma de atuar sobre a realidade e sobre a 

onipresença social da palavra, funcionam também como um espaço de refração 

que condicionam os sujeitos, os enunciados, as práticas enunciativas, os 

gêneros discursivos e os objetivos de sentido, pois os gêneros estão ligados às 

situações sociais de interação. Enfim, podemos afirmar que os gêneros, assim 

como os enunciados, reagem de forma sensível a todas as influências e 

coerções dos diferentes domínios (esferas/campos) das esferas às quais eles 

fazem parte e, assim, essas influências e coerções se manifestam nos 

elementos constituintes do gênero, que são seus aspectos temáticos, estilísticos 

e composicionais.  

 A dimensão constitutiva do enunciado, chamada de conteúdo temático, 

refere-se aos objetos, sentidos, conteúdos, gerados numa esfera discursiva com 

suas realidades socioculturais, está no nível do aspecto semântico do gênero. O 

conteúdo temático é a realização daquilo que o autor pretender dizer; não é mais 
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o seu projeto arquitetônico, mas sua realização, pois é sobre o tema que recai 

aspectos da enunciação. 

Já a dimensão estilística ou aspecto expressivo, refere-se à seleção 

lexical, sintática, gramatical. São formas de dizer que estão vinculadas à 

orientação intencional do sujeito e do gênero, mas que também são 

influenciadas pela situação imediata de comunicação e que têm, por sua vez, 

como elemento constitutivo e definitório a expressividade, pois não há enunciado 

absolutamente neutro, mesmo nos gêneros mais estandardizados, normativos. 

Por fim, quanto ao aspecto da construção composicional ou aspecto 

formal do texto32, este se refere ao tipo de estruturação e conclusão de um todo. 

Esse processo envolve procedimentos, relações, organização, disposição e 

acabamento da totalidade discursiva, sinalizando, na cena enunciativa, as regras 

do jogo de sentido disponibilizadas pelos interlocutores. 

 

6. À guisa de considerações finais  
 

O pensador russo e seu Círculo desenvolveram reflexões extremamente 

pertinentes para se pensar e entender a linguagem e o homem, enquanto ser de 

linguagem. Conceitos importantes como arquitetônica, ato ético, 

responsabilidade, responsividade, gênero discursivo, entre outros, constituem 

elementos imprescindíveis na busca de uma compreensão do sujeito em sua 

relação com o outro e seu agir no mundo da vida, da arte e da ciência.  

 Conforme foi discorrido no capítulo, esses elementos citados, entre outros 

constituem a arquitetônica bakhtiniana e devem ser vistos numa relação de 

interação. Pensar o conceito de arquitetônica nas formulações bakhtinianas 

requer uma compreensão do substrato filosófico que sustenta tal noção e todo o 

seu pensamento na formulação de sua estética geral. A finalidade das interações 

arquitetônicas é, portanto, a busca pela “unidade de sentido”. Analisar um texto, 

portanto, na intenção de depreender a sua arquitetônica, significa estudá-lo em 

																																																								
32 Embora algumas pesquisas sobre gêneros refiram-se ao aspecto composicional do gênero 
associando-o exclusivamente à organização textual, observada, por exemplo, nas sequências 
textuais de Adam (ADAM, J. M. Les textes: types e prototypes. Paris: Nathan, 1992), esta 
perspectiva não pode ser percebida nos postulados do Circulo de Bakhtin. 
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todas as suas dimensões, identificando as partes que o compõem, analisando 

como essas partes se articulam para a construção de sentido, explicitando, 

assim, as inter-relações axiológico-dialógicas que constituem o todo em sua 

imbricação com os valores éticos, culturais, históricos, sociais, políticos e 

ideológicos. Enfim, a arquitetônica permite-nos compreender o mundo como 

acontecimento respaldado numa atitude responsiva e dialógica, nunca abstrata 

e mecânica.  

 Daí a vinculação necessária do conceito de arquitetônica, articulada ao 

projeto de um autor-criador, enquanto atividade criativa, à noção de gênero 

discursivo, pois só apreendemos a arquitetônica de um discurso, se nos 

debruçarmos na análise da materialização desse projeto de dizer, que se dá, nos 

enunciados concretos.  

Em nossa pesquisa, cujo objeto é a arquitetônica da divulgação científica 

das Conferências Populares da Glória, afirmamos que é por meio da análise dos 

enunciados concretos que entenderemos o gênero formado como um todo 

arquitetônico e harmoniosamente ligado às práticas sociais de 

produção/recepção/circulação da linguagem, fazendo-nos conceber, dessa 

forma, a arquitetônica do evento da enunciação a partir da inter-relação 

indissolúvel entre sujeito-ato-enunciado-gênero-esfera-valores, num dado 

contexto sócio-histórico.  
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CAPÍTULO 2 
 

Essa é a abordagem que entende o 
diálogo como metodologia de análise dos 
gêneros discursivos mergulhados na 
dialogia dos signos e dos códigos culturais 
em devir. Essa será certamente uma prova 
da atualidade, pertinência e vivacidade do 
pensamento do homem que apostou tudo 
no diálogo. Que seria se suas palavras 
ficassem encerradas em uma época, numa 
cultura e fosse incapaz de dialogar com o 
grande tempo da cultura? Afinal, o espírito 
que guia essa investigação é motivado por 
uma orientação dada pelo próprio teórico 
quando afirma: "O que nos falta é uma 
audácia científica e investigadora sem a 
qual é impossível elevar-se ao alto nem 
descer às profundidades".  

 

Irene Machado 
 

PARTE 1 
 

O DISCURSO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: CONCEITOS E ANÁLISES 
 

 

Introdução 
 

O presente capítulo da pesquisa apresenta-se dividido em 2 (duas) partes. 

Na primeira parte, cujo título é Perspectivas discursivas do estudo da divulgação 

científica nosso objetivo é explicitar o conceito de divulgação científica que 

adotamos para realização da presente pesquisa. São muitas as concepções 

sobre esse campo de atividade. No domínio de estudos discursivos, 
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encontramos variadas especificidades das diferentes concepções e tendências 

às quais se filiam àqueles que se dedicam ao objeto de pesquisa divulgação 

científica. Ora os conceitos se identificam e se complementam, ora conceitos 

divergem e abrem possiblidades múltiplas de olhares e discussão. No entanto, o 

objetivo de todos acaba sendo o que entender, a partir das diferentes lupas 

teóricas a que se filiam, o funcionamento discursivo desse fenômeno importante 

da vida em sociedade.  

Assim, considerando a variedade de concepções acerca do conceito de 

divulgação científica, ora divergentes ora convergentes e/ou complementares, 

nosso objetivo na primeira parte do capítulo é explicitar a concepção de 

divulgação científica que assumimos na pesquisa ao analisar os enunciados 

concretos de uma importante atividade de divulgação científica do Brasil 

oitocentista, trata-se do discurso das Conferências Populares da Glória. Desse 

modo, o capítulo começa com uma apresentação de alguns trabalhos que 

tomaram o discurso de divulgação científica como objeto de pesquisa (falamos 

alguns, pois seria impossível nessa tese, falar de todos os trabalhos desse 

fenômeno sob a perspectiva discursiva) para, em seguida, ser apresentada a 

concepção que norteia a análise dos enunciados das Conferências Populares 

da Glória.  

A segunda parte do capítulo, intitulada A metalinguística e os vetores 

metodológicos da investigação, destina-se à apresentação da perspectiva 

metodológico-analítica da pesquisa. Como visto no capítulo anterior, quando da 

discussão do conceito de arquitetônica, as reflexões e propostas da teoria 

bakhtiniana é que iluminarão teoricamente o trabalho. Assim, apresentaremos 

os procedimentos metodológico-analíticos que, sob as “orientações" da 

metalinguística bakhtiniana, serão adotados no empreendimento do propósito 

desta nossa investigação, que consiste na identificação, descrição e análise da 

arquitetônica da divulgação científica do século XIX, materializada nos 

enunciados concretos das Conferências Populares da Glória.  

Assim, começaremos a discussão com a apresentação da metalinguística 

proposta por Bakhtin, seguida da constituição do corpus que compõe a 

investigação. Nesse momento, abordaremos os critérios de seleção de 
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delimitação do corpus para a realização da análise metalinguística das 

Conferências Populares da Glória. Após a apresentação do corpus, 

apresentaremos as etapas metodológicas da análise, seguida das categorias 

analíticas estabelecidas para o alcance do objetivo estabelecido para a 

pesquisa, bem como os resultados esperados com a análise. O capítulo é 

finalizado com a explicitação dos caminhos metodológicos escolhidos para a 

realização da análise do corpus. 

 
1. Perspectivas discursivas do estudo da divulgação científica 

 
 No editorial do volume 11, n. 3, da Bakhtiniana - Revista de Estudos do 

Discurso (2016), as editoras ad hoc dessa edição afirmam que  

 
O fenômeno discursivo da divulgação/popularização da ciência 
tem sido conceituado de modo variado por diferentes 
perspectivas teóricas (...) tradução ou reformulação do discurso 
científico - abordagem predominante nos estudos da linguagem; 
gênero discursivo; atividade de recontextualização; construção 
dependente dos processos da encenação midiática; e 
modalidade particular de relação dialógica (GRILLO; GIERING; 
MOTTA-ROTH, 2016, p. 4).  

   
 Esta tese também se enquadra nesse grupo de estudos que se dedica a 

analisar a constituição e o funcionamento do discurso de divulgação científica, 

porém assumindo de partida, como visto no capítulo anterior, a como lupa teórica 

a teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin para analisar o fenômeno 

discursivo da divulgação científica.   

Um aspecto desse fenômeno que merece preliminarmente uma 

observação diz respeito às variadas terminologias que tal fenômeno da 

exteriorização do conhecimento assume. Expressões como vulgarização 

científica, divulgação científica e difusão científica são utilizadas, muitas vezes 

como sinônimas. Bueno (1984), em seu estudo, propõe situar a difusão científica 

na instância de um gênero em um sentido mais amplo, numa perspectiva mais 

abrangente, o que possibilitaria abarcar “todo e qualquer processo ou recurso 

utilizado para veiculação de informações científicas e tecnológicas” (BUENO, 

1984, p.14). Para o autor, esse conceito englobaria em si mesmo a difusão tanto 
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para especialistas e para o grande público em geral ao mesmo tempo. Em suas 

palavras:  

 
O conceito de difusão, dada sua posição de hiperonímia, possui 
grande amplidão, abrangendo “os periódicos especializados, os 
bancos de dados, os sistemas de informação acoplados aos 
institutos e centros de pesquisa, os serviços de alerta das 
bibliotecas, as reuniões científicas [...] as seções especializadas 
das publicações de caráter geral, as páginas de ciência e 
tecnologia dos jornais e revistas, os programas de rádio e 
televisão dedicados à ciência e tecnologia, o cinema dito 
científico e até mesmo os chamados colégios invisíveis” 
(BUENO, 1984, p. 15). 

  

Ainda para o autor, denomina-se disseminação científica a difusão para 

os especialistas, enquanto que a difusão para o público em geral denominar-se-

á divulgação científica. Explica que a disseminação científica comporta dois 

níveis: i) a disseminação intrapartes (correpondente à circulação de informações 

científicas e tecnológicas entre especialistas de uma área ou áreas conexas, 

caracterizada por um público especializado, conteúdo específico e código 

fechado); e ii) disseminação extrapartes (circulação de informações que se 

situam fora da área-objeto da disseminação).  Como exemplos da divulgação 

científica, o autor apresenta o jornalismo científico, os livros didáticos, os cursos 

de extensão para não especialistas, as campanhas de educação voltadas para 

determinadas áreas, os fascículos de ciência e tecnologia produzidos por 

grandes editoras, documentários, programas de televisão etc.  

 Para facilitar a apreensão a respeito desses conceitos, em que as 

fronteiras entre suas abrangências conceituais são tão tênues, reproduzimos a 

seguir o organograma esboçado por Cavalcante Filho (2011) para melhor 

registrar as diferenças, aproximações e exemplos dos conceitos discutidos. 
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Figura 1: A disseminação científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAVALCANTE FILHO, 2011, p. 42. 
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comunicação humana e, por outro, o fato de ela materializar-se nos mais vários 

gêneros discursivos, o que leva muitos estudiosos a não chegarem a um 

consenso quando se propõem a conceituá-la, ora definindo-a como gênero, ora 

como esfera, prática de reformulação ou relações dialógicas entre esferas. 

Brevemente, passaremos por alguns conceitos expostos por alguns estudiosos 

para, em seguida, expor a concepção que adotamos para o presente estudo.  

Em 1982, Jacqueline Authier-Revuz (1998) apresentou um trabalho 

pioneiro numa abordagem discursiva sobre a divulgação científica. Na 

concepção dessa autora, o texto de divulgação científica, sob a ótica da 

heterogeneidade enunciativa, é uma associação do discurso científico com o 

discurso do cotidiano. Trata-se, portanto, de uma prática de reformulação 

textual-discursiva de um discurso-fonte para um discurso segundo, em cujo 

conjunto se inserem a tradução, o resumo, a resenha, a paráfrase, os textos 

pedagógicos entre outros. Authier-Revuz conceitua divulgação científica como:  

 
uma atividade de disseminação, em direção ao exterior, de 
conhecimentos científicos já produzidos e em circulação no 
interior de uma comunidade mais restrita; essa disseminação é 
feita fora da instituição escolar - universitária, não visa à 
formação de especialistas, isto é, não tem por objetivo estender 
a comunidade de origem (AUTHIER-REVUZ, 1998 [1982], p. 
107).  
 

Essa disseminação a que se refere a autora é tomada como uma 

operação de tradução, uma prática de reformulação na qual um discurso-fonte 

(D1) produzido por "especialistas" é re-enunciado e destinado a seus pares em 

um discurso segundo (D2). Essa re-enunciação fica a cargo de um divulgador 

que o transmitirá ao ao “grande público”. 

Lílian Márcia Simões Zamboni (1997) apresenta uma concepção contrária 

à de Authier-Revuz, ao argumentar que a divulgação científica constitui um 

gênero discursivo específico, no qual se manifestam não apenas elementos da 

heterogeneidade enunciativa, mas também, e principalmente, fenômenos da 

subjetividade (privilegiando as marcas da heterogeneidade no discurso como 

realizações efetivas do sujeito). Assim, a autora defende a concepção de que a 

atividade de produção da divulgação científica assume a natureza de um efetivo 
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trabalho de formulação de um discurso novo, estando atrelado ao discurso de 

transmissão de informação. Desse modo, para a autora, o discurso da 

divulgação científica, ao dirigir-se a um público “não especializado",  

 

dispensar a linguagem esotérica exigida pelo discurso científico 
preparado por e para especialistas e abrir-se para o emprego de 
analogias, generalizações, aproximações, comparações, 
simplificações - recursos que contribuem para corporificar um 
estilo que vai se constituir como marca da atividade de 
vulgarização discursiva (ZAMBONI, 1997, p. 122).  

 

Grigoletto (2005), ao caracterizar o discurso da divulgação científica, 

tomando como corpus de análise as revistas Superinteressante e Ciência Hoje 

e promovendo um diálogo entre as reflexões de Bakhtin, Pêcheux e Foucault,   

conclui tratar-se de um discurso que não está na ordem da ruptura nem somente 

na ordem da reformulação, mas de um deslocamento, haja vista manter-se o 

efeito de ressonância do discurso da ciência. Afirma a autora:  
 

caracterizo o discurso de divulgação científica como um discurso 
próprio, novo, mas que não produz uma ruptura em relação ao 
discurso da ciência e sim um deslocamento. Os saberes que 
circulam na ordem da ciência são deslocados para um espaço 
próprio: um espaço discursivo intervalar, onde eles são 
(re)significados para o leitor (GRIGOLETTO, 2005, p. 14). 

 
 

Numa outra perspectiva, sob o viés de uma análise textual, Cataldi (2007)  

considera a divulgação científica como um processo reformulativo contínuo, cuja 

tarefa divulgadora consiste em recontextualizar o conhecimento científico, 

operando com os procedimentos de expansão, redução e variação. A autora 

defende que o comunicador deve ser capaz de compreender, analisar e explicar 

o discurso da ciência para conseguir destacar suas particularidades para 

"transmitir” tais conhecimentos ao público em geral.  

Irene Machado (2011), numa corrente teórica distinta, em seu trabalho 

voltado à comunicação da ciência, “que pode ser definido como um estudo sobre 
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as variações do sistema verbal em sua convivência com outros sistemas de 

signos, bem como com as linguagens da comunicação" (p. 4), parte do 

entendimento de que “o argumento que visa a explicação pela linguagem não 

resulta de expressão única, mas da experiência da própria linguagem na 

variedade de suas possibilidades semióticas" (p. 4). Dessa forma, tomando como 

corpus a revista Pesquisa FAPESP, a autora estuda os argumentos gráficos 

como processo diagramático da comunicação científica, procedimento 

construído pelo contexto científico. 

Em seu artigo "Argumentação gráfica na prosa ensaística da revista 

FAPESP", a autora sintetiza os resultados dessa pesquisa, argumentando no no 

contra-fluxo do senso comum que entende "os produtos e processos da 

comunicação da ciência como uma atividade de simplificação de raciocínio e de 

linguagem de modo a facilitar o entendimento do interlocutor" (MACHADO, 2016, 

p. 113), assumindo "a hipótese de que, no árduo trabalho de construção de 

conhecimentos científicos e filosóficos, só há lugar para engajamento com 

complexidades, o que demanda investimento de grande envergadura”. 

Argumenta a autora: “Em vez de simplificação para tornar a comunicação 

unívoca, trata-se de multiplicar para abarcar grandes esferas de complexidade e 

torná-las fontes de formação" (MACHADO, 2016, p. 113). Assim, a autora mostra 

como, do ponto de vista da retroação,  

 
o processo dialógico vetorializa as relações discursivas que 
podem ser examinadas à luz da modelização, da tradução e de 
outros procedimentos discursivos híbridos e, portanto, não 
suscetíveis de homogeneização e favoráveis à heterogeneidade 
dos encontros de formas na tensão de suas fronteiras 
(MACHADO, 2016, p.115).  
 

Em 2011, em pesquisa anterior, Cavalcante Filho estudou o 

funcionamento da divulgação científica, porém concebendo-a como um gênero 

do discurso, ao analisar o fenômeno da heterogeneidade discursiva e as 

estratégias discursivas no projeto enunciativo dos textos assinados pelo prof. 

José Luiz Fiorin na Revista Língua Portuguesa (Editora Segmento). Na pesquisa, 

também foi objeto de estudo o papel do divulgador como o responsável, no jogo 
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interativo de linguagem, pela mediação entre o discurso especializado ("da 

ciência") e o interlocutor “não especialista". Nas palavras do autor:  

 
O trabalho do DV é resultado de um gesto interpretativo do 
discurso da Ciência e não apenas uma reformulação de seu 
discurso. O modo como o DV vai elaborar seu discurso depende 
essencialmente do contexto discursivo em que se inscreve, o 
que inclui, como vimos, não apenas o meio através do qual o 
seu artigo será veiculado, mas, essencialmente, o interlocutor a 
quem este se dirige (CAVALCANTE FILHO, 2011, p. 56).  

 

O CEDISCOR  da Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle é um centro de 

pesquisa dedicado ao estudo e análise de "discursos ordinários e 

especializados" (discurso de transmissão do conhecimento, discursos de 

vulgarização, discursos midiáticos entre outros). No âmbito dos trabalhos do 

Cediscor, Beacco e Moirand (1995), no artigo Autour des discours de 

transmission des connaissances afirmam ser o discurso de transmissão de 

conhecimento ("soit toutes formes de divulgation des discours-sources: diffusion, 

vulgarisation, formation, enseignement") o objeto de estudos dos pesquisadores 

do CEDISCOR. Neste artigo, com base estudos de J. Peytard e J. Authier sobre 

as “alterações" e as “heterogeneidades" desse tipo de discurso “segundo”, os 

autores discutem a questão da elaboração teórica de categorias linguísticas ou 

discursivas particulares de análise, tratando dos funcionamentos discursivos da 

designação e da apreciação no discurso de transmissão do conhecimento, bem 

como a dimensão didática (os autores tratam de "des traces de diddacticité") nos 

discursos ordinários e midiáticos.  

Num trabalho mais recente, intitulado A divulgação científica no 

cruzamento de novas esferas de atividade linguageira, Moirand juntamente com 

Reboul-Tourée e Ribeiro (2016) buscam tratar o campo da divulgação científica 

sob a perspectiva das esferas de atividade linguageira. Nesse trabalho, as 

autoras fazem uma retomada da histórica dos discursos de divulgação científica, 

mostrando a configuração do modelo clássico e linear da divulgação científica, 

para em seguida mostrar um deslocamento produzido pela mídia tradicional ao 

possibilitar o diálogo entre diferentes comunidades linguageiras, o que 
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caracteriza o que elas chamam de “hibridez linguageira",  

 
que é decorrente da heterogeneidade dos gêneros 
discursivos, e, em particular, dos gêneros da Internet, e se 
encontra em uma forma de comunicação científica que dá 
voz a uma grande diversidade de atores, como já 
salientava D. Wolton no final do século XX (MOIRAND; 
REBOUL-TORÉE; RIBEIRO, 2016, p. 138).  

 

Retomando o estudo de Bueno (1984), um dos aspectos por ele levantado 

e que julgamos pertinente mencionar aqui refere-se à abordagem desse 

fenômeno em relação às suas esferas de circulação. Bueno (1984), em sua 

pesquisa no campo dos estudos jornalísticos, argumenta que a divulgação 

científica se dá na relação de dois campos: o campo educacional e o campo do 

jornalismo científico. O primeiro é marcado pela circulação dos livros didáticos, 

cursos de extensão, aulas de ciências para os não-especialistas, enquanto que 

o segundo é marcado pelas próprias coerções da esfera como a atualidade, a 

universalidade, a periodicidade e a difusão.  

Percebemos nessa abordagem de Bueno, o prenúncio de uma concepção 

de divulgação que nos interessa nesse trabalho: a da relação entre esferas. 

Também observamos em Moirand, Reboul-Tourée e Ribeiro a referência à 

questão das esferas em relação ao conceito de divulgação científica quando as 

autoras afirmam:  

 
Podemos propor que uma esfera de atividade humana remete a 
inúmeras “esferas de atividade(s) linguageira(s)”, e que, no 
campo da difusão das ciências e das técnicas, diversas esferas 
de atividade linguageira são, inevitavelmente, levadas a se 
encontrar (MOIRAND; REBOUL-TOURÉE; RIBEIRO, 2016, p. 
138). 

Outros trabalhos também foram realizados por outros autores sobre a 

divulgação científica33, mas nesse momento, decidimos, a partir dessas 

																																																								
33	Para conhecimento, o volume 11, n. 2 da Revista Bakhtinana (2016) é dedicada a trabalhos 
de diferentes perspectivas discursivas sobre a divulgação científica. Sobre esse número Maria 
Helena Cruz Pistori afirma: "Desse modo, entre as várias tendências de análise, vamos 
encontrar, nos artigos deste número, aqueles pesquisadores que concebem a divulgação 
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considerações prévias, destacar o trabalho o trabalho de Grillo (2013), quando a 

autora apresenta uma abordagem mais ampla sobre as esferas em que o 

fenômeno da divulgação ocorre e que será a concepção que adotamos nesse 

trabalho. Segundo a autora (2013, p. 93):  

 
Na sociedade brasileira, ela é uma atividade discursiva que 
ocorre principalmente em três esferas – a científica, a 
educacional e a jornalística – e, em menor frequência, na literária 
e na cultural (pensamos em exposições de museus). Em cada 
uma delas, circulam gêneros próprios, que representam um 
segundo nível de coerções ou de normas (GRILLO, 2013, p.93).  

 

Nesse sentido, concordamos com Grillo (2013), quando esta 

pesquisadora, ao analisar as formas da divulgação da ciência, compreendendo 

a inter-relação entre as linguagens verbal e visual e tomando como objeto de 

pesquisa revistas especializadas brasileiras (Scientific American Brasil, 

Pesquisa Fapesp e Ciência Hoje), defendeu a tese de que a divulgação científica 

não constitui nem um gênero nem uma esfera, mas uma modalidade particular 

de relação dialógica entre a esfera científica e outras esferas da atividade 

humana. Assim, alicerçada na teoria bakhtiniana, na esteira do projeto 

epistemológico que visa a um estudo dialógico da linguagem, defende a autora:  

 
A metalinguística permitiu-nos descrever e interpretar a 
divulgação científica como uma modalidade particular de relação 
dialógica – entendida na acepção bakhtiniana enquanto uma 
relação axiológico-semãntica – entre a esfera científica e outras 
esferas da atividade humana, aí incluídos os níveis superiores 
da ideologia do cotidiano, cuja materialidade são os enunciados 
de gêneros variados (reportagem, artigo, editorial, livro, 
romance, exposição etc.) (GRILLO, 2013, p. 88).  
 

 

																																																								
científica como tradução ou reformulação do discurso da ciência, abordagem predominante nos 
estudos da linguagem; mas também aqueles que consideram esses textos um gênero discursivo; 
ou uma atividade de recontextualização; ou uma construção dependente da encenação 
midiática; ou ainda uma modalidade particular de relação dialógica". (PISTORI, 2016, p. 1). 
Disponível em: <http://humanas.blog.scielo.org/blog/2016/06/17/a-popularizacao-da-ciencia/.> 
Acesso em: 7 set. 2016.	
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Enquanto diálogo entre esferas, o discurso de divulgação científica resulta 

num “jogo complexo de interpretação”, para utilizar as palavras de Orlandi 

(2001), ao articular discursividades de esferas diferentes. Observemos que 

nesse processo de destaca o relevante papel desempenhado pelo divulgador, 

que trabalha no entremeio dos diferentes discursos, pois, com base Orlandi,  

estamos diante de uma interpretação da ordem do discurso da ciência que vai 

produzir um lugar de interpretação em outra ordem de discurso. Temos aí, 

portanto, a constituição de efeitos de sentidos próprios do domínio discursivo da 

divulgação científica.  Na posição da autora, a divulgação científica atua como 

uma versão da ciência.   

 Essa concepção de Grillo, de não identificar a divulgação científica "em 

princípio, com uma esfera da atividade humana específica nem com um gênero 

discursivo particular" (GRILLO, 2013, p. 82), mas como modalidade particular de 

relação dialógica entre esferas, é que norteará a nossa abordagem e análise 

desse fenômeno nesta tese, principalmente por percebermos, nos capítulos 

ulteriores, que o discurso dessa atividade, materializada nos enunciados das 

Conferências Populares da Glória, confirmam essa articulação discursiva com a 

presença de várias vozes e enunciados advindos de outras várias esferas; mas 

principalmente, da articulação e relação entre a esfera educacional e científica, 

eixos sustentadores do discurso desse projeto.  

 Como ainda nos lembra Grillo (2013), embora a teoria do Círculo tenha 

privilegiado textos da esfera literária, mas as formulações dos estudiosos russos 

também podem ser expandidas para análise de enunciados de outras esferas 

literárias, o próprio Bakhtin faz menção aos enunciados de divulgação científica. 

Em Os gêneros do discurso (BAKHTIN, 2016 [1952-1953]), ao analisar as 

características do enunciado como unidade de comunicação diferenciando-as 

das unidades da língua (palavras e orações), explicitando o caráter dialógico da 

linguagem humana, independente de serem os gêneros primários ou 

secundários, aí incluído as “popularizações científicas", o teórico afirma:  

 

Muito amiúde o falante (ou quem escreve) coloca questões no 
âmbito do seu enunciado, responde a elas mesmas, faz 
objeções a si mesmo e refuta suas próprias objeções, etc. Mas 
esses fenômenos não passam de representação convencional 
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da comunicação discursiva nos gêneros primários do discurso. 
Essa representação caracteriza os gêneros retóricos (lato 
sensu, incluindo algumas modalidades de popularizações 
científicas), contudo todos os outros gêneros secundários 
(ficcionais e científicos) usam diferentes formas de introdução na 
construção do enunciado, dos gêneros do discurso primários e 
relações entre eles (note-se que aqui eles sofrem 
transformações de diferentes graus, uma vez que não há uma 
alternância real de sujeitos do discurso). É essa a natureza dos 
gêneros secundários (BAKHTIN, 2016 [1952-1953], p. 30-31).  

 

 Essa passagem já nos dá indícios de que os enunciados de divulgação 

científica também estiveram no conjunto das reflexões de Bakhtin no que se 

refere à "índole metalinguística do enunciado (da produção do discurso)" como 

se referiu o próprio autor em O texto na linguística, na filologia e nas ciências 

humanas (BAKHTIN, 2016 [1976]). O caráter da responsividade ("questões no 

âmbito do seu enunciado, responde a elas elas, faz objeções a si mesmo e refuta 

suas próprias objeções"), de relações dialógicas (“dos gêneros do discurso 

primários e relações entre eles”), de autoria ("o falante (ou quem escreve) coloca 

questões no âmbito do seu enunciado”), são alguns dos aspectos já sinalizados 

por Bakhtin e que serão objeto de estudo nessa tese, na compreensão, 

descrição e análise da arquitetônica da divulgação científica materializada nos 

enunciados das Conferências Populares da Glória.  

 Para finalizar essa abordagem de nosso lugar teórico sobre a concepão 

de divulgação científica, e antes de apresentar os pressupostos metodológicos 

da investigação (parte 2 deste capítulo), apresentamos, a seguir,  as palavras de 

Costa, que sintetizam satisfatoriamente essa abordagem feita aqui nessa 

primeira parte:  
 

Em meio a esse fluxo de vozes, forças e tendências que se 
encontram no universo ideológico, a divulgação científica 
apresenta-se como um terreno no qual alguns dos principais 
antagonismos se refletem e se refratam de uma maneira em que 
joga papel importante o fato de se tratar de uma produção 
enunciativa que, extrapolando os limites de um único campo de 
atividade e de comunicação, situa-se em uma zona de 
intersecção de diferentes esferas (COSTA, 2014, p. 238).  
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PARTE 2 
 

A METALINGUÍSTICA BAKHTINIANA E OS VETORES METODOLÓGICOS 
DA INVESTIGAÇÃO 

 
 

O que determina as fronteiras inabaláveis 
do enunciado? As formas metalinguísticas. 

 
Mikhail Bakhtin  

 

Introdução  
 

A partir do estabelecimento dos aspectos teóricos que embasam a 

empreitada investigativa desta tese, o contato contínuo e a interação com os 10 

volumes do periódico Conferências Populares nos indiciaram para a observação 

do caráter metalinguístico do enunciado dessas conferências, o que nos motivou 

a observar a importância da produtividade desse fenômeno no que concerne a 

buscar a arquitetônica desse discurso. Assim, na busca desse caráter 

metalinguístico do enunciado para que seja possível chegar a uma arquitetônica 

desse discurso, faz-se necessário a observação de vários aspectos 

enunciativos, já que, para Bakhtin, "o enunciado em sua plenitude é enformado 

como tal pelos elementos extralinguísticos (dialógicos), está ligado a outros 

enunciados. Esses elementos extralinguísticos (dialógicos) penetram o 

enunciado também por dentro" (BAKHTIN, 2016 [1976], p. 79-80).  

Em outras palavras, trata-se de voltar o olhar para a questão do conteúdo, 

do material e da forma do enunciado, que podemos assim enumerar: 

 

1. A questão do contexto histórico onde os enunciados são produzidos e 

circulam; 

2. A questão do gênero discursivo e a percepção de como seus 

elementos constituintes, numa relação dialógica e de 

interdependência, formatam o querer-dizer de seu autor; 

3. A questão da entonação valorativa;  
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4. A questão das relações dialógicas;  

5. A questão do heterodiscurso; 

6. A questão da autoria e do ato ético-responsável; 

7. A questão da responsividade. 
 

Enfim, podemos defender que olhar para esses aspectos escolhidos nos 

enunciados das conferências da Glória, que resume permitir-nos-ão alcançar a 

arquitetônica da divulgação científica do século XIX materializada nesse projeto. 

Obviamente, que seria impossível numa pesquisa de doutoramento, o 

aprofundamento e um tratamento exaustivo de todos esses aspectos; e nem 

essa é a nossa finalidade primeira. Primeiro, que isso fugiria do objetivo principal 

da tese; segundo, que um estudo aprofundado de cada um desses aspectos já 

é por si só, aliás, um tema para uma pesquisa exclusiva.  

Na sequência, portanto, apresentamos a proposta da metalinguística 

bakhtiniana como a disciplina orientadora da pesquisa, seguida da descrição e 

delimitação do corpus, etapas metodológicas da investigação, categorias de 

análise e os resultados esperados com os "pilares arquitetônicos" que sustentam 

esse discurso. 
 

1. A Metalinguística e suas lentes dialógicas 
 

Situada no campo da fronteira entre a análise da língua (enunciado 

isolado) e a análise do sentido (enunciado dialógico), a Metalinguística proposta 

por Bakhtin constitui uma disciplina com um método de investigação que fugia 

da perspectiva linguística da época. Segundo o teórico:  

 
Estamos interessados primordialmente nas formas concretas 
dos textos e nas condições concretas da vida e dos textos, na 
inter-relação e interação. 
As relações dialógicas entre os enunciados, que atravessam 
também enunciados isolados, pertencem à metalinguística. 
Difere radicalmente de todas as eventuais relações linguísticas 
dos elementos tanto no sistema da língua quanto em um 
enunciado isolado (BAKHTIN, 2016 [1976], p. 87-88). 
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Explicitada em 1960, mas a proposta de uma teoria dialógica da 

linguagem ou da disciplina metalinguística advém de um projeto epistemológico 

do Círculo de Bakhtin desde os anos 1920 (Cf. GRILLO, 2013, p. 15).  

A Metalinguística, também denominada de Translinguística por Todorov 

para o francês (1981), é encarada como a disciplina cujo objeto de análise 

pressupõe levar em consideração as dimensões linguística e extralinguística do 

enunciado, ou seja, o método utilizado por essa ciência encara o enunciado 

concreto não exclusivamente sob o prisma linguístico, com análise dos 

fenômenos puramente da língua; mas considera, primordialmente, a relação 

desses enunciados com os horizontes sociais nos quais eles se inscrevem. 

Observemos o que diz o próprio estudioso francês: 

 
Entre todas as perspectivas a partir das quais é possível encarar 
esse objeto único, Bakhtin mantém duas: uma que é da 
linguística; a outra refere-se a uma disciplina que, a princípio, 
não nomeia (a menos que seja: a sociologia), mas ele vai 
chamar em seus últimos escritos metalingvistika, um termo que, 
para evitar uma possível confusão, eu vou traduzir por 
translinguística. O termo atualmente em uso que corresponderia 
mais fielmente àquilo que viu Bakhtin provavelmente seria 
pragmática; e pode-se dizer sem exagero que Bakhtin é o 
fundador moderno desta disciplina. Linguísica e Translinguística 
representam, então, duas visões diferentes sobre um mesmo 
objeto, a linguagem. No início de seu pensamento, Bakhtin não 
vê as coisas como neutras, mas ele afirma sobretudo, 
especialmente em Marxismo e filosofia da linguagem (obra 
assinada por Volochinov) que a (futura) translinguística deve 
suplantar a linguística, porque um dos objetos de conhecimento 
é mais real ou mais importante ou mais legítimo, que o outro. 
Mas, em outros textos, alguns dos quais são contemporâneos 
do mesmo livro, ele insiste, em vez disso, sobre a legitimidade 
de cada uma das duas perspectivas (TODOROV, 1981, p. 42-
43, tradução minha, grifos do autor)34. 

																																																								
34	No original em francês: "Parmi toutes les perspectives à partir desquelles il est possible 
d’envisager cet objet unique, Bakhtine en retient deux : l’une qui est celle de la linguistique ; 
l’autre se rapporte à une discipline à laquelle, au début, il ne porte pas de nom (à moins que ce 
ne soit : la sociologie) mais qu'il appellera dans ses derniers écrits metalingvistika, terme que, 
pour éviter une confusion possible, je traduirai par translinguistique. Le terme actuellement en 
usage qui correspondrait le plus fidèlement à ce qu’a en vue Bakhtine serait probablement 
pragmatique ; et l’on peut dire sans exagération que Bakhtine est le fondateur moderne de cette 
discipline. Linguistique et translinguistique représentent, alors, deux points de vue différents sur 
un même objet, le langage. Au début de sa réflexion, Bakhtine ne voit pas les choses de façon 
neutre, mais il a plutôt à dire, en particulier dans Marxisme et philosophie du langage (ouvrage 
signé par Volochinov), que la (future) translinguistique doit supplanter la linguistique, car l'un des 
objets de connaissance est plus réel ou plus importante ou plus légitime, que l’autre. Mais, dans 
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Dessa forma, observamos que Bakhtin não dispensa a Linguística, 

embora pretenda propor um estudo do discurso que ultrapasse os resultados 

obtidos pela Linguística. Ou seja, a proposta é, a partir de seus resultados, 

estudar as relações dialógicas, objeto de estudo da Metalinguística: “As relações 

dialógicas (aí incluídas as relações entre o sujeito falante e sua própria palavra) 

são objeto da metalinguística" (BAKHTINE, 1970, p. 212)35. 

Em seu artigo Épistémologie et genres du discours dans le cercle de 

Bakhtine, ao discutir o projeto de estudo do programa da metalinguística em 

oposição à linguística36 da língua, Grillo: 

 
Em outras palavras, o campo primeiro da linguística é a língua 
desconectada das enunciações singulares e particulares, este é 
o entendimento de Milner, por exemplo, quando ele afirma que 
a linguística e a gramática estão interessadas nas propriedades 
da linguagem que permanecem intactas quando um enunciado 
é desconectado das condições singulares de sua enunciação. 
Em segundo lugar, Bakhtin apresenta a linguística e a 
metalinguística como o estudo do mesmo fenômeno, a palavra, 
a partir de ângulos diferentes. Apesar desta proximidade, disse 
ele, Bakhtin nos adverte que os dois campos não devem ser 
confundidos. Finalmente, a metalinguística se interessa pelos 
fenômenos do diálogo que, embora pertençam ao domínio da 
língua, não se restringem a ela, uma vez que eles também são 
de natureza extra-linguística” (GRILLO, 2007, p. 21, tradução 
minha)37.  

																																																								
d’autres textes, dont certains sont contemporains de ce même livre, il insiste, au contraire, sur la 
légitimité de chacune des deux perspectives" (TODOROV, 1981, p. 42-43, italique de l'auteur). 
35 No original em francês: "Les rapports de dialogue (y compris les rapports de dialogue entre le 
sujet parlant et sa propre parole) sont l’objet de la métalinguistique” (BAKHTINE, 1970, p. 212) 
36 Essa oposição bakhtiniana refere-se ao contexto da Linguística do início do século XX, cuja 
concepção de língua era a de um sistema abstrato de formas linguísticas, e não como um 
fenômeno social da interação verbal marcado por sua natureza sócio-histórica e ideológica. 
Afirmam Morson e Emerson (2008): “Por linguística tradicional entendia Bakhtin não apenas a 
grande herança dos séculos anteriores mas também, e especialmente, a obra de Saussurre e 
daqueles por ele influenciados: os formalistas, os estruturalistas e, mais tarde, os semióticos. De 
fato, Bakhtin pensava que os erros primaciais da linguística tradicional eram particularmente 
evidentes na obra de Saussure, que ele questionava, sinedoquicamente, como uma espécie de 
essência destilada do pensamento linguístico tradicional" (p. 139-140). 
37	No	original	em	francês:	"En d’autres termes, le domaine premier de la linguistique est la langue 
déconnectée des énonciations singulières et particulières, c’est ce qu’entend Milner, par 
exemple, lorsqu’il affirme que la linguistique et la grammaire s’intéressent aux propriétés du 
langage qui restent intactes lorsqu’un énoncé est déconnecté des conditions singulières de son 
énonciation. Dans un deuxième temps, Bakhtine présente la linguistique et la métalinguistique 
comme l’étude du même phénomène, le mot, sous des angles différents. Malgré cette proximité, 
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O que interessa para a Metalinguística, portanto, são as relações 

dialógicas, ou seja, as relações de sentido entre os enunciados, resultantes do 

diálogo entre enunciado e realidade, sujeito e outros enunciados, isto é, o 

discurso aqui é concebido como “a língua em sua integridade concreta e viva e 

não a língua como objeto específico da linguística” (BAKHTIN, 2002 [1963], p. 

181).  

Na abordagem metalinguística, o contexto sócio-histórico configura-se 

peça imanente do discurso. No estudo dos enunciados, ela não isola nem 

desconsidera as análises propriamente linguísticas; antes, leva-as em 

consideração juntamente com os elementos extralinguísticos, estes últimos, por 

sua vez, são considerados imprescindíveis para a construção concreta de 

sentido. 

Embora, com base na concepção metalinguística da análise/teoria 

dialógica do discurso não haja categorias a priori, aplicáveis de forma imediata 

a textos ou discursos, o trabalho metodológico, analítico e interpretativo do 

discurso de divulgação científica do século XIX materializado nos enunciados 

concretos das Conferências Populares da Glória, dar-se-á a partir das análises 

e conceitos desenvolvidos por Bakhtin e o seu Círculo, que explicitaremos mais 

adiante. 

Aportados, portanto, nos pressupostos da metalinguística bakhtiniana, 

não encararemos as Conferências Populares da Glória apenas como texto, com 

consideração exclusiva de sua potencialidade semântica da língua, mas 

encararemos seu sentido em um contexto sócio-histórico situado, no intuito de 

ser possível uma análise do “discurso dialógico" em seus aspectos 

metalinguísticos.  

O que pretendemos, portanto com nossa análise, é justificado com as 

palavras do próprio teórico russo:  

																																																								
selon lui, Bakhtine nous avertit que les deux domaines ne doivent pas se confondre. Enfin, la 
métalinguistique s’intéresse aux phénomènes de dialogue qui, tout en appartenant au domaine 
de la langue, ne se restreignent pas à elle, puisqu’ils sont aussi de nature extra- linguistique" 
(GRILLO, 2007, p. 21).  
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Por esse motivo as nossas análises subsequentes não são 
linguísticas no sentido rigoroso do termo. Podem ser situadas na 
Metalinguística, subentendendo-a como um estudo - ainda não 
constituído em disciplinas particulares definidas – daqueles 
aspectos da vida do discurso que ultrapassam – de modo 
absolutamente legítimo – os limites da Linguística. As pesquisas 
metalinguísticas, evidentemente, não podem ignorar a 
Linguística e devem aplicar os seus resultados. A Linguística e 
Metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, muito 
complexo e multifacético – o discurso, mas estudam sob 
diferentes aspectos e diferentes ângulos de visão. Devem 
completar-se mutuamente e não fundir-se. Na prática, os limites 
entre elas são violados com muita frequência” (BAKHTIN, 2002 
[1963], p. 181).  

 

Por fim, utilizando as palavras de Souza, concluímos essa abordagem 

sobre a metalinguística bakhtiniana, afirmando que algumas das tarefas da 

análise que propomos neste trabalho converge com as que ele cita ser da 

metalinguística: 
 

a) estudo dos aspectos e das formas de relação dialógica que se 
estabelece entre os enunciados e entre suas formas tipológicas 
(os fatores do enunciado): a forma do enunciado; 

b) estudo dos aspectos extra-linguísticos e não significantes 
(artísticos, científicos e outros ) do enunciado: a função social do 
enunciado; 

c) estudo da palavra de outrem: “a orientação da palavra entre 
palavras, a sensação distinta da palavra do outro e os diversos 
meios de reagir diante dela”  (SOUZA, 2002, p. 75).  

 

2. O Corpus 
 
2.1 A constituição, os critérios de seleção e a delimitação do corpus 
  

O corpus escolhido para esta investigação, cujo objetivo é depreender e 

analisar a arquitetônica da divulgação cientifica brasileira oitocentista refere-se 

às Conferências Populares da Glória, importante atividade de divulgação 

científica na segunda metade do século XIX no Brasil, como será discutido nos 

capítulos subsequentes desta tese, mas já brevemente apresentado na 

introdução desta tese.  
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Diante do grande número de conferências proferidas no período de 1873 

a 1880, incompatíveis, portanto, com o fato de serem todas analisadas dentro 

dos limites tanto temporal da realização de um doutorado quanto de sua análise 

para elaboração de uma tese, procederemos a alguns critérios de contornos 

definitórios e delimitatórios de seleção, tomando por base o postulado de que o 

processo de construção de um corpus é marcado pelo trabalho do analista sobre 

o corpus, ou seja, a escolha do corpus não se dá de forma aleatória na seleção 

dos textos; antes o analista, com base nas hipóteses que norteiam sua pesquisa, 

vai selecionando o material. Assim, chegamos ao nosso corpus a partir dos 

seguintes critérios estabelecidos:  

 

a) Critério 1: recorte temporal  

 

De todo o tempo de ocorrência das conferências da Glória na segunda 

metade do século XIX, o período compreendido entre 1873 (quando de sua 

inauguração) a 1880 é considerado o mais representativo dessa atividade, por 

conta de dois motivos centrais: 

i) foi um período com maior sistematicidade de ocorrência das 

conferências na tribuna da Glória; 

ii) década cuja quantidade de conferências proferidas foi maior que 

em outros momentos. Nesse período, portanto, foram proferidas 

356 conferências (CARULA, 2012). A quantidade constante desse 

período ajuda-nos a ter uma visão ainda mais global desse projeto, 

do ponto de vista quantitativo e qualitativo.  

 

b) Critério 2: Gênero da publicação 

 

Considerando a variedade de formas de publicação das conferências 

(publicação de resumos, de avisos e de conferências na íntegra, além dos 

comentários e livros feitos individualmente pelos oradores), nosso segundo 

critério de seleção delimita aquelas conferências que foram publicadas 

integralmente, ou seja, aquelas em que os conferencistas enviaram completas 
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para os editores da revista para publicação nas Conferências Populares. Dessa 

forma, não faz parte do corpus central da pesquisa, aquelas publicadas em forma 

de resumos ou avisos nos jornais. No entanto, estes poderão ser, 

oportunamente, durante as análises, convocados para o estabelecimento de 

relações que a própria cadeia discursiva favorecer ou encaminhamento da 

análise demandar.  

A não consideração a priori dos resumos e avisos publicados nas folhas 

da época, a nosso ver, se dá por entendermos que estes não apresentam 

material suficiente passível de análise conforme propomos, que é a identificação 

de sua arquitetônica. Consideramos que, ao tomarmos resumos ou avisos como 

objeto de análise, podemos incorrer na falha de deixar de ter acesso ao 

enunciado como um todo, da forma como foi materializado, construído temática, 

estilística e composicionalmente pelo seu autor. Assim, do conjunto de 

conferências que chamaremos de “integrais” publicadas, elas totalizam 73 

conferências, conforme levantamento minucioso feito por Fonseca (1996).   

 

c) Critério 3: suporte da publicação e disponibilidade de acesso  

 

Das 73 conferências publicadas na íntegra, 67 delas tiveram, em 1876, 

seus discursos transcritos no periódico mensal Conferencias Populares38, criada 

em função do evento, que também levou ao público algumas apresentações 

realizadas nos anos anteriores, totalizando 67 conferências integrais). Em 2012, 

em visita à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, para estudo e pesquisa de 

material de divulgação científica do século XIX, descobrimos que essa revista, 

em seus 10 volumes publicados em 1876, estava digitalizada e disponibilizada 

on line  na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional39. No anexo 1 desta tese, 

apresentamos a lista completa de todas as conferências constantes dessa 

publicação. 

 

 

																																																								
38 No capítulo 4 desta tese há uma apresentação detalhada desse periódico.  
39 Sítio: <http://hemerotecadigital.bn.br/artigos/confer%C3%AAncias-populares> 
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d) Critério 4: Recorte Temático 

 

A partir da leitura  e estudo de todas as conferências publicadas 

integralmente no periódico Conferências Populares e após a realização de um 

exercício de análise-piloto de uma conferência quando da realização do exame 

de qualificação da pesquisa (CAVALCANTE FILHO, 2014)40, percebemos que 

dois eixos centrais estruturam o projeto discurso das conferências, a saber: 

ciência e educação. Esses eixos são refletidos e refratados com regularidade no 

fio discursivo do projeto enunciativo-ideológico das conferências e concebidos 

como o caminho necessário para levar o país à modernidade, à civilização. 

Desse modo, considerando a estreita relação entre os assuntos científicos e os 

assuntos educacionais presentes nesse projeto de dizer, o presente critério 

refere-se à delimitação, no conjunto de 67 conferências, à escolha de 

conferências dessas duas temáticas centrais, que defendemos serem os vetores 

que sustentam o projeto discursivo, político e ideológico das conferências. Desse 

conjunto, 3 conferências sobre temas científicos e 3 conferências sobre temas 

educacionais constituem o corpus preciso de análise dessa pesquisa, sendo 

objeto de dois capítulos analíticos, constante da terceira parte desta tese.  

Descrito o percurso para a constituição do corpus, apresentamos nas 

tabelas abaixo, um quadro sinóptico das conferências selecionadas, com a data 

de ocorrência de cada uma, os títulos, os conferencistas e os respectivos 

volumes onde se encontram.  
 

Tabela 1 
Temas científicos do corpus da investigação 

 

Data Título Conferencista Volume 
    
11/04/1875 Darwinismo, seu passado, seu 

presente, seu futuro  
Dr. A. C. de Miranda 
Azevedo 

I 

    

																																																								
40 CAVALCANTE FILHO. Relatório de Qualificação: A arquitetônica da divulgação científica 
nas Conferências Populares da Glória. (Doutorado em Filologia e Língua Portuguesa). Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. São Paulo, 2014.  
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20/08/1876 Espiritualismo e Materialismo  Feliciano Pinheiro 
Bittencourt 

VIII 

    
    
10/09/1876 O Positivismo  Feliciano Pinheiro 

Bittencourt 
IX 

    
  

 
  

 
Fonte: CONFERÊNCIAS POPULARES, 1876. 

 

Tabela 2 
Temas educacionais do corpus da investigação 

 

Data Título Conferencista Volume 
    
23/11/1876 Ensino obrigatorio   Conselheiro Manoel 

Francisco Correia  
IV 

    
12/04/1874 Instrução Publica  Dr. Manoel Jesuíno 

Ferreira  
IV 

    
    
18/01/1874 A educação da mulher I  Conselheiro José 

Liberato Barroso  
V 

    
  

 
  

 
Fonte: CONFERÊNCIAS POPULARES, 1876. 

 

 

 Na sequência, apresentamos as etapas metodológicas da investigação, 

as categorias utilizadas para análise dos enunciados e algumas observações 

pertinentes sobre aspectos do encaminhamento metodológico da pesquisa. 

 
3. O percurso metodológico  
 

A forma de análise nessa investigação está pautada na dialogia 

bakhtiniana, entendendo esta como uma atividade do diálogo e atividade 

dinâmica entre EU e Outro em um território preciso socialmente organizado em 
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interação verbal. Esse princípio dialógico é que caracteriza o homem e a vida; é 

nessa perspectiva que está ancorado o nosso método de análise, pois somos 

partidários da concepção de que é a alteridade que marca o ser humano, ou 

seja, o outro é imprescindível para sua constituição.  

Desse modo, os procedimentos metodológicos aqui apresentados 

objetivam, num primeiro plano, demarcar o objeto do ponto de vista de sua 

inserção no contexto sócio-história de sua produção, recepção e circulação; num 

segundo plano, as etapas seguidas constituem um dos dispositivos possíveis de 

análise para o alcance do objetivo de nossa pesquisa, que é a descrever e 

analisar a arquitetônica da divulgação científica materializada nos enunciados 

das Conferências Populares da Glória.  

A análise do corpus obedecerá ao seguinte percurso analítico:  

i) análise de como o horizonte social mais amplo influencia na 

produção dos enunciados, mostrando como os centros de valores 

(aí incluídos valores científicos, estéticos, políticos, éticos, sociais), 

além das relações espaço-temporais e de conteúdo-sentido são 

refletidas e refratadas no discurso da divulgação científica do 

século XIX; 

ii) análise do gênero discursivo conferência, identificando e 

explicitando seus elementos constituintes, suas condições de 

produção e sua esfera de circulação; 

iii) análise das conferências produzidas por diferentes palestrantes, 

observaremos também  como cada sujeito-autor, na singularidade 

de seu projeto de dizer, apresentava regularidades que nos 

permitissem depreender uma arquitetônica de cada conferência e 

particular, ou uma arquitetônica das conferências analisadas, no 

geral;  

iv) análise dos enunciados das conferências, a partir das categorias 

analítico-interpretativas, enfocando no primeiro capítulo analítico, 

aspectos da responsividade, das relações dialógicas e do discurso 

de outrem;  
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v) análise do conteúdo, do material e da forma das conferências, 

enfocando, no segundo capítulo, a dimensão responsível do ato 

ético, a natureza heterodiscursiva das conferências e as questões 

de relações dialógicas, autoria e responsividade.  
 

Essas categorias analítico-interpretativas supramencionadas serão 

analisadas levando em consideração a dimensão do ético/responsível do sujeito 

divulgador nessa esfera de atividade humana. Convém dizer que tais categorias 

não serão analisadas de forma linear, excludente e independente umas das 

outras, muito menos seguirá rigososamente a ordem supraapresentada, mas 

serão compreendidas complementar e dialogicamente para a definição da 

arquitetônica dos enunciados analisados. De igual modo, como pode ser 

vislumbrado, ao escolhermos essa metodologia e elegermos essas categorias, 

abrimos espaço para que seja realizado um estudo não exclusivamente sob um 

ponto de vista interno, linguístico do tema nem tampouco sob um prisma 

exclusivamente externo. Antes, consideraremos os aspectos sócio-históricos 

que estão impregnados na própria linguagem, senão estaríamos destruindo o 

princípio dialógico proposto e explicitado pela teoria que adotamos nessa 

investigação. 

 

4. As "categorias" de análise 
 

Com a finalidade de identificar, descrever e analisar a arquitetônica da 

divulgação científica nos enunciados das conferências, depreendendo a forma 

arquitetônica e composicional de seus enunciados, ou seja, o projeto de discurso 

e a construção composicional do gênero, definimos a metodologia geral a ser 

seguida, apresentando nessa sequência, as categorias analítico-interpretativas 

para análise da materialidade linguística e discursiva dos enunciados que nos 

permitirão alcançar a arquitetônica de nosso objeto. 

Concordamos com Fiorin em seu artigo Categorias de análise em Bakhtin, 

quando este autor afirma que  
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É comum ouvirmos mesmo renomados pesquisadores dizerem 
que Bakhtin não desenvolveu categorias de análise e, por isso, 
precisamos ir buscá-las em outras teorias, para trabalhar com as 
ideias do filósofo russo. Na verdade, a questão está mal 
colocada. É necessário verificar o que significa realmente fazer 
uma análise que se poderia considerar fundamentada nos 
princípios elaborados por Bakhtin (FIORIN, 2010, p. 33). 

.   

 

Considerando que “não há categorias a priori, aplicáveis de forma 

mecânica a textos e discursos, com a finalidade de compreender formas de 

produção de sentido num dado discurso, numa dada obra, num dado texto” 

(BRAIT, 2012, p. 14), para esta pesquisa, os enunciados concretos das 

Conferências Populares da Glória serão submetidos a um processo analítico e 

interpretativo levando em consideração:  

 
i) Contexto sócio-histórico 

 

Ao analisarem a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem de 

Bakhtin/Volochinov, Bouquet et Grillo, baseando-se na teoria dos dois afirmam 

que: "O estudo do enunciado deve ter em conta o seu contato com o contexto 

extraverbal e com os outros enunciados” (SIMON; GRILLO, 2007, p. 8)41. 

Vemos, pois, que a primeira etapa demandada da análise é busca pela 

contextualização sócio-historicamente os enunciados de divulgação científica do 

corpus, inserindo-os numa grande temporalidade, encarando sua constituição 

sócio-historicamente, sujeita às influências e coerções tanto do contexto sócio-

histórico mais amplo quanto da situação imediata de comunicação. Pois uma 

análise metalinguística busca o modo de funcionamento da linguagem, o que 

significa a análise da historicidade do discurso.  

Essa primeira etapa de análise da investigação, poderíamos chamar de 

etapa sociológica que, segundo Bouquet e Grillo, apoiados em Todorov: 

 
A noção de gênero atravessa o que Todorov (1984) distinguiu 
como os cinco períodos do pensamento de Bakhtin e seus 

																																																								
41 No original em francês: "L’étude de l’énoncé doit tenir compte de son contact avec le contexte 
extraverbal et avec les autres énoncés" (SIMON; GRILLO, 2007, p. 8).  
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companheiros: fenomenológico, sociológico, linguístico, 
histórico-literário e uma tentativa de síntese das fases 
precedentes. No período sociológica da década de 1920, 
Bakhtin / Volochinov, teorizando sobre a interação verbal como 
realidade fundamental da língua, propõe uma metodologia para 
o estudo da língua, onde a noção de gênero aparece como seu 
segundo nível de abordagem à qual é atribuída uma "enorme 
importância" (BOUQUET; GRILLO, 2007, p. 8)42. 
 

 
ii) Gênero discursivo 

 

Nesse aspecto, nosso objetivo se pautará na descrição e análise dialógica 

da arquitetônica do gênero conferência. A análise dos elementos constituintes 

configurar-se-á a partir dos seus aspectos composicionais, temáticos e 

estilísticos, levando em consideração a(s) esfera(s) de atividade onde esse 

gênero se situa, a fim de descrever sua forma específica de realização de atos 

discursivos num dado momento histórico, ou seja, buscaremos desvendar o que 

confere, no âmbito da esfera, uma dada característica ao gênero, reconhecendo 

com isso que esfera e gênero se constituem mutuamente.  

 A análise do gênero a partir de uma perspectiva bakhtiniana toma como 

caminho metodológico, a descrição interpretativa do gênero, analisando suas 

regularidades que o gênero apresenta buscando responder, por exemplo, às 

seguintes perguntas, que se referem à dimensão social do gênero: a) qual o 

autor previsto desse gênero?; b) qual o interlocutor presumido desse gênero?; 

c) qual a finalidade ideológico-discursiva desse gênero?; d) qual seu acento de 

valor marcado? 

 
 
 

																																																								
42	No original em francês: "La notion de genre traverse ce que Todorov (1984) a distingué comme 
les cinq périodes de la pensée de Bakhtine et de ses compagnons: phénoménologique, 
sociologique, linguistique, historico-littéraire et une tentative de synthèse des phases 
précédentes. Dans la période sociologique des années 1920, Bakhtine/Voloshinov, en théorisant 
l’interaction verbale comme réalité fondamentale de la langue, propose une méthodologie pour 
l’étude de la langue où la notion de genre apparaît comme son deuxième niveau d’approche à 
laquelle il est attribué une « importance énorme »" (BOUQUET; GRILLO, 2007, p. 8). 
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iii) Responsividade/respondibilidade 

 

Na análise da responsividade dos enunciados das conferências da Glória, 

buscaremos a identificação e análise dos mecanismos e processos pelos quais 

o discurso da divulgação científica do século XIX materializado nos enunciados 

concretos de tais conferências constitui-se dialógica e responsivamente pela 

interlocução com o destinatário presumido, observando as formas de 

estabelecimento dessa interlocução (a exemplo do uso de vocativos, 

imperativos, pronomes pessoais de segunda pessoa); além da análise da 

propriedade de como tais enunciados configuram-se e manifestam-se como 

resposta a outros enunciados, reais ou virtuais, em circulação no contexto 

discursivo, no estabelecimento de relações axiológico-dialógicas e marcados 

pelo tom emotivo-volitivo/entonação avaliativa presente nestes enunciados, na 

concretização do projeto de dizer do(s) seu(s) autor(es).  

 
iv) Autoria 

 

Nesta categoria, nossa intenção é buscar a percepção e análise da autoria 

como a concretização do projeto discursivo dos seus autores nos enunciados e 

gêneros, depreendendo a identidade discursiva do sujeito divulgador (os 

preletores das conferências), bem como a relação (a exemplo da interlocução 

explícita) que ele estabelece com o público-alvo das conferências. 

Categoria que se refere ao pivô axiológico estético sustentador da 

unidade arquitetônica e composicional do discurso, o encarregado pela 

formalização composicional e axiológico do dizer. 

 

v) Relações dialógicas  

 

Nessa categoria, analisaremos os sentidos decorrentes do diálogo 

estabelecido nos enunciados da conferência, haja vista tratar-se de uma relação 

semântica. Observaremos como o enunciado das conferências, na constituição 

do seu sentido, dialoga com enunciados pertencentes a outros campos da 



 105 

cultura ou da atividade humana, como o científico, o filosófico e o religioso, só 

para citar esses três. Nesse diálogo, temos o enunciado da conferência como 

parte integrante de uma discussão ideológica, respondendo a valores, 

confirmando opiniões, refutando ideias, antecipando respostas, procurando 

apoio etc.  

Dentro dessa categoria, interessa-nos também analisar as variadas 

formas de materialização que o discurso de outrem assume ao refletir um 

conjunto de valores e propósitos que estão envolvidos no processo interativo-

comunicacional, e não apenas ver as formas do discurso de outrem sob uma 

perspectiva meramente de classificação sintática (nas formas de discurso direto, 

indireto e indireto livre). 

 

vi) Heterodiscursividade 

 

Aqui, analisaremos as formas composicionais de inserção do 

heterodiscurso nas conferências, enquanto elemento da construção 

composicional desse projeto de dizer. Não se trata apenas de forma 

composicional do discurso, mas também de sua forma arquitetônica, haja vista 

a presença de manifestações axiológicas e semânticas imbuídas de valores de 

seu autor-criador. 

Assim, com esses critérios estabelecidos, as delimitações feitas e as 

conferências escolhidas, a análise será empreendida com a finalidade de 

buscarmos desenhar a arquitetônica de cada conferência, para em seguida, 

percebermos, parcialmente, se há uma arquitetônica das Conferências 

Populares da Glória em torno dos assuntos científicos. Dizemos, parcialmente, 

pois o capítulo analítico subsequente, dedicado à análise das conferências de 

cunho educacional, será empreendido com a esperança de podermos delinear a 

arquitetônica (ou as arquitetônicas) desse outro eixo de sustentação do discurso 

das conferências da Glória, para, assim, podermos definir e demonstrar a 

arquitetônica geral dessa significativa atividade de divulgação científica brasileira 

do século XIX.  
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 Por isso afirmamos que, assim procedendo, a análise desse material 

discursivo, a partir das categorias estabelecidas, permitir-nos-á identificar e 

descrever a arquitetônica tanto das conferências-objeto de análise, quanto da 

divulgação científica materializada nos enunciados das Conferências Populares 

da Glória, que é o objetivo central estabelecido para essa pesquisa.  

 No entanto, antes de seguirmos para a contextualização histórica da 

divulgação científica brasileira oitocentista, tema do primeiro capítulo da segunda 

parte da tese, três observações metodológicas se fazem necessárias quanto à 

dimensão analítica do trabalho: a primeira diz respeito às conferências 

escolhidas para o primeiro capítulo analítico do trabalho (o quinto da tese); a 

segunda concerne às conferências escolhidas para o segundo capítulo analítico 

(o sexto da tese); e a terceira refere-se à justificativa das duas maneiras 

diferentes de análise das conferências dos dois capítulos no objetivo de alcançar 

a arquitetônica da divulgação científica.  

1. Para o primeiro capítulo analítico da tese, dedicado à análise das 

conferências sobre os temas científicos, ressaltamos que muitas são as 

conferências constantes dos 10 volumes da revista Conferências Populares. Por 

isso, um recorte se fez necessário, sem perder de vista a representatividade 

junto ao corpus da pesquisa, o que resultou na seleção, para o primeiro capítulo 

analítico, de 3 conferências. De forma breve, algumas particularidades sobre os 

critérios estabelecidos são os seguintes: 
a) Conferências que aparecessem em volumes diferentes. Temos, 

portanto, a primeira conferência constante do volume 1 da revista, a 

segunda constante do volume 8 e a terceira do volume 9. 

b) Importância dos temas abordados, considerando o contexto sócio-

histórico do século XIX, para observarmos como, arquitetonicamente, 

os projetos discursivos eram construídos em torno de diferentes 

teorias, correntes filosóficas e de pensamento da época. 

c) Conferências proferidas por diferentes palestrantes, com a finalidade 

de observarmos se cada conferência, do ponto de vista do gênero 

discursivo, bem como seu sujeito-autor, na singularidade de seu 

projeto de dizer, apresentava regularidades que nos permitissem 
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depreender uma arquitetônica de cada uma em particular ou uma 

arquitetônica das conferências analisadas, no geral. No entanto, a 

segunda e a terceira conferências são de autoria de um mesmo 

sujeito. Aqui, cabe uma explicação: diante da importância de um dos 

temas das conferências, algo que poderia parecer negativo, apresenta 

um aspecto interessante, na medida em que, analisar duas 

conferências de um mesmo autor, diante de um conteúdo-sentido 

objetal distinto, permitir-nos-á observar como se constrói seu projeto 

de discurso e que tratamento estilístico e composicional ele oferece ao 

seu projeto de dizer.  

 

2. Concernente ao segundo capítulo analítico da tese, dedicado à 

análise das conferências sobre os temas educacionais, ressaltamos também, da 

mesma forma que na observação anterior (sobre os científicos), que os temas 

educacionais também foram constantes na tribuna da Glória e, 

consequentemente, objeto de publicação volumes do periódico Conferências 

Populares. 

Assim, a partir dos critérios já sinalizados acima, procedemos também a 

um recorte necessário das variadas conferências "educacionais" publicadas, 

sem perder de vista a representatividade das conferências escolhidas em 

relação ao conjunto dedicado a essa temática. Dos critérios estabelecidos e 

explicitados anteriormente, algumas notas ressaltamos aqui em relação às 

conferências selecionadas: 

 

a) As conferências são de autoria distinta. Esse detalhe é relevante na 

medida em que a análise permitirá que seja observado como 

diferentes sujeitos-autores dão forma ao seu conteúdo temático, este 

pertencente a uma mesma esfera ideológica. Embora tratando de 

temas de um mesmo domínio (a educação, instrução popular), cada 

enunciado, em sua singularidade, apresenta suas características 

próprias. Por outro lado, embora de autorias diferentes, poderemos 

observar as regularidades relativamente estáveis nesses projetos de 
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dizer, os centros de valores constantes, os posicionamentos 

axiológicos, o tratamento temático, estilístico e composicional dado 

pelo seu autor.  

b) Embora pertencentes a um mesmo domínio temático, a escolha dos 

temas das três conferências foi motivada pela importância que eles 

desempenham no cenário sócio-histórico e político-cultural da época. 

c) Conferências pertencentes a volumes diferentes. No entanto, as duas 

primeiras fazem parte de um mesmo volume. E isso merece uma 

explicação: elas são de temáticas diferentes e importantes, que 

permitem uma visão geral da concepção tida na época sobre a 

questão da educação, além de serem também de autores diferentes. 

Sem contar que a primeira foi proferida pelo idealizador do projeto das 

conferências, o que justifica duas conferências de um mesmo volume. 

 

3. Por fim, a terceira observação refere-se à justificativa de 

escolhermos percursos analíticos diferentes para se chegar ao mesmo objetivo. 

Desse modo, temos no primeiro capítulo a análise de cada conferência em 

separado, o que nos permitirá observar a arquitetônica de cada uma. A partir da 

análise das três, poderemos, a partir da observação da sua relativa estabilidade 

enunciativa, chegar a conclusões sobre a arquitetônica desse eixo sustentador 

do projeto discursivo-ideológico das conferências. Já no segundo capítulo 

analítico, a análise do projeto discursivo dos assuntos educacionais será 

realizada das 3 conferências conjuntamente. Partiremos da observação, 

descrição e análise da articulação entre forma, material e conteúdo na 

ordenação da unidade de sentido do discurso das conferências, o que nos 

permitirá chegar a conclusões sobre a arquitetônica desse outro eixo sustentador 

do projeto discursivo-ideológico das conferências.  

Embora existam trabalhos que se dedicaram ao estudo da arquitetônica 

dos mais variados discursos, como por exemplo: 

 

1) O trabalho A arquitetônica das plásticas sonoras de Smetak, de autoria 

de Adriana Pucci Penteado de Faria e Silva, cujo objetivo foi analisar 
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plásticas sonoras do artista suíço-brasileiro Walter Smetak, buscando 

entender como a forma, o material, o título e o som se associam sonoro-

verbo-visualmente na configuração do sentido, a partir das relações entre 

os diversos elementos estruturais e ideológicos (SILVA, 2009);  

 

2) O trabalho A arquitetônica de Luna Clara e Apolo Onze: uma reflexão 

metalinguística, de autoria de Adail Sobral e Marice Fiuza Geletkanicz, 

cujo objetivo é a proposição de uma  

 
reflexão metalinguística acerca do percurso metodológico de 
que resultou a pesquisa de mestrado intitulada Luna Clara e 
Apolo Onze: uma organização criativa de vozes, que descreve a 
arquitetônica autoral da obra. Mais especificamente, pretende-
se mostrar como, a partir dos princípios da análise dialógica do 
discurso, e de um exame preliminar do corpus - o livro de 
Adriana Falcão, Luna Clara e Apolo Onze, a pesquisadora 
desenvolveu uma maneira específica de descrever a 
arquitetônica deste que é um texto verbal que integra recursos 
visuais (SOBRAL; GELETKANICZ, 2013, p. 1); 
 

3) O trabalho A questão da arquitetônica em Bakhtin: um olhar para 

materiais didáticos de língua portuguesa da autoria Maria Inês Batista Campos 

que tem como objetivo  

 
analisar propostas de um livro didático de Português para o 
ensino médio, tendo a leitura de textos verbo-visuais como eixo 
central. Apoiado nos conceitos de “texto” e “arquitetônica”, 
advindos da teoria de Bakhtin e o Círculo, e considerando que 
os estudos da linguagem buscam compreender a produção de 
sentidos na dimensão histórica, social e cultural, discute-se o 
encaminhamento dado para a produção escrita do texto 
publicitário (CAMPOS, 2012, p. 247). 

 

nossa tese tem a intenção de agregar ao debate mais uma possibilidade de, 

tomando as reflexões de Bakhtin e seu Círculo como pressuposto teórico para 

análise de enunciados de divulgação científica, mostrar como as lupas teóricas, 

principalmente desse tão complexo conceito de arquitetônica nos auxiliam na 

compreensão da totalidade de sentido dos discursos. E a possibilidade de 

apresentação de duas possiblidades de análise para se chegar ao mesmo fim, 
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pode ser uma contribuição valiosa para análise de enunciados de outras esferas 

ideológicas. Bakhtin empreendeu atenção na análise relativamente breve da 

arquitetônica do enunciado poético por meio do poema Razluka de Puchkin 

(assim como igualmente breve também foram as análises constantes dos artigos 

supracitados).  

Portanto, a possibilidade de termos dois caminhos analíticos diferentes 

(mas não excludentes, pelo contrário, dialogal e complementares) de análise da 

arquitetônica de enunciados de divulgação científica, através de mais categorias 

e profundidade de análise, permitirão observar que, dessa forma, teremos mais 

elementos para se chegar com consistência à arquitetônica de um discurso.   
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PARTE 2: 
 

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO/NO SÉCULO XIX E 
AS CONFERÊNCIAS POPULARES DA GLÓRIA: 

ASPECTOS HISTÓRICOS NO CONTEXTO 
BRASILEIRO OITOCENTISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacionalizar no Brasil as preleções públicas,  
que entre os povos mais adiantados constituem  

um poderoso estímulo intelectual. 
 

Amado Silveira 
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CAPÍTULO 3 
 

O BRASIL DO SÉCULO XIX: CONTEXTO HISTÓRICO MAIS AMPLO DAS 
CONFERÊNCIAS POPULARES DA GLÓRIA 

 

 

A fortuna não vale a sciencia. Aquella está 
sujeita a acidentes que a destróem. A 
sciencia é o primor do entendimento, 
cresce com o tempo e com a experiência, 
e lança fulgores sobre a pátria. É um 
arrimo na adversidade e um estudo contra 
a miseria. 

Manuel Francisco Correia 
 

 

Introdução 
 

 Considerando o Brasil dos séculos XVI, XVII e XVIII, enquanto uma 

colônia de exploração, não será tarefa difícil concluirmos que atividades 

científicas ou até divulgação de ideias modernas eram raras no país, para não 

dizer inexistentes. Estamos falando de um país que apresentava, no período, 

uma população letrada em quantidade ínfima, com um ensino praticado, até o 

século XVIII, em quase sua totalidade no nível elementar sob a responsabilidade 

dos jesuítas. Para agravar tal quadro, consideremos que ainda no século XVIII 

vivíamos com a ausência de uma imprensa, acompanhada da proibição de 

impressão livros. O conhecimento científico era exclusiva propriedade daqueles 

que tinham a oportunidade de estudar na Europa. Nesse contexto, pouquíssimos 

(para não dizer raras) foram as ações do governo português no Brasil 

relacionadas à ciência; no entanto, entre essas, podemos citar algumas ações 

que ocorreram com a finalidade de responder às necessidades técnicas e/ou 

militares que demandavam em caráter de imediatez. Entre elas, podemos citar 
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as ações voltadas às questões da astronomia, da cartografia, da geografia, da 

mineração e/ou na identificação e uso de produtos naturais. 

 O século seguinte para o Brasil vem representar uma época em que 

mudanças significativas ocorrem em vários âmbitos da sociedade, permitindo 

que o país passasse da condição de colônia ultramarina explorada, à sede do 

governo monárquico português. Com isso, no século XIX, atividades de 

divulgação científica começaram a ocorrer no país. Pretendemos, neste capítulo, 

apresentar, por meio de uma pesquisa historiográfica, a grande temporalidade 

que abarca o discurso da divulgação científica no século XIX, mais 

precisamente, o contexto histórico do início das atividades de divulgação 

científica, ocorridas no Brasil. Assim, traçaremos um panorama geral do contexto 

histórico da divulgação científica no século XIX; em seguida, discutiremos como 

se constituiu a cultura científica brasileira nesse período, para, em seguida e por 

fim, identificar os espaços de divulgação científica no Brasil oitocentista, com 

destaque para a segunda metade do século XIX, recorte temporal onde se situa 

o objeto de estudo de nossa investigação. 

 

1. A divulgação científica no século XIX: cultura científica e espaços 
divulgadores 
 

 Ao longo da história, a atividade de divulgação científica respondeu a 

interesses, motivações e influências variados, a depender do período ao qual 

estava relacionado. No Brasil, no século XIX, mais precisamente na sua primeira 

metade, essa atividade teve início com a vinda e instalação da Corte Portuguesa 

no Rio de Janeiro, em 1808. Nas palavras de Sant’ana: “o país vivia, até então, 

total ignorância na divulgação de fatos e notícias, pois a leitura e os estudos era 

privilégios dos filhos da nobreza, que podiam se dar ao luxo de estudar na 

Europa” (SANTANA, 2009, p. 7). 

 Ao nos debruçarmos sobre o estudo do processo de nossa formação 

histórico-cultural do Brasil, podemos perceber que a situação política colonial 

brasileira, imposta pelo governo português, foi marcada por um atraso cultural 

que se estendeu até a transferência da corte para o Brasil. Para Pavan: 
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enquanto na segunda metade do século XVIII em outros países 
do novo mundo, já existiam centros de ensino superior, entre nós 
as  preocupações com a cultura e a ciência eram vistas como 
manifestações perigosas para a monarquia dos Bragança. 
Recorde-se que, conforme se vê nos autos da devassa da 
Inconfidência Mineira, arrolava-se como crime de lesa-
majestade a simples posse de obras de autores franceses, 
notadamente dos enciclopedistas. Não se divulgava, abafava-se 
a ciência (PAVAN, 2000, p.111).  
 

 Devemos, pois, à presença de D. João no Brasil uma impulsão das 

atividades científicas em princípios do século XIX. Dentre as preocupações de 

D. João estavam o projeto de criar várias instituições, voltadas para as atividades 

de ciência, bem como o projeto de oportunizar a liberdade de imprensa. Dentre 

as instituições que começaram a desenvolver atividades científicas destacam-se 

a Academia Real Militar, a Academia de Guardas Marinhas, o Museu Real, o 

Jardim Botânico – todas com sede no Rio de Janeiro - e a Academia Médico-

Cirúrgica – no Rio de Janeiro e na Bahia (criadas, respectivamente, em 1813 e 

1815). De acordo com Oliveira (1997): 

 
Nestas instituições, a prática e o estudo das ciências tomaram a 
forma de ensino; abrigaram coleções de produtos da natureza a 
fim de propagar os conhecimentos científicos; serviram de base 
para melhoramento das atividades cotidianas de medicina e de 
engenharia, da navegação e da arte militar (OLIVEIRA, 1997, p. 
29). 

   

 Além dessas ações, podemos citar a criação da Biblioteca Real, a 

Imprensa Régia (responsável pela publicação de livros, de folhetos e do primeiro 

jornal produzido no Brasil, ainda em 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro), o 

Observatório Astronômico, o Real Jardim Botânico e a Academia Real de Belas 

Artes (fundada em 1820, sob os auspícios da Missão Artística Cultural Francesa 

de 1816)43.  

																																																								
43Denominação pela qual ficou conhecida o coletivo de artesãos e artistas franceses que, 
contratado pela Coroa portuguesa, em 26 de março de 1816, chegou ao Brasil, mais 
precisamente, ao Rio de Janeiro, com a finalidade de introduzir o ensino formal de artes e ofícios 
no país. “Em seu número de 6 de abril de 1816, a Gazeta do Rio de Janeiro, periódico 
considerado como porta-voz do governo, noticiou a chegada à cidade, no dia 26 do mês anterior, 
do navio Calphe, vindo do porto do Havre de Grâce, trazendo a bordo vários franceses, artistas 
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 Para Oliveira, o governo teve participação ativa em todas as iniciativas 

voltadas ao desenvolvimento da ciência, incentivando e interferindo de forma 

pertinente, buscando destacar as utilidades públicas do saber científico.  Em 

suas palavras: “A importância do desenvolvimento da pesquisa científica, isenta 

de preocupações de ordem prática, como essencial para novos avanços 

científicos, era um prerrogativa a que não se podia mais abandonar” (OLIVEIRA, 

1997, p. 29). 

 Com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, fugindo de sua 

subjugação da França, consequência da Guerra Peninsular travada entre as 

tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o que marca o fim do período 

colonial, vivenciamos a concretização de um desejo antigo do projeto 

expansionista lusitano. Para Magnoli (1997):  

 
A transmigração para a América já era pensada desde 1661, 
quando D. João IV viu a segurança de Portugal ameaçada pela 
assinatura da paz entre a Espanha e a França. Após o terremoto 
de Lisboa, em 1755, Pombal cogitou seriamente da 
transferência da sede da Monarquia para o Rio de Janeiro, 
deslocando geograficamente o centro de poder da Casa de 
Bragança. O domínio napoleônico na Europa fez com que a idéia 
da transferência da Corte fosse pensada desde 1801 (p. 81).  
 

 A “transmigração” da coroa portuguesa assinala não apenas um fato 

circunstancial; antes, se tratava de um projeto pensado há algum tempo, 

confirmando a ideia de ser o Brasil não só um simples produtor de matéria-prima, 

																																																								
de profissão, para residir naquela que era então a sede da monarquia portuguesa. 
Desconhecidos, inicialmente, da maioria da população, esses indivíduos constituíam o que, mais 
tarde, a historiografia denominou de Missão Artística Francesa. Idealizada por Antonio de Araújo 
de Azevedo (1754-1817), Conde da Barca, que ocupava o cargo de ministro da Marinha e 
Domínios do Ultramar, desde 1814 e também, interinamente, os de ministro da Guerra e 
Estrangeiros e de presidente do Real Erário, a missão tinha por finalidade implementar as artes 
úteis ao país, por meio da criação de uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Essa 
proposta vinha no bojo das transformações ocorridas no Brasil, em especial, no Rio de Janeiro, 
com a transferência da Família Real portuguesa, quando surgiu a necessidade básica de formar 
uma sociedade culta e ilustrada ao redor da nova Corte, além de aperfeiçoar o aparelho central 
da Coroa portuguesa em terras americanas, despertando a antiga colônia para uma 
modernização segundo padrões europeus” (NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira da. A Missão 
Artística Francesa). Disponível em: <http://redememoria.bn.br/2012/01/a-missao-artistica-
francesa/> Acesso em: jun. 2014. Para aprofundamento do assunto, ver: BARATA, Mário. As 
artes plásticas de 1808 a 1889. In: HOLLANDA, Sérgio Buarque de (org). História Geral da 
Civilização Brasileira - v.3. São Paulo: Difel, 1982. pp. 409-424. 
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pois, a partir desse período, a sede ultramarina do império português já 

vislumbrava uma série de ações aqui realizadas, a exemplo das instituições 

citadas anteriormente. 

 Todas essas iniciativas/ações representam o projeto de o Império 

português ter no Brasil sua centralidade, rebatendo a concepção de ser o Brasil 

apenas um produtor de matéria-prima, fonte inesgotável de extração de riquezas 

do império lusitano europeu. 

 A concepção de que o Brasil, no período colonial, era um grande latifúndio 

a ser explorado pela metrópole e/ou um mero depósito material de objetos de 

estudo foi um argumento comum e aceito durante muito tempo pela historiografia 

da ciência. No entanto, concordando com a perspectiva apresentada por 

Camenietzki (2007), acreditamos ser necessário rever essa concepção e nos 

propormos a pensar numa realidade colonial composta também por homens 

produtores de conhecimento, através, por exemplo, da produção e confecção de 

boticas nos colégios da Companhia de Jesus que comercializavam produtos 

medicinais elaborados a partir da natureza tropical, como também na atuação e 

status das escolas secundárias que funcionavam como verdadeiras 

universidades, sendo a ação dos jesuítas vista como um “eco da Revolução 

Científica” no período colonial.  

 Com esse fato marcante, que foi a vinda da Corte Portuguesa em 1808, a 

partir dessa data, o país vivenciou o rompimento do bloqueio cultural e foram 

criadas importantes instituições dedicadas ao ensino superior e às atividades 

científicas, entre as quais destacam-se a Biblioteca Nacional, as escolas de 

Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, e as outras já citadas anteriormente. 

 Durante o longo período imperial, entretanto, admitimos que a ciência no 

Brasil desenvolveu-se de forma “medíocre”, para utilizar a qualificação e 

expressão de Pavan, pois, segundo o autor 

 
ainda éramos culturalmente uma colônia da Europa, incapazes, 
inclusive, de enfrentar desafios que entravam o desenvolvimento 
do país. As tentativas de rompimento desse quadro se dão 
apenas em poucas áreas e cujos resultados foram quase 
sempre desanimadores (PAVAN, 2000, p. 114). 
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 Assim, como exemplo dessa conjectura, o autor cita “ação revolucionária 

em termos de tecnologia” no início do século, a instalação e utilização de altos-

fornos para redução de minério de ferro.  

 
Naquele tempo, a utilização de altos-fornos significava uma 
revolução em termos de tecnologia, um pioneirismo então 
somente conhecido em poucos países da Europa e nos Estados 
Unidos. Muitos anos passariam até que o Japão, assim como 
outras nações, contasse com aqueles altos-fornos em seu 
território (PAVAN, 2000, p. 114). 

 

 Ainda no período regencial, na primeira metade do século XIX, as 

iniciativas voltadas à ciência eram escassas. As publicações desse período 

estavam voltadas quase que exclusivamente para as questões políticas, isso por 

causa das lutas entre liberais, conservadores e os que desejavam a volta de D. 

Pedro I para o Brasil. 

 Como destaque das atividades científicas desse período, podemos citar a 

criação das primeiras sociedades técnico-científicas, a exemplo da Sociedade 

Auxiliadora da Indústria Nacional, fundada em 1831, a mais antiga sociedade 

civil registrada no Império, de direito privado, cujo objetivo era dedicar-se a 

fomentar o desenvolvimento da indústria nacional. Participavam dessa 

sociedade políticos e cientistas com a atenção voltada à pesquisa de soluções 

para os problemas econômicos do país. Foi essa sociedade uma das 

organizadoras de um dos maiores eventos do Segundo Reinado, a Primeira 

Exposição da Indústria Nacional, ocorrida em 1861. Com o intuito de popularizar 

as novas técnicas agrícolas, a entidade publicou um dos jornais mais duradouros 

da época, o Auxiliador da Indústria Nacional, editado mensalmente de janeiro de 

1833 a dezembro de 1892. 

 Após a independência, o pensamento que vigorou era a intenção de 

fundar uma ciência nacional, tomando como suporte a já existência das 

instituições criadas e fundadas no período precedente e as que ainda seriam 

criadas, como as faculdades de Medicina e Direito e o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB). O período pós-1822 é um período marcado por um 

sentimento e desejo nacionalista, de valorização da realidade local. A visão 

romântica sobre a pátria acaba sendo refletida nos trabalhos dos viajantes e 
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cientistas naturalistas, que tinham suas vindas para o país facilitadas pelo 

Império, diferentemente do período anterior, que era de proibição. 

 Já a segunda metade do século XIX constitui-se num período de 

efervescência no âmbito social, político, econômico e cultural do Brasil, marcada 

principalmente pelo aparecimento e difusão de teorias científicas de cunho 

determinista (a exemplo do positivismo, evolucionismo, darwinismo social, 

naturalismo, marxismo), segundo Carula, 2007. De acordo com Ferreira (2008),  

 
Nesse período, o Brasil aspira se tornar uma nação com ideais 
“civilizatórios” e eurocêntricos e vai, através dos jornais, 
expressar tais sentimentos. Para isso, busca no Positivismo e no 
Darwinismo Social – os dois grandes paradigmas vigentes na 
época – que se tornariam as grandes pautas e temáticas 
jornalísticas desses veículos, expressas nas Seções Scienticas 
dos jornais (FERREIRA, 2008, p. 1). 
 

 ecorrente da segunda revolução industrial, nesse período, vivenciou-se 

no país uma atmosfera otimista concernente às vantagens e aos benefícios que 

o progresso técnico traria para a sociedade. Essa visão espalhou-se pelo mundo 

e acabou por repercutir no Brasil, ainda que em menor intensidade. Isso porque, 

tomando a Europa como parâmetro, a ciência tornou-se um importante apêndice 

para a produção. Nos países de capitalismo avançado, agregar os benefícios do 

conhecimento científico à produção econômica estava na ordem do dia, 

constituía-se uma exigência advinda do desenvolvimento da produção 

econômica, sob a égide e influência da revolução industrial. Afinal, um mercado 

cada vez mais vasto e exigente de qualidade dos produtos requeria, de certo, 

precisão, ritmo e controle na produção, atributos esses, portanto, que o saber 

científico ajudava a fornecer nessa engrenagem desenvolvimentista. 

Como já dito, a influência das ideias evolucionistas, na segunda metade 

do século XIX, trazia para o povo brasileiro (nesse caso, a elite que tinha acesso 

à educação) a esperança e o desejo de se tornar uma nação civilizada, aos 

moldes europeus.  

Com base no que está sendo discutido, convém registrar que uma das 

características marcantes da segunda metade do século XIX é o cientificismo, 

isto é, a crença na ciência como a solucionadora de todos os problemas, herança 
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do positivismo tão marcante no período. Essa crença na ciência “sem limites” foi 

responsável pela concepção que respaldou a ideia das certezas absolutas, da 

solução de todos os problemas só ser possível por meio da ciência, ficando 

impossível a aplicação de qualquer solução “não científica”. Isso é reflexo da 

importância que o positivismo desempenhou na implantação das ciências 

experimentais no país, uma espécie de supervalorização da ciência.   

Sob essa égide cientificista característica da segunda metade do século 

XIX, no âmbito das atividades divulgativas, foi possível perceber, nos jornais, a 

presença de temas ligados à ciência, possibilitando uma identificação e 

aproximação entre imprensa e ciência, esta última figurando como legitimadora 

do sistema social vigente na época. Nas palavras de Ferreira (2008, p. 3), 

 
O Brasil desse período se depara com a reavaliação do sistema 
escravocrata (através de pressões inglesas visando a formação 
de mercados no capitalismo comercial) e com o projeto de 
República. Nessa nova configuração, o discurso científico, 
difundido pelos jornais da época agregará, principalmente ao 
negro (tido como mercadoria), e aos demais grupos não-brancos 
e não europeus, o status de “objeto de estudo científico”. É 
nesse período (1890-1920) que cientistas, com intensa 
ressonância nos jornais, começam a elaborar teorias raciais no 
Brasil. 

 

2. Cultura científica e a institucionalização da ciência no Brasil Oitocentista  
 

 A ciência, enquanto construção humana, embora tenha como premissa 

natural direcionar-se à crescente especialização e isso a tenha afastado dos 

aspectos da cultura geral, pelo fato de criar um conhecimento outro, chamado 

de científico, invade e de alguma forma influencia o modus operandi dos 

cidadãos na vida em sociedade. Esta influência pode manifestar-se das mais 

variadas maneiras: seja na forma de bens de consumo, seja através de 

tratamentos médicos, seja no desenvolvimento e sofisticação das técnicas 

produtivas e até através das teorias que dão suporte às discussões de ordem 

social, política, econômica, ambiental etc.  

 Ao considerarmos a importância desempenhada pela ciência na vida 

social, por conseguinte, a sua socialização e popularização alcança uma 
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importância fulcral, dada à função social que ela acaba exercendo na sociedade 

contemporânea. 

 Grillo (2013), ao abordar a história da divulgação científica, afirma que o 

século XIX desempenha importância central para o entendimento do 

desenvolvimento e dos rumos atuais da divulgação científica. Em sua pesquisa, 

a autora menciona três conjuntos de fatores explicativos da comunicação 

científica. Primeiramente, a especialização do campo científico e o consequente 

esoterismo de sua linguagem levam à distinção entre os produtores de ciência e 

o público-leitor:  

 
No início do século XIX, as sociedades científicas ainda eram 
gerais e, em suas sessões, eram discutidos trabalhos de todos 
os domínios científicos. No final desse século, a relação 
científica e a sua popularização começaram a se distanciar, ao 
mesmo tempo em que cresceram a profissionalização e a 
especialização do campo científico. Os ramos da ciência se 
consolidaram no decorrer do século XIX, provocando uma 
especialização da linguagem entre as diversas áreas e entre 
elas e a linguagem cotidiana (GRILLO, 2013, p. 60). 

 

 Em segundo lugar, a imprensa se transforma em empresa lucrativa, 

regida por uma lógica comercial, que torna seus textos, assim como a divulgação 

neles contida, mercadorias: 

 
Na Europa Ocidental e na América, a segunda metade do século 
XIX conheceu um período de crescimento da comunicação 
científica sem precedente, paralelamente ao desenvolvimento 
da difusão ou mídia de massa (massmedia). Esse processo 
ocorreu de forma exemplar na imprensa: na Inglaterra, França e 
Estados Unidos da década de 1830, os jornais de opinião se 
converteram em jornais de negócio com a inserção de anúncios 
publicitários e a criação de um caráter de empresa lucrativa 
privada (GRILLO, 2013, p. 60). 

 

 Finalmente, argumenta a autora, a lógica positiva do progresso e a ideia 

de uma ciência popular têm um projeto ambicioso de instrução e educação, 

encorajado por intelectuais como Comte que a concebem como um dos meios 

de emancipação popular. Refletindo sobre a expansão da divulgação científica 

no século XIX, apoiada pelos ideais positivistas, Bedin assevera: 
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Uma outra diferença essencial diz respeitoà natureza das 
descobertas cientificas e ao projeto social que as inspira. No 
século XX, as descobertas científicas foram sem dúvida mais 
fáceis de apreender que hoje, frequentemente, elas tinham 
consequências tangíveis na vida de todos os dias (progresso da 
medicina, descobertas tecnológicas aplicáveis às grandes 
industrias...). Elas se inscreviam, sobretudo, em uma logica 
positiva de progresso. Hoje, as coisas se tornaram mais 
complexas. Da descoberta do átomo às ultimas evoluções da 
pesquisa em biologia e em genética, a ciência dá, às vezes, mais 
medo do que segurança. Além disso, os grandes avanços da 
pesquisa fundamental parecem cada vez mais complexos e 
desconectados do real. Tudo isso torna a tarefa cada vez mais 
árdua para os que querem transmitir os conhecimentos 
científicos ao maior número de pessoas. A vulgarização não é 
mais portadora de um projeto coerente e otimista (BEDIN, 1997, 
p. 261, tradução minha).44 

 

 

 Portanto, foi na segunda metade do século XIX que a ciência, se assim 

podemos dizer, se institucionalizou e se firmou, em caráter internacional. Dentre 

os vários fatores que contribuíram para essa “institucionalização”, podemos citar 

a alteração do currículo escolar para inclusão do ensino de “ciências”, a partir do 

curso elementar; a multiplicação de publicações e revistas especializadas; a 

transformação dos centros de estudo em centros de pesquisa científica, entre 

outros. Nessa fase de institucionalização, observamos a rejeição das 

especulações falaciosas e fantasiosas pelo pensamento científico, ao optar por 

uma ciência pautada numa metodologia estritamente científica nos estudos dos 

fenômenos físicos, sociais e humanos. Afirma Rosa:  

 

																																																								
44 No original em francês: “Une autre différence essentielle tient à la nature même des 
découvertes scientifiques et au projet social qui les sous-tend. Au XXe siècle, les découvertes 
scientifiques étaient sans doute plus faciles à appréhender qu’aujourd’hui, eles avaient 
notamment le plus solvente des conséquences tangibles dans la vie de tous les jours (progrès 
de la médecine, découvertes technologiques applicables aux grandes industries...). Surtout, eles 
s’inscrivaient dans une logique positive de progrès. Aujourd’hui, les choses sont devenues plus 
complexes. De la découverte de l’atome aux dernières évolutions de la recherche en matière de 
biologie et de génétique, la science fait parfois plus peur qu’elle ne rassure. De plus, les grandes 
avancées de la recherche fondamentale paraissent de plus em plus complexes et déconnectées 
du réel. Tout cela rend la tâche de plus en plus ardue à ceux qui souhaient transmettre les 
connaissances scientifiques au plus grand nombre. La vulgarisation n'est plus porteuse d’um 
projet social cohérent et optimiste” (BEDIN, 1997, p. 261). 
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O consequente avanço extraordinário no conhecimento teórico-
científico, de sua aplicação em benefício da Sociedade, a partir 
de novas e firmes bases, será um dos aspectos mais 
importantes do progresso do espírito humano, e, em definitivo, 
uma significativa marca da História Universal (ROSA, 2012, p. 
28). 
 

 Para ratificar essa ideia, podemos fazer uma breve menção às 

transformações que ocorreram ao longo do século XIX em diversos países mais 

avançados em pesquisa científica, com o intuito de perceber como a ciência 

assumiu seu papel e delimitou o espaço de sua importância e necessidade.  

 Segundo Rosa (2012), na França, no século XIX, outras instituições de 

estudo e de investigação se juntariam ao Collège de France, ao Instituto da 

França e à Escola Politécnica, com o propósito de expandir as atividades 

científicas no país. Para isso, algumas ações foram tomadas, como: a Academia 

de Ciências, antes um departamento do Instituto, torna-se, em 1816, órgão 

autônomo e funda-se a Academia de Medicina (1819); instituições como a 

Sociedade de Entomologia (1832), a Sociedade de Biologia (1848), a Sociedade 

de Geologia (1860), a Sociedade de Matemática (1872), a Sociedade de Física 

(1874) e a Sociedade de Astronomia (1887) são fundadas com o fito de estudar, 

pesquisar, debater e divulgar a ciência, sendo Paris o grande centro científico; 

além da formação da Associação Francesa para o Progresso da Ciência, em 

1870. No que se refere-se à divulgação da ciência nesse país, Grillo (2013), com 

base nas reflexões de Bensaude-Vicent (2003), relata que, por conta do 

descontentamento em relação à divulgação feita pela imprensa da época, os 

cientistas acabaram assumindo a responsabilidade da “vulgarização” de seus 

trabalhos, por meio da criação dos Comptes rendus hebdomadaires de 

l’Académie des Sciences (“Relatórios semanais da Academia de Ciências”). 

Segundo a autora:  

 
A criação das Resenhas semanais da Academia das ciências é 
uma decisão tomada por Arago no contexto de uma polémica 
sobre o tema da publicidade dos debates da Academia. Com 
efeito, o novo regulamento da Academia prevê que as sessões 
semanais da Academia sejam abertas aos não-membros se eles 
publicaram ao menos duas dissertações nas coletâneas 
reservadas aos cientistas estrangeiros ou se eles são 
apadrinhados por um membro. [...] Como os acadêmicos 
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estavam cada vez mais divididos sobre a intrusão da imprensa 
nos debates científicos, Argo propõe que a Academia assuma a 
publicação de suas sessões. [...] Argo cria assim, em 1835, as 
Resenhas semanais, editadas sob a forma de um fascículo de 
quarenta paginas publicado na mesma semana. Esta decisão 
transforma de forma duradoura o regime das ciências na França. 
Primeiramente, ela modifica o estilo de escrita científica. Até 
aquele momento, a Academia publicava posteriormente 
dissertações redigidas sob a forma de um belo volume 
compilado com, em média, um ou dois anos de atraso. Com as 
Resenhas, renuncia-se a este estilo monumental em benefício 
de uma publicação rápida, em tempo real. [...] Pioneiras das 
publicações cientificas modernas, as Resenhas semanais da 
Academia das ciências não contribuíram para fixar uma nova 
presença da ciência na cultura moderna. Elas aparecem como 
um espaço em que os conhecimentos avançam acumulando 
fatos e leis. Estas publicações semanais sustentam a imagem 
de um progresso continuo, cumulativo, que fornece aos 
publicistas uma missão: manter o publico informado.  
(BENSAUD-VICENT, 2003, p. 90-92, tradução minha)45. 
 

 Já a Alemanha, nas últimas décadas do século, se transformaria num dos 

países mais desenvolvidos no âmbito científico, tendo a Universidade de Götting 

como modelo de centro de investigação, o que estimulou a iniciativa de reformas 

para as outras universidades (como a de Berlim, Munique, Iena, Heidelberg, 

entre outras), no que se refere à modernização do ensino e expansão dos 

centros de investigação. Embora já tenham sido consolidados, em meados do 

século, famosos institutos de Fisiologia, em 1835, foi inaugurado o Observatório 

																																																								
45No original em francês: “La création des Comptes rendus hebdomadaires de l’Académie des 
scienses est une décision prise par Arago dans le contexte d’une polémique au sujet de la 
publicité des débats de l’Académie. En effet, le nouveau règlemet de l’Académie prévoit que les 
séances hebdomadaires de l’Académie sont ouvertes à des non-membres s’ils ont publié au 
moins deux mémoires dans les recueils réservés aux savants étrangers ou s’ils sont parrainés 
par um membre. [...] Les académiciens étant de plus en plus divisés à propos de l’intrusion de la 
presse dans les débats scientifiques, Arago propose que l’Académie prenne ele-même en charge 
la publication de ses séances. [...] Arago crée ainsi, em 1835, les Comptes rendus 
hebdomadaires, publiés sous forme d’un fascicule de quarante pages qui paraît dans la semaine 
même. Cette décision transforme durablement le régime des scienses en France. Elle modifie 
d’abord le style d’écriture scientifique. Jusq’alors, l’Académie publiait des mémoires rédigés après 
coup sous forme d’uns beau volume relié avec un ou  deux ans en moyenne de retard. Avec les 
Comptes rendus, on renonce à ce style monumental au profit d’une publication rapide, en temps 
réel. [...] Pionniers des publications scientifiques modernes, les Comptes rendus hebdomadaires 
de l’Académie des scienses n’ont pas moins contibué à fixer une nouvelle présence de la science 
dans la culture moderne. Elle apparaît comme un lieu où les connaissances avancent en 
accumulant faits et lois. Ces publications hebdomadaires entretiennent l’image d’un progrès 
continu, cumulatif, qui fournit aux publicistes une mission: tenir le public au courant" (BENSAUD-
VICENT, 2003, p. 90-92).  
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Astronômico da Universidade de Berlim, além da criação da Sociedade Alemã 

de Geologia, em 1848, e do Instituto Alemão de Matemática, em 1890. Ainda, a 

fundação da Sociedade Alemã para o Progresso da Ciência, em 1820, com a 

importante contribuição do naturalista Lorenz Oken, serviu de modelo para a 

criação de sociedades semelhantes em outros países. Já a situação da 

vulgarização na Alemanha é considerada mais marginalizada em relação aos 

Estados Unidos e à Inglaterra, já que se deve levar em consideração a 

desconfiança dos homens políticos em relação às ciências, as políticas 

antidemocráticas entre outros fatores, diminuindo consideravelmente a difusão 

das revistas de população científica no século XIX. 

 Na Grã-Bretanha, em virtude do latente declínio do ensino científico e a 

interferência aristocrática e religiosa sobre as universidades, que provocaram 

insatisfação nos meios científicos britânicos, houve a criação de Sociedades 

Literárias e Filosóficas (a exemplo de Liverpool, em 1820, Leeds, em 1818, 

Sheffield, em 1822, Yorkshire, em 1922), chegando a mais de cem no final do 

século, além do estabelecimento da Sociedade Geológica, em 1807, da Real 

Sociedade de Astronomia, em 1820, sem contar as várias outras sociedades 

fundadas no decorrer do século. Nesse país, em 1831, tomando como parâmetro 

o modelo alemão, foi fundada a Associação Britânica para o Progresso da 

Ciência. 

 Rosa (2012) mostra também que na Itália, o fato de o movimento político 

e militar ter atingindo a intelligentsia do país, ocasionou uma estagnação na 

ciência, que fora a protagonista do Renascimento Científico. Só com a unificação 

da Itália, em 1870, é que houve a retomada da atividade científica, com incentivo, 

em instituições especializadas, à pesquisa, que ia de Matemática à Sociologia. 

Considerando as taxas elevadas de analfabetismo, em torno de 55% da 

população em 1881, a ausência de escritores profissionais de divulgação 

científica, bem como a falta de formação geral em cultura científica da sociedade 

italiana, todos os esses fatores favoreceram o parco crescimento das 

publicações de popularização científica. 

 De acordo com Grillo (2013), nos Estados Unidos, “o conhecimento 

científico e tecnológico se constituiu desde o princípio em elemento fundamental 
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do desenvolvimento econômico” (p. 64). Até 1840, ano em que o Instituto 

Nacional para a Promoção da Ciência foi criado, os Estados Unidos não 

possuíam uma instituição científica de âmbito nacional. Segundo Rosa: 

 
O legado de meio milhão de dólares de cientista inglês James 
Smithson, em 1835, para o estabelecimento de uma Instituição 
dedicada à ciência, em Washington, só se tornou realidade em 
1846, após longa controvérsia sobre se a tal doação poderia ser 
aceita pelo Congresso, e se não feria a dignidade do país 
(ROSA, 2012, p. 37).  

 

 Na primeira metade do século XIX, é evidente o grande interesse 

americano pela pesquisa no campo geológico, como confirma a criação, em 

1819, da Sociedade Geológica Americana; em 1834, a Sociedade Geológica da 

Pensilvânia; e em 1840, a Associação Americana de Geólogos. Com o apoio 

financeiro do Governo Federal e grandes empresas, os laboratórios particulares 

se responsabilizaram pelo grande progresso tecnológico que a indústria 

americana alcançou. Nesse contexto, a divulgação de suas atividades científicas 

sempre teve significativa importância nesse país. O que caracterizava as 

publicações desse país, em meio a sua diversidade de manifestações, era a 

preocupação voltada tanto para a transmissão de informações quanto para o 

oferecimento de um modelo de vida mais saudável, representado pela criação 

de revistas de medicina e saúde. 

 Esses são alguns exemplos de como se deu o grande avanço da pesquisa 

científica e sua consequente vulgarização/divulgação em alguns países. Muitos 

outros países periféricos não tiveram condições para alcançar tal patamar, por 

uma série de fatores que vai desde o atraso econômico, social e educacional, o 

relativo isolamento cultural, a falta de interesse ou oposição de certos setores 

nacionais, até o conformismo do limitado meio intelectual local. “Enquanto 

Inglaterra, França e Estados Unidos apresentavam uma cultura emergente da 

divulgação científica no século XIX, outros países europeus ocupavam uma 

posição marginal: era o caso da Itália, de Portugal e, em menor grau, Alemanha” 

(GRILLO, 2013, p. 65). 

 Decorrente disso, percebemos, pois, que tanto a questão cultural quanto 

o contexto da ciência e do conhecimento acabam por influenciar a dinâmica e o 
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modus operandi nas sociedades e comunidades científicas e acadêmicas. Dessa 

forma, os aspectos dos processos da criação e existência do conhecimento 

científico, bem como seus processos de comunicação e divulgação, são 

moldados de acordo com a cultura proveniente do ambiente científico. 

 Complementando nossa concepção de encarar a ciência como 

construção humana (abordada no início desta seção), a cultura científica de 

determinada sociedade acaba por adotar uma prerrogativa de bem social, na 

medida em que está contida nela, no bojo do seu campo de significação e 

abrangência, a ideia do desenvolvimento científico como processo cultural. Essa 

perspectiva abarca tanto aspectos do ponto de vista da produção e difusão entre 

pares, quanto aspectos relacionados ao ensino e à educação, na medida em que 

permite chegar àqueles que estão fora do meio tecnológico-científico, mas que 

necessitam de tal saber para sua vida social. 

 Ainda tratando de aspectos característicos da ciência e da cultura 

científica no século XIX, não podemos abordar essa questão sem levar em 

consideração a situação do sistema educacional vigente na sociedade. Afinal, 

os índices de alfabetização e letramento da população estabelecem estreita 

relação com as possibilidades de uma cultura científica se desenvolver, 

retroceder ou estagnar-se. 

 Enquanto em países europeus, na segunda metade do século XIX, já 

havia uma considerável publicação de vulgarização científica, no Brasil, durante 

o mesmo período, estávamos diante de um sistema educacional carente e com 

pouca abrangência nacional. Infelizmente, embora se tenha feito no Brasil a 

preparação do terreno para sua estadia, com as ações de D. João VI referentes 

às ações já citadas de abertura das Academias Militares, Escolas de Medicina, 

Museu Real, Biblioteca Real, Jardim Botânico e a mais marcante a Imprensa 

Régia, além do convite aos artistas franceses para a Missão Artística Francesa, 

a educação brasileira, no entanto, ainda continuou a ter importância secundária.  

 Um outro dado relevante para essa conjectura, é que o povo brasileiro, 

em sua maior parte, não frequentava o curso superior, não podia ter professor 

em casa. Os professores primários eram despreparados, escolhidos com poucos 

critérios, além de o ensino ser reservado aos meninos, excluindo as meninas. 
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“Com efeito, apesar de obrigatória, a instrução primária era insuficiente: as 

escolas, poucas, estavam quase todas centralizadas na corte” (SCHWARCZ, 

1998, p. 151).  

 Durante o Império, o ensino secundário se manteve quase que 

exclusivamente nas mãos de particulares, com número reduzido de escolas, 

exceto o Colégio D. Pedro II, que escapava do ensino excessivamente livresco, 

anticientífico e pouco abrangente da época (SCHWARCZ, 1998).  Já o ensino 

superior se limitava às Faculdades de Medicina do Rio de janeiro e da Bahia, à 

Escola de Minas de Ouro Preto e, após 1874, à Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro.  

 O ensino científico começou no Brasil em 1808, no momento em que 

houve autorização para que médicos e cirurgiões pudessem oferecer cursos de 

cirurgia e anatomia nos hospitais militares da Bahia e do Rio de Janeiro.  

 Um dado interessante refere-se ao fato de o Brasil ter chegado ao fim do 

Império sem ter instituído universidades em seu território, motivado pelas 

condições de um período atribulado, cuja principal preocupação local era manter 

a ordem e a consolidação do poder, que garantiriam a sobrevivência da nação. 

 O período republicano se depara, pois, com uma realidade educacional 

primária ainda precária e com a escola secundária frequentada pelos filhos das 

classes socioeconomicamente favorecidas. Dessa forma, o Brasil, no final do 

século XIX, vive com a ausência de uma política nacional de educação, tendo 

essa realidade permanecida até o início do século seguinte, quando surgem 

ações de promoção de nossa educação, a exemplo da criação da primeira 

universidade, que só se materializará no início do século XX.  

 Sobre a educação brasileira do período, não podemos desconsiderar o 

importante papel desempenhado no período por D. Pedro I, que 

 
demonstrava preocupação com a educação popular, que 
estimulava por meio da organização de reuniões culturais entre 
1862 e 1880 sobre temas tão variados como a literatura, a 
medicina e a história das civilizações sediadas no colégio que 
levava seu nome. Apesar do objetivo, essas reuniões atingiam 
um público aristocrático, constituído pela família imperial, por 
industriais, por representantes de profissões liberais e por 
estudantes (GRILLO, 2013, p. 73). 
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  Enfim, na segunda metade do século XIX, parece que os rumos dos 

acontecimentos tomam outra direção e, como consequência da revolução 

industrial, uma atmosfera de otimismo assolou o país com relação aos benefícios 

do progresso técnico-científico. Foi nessa segunda metade, que as atividades 

de divulgação científica se intensificaram, contando, inclusive, com o interesse 

do imperador D. Pedro II pela ciência e pelas novidades técnicas. Assim, nos 

deparamos como um ambiente favorável à difusão desse tipo de conhecimento, 

embora a instrução pública e a educação científica, de forma geral, tenham 

ficados limitados. 

 Portanto, para podermos perguntar como se deu as diversas formas de 

produção de divulgação científica no século XIX, bem como o quadro histórico-

social que serviu de moldura e influenciou a dinâmica de tais acontecimentos, é 

imprescindível considerar os aspectos do nosso passado e ações nele 

desenvolvidas. 

 

3. Espaços e práticas de divulgação científica no século XIX 
 

Para alguns autores, há uma corrente de pensamento historiográfico que 

afirma que a existência de atividade científica no Brasil se deu apenas no século 

XX, com a criação das primeiras universidades. No entanto, conforme argumenta 

Grillo (p. 73), a recente historiografia tem mostrado que havia atividade de 

divulgação científica no Brasil já no século XIX, tomando como elemento 

comprovador a fundação e o funcionamento de institutos de pesquisa. O objetivo 

desta seção é apresentar diversas formas de divulgação e os diferentes espaços 

em que essa atividade ocorreu nos oitocentos brasileiros, destacando: livros, 

periódicos e jornais, instituições científicas e exposições, museus e 

conferências, como práticas vulgarizadoras da ciência desse período. 

 Por espaços de divulgação no século XIX, referimo-nos às instituições, 

conferências, cursos, exposições, revistas e jornais que tenham se dedicado às 

questões da socialização dos saberes científicos. Afinal, o espírito divulgador 

estava presente nos mais variados espaços. Portanto, faremos um passeio por 
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esses espaços para, no capítulo seguinte, dedicarmos a uma das atividades 

mais importantes da divulgação científica da segunda metade do século XIX, que 

constitui nosso objeto de investigação: as Conferências Populares da Glória do 

Rio de Janeiro. 

 

3.1 Jornais, periódicos e livros  
 

A criação da Imprensa Régia, em 1810, e a suspensão da proibição de 

impressão (ocasionado pela vinda da família real em 1808) possibilitaram que 

um apanhado de atividades de divulgação científica ocorresse no Brasil.  

 O aparecimento da imprensa, fato novo num país que até então vivia sob 

censura e proibição de determinadas leituras, desempenhou um importante 

papel, se não à altura dos anseios científicos, pelos menos registrou em alguns 

momentos a movimentação que existia nesse campo. Ora, se precisávamos 

estabelecer no Rio de Janeiro a sede do reino português, uma outra exigência 

se anunciava com esse fato: a necessidade de mão-de-obra local capacitada 

para promover o desenvolvimento da nação. Só que para essa formação de 

especialistas, era necessária a difusão de conhecimentos mais elaborados, com 

a divulgação de livros e manuais. Assim, considerando o período que a corte 

portuguesa esteve instalada no Brasil, vivenciamos o aparecimento de vários 

jornais e periódicos, manuais, livros etc.  

Para apresentar os espaços de divulgação científica no Brasil oitocentista, 

dividiremos a apresentação das principais práticas divulgadoras em 2 

momentos: primeira e segunda metade do século. Em pesquisa realizada por 

Massarani e Moreira (2002), dentre essas atividades encontra-se a criação de 

vários periódicos.  

 
Do ponto de vista da divulgação da ciência nos periódicos, a 
análise do catálogo da Biblioteca Nacional mostra que, ao longo 
de todo o século, foram criados cerca de 7.000 periódicos no 
Brasil, dos quais aproximadamente 300 relacionados de alguma 
forma à ciência. Com ‘periódicos relacionados à ciência’ 
queremos dizer aqueles produzidos por instituições ou 
associações científicas ou ainda que tinham em seu título a 
palavra ‘científico’ ou ‘ciência’. Na realidade, boa parte deles, 
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mesmo com o título de “científicos”, trazia muito pouco material 
com conteúdo de ciência, limitando-se a notícias curtas ou 
curiosidades científicas. Ainda assim é significativo, e um reflexo 
do contexto cultural da época, o fato de trazerem explicitamente 
em seus títulos a referência à componente científica (real ou 
não) (MASSARANI; MOREIRA, 2002, 45). 

 

Assim, tivemos boa parte das publicações que circularam na primeira 

metade do século XIX caracterizada principalmente pelo pragmatismo científico.  

A maioria tratava de assuntos ligados à agricultura, indústria e mineralogia, além 

de abordar a área médica ou farmacêutica. Porém, ao longo do desenrolar do 

século XIX, os temas abordados nos periódicos voltavam-se aos assuntos das 

ciências que estavam sendo estudadas na época, como agronomia, astronomia, 

botânica, demografia, educação, física, geografia, história natural, medicina, 

meteorologia, mineralogia, química, sismologia, urbanismo e zoologia.  

A seguir, vejamos alguns exemplos ilustrativos da manifestação da 

divulgação científica nesses espaços. 

 

a. Correio Braziliense  
 
 

Figura 2: Capa do periódico Correio Braziliense 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional46 

 

Trata-se do primeiro periódico brasileiro, porém impresso e editado na 

Inglaterra, devido à oposição do governo português. Criado sob a iniciativa 

particular de Hipólito José da Costa, o primeiro número desse jornal saiu em 1º 

de junho de 1808 e circulou regularmente até dezembro de 1822, num total de 

175 números, compostos de 96 a 150 páginas. 

O jornal era dirigido e editado por seu idealizador que, na introdução do 

primeiro número, fiel ao espírito do tempo, no qual a ciência tinha seu lugar 

consolidado desde o Iluminismo, afirmou que desejava, através do jornal, traçar 

as melhorias das ciências, das artes e de tudo que pudesse ser útil à sociedade 

em geral. Foi na seção “Literatura e Ciências” que se concentrou a preocupação 

com o conhecimento científico, embora ocasionalmente se encontrassem em 

outras seções assuntos dessa natureza (OLIVEIRA, 1997). 

																																																								
46 Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/correio-braziliense/700142> 
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Em seu estudo de pós-doutorado, cujo tema é o jornal Correio Braziliense, 

Periotto (2012) afirma: 

As ideias e propostas expostas no Correio remetem ao esforço de 
formar nos brasileiros uma visão avançada sobre os procedimentos 
necessários ao progresso material, de maneira a habilitá-los ao 
exercício do poder político conjugado aos fundamentos exigidos na 
construção de um Estado antípoda ao absolutismo português. Nesse 
contexto, o conteúdo oferecido à instrução dos cidadãos expressa o 
papel educativo que sobressai na sua obra, cujo teor incentivava 
levar o Brasil a um quadro favorável de progresso na medida em 
que incorporasse formas variadas de cultivo e aprimoramento da 
agricultura, maximizadas pelo aproveitamento das riquezas 
naturais e cultiváveis (PERIOTTO, 2012, p. 49). 

 

b. Gazeta do Rio de Janeiro  
 

Figura 3: Capa do periódico Gazeta do Rio de Janeiro 
 

                     
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional47 

 

																																																								
47 Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/gazeta-do-rio-de-janeiro/749664> 
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A Gazeta foi o primeiro periódico impresso no Brasil, fundado em 10 de 

setembro de 1808, no Rio de Janeiro, sede do governo na época, sob o controle 

da imprensa real e como resultado da iniciativa oficial portuguesa. Era um jornal 

que seguia a dimensão padrão das folhas estrangeiras e com características de 

estilo e estrutura semelhantes ao Gazeta de Lisboa, folha oficial portuguesa 

originada em 1715 (MEIRELLES, 2007, p. 3). 

 Iniciou-se com distribuição semanal, com matérias que tratavam muito 

pouco do Brasil e relatavam fatos insípidos ocorridos na Europa. Este periódico 

não dedicou atenção às atividades científicas de forma sistemática, porém não 

deixou também de abordar temas voltados ao mundo das ciências. Nele, 

encontrava-se a descrição de obras e textos científicos, anunciavam-se cursos 

e publicavam-se, ocasionalmente, artigos técnicos com algum conteúdo 

científico (OLIVEIRA, 2009). 

 

c. O Patriota 
 

Figura 4: Capa do periódico O Patriota 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira  da Biblioteca Nacional48 
 

O Patriota circulou – no início mensalmente e depois bimestralmente – 

nos anos de 1813 e 1814, no Rio de Janeiro. Foi um periódico criado e editado 

por Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, e, apesar de sua curta trajetória, pode 

ser considerado um marco da divulgação científica no Brasil, pois uma de suas 

principais características foi a publicação de artigos sobre as ciências e as artes. 

Entre os objetivos explícitos do jornal estava a difusão da cultura científica no 

Brasil, por meio da publicação de artigos sobre as ciências. Segundo Kury 

(2011),  

 
ao todo, foram publicados dezoito números do jornal, doze mensais, 
em 1813, e seis bimestrais em 1814. Seu editor, o baiano Manuel 
Ferreira de Araújo Guimarães (1778-1838), era, na época, o 
responsável pela Gazeta do Rio de Janeiro [...] responsável por 
diversas traduções de manuais de matemática, astronomia e 
geodésica para servirem ao ensino na Academia Militar (KURY, 
2011, p. 115). 

 

 Por conta disso, foi considerado, na época, o mais importante divulgador 

dos fatos científicos em terras brasileiras. Segundo Oliveira (2009), em 18 

números publicados, o periódico cobriu um extenso leque de assuntos 

científicos, desde informação sobre novos procedimentos agrícolas à botânica, 

medicina e eletroquímica, passando pela cobertura de outros campos 

relacionados à ciência, mas não chegou a abordar os temas de ponta da ciência 

da época, afastando-se das polêmicas científicas e publicando artigos voltados 

às disciplinas valorizadas nos países europeus, a exemplo da física, química, 

biologia e matemática. 

 

 

 

 

 

																																																								
48 Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/o-patriota/763209> 
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d. Idade d’Ouro do Brazil  

 
 Figura 5: Capa do periódico Idade d'Ouro do Brazil 

 

                                   
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional49 

 

Este periódico publicado em Salvador, na Bahia, é o primeiro jornal não-

oficial publicado e editado no Brasil. Fundando e dirigido por Manuel Antônio da 

Silva Serva, esse periódico com quatro páginas, circulou de 14 de maio de 1811 

a 24 de junho de 1823, nas terças e sextas-feiras.  

Como primeiro periódico impresso na então Província da Bahia, ele se 

constituiu apenas como coadjuvante no processo de consolidação de uma 

cultura científica no país, já que suas publicações ligadas ao desenvolvimento 

científico e tecnológico eram esporádicas (OLIVEIRA, 2009). 

 

 

 

																																																								
49 Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/idade-d-ouro-do-brazil/749940> 
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e. Investigador Portuguez 

 
Figura 6: Capa do periódico Investigador Portuguez 

                                
Fonte: Fundo Histórico Hemeroteca Municipal de Lisboa50 

 

Publicado em Londres, na Inglaterra, esse periódico circulou entre julho 

de 1811 e fevereiro de 1819 com circulação mensal, totalizando 23 volumes, e 

contava com o apoio da Coroa Portuguesa, que estava estabelecida no Rio de 

Janeiro. Era dividido em quatros partes que se distribuíam para tratar de notícias 

sobre literatura, ciência política, além de se dedicar a abordar recentes 

descobertas no mundo das ciências naturais, tidas como importantes. Dentre os 

mais variados assuntos, destacam-se os temas ligados à mineralogia, 

agricultura, botânica, medicina e cirurgia. 

 

 

																																																								
50 Disponível em: <http://blx.cm-lisboa.pt/gca/?id=1300> 
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f. O Auxiliador da Indústria Nacional 

 

Figura 7: Capa do periódico O Auxiliador da Industria Nacional 

 

                     
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional51 

 

 

O jornal foi fundado em 1833 pela Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional do Rio de Janeiro. Tinha por objetivo divulgar os descobrimentos úteis 

à indústria nacional. Segundo Murasse (2008, p. 1), "os conteúdos veiculados 

nos artigos do AIN acompanharam os acontecimentos históricos vividos pela 

sociedade brasileira, especialmente aqueles que diziam respeito à organização 

do trabalho agrícola visto que a agricultura era a principal indústria do país". Era 

uma revista que tinha grande raio de alcance, já que era distribuída em diversas 

províncias do Império. Cartas, memórias, relatórios e traduções de reconhecidos 

periódicos internacionais além de extensos artigos era o material que os leitores 

dispunham.  

																																																								
51 Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/302295/per302295_1833_00001.pdf> 
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 Com o início do segundo reinado, em 1840, a ampliação da publicidade 

no país e a ligação entre Brasil e a Europa pelo cabo submarino contribuíram 

para o desenvolvimento da imprensa no país. Assim, observa-se um aumento 

no número de publicações e também de estabelecimentos tipográficos. Destaca-

se, nesse período, uma curiosidade referente à publicação de revistas 

produzidas no Brasil, só que publicadas em francês. Entre essas publicações, 

podemos citar a Revue française, litterature, sciences, beaux-arts, politique, 

commerce (1839-1840) e a L’Alcyon, litterature, sciences, arts, théâtres (1841). 

 A partir de 1850, que é nosso foco principal de interesse, as atividades de 

divulgação se intensificaram em todo o mundo, acompanhando as esperanças 

sociais crescentes acerca do papel da ciência e da tecnologia, que se 

acentuaram com a segunda revolução industrial na Europa. O Brasil, ainda que 

em menor escala, também foi atingido por essa onda de interesse pela 

divulgação científica. Assim, na segunda metade do século XIX, deparamos com 

várias publicações, como a exemplo de: 

 

g. Revista Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes 
 

Figura 8: Capa da Revista Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes 
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Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional52 

 

Revista de publicação trimestral, criada em 1857, teve, na segunda 

metade do século XIX 3 fases (1857/1861; 1879/1881; 1895/1899), sendo que a 

história edital da primeira fase é marcada pela "ênfase nas apropriações e 

consequentes figurações do 'outro' no momento da constituição da nação [...] em 

sua primeira fase, empregou um significativo programa editorial voltado para a 

edificação de projetos de modernização do Brasil no século XIX, como o 

desenvolvimento da imprensa [...] e também de uma ciência em compasso com 

o progresso europeu" (PEREIRA; FRANCO NETO, 2012, p. 251). 

A revista incluía entre seus redatores vários intelectuais e publicava tanto 

artigos elaborados pela própria equipe como artigos extraídos de publicações 

nacionais e estrangeiras. Dirigida pelo engenheiro e matemático Cândido Batista 

de Oliveira, trouxe grande contribuição para a divulgação científica do Brasil. 

Como nos aponta Moreira e Massarani (2002), segundo seu primeiro editorial, 

“um dos meios mais eficazes de favorecer a instrução e o progresso, e ao mesmo 

tempo, prestar valioso serviço ao país, que tem tudo a ganhar com a difusão das 

luzes, é vulgarizar as ciências, letras, artes, agricultura, comércio e indústria” (p. 

46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
52 Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/139955/per139955_1857_00001.pdf> 
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h. Revista do Rio de Janeiro 

 
Figura 9: Capa da Revista do Rio de Janeiro 

 

                       
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional53 

 

Lançada em 1876, tendo como editor Serafim José Alves, essa revista tinha 

como propósito “resumir em um volume artigos que mereçam ser estudados e 

que encerrem os principais progressos das ciências (...). Literária, filosófica, 

imparcial e independente, a Revista do Rio de Janeiro se consagra à mocidade 

e ao progresso” (Revista do Rio de Janeiro, vol. 1, p. 1-2, 1 jan. 1876 apud 

MASSARANI, 1998, p. 35). Segundo seu primeiro editorial, “um dos meios mais 

eficazes de favorecer a instrução e o progresso, e ao mesmo tempo prestar 

valioso serviço ao país, que tem tudo a ganhar com a difusão das luzes, é 

vulgarizar as ciências, letras, artes, agricultura, comércio e indústria” (MOREIRA; 

MASSARANI, 2002, p. 46). Entre os textos publicados na revista considerados 

																																																								
53 Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/revista-do-rio-de-janeiro/342920> 
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de divulgação científica destacam-se os voltados aos temas de história da Terra, 

sonambulismo, cérebro, classificação zoológica, hidrografia, respiração, 

pneumonia e febre amarela.  

 

i. Revista Sciencia para o povo 
 

Figura 10: Capa da revista Sciencia para o povo 
 

                                    
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional54 

 

Publicação semanal, criada por Felix Ferreira em 1881, possuía a maioria 

dos seus artigos dedicados à ciência, com destaque para os temas sobre saúde 

e comportamento. Assuntos considerados controversos naquele período, para a 

época, a exemplo de frigidez feminina, divórcio, impotência masculina e 

esterilidade foram nela publicados (MASSARANI; MOREIRA, 2002). Segundo o 

anúncio distribuído ao longo das edições, era uma coleção de obras de ciências 

popularizadas pelos mais notáveis escritores modernos nacionais e 

estrangeiros. 

																																																								
54 Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/349313/per349313_1881_00001.pdf> 
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j. Revista do Observatório 

 

A Revista do Observatório circulou nos anos de 1886-1891, editada 

mensalmente pelo Imperial Observatório do Rio de Janeiro (atualmente 

Observatório Nacional). Publicava observações e trabalhos executados no 

Observatório e também relatava as descobertas e os avanços mais importantes 

em astronomia, meteorologia e física do globo. Tratava-se de uma revista “difícil” 

para o público não-especializado, pois seus assuntos eram limitados a temas 

científicos, diferentemente das outras que mesclavam ciências,  letras e artes 

numa mesma publicação. No entanto, como nos lembra Massarani e Moreira 

(2002), a revista trazia ilustrações e a disposição gráfica dos textos era 

considerada mais “moderna” (os textos eram distribuídos em colunas) em 

relação à Revista do Rio de Janeiro e à Revista Brazileira, que aparentavam 

livros.  

 

k. O Doutor Benignus 

Figura11: Capa do livro O Doutor Benignus 

                                       
Fonte: Arquivo pessoal 
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O livro publicado por Augusto Emílio Zaluar, em 1875, Doutor Benignus, 

narra uma hipotética expedição científica no interior do país. Sua própria 

experiência de viagem ao interior de São Paulo, bem como várias outras 

expedições que marcaram o século XIX, servem de fonte para sua narrativa. Na 

apreciação de José Murilo de Carvalho, constante da introdução do livro editado 

pela UFRJ em 1994, O Doutor Benignus foi um livro “ignorado pelos principais 

críticos literários do século XIX", mas é considerado uma obra que “apresenta 

uma originalidade incontestável:  é o primeiro em nossa literatura a tomar ciência 

como tema de fabulação. Em um país em que até hoje a ciência é relegada a 

segundo plano, o fato de que tenha sido matéria de criação literária em 1875 já 

é por si mesmo digno de nota” (CARVALHO, 1994, p. 7). 
 

Escrita para jornais do Rio de Janeiro, a obra é considerada o 
primeiro romance brasileiro no qual se exprimem claramente as 
várias convenções do gênero ficção científica, à época em 
formação: o cientista como protagonista, a máquina de ver o 
futuro e o primitivo mundo perdido (BRASILIANA, 2009, p. 1). 

 

O seu autor, Augusto Zaluar, um lisboeta naturalizado brasileiro, iniciou 

seus estudos em medicina, mas não os completou decidindo dedicar-se ao ofício 

de escrever, transitando pelo romance, poesia, traduções, obras didáticas e, 

sobretudo, jornalismo. Por conta de seus interesses pelos temas da ciência, com 

destaque para a antropologia, voltou sua atenção para o estudo do homem 

brasileiro. Interessou-se para os trabalhos das missões científicas no Brasil que, 

de certa forma, são refletidas na narrativa de O Doutor Benignus.  
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l. O Vulgarisador: O Jornal dos Conhecimentos Úteis 

 
Figura 12: Capa do periódico O Vulgarisador: O Jornal dos Conhecimentos 

Úteis 

 

                                  
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional55 

 

Fundado por Augusto Emílio Zaluar, autor de O Doutor Benignus, o 

periódico brasileiro O Vulgarizador: jornal dos conhecimentos úteis, que 

circulava no Brasil de 1877 a 1880, merece destaque na história da divulgação 

científica brasileira oitocentista por ser uma publicação científico-literária 

ilustrada, que tinha como finalidade apresentar as mais recentes informações 

científicas ao povo brasileiro. Segundo Vergara (2008), o jornal intitulado O 

Vulgarizador é uma rica fonte para a compreensão do público de ciência, além 

de ainda ser pouco conhecido, diferentemente de outras publicações seriadas 

																																																								
55 Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/778010/per778010_1877_00001.pdf> 
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que circularam no século XIX, como a Revista Ilustrada, a Revista Brasileira e o 

Almanack Laemmert.  

O jornal teve 38 números, acompanhado de 37 ilustrações. Para Vergara: 

 
O status moderno do jornal não se devia apenas ao fato de ele 
divulgar novas idéias, como um veículo de civilização; ele 
próprio era produto das inovações tecnológicas de sua época. 
Em um artigo de 1877 O Vulgarizador afirmava que era recente, 
no Brasil, o processo de ilustração de livros e jornais, pois que 
estes eram gravados a mão (VERGARA, 2008, p. 193). 

 

m. Artigo de Louis Couty 

 

Trata-se de um documento importante para a compreensão do quadro da 

divulgação científica da época (1854-1884), segundo Massarani (1998). Louis 

Couty, biólogo francês, antigo professor da Faculdade de Medicina de Paris, veio 

ao Brasil a convite de D. Pedro II para lecionar Biologia Aplicada na Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro.  

Podemos afirmar, de maneira geral, que, enquanto os esforços de 

publicação científica da primeira metade do século XIX tinham um perfil 

pragmático, na segunda metade, observamos os periódicos passarem a ter a 

especialização como marca principal, ou seja,  

 
o processo de profissionalização das ciências fez com que os 
institutos de pesquisa começassem a publicar as próprias 
revistas, ainda que muitas tenham tido uma vida efêmera, com 
o intuito de construir a identidade de cada instituição e de 
legitimá-lo junto à sociedade (FERREIRA, 2008, p. 57). 
 

Reflexo desse processo é a criação da revista Conferências Populares, 

periódico que, em seus 10 volumes publicados, reuniu 67 conferências na 

íntegra dos mais variados temas, tanto com abordagens mais gerais quanto 

abordagens mais específicas sobre os assuntos, além de alguns resumos que 

também apareciam em jornais e revistas da época. Essa iniciativa permitia que 

aqueles que não assistiam às conferências pudessem depois tomar 

conhecimento, para se atualizarem por meio do acesso a essa publicação. 
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3.2 Instituições Científicas: as exposições nacionais, os museus e as 
conferências como práticas divulgadoras da ciência 

 

Outra importante prática divulgadora que merece destaque são os 

museus, espaços por excelência de análise da relação entre público e ciência 

(LOPES, 1997). Eles têm origem nos cabinets de curiosité, lugares em que 

durante a época das grandes explorações e descobrimentos do século XVI e 

XVII se colecionavam uma multiplicidade de coisas raras. Com o tempo, eles 

passaram a circunscrever diferentes atividades científicas, a exemplo de 

classificação de coleções, publicação de catálogos, patrocínio de expedições e 

exposições. Considerando os museus como forma de divulgação científica, 

nesse período, eles proporcionaram junto à sociedade novas formas de 

sociabilidade, entre ciência e sociedade, entre conhecimento e público. 

 Com as transformações ocorridas na segunda metade do século XIX, na 

cidade do Rio de Janeiro, a exemplo dos serviços de água encanada, iluminação 

a gás, esgotos, transportes urbanos, ferrovias e navegação a vapor, pode-se 

afirmar que tais transformações tenham facilitado as novas formas de 

apresentação pública da ciência. Nesse sentido, as exposições 

desempenhavam um papel de “vitrine”, através das quais era possível observar 

e apreciar e, assim, poder testemunhar as conquistas do progresso científico.  

 A seguir, apresentamos como essas diferentes práticas divulgadoras da 

ciência caracterizaram o século XIX no Brasil. 
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a. Museu Nacional 

Figura 13: Museu Nacional56 

 

 
Fonte: UFRJ Imagem57 

 

O Museu Nacional, criado em 1784, sob o nome de Casa de História 

Natural, tinha como objetivo colecionar, armazenar e preparar produtos naturais 

e adornos indígenas para enviar para Lisboa. Em 1818, recebe o título de Museu 

Real. Mesmo após a independência brasileira, as atividades no Museu Real 

continuaram durante todo o século XIX. Dessa forma, a existência e a atividade 

desempenhada pelo museu atestam a preocupação existente no período com o 

conhecimento da natureza brasileira. No período de 1876 a 1893, o museu, sob 

a gestão de Landislau Netto, alcançou a “época áurea”, obtendo um crescimento 

significativo em seu acervo e adquirindo uma reputação científica comparada às 

mais famosas e melhores instituições existentes em países europeus e 

americanos.  

Segundo Massarani e Moreira (2002), as atividades desenvolvidas no 

museu também permitiram a criação de uma publicação científica, intitulada Os 

Arquivos do Museu Nacional. Além disso, cursos e conferências eram 

oferecidos, contando como trabalho de muitos pesquisadores naturalistas 

																																																								
56 Disponível em: <http://www.conhecendomuseus.com.br/wp-content/uploads/2012/07/Museu-
Nacional_Fachada_Home2.jpg> 
57 Disponível em: <http://lucimarsalgado.blogspot.com.br/2015/06/museus-brasileiros-no-
seculo-xix.html> 
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estrangeiros e nacionais. Um dos exemplos foram os Cursos Públicos do Museu 

que consistiram em mais uma outra forma de contato e sociabilidade entre o 

museu e o púbico, além da revista já citada anteriormente.  

Seus objetivos eram a instrução das classes estranhas ao 
estudo da história natural, das senhoras, dos homens de letras, 
dos empregados públicos, do povo, enfim, que poderá utilizar 
deste modo uma hora desocupada da noite em proveito de sua 
instrução (Sá e Domingues, 1996). Apesar da boa receptividade 
junto ao público e à imprensa, os cursos foram suspensos, em 
1882, quando da Exposição Antropológica Brasileira. 
(MASSARANI; MOREIRA, 2003, p.  44). 

Os cursos duraram de 1870 a 1880 e eram previamente anunciados nos 

jornais e revistas da época. Segundo Carula, em sua pesquisa de doutoramento, 

constava do decreto que reorganizou o Museu Nancional, que os cursos 

"deveriam ser públicos e gratuitos; feitos por meio de preleções, oferecidas pelos 

diretores e subdiretores de seção ; ministrados à noite, no mínimo uma vez por 

semana, entre 1 de março e 31 de outubro” (2012, p. 15). Além desses 

pesquisadores do museu, havia convidados especiais, como Henri Goerceix 

(diretor da Escola de Minas de Outro Preto) e Charles Hartt (diretor da Comissão 

Geológica do Império), para tratar de temas de botânica, agricultura, zoologia, 

mineralogia, geologia e antropologia. 
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b. Museu Paraense Emílio Goeldi 

 
Figura 14: Museu Paraense 

 

                
Fonte: MIGLIORANZA, Jornalices no país da museologia58 

 

A partir de 1860, registrou-se a criação de vários museus nas províncias 

do Império, no intuito de mostrar que não era só na Corte que havia museus de 

ciência. Considerando que o século XIX foi o auge das expedições científicas no 

Brasil, em especial, na região Norte, a Amazônia, no entanto, ainda era um "um 

campo virgem para os cientistas nacionais" (SCHWARCZ, 2005, p.84). Dessa 

forma, a partir de 1860, surge o interesse por parte dos intelectuais paraenses 

de fundar um museu de história natural em Belém, e assim, em 1866, é fundado 

o Museu Paraense, uma instituição de caráter científico localizada na Floresta 

Amazônica, cuja finalidade era o estudo da natureza amazônica, da sua 

constituição geológica, das rochas e dos minerais, de sua flora e fauna, da 

geografia e história da imensa região (CARNEIRO, 1993). O museu possuía 

biblioteca especializada em assuntos referentes às ciências naturais e 

																																																								
58 Disponível em: <http://crismiglioranza.blogspot.com.br/2015/05/os-museus-brasileiros-no-
seculo-xix.html>  
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antropologia, além de jardins zoológicos e botânicos. Era frequentado por grande 

número de pessoas à medida que também crescia seu acervo. 

 

c. Exposições Nacionais 

 

Figura 15: Capa do Relatório Geral da Exposição Nacional de 1861 

                          

Fonte: Biblioteca Nacional 

 

As Exposições Nacionais tiveram início no Brasil em 1861, com o 

propósito de serem preparatórias da participação do país nas Exposições 

Universais. Em seu estudo de doutoramento, Heizer argumenta que merece 

destaque a participação do Brasil nas Grandes Exposições no exterior, na 

segunda metade do século XIX. O Brasil presente nas Exposições de Londres 

(1862), Paris (1867 e 1889), Viena (1873), Filadélfia (1876), Buenos Aires (1882) 

e São Petersburgo (1884).  

 De acordo com a autora: 
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A primeira Exposição Nacional- festa industrial e artística- 
inaugurava a participação das províncias do Império sob a égide 
do progresso como ideal comum, a celebração da paz e a 
concórdia entre os povos (HEIZER, 2010, p. 8). 

A primeira Exposição Nacional ocorreu em 1861, tendo o apoio do 

imperador Pedro II. Segundo Heizer (2010):  

Nos catálogos e relatórios elaborados especialmente para esses 
eventos – ou sobre eles – nota-se uma preocupação com a 
escolha classificação e exposição dos produtos, como madeiras, 
máquinas utilizadas nas fazendas de café, quadros, louças, 
minerais e cocares de índios. Tudo era exposto sob o olhar de 
um imperador curioso e desejoso de apresentar um império 
preparado para entrar no hall das nações ditas “civilizadas” e 
que, segundo ele e seus seguidores, ao contrário das recém 
repúblicas latino-americanas, vivia na mais perfeita ordem 
(HEIZER, 2010, p. 6).  

Para Massarani e Moreira (2002, p. 48), as Exposições Nacionais 

“constituíram-se, apesar de várias deficiências e limitações que refletiam 

também o estado da “arte” nacional, importantes elementos de difusão da ciência 

em seus aspectos aplicados”, servindo de “vitrine da produção industrial e 

agrícola do país” (MASSARANI; MOREIRA, 2003, p. 45). 
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d. Conferências 

 
Figura 16: Capa do periódico Conferencias Populares 

                                
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional59 

 

Segundo Massarani e Moreira (2002), as conferências públicas sobre 

ciência tiveram início no Brasil com a chamada Expedição Thayer (1865/66), em 

que o naturalista americano Louis Agassiz realizou algumas das primeiras 

conferências científicas destinadas a um público ilustrado aqui no Brasil.  

No entanto, foi no ano de 1873 que se iniciou uma das atividades mais 

significativas da história da divulgação científica do país e que duraria quase 20 

anos: trata-se das Conferências Populares da Glória, “que, ao que parece, 

tiveram impacto significativo na elite intelectual do Rio de Janeiro” (MASSARANI; 

MOREIRA, 2002, p. 48).  

																																																								
59 Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/278556/per278556_1876_00001.pdf> 
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Para Bastos (2002), as Conferências Populares da Glória “permitiram uma 

fecunda discussão de ideias científicas e educacionais na cidade do Rio de 

Janeiro [...] e possuem caráter educativo e de vulgarização do conhecimento, 

com a intenção de difundir as luzes e as modernidades científicas” (p. 1, grifo da 

autora). 

De todo o período de ocorrência das conferências, os estudiosos 

comungam da ideia de que o período compreendido entre 1873 e 1880 foi o mais 

representativo, pois foi quando as preleções ocorreram de maneira sistemática 

e em maior quantidade, contando com a participação dos mais importantes 

expoentes das ciências do país. 

Portanto, considerando todas as manifestações históricas e divulgativas 

do século XIX, somos da opinião que uma das que mais provocaram impacto e 

que representam a concepção de divulgação da ciência no Brasil no século XIX, 

foram as Conferências Populares da Glória. É sobre essa atividade divulgativa 

do século XIX, enquanto representação da divulgação dos saberes científicos no 

início da história das ciências do nosso país, e enquanto fórum privilegiado de 

discussão e circulação de ideais educacionais que, tendo como interlocutores 

um público seleto, composto pela família real, a aristocracia da corte, 

profissionais liberais e estudantes, que nossa investigação se direciona. No 

próximo capítulo, abordaremos com detalhes o que significou essa atividade na 

segunda metade do século XIX, sua dinâmica de funcionamento, seus 

idealizadores, seus temas e preletores, a repercussão na sociedade, bem como 

as formas de publicação para o conhecimento e acesso do público. 

 

4. À guisa de considerações finais  
 

De maneira geral, a partir do que foi discutido neste capítulo, poderíamos 

sintetizar o contexto social mais amplo, incluindo aí o horizonte ideológico que 

norteava as atividades de divulgação científica no século XIX, a partir de três (3) 

fatores que acreditamos terem sido de extrema influência nas práticas 

divulgativas dos saberes científicos nesse período: 
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i) a Segunda Revolução Industrial, com a visão ideológica de que era 

por meio do progresso técnico que a sociedade seria beneficiada; 

afinal, a ciência era vista como suplemento para a produção e 

desenvolvimento da sociedade; 

ii) o positivismo, com a supervalorização da ciência, fazendo-se crer 

que, por meio do cientificismo, os problemas da sociedade seriam 

solucionados. Em outras palavras, a explicação da sociedade 

através de métodos próprios das ciências naturais favoreceriam ao 

homem o entendimento e a análise objetiva da sociedade e, por 

conseguinte, solução de seus problemas; 

iii) a prática de divulgação científica em outros países, principalmente 

na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que apresentavam 

uma contexto promissor de cultura científica emergente.  

Aliado a esses fatores, citamos a situação educacional brasileira do 

período que, embora “carente” e com pouca abrangência nacional, tinha na 

figura do Imperador um aliado quanto à valorização das atividades de divulgação 

científica, constatada, por exemplo, por sua presença nas atividades das 

Conferências Populares da Glória.    

Para concluir essa reflexão, destacamos que as práticas de divulgação 

científica da época estavam nas mãos de homens ligados à ciência e à 

educação; eram eles que se incumbiam da responsabilidade de serem os 

divulgadores dos conhecimentos científicos e propagadores de ideais 

educacionais para a sociedade brasileira. As Conferências Populares da Glória, 

por exemplo, deixam esse aspecto muito claro quando consideramos que os 

temas que eram apresentados e discutidos na tribuna da Glória tinham como 

“divulgadores” engenheiros, médicos, naturalistas, professores, escolhidos pelo 

notório conhecimento na área, mas também pela vinculação à atuação 

profissional. Ou seja, a prática profissional desses homens serviu de base para 

a efetivação desse projeto de levar o conhecimento a uma ampla parcela da 

sociedade do Rio de Janeiro. Em virtude da influência positivista de 

supervalorização da ciência no período, era forte o interesse de aplicação do 
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conhecimento científico na solução dos problemas do homem e da sociedade, 

aliado à “preocupação" da situação educacional do país.  
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CAPÍTULO 4 
 

AS CONFERÊNCIAS POPULARES DA GLÓRIA: ELEMENTOS DA 
SITUAÇÃO IMEDIATA DE COMUNICAÇÃO 

 

 
 

Ellas [as conferências] servirão para 
patentear o adiantamento intelectual do 
paiz, o talento oratorio de seus filhos, e, 
pela variedade dos assumtos tratados, 
a extensão dos estudos entre nós. [...] 
Estamos persuadidos de que prestamos 
ao paiz um serviço importante. 
Lançamos á terra a semente, na firme 
crença de que o conhecido patriotismo 
dos brazileiros a fará fructificar. 
 

J. H. de Almeida e H. Chaves 
 
 

Introdução  
 

 A concepção de Bakhtin sobre a língua como um fato social, concreto e 

individualmente manifestado pelo falante relaciona-se com seu entendimento de 

linguagem como forma de interação social estabelecida entre indivíduos 

socialmente organizados e imersos numa situação concreta de comunicação. 

Considerando essa perspectiva do caráter social da linguagem, Brait enfatiza 

que, para o teórico russo, o discurso é um evento social, resultante da interação 

entre os participantes do enunciado e os elementos históricos, sociais e 

linguísticos a ele relacionados (BRAIT, 1994). Assim, temos a situação de 

enunciação como elemento necessário à compreensão das trocas linguísticas. 

Como elo na cadeia da comunicação discursiva, o enunciado, encarado 

em perspectiva dialógica, leva em consideração a natureza contextual da 

interação, bem como o aspecto sociocultural dos contextos das interações. 

Assim, o dialogismo que decorre da interação entre o eu e o outro desempenha 
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papel fundamental na construção dos sentidos. O sujeito se constitui na medida 

em que se relaciona com o outro (BRAIT, 1994). 

No fenômeno interacional, os interlocutores desempenham um papel de 

sujeitos ativos na constituição dos sentidos dos enunciados que dialogicamente 

produzem. E as palavras concretizam o modo “mais puro e sensível de relação 

social”: “É, precisamente, na palavra que melhor se revelam as formas básicas, 

as formas ideológicas gerais da comunicação semiótica” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 36-37). 

 Neste capítulo, portanto, nosso objetivo é apresentar e discutir elementos 

que configuram o contexto imediato de comunicação onde se situam as 

Conferências Populares da Glória, considerando o tempo e espaço, os sujeitos 

envolvidos, sua finalidade, bem como a dinâmica de seu funcionamento. 

 

1. As Conferências Populares da Glória sob a lupa histórico-descritiva 

 

Considerando o argumento de Pinheiro (2009) ao declarar que na 

historiografia das ciências, estudos específicos centrados nas análises das 

publicações científicas do século XIX não são muito numerosos, dificultando o 

diagnóstico imediato, tanto quantitativo quanto qualitativo, das atividades 

científicas do período, podemos afirmar que, do ponto de vista dos estudos da 

linguagem, identificamos a ausência de trabalhos que abordassem, sob um 

ponto de vista discursivo, o discurso de divulgação científica do século XIX no 

Brasil, mais precisamente uma das atividades consideradas fundadoras dessa 

prática: as Conferências Populares da Glória. Assim, um levantamento da 

bibliografia sobre o estudo dessas conferências demonstra haver alguns estudos 

importantes a respeito desse tipo de atividade no Brasil. Porém, a sua maioria 

volta-se a um estudo sob o prisma histórico/historiográfico.  

Dessa forma, com o fito de apresentar e caracterizar o nosso objeto de 

estudo, discutiremos brevemente os principais trabalhos que se voltaram ao 

estudo desse objeto e que, para esse capítulo, servir-nos-ão de referencial 

nuclear para entendermos a constituição dessa atividade. Dentre esses 
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trabalhos, os principais são os de Carula (2007; 2012), investigação de mestrado 

e doutorado, respectivamente, Fonseca (1996), Bastos (2002) e Candiá (2010). 

A dissertação de mestrado em História de Karoline Carula, intitulada As 

Conferências Populares da Glória e as discussões do darwinismo na imprensa 

carioca (1873-1880)60, teve como objetivo analisar a dinâmica de funcionamento 

das conferências e a sua constituição como espaço de sociabilidade e de 

formação de opinião pública, entre os anos de 1873 e 1880. Neste sentido, 

enfoca a celeuma gerada na imprensa carioca em consequência das preleções 

que abordaram o tema do darwinismo, mostrando como as discussões e 

polêmicas geradas como resultado destas conferências serviram para preparar 

um determinado público, em 1881, para ler o romance O mulato, de Aluísio de 

Azevedo, e identificar as referências darwinistas nele. Neste trabalho, a autora, 

com o objetivo de estudar a recepção e a repercussão do darwinismo exposto 

nas conferências, debruça-se sobre os principais artigos publicados sobre o 

tema na impressa carioca, mostrando "os modos como as idéias darwinistas 

repercutiram e o quão conflituosa foi a concepção desse saber entremeado ao 

ideário político do Rio de Janeiro no período estudado" (CARULA, 2007, p. 7). 

Na tese de doutorado em História Social da mesma autora, intitulada 

Darwinismo, Raça e Gênero: conferências e cursos públicos no Rio de Janeiro61, 

buscou-se delimitar os contornos de um discurso científico/cientificista, presente 

de modo mais intenso no último quartel do século XIX, que serviu de argumento 

para projetos modernizadores da nação, quais sejam, a aplicação da teoria de 

Darwin à sociedade, a hierarquização racial da sociedade e a criação de uma 

boa mãe de família burguesa. Para analisar essas três propostas 

modernizadoras, a autora escolheu os seguintes espaços públicos de divulgação 

científica: as Conferências Populares da Glória, os cursos públicos do Museu 

Nacional e os que autora denominou de “avulsas” (proposta de divulgação 

científica que não se encaixavam nas categorizações anteriores, a exemplo das 

																																																								
60 Dissertação defendida em 27/02/2007, no Departamento de História do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
61 Tese defendida em 2012 junto ao Programa de Pós-Graduação em História Social do 
Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (FFLCH /USP). 
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conferências isoladas e realizadas por iniciativa do próprio orador: "algumas 

constituíam parte de pequenos cursos, nos quais um tema era exposto em mais 

de uma conferência, e outras tiveram uma organização mais sistemática" 

(CARULA, 2012, p. 11). Os temas darwinismo, raça e gênero foram estudados 

nesses espaços entre os anos de 1870 e 1889.  

No artigo As 'Conferências Populares da Glória': a divulgação do saber 

científico, de autoria de Maria Rachel Fróes da Fonseca, publicado em 1996, a 

autora apresenta, de forma bastante sucinta, um panorama do que constituíram 

as conferências, mostrando seu início, seu idealizador e, de forma minuciosa, 

uma listagem de todas as conferências realizadas no período de 1873 a 1880, 

com indicação da data de ocorrência, do número correspondente, do autor, do 

título e das fontes que as reproduziram, além da informação se a publicação foi 

em forma de resumo, aviso ou a conferência publicada na íntegra. A autora usa 

como fontes principais os seguintes periódicos da época que anunciavam sua 

realização (tanto em forma de aviso como a reprodução na íntegra ou sob a 

forma de resumo): Jornal do Commercio, Diário do Rio de Janeiro, Gazeta de 

Notícias e Conferências Populares (FONSECA, 1996). 

Alguns trabalhos da pesquisadora Maria Helena Camara Bastos, 

vinculados à pesquisa Desenhando a Educação Brasileira à Francesa. Um 

estudo da apropriação das idéias educativas e das práticas escolares da 

França(1870-1900) (UFGRS/CNPQ-2003-2005), foram estudados, a exemplo 

dos artigos As conferências pedagógicas dos professores primários do Município 

da Corte. Permuta de luzes e idéias (1873-1886) (BASTOS, 2003) e 

Conferências Populares da Freguesia da Glória (1873-1890) (BASTOS, 2002).  

Nesses trabalhos, a autora busca analisar o significado político-educacional das 

conferências para discussão e circulação de ideias, tão significativo para a 

história da educação brasileira. Em um dos artigos, Bastos apresenta um 

extenso levantamento das conferências proferidas a cada ano (1873-1890), bem 

como dos conferencistas que discursaram nesse período de 1873 a 1890. 

Por fim (mas não o último trabalho que tomou as conferências como 

objeto de estudo), o artigo de Milena Aparecida Almeida Candiá, sob o título de 

Maçonaria e educação o debate sobre a instrução popular na Tribuna da Glória 
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– RJ (1873-1880), buscou compreender de que forma as Conferências da Glória 

tornaram-se um espaço privilegiado para a circulação e concretização de um 

projeto educacional maçônico. Nesse estudo, a autora toma o período da década 

de 1870 para estudo, o mesmo selecionado nessa investigação.  

Esses estudos foram deveras importantes para que pudéssemos ter o 

entendimento do que foram as conferências, sua finalidade, seu modus 

operandi, bem como seus protagonistas na constituição da história da divulgação 

dos saberes científicos no Brasil oitocentista.  

 

2. Por que realizar conferências? As Conferências Populares da Glória 
como projeto de modernização e civilização do país 

 

 Com base em Carvalho (2007), Candiá (2010) argumenta que a prática 

de conferências públicas no Brasil emerge com finalidade primordialmente 

política, quando, em 1849, um grupo de liberais da capital organizaram 

conferências com o intuito de discutir questões voltadas ao debate eleitoral da 

época.   

Por conta de uma crise política, em 1869, novas conferências públicas 

são realizadas, de forma similar à experiência de 1849, com o intuito de discutir 

publicamente o descontentamento com a política do Império. Tais debates 

ficaram conhecidos como as “Conferências Radicais”.  

 Candiá mostra ainda em seu estudo que houve, na agenda de discussão 

da Maçonaria, em 1870, conferências que se propuseram a discutir temáticas 

que despertassem interesse da agenda de debates da maçonaria do período, a 

exemplo de temas como a defesa do casamento civil, a separação da Igreja e 

do Estado e o papel da mulher na sociedade.  

 No entanto, dentre essas atividades de conferências ocorridas no Brasil 

no século XIX, estudiosos apresentam consenso ao afirmarem que a iniciativa 

que logrou mais êxito e que apresentou uma sistematicidade e duração, foram 

as Conferências da Glória, que promoviam debates sobre temas de interesse do 

público e que, segundo seu organizador, apresentava o fito de constituir-se um 

espaço para instrução, socialização e divulgação dos saberes científicos, 
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educacionais, das artes e da cultura em geral. Sobre essa atividade é que 

debruçamos nosso olhar na presente pesquisa.  

Como dito no capítulo anterior, segundo Massarani e Moreira (2002), as 

conferências públicas sobre ciência tiveram início no Brasil com a chamada 

Expedição Thayer (1865/66), em que o naturalista americano Louis Agassiz 

realizou algumas das primeiras conferências científicas destinadas a um público 

ilustrado aqui no Brasil. 

Na segunda metade desse século, pertencer ao mundo civilizado era o 

que desejava larga parcela da elite do Brasil. Era preciso que o país alcançasse 

o desenvolvimento das sociedades civilizadas, tendo as europeias como 

referência. Só que, para chegar a esse patamar, argumenta Carula (2007), era 

necessário o conhecimento das ciências e, especialmente, das ciências naturais. 

A ciência era vista, sobretudo pelas camadas letradas, como o veículo que 

levaria o país a percorrer o caminho rumo à civilização. 

É nessa conjuntura que emerge a importância das atividades de difusão 

do conhecimento científico; afinal, para se atingir a civilização era necessária 

tanto a difusão quando o domínio desse conhecimento na sociedade. Partindo 

dessa premissa, muitas atividades foram feitas com esse intuito62, a exemplo da 

criação das conferências.  

As Conferências Populares da Glória63 foram instituídas em 1873 (mais 

precisamente em 23 de novembro), sob a iniciativa e coordenação do 

conselheiro Manoel Francisco Correia, senador do Império, e tinham como meta 

“divulgar um conhecimento científico entre a camada letrada da cidade do Rio 

de Janeiro” (CARULA, 2007, p. iii). Receberam este nome em virtude de 

																																																								
62 Em pesquisa realizada por Massarani e Moreira (2002), dentre essas atividades encontra-se 
a criação de vários periódicos. “Do ponto de vista da divulgação da ciência nos periódicos, a 
análise do catálogo da Biblioteca Nacional mostra que, ao longo de todo o século, foram criados 
cerca de 7.000 periódicos no Brasil, dos quais aproximadamente 300 relacionados de alguma 
forma à ciência. Com ‘periódicos relacionados à ciência’ queremos dizer aqueles produzidos por 
instituições ou associações científicas ou ainda que tinham em seu título a palavra ‘científico’ ou 
‘ciência’. Na realidade, boa parte deles, mesmo com o título de “científicos”, trazia muito pouco 
material com conteúdo de ciência, limitando-se a notícias curtas ou curiosidades científicas. 
Ainda assim é significativo, e um reflexo do contexto cultural da época, o fato de trazerem 
explicitamente em seus títulos a referência à componente científica (real ou não)” (MASSARANI; 
MOREIRA, 2002, p. 45). 
63 Denominação recebida em virtude de serem realizadas em escolas públicas localizadas na 
Freguesia da Glória, no Município da Corte (FONSECA, 1996, p. 1).  
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ocorrerem na freguesia da Glória. Em 1889 foram suspensas, sendo retomadas 

em 1891 e continuaram a primeira década do século XX. Em sua pesquisa de 

mestrado, a historiadora Carula (2007) afirma que não é possível estabelecer 

uma data exata para o término das conferências. 

Bastos, em seu artigo Conferências Populares da Freguesia da Glória 

(1873-1880) afirma que elas “permitiram uma fecunda discussão de ideias 

científicas e educacionais na cidade do Rio de Janeiro [...] e possuem caráter 

educativo e de vulgarização do conhecimento, com a intenção de difundir as 

luzes e as modernidades científicas” (BASTOS, 2002, p. 1, grifo da autora). 

Em 23 de novembro de 1873, na conferência de inauguração, intitulada 

Ensino obrigatório – Inauguração das Conferencias do Edificio das Escolas 

Publicas da Freguesia da Gloria, proferida pelo seu idealizador, o Conselheiro 

Manoel Francisco Correia aborda a importância da atividade e agradece a 

participação da autoridade imperial:  

 
Concebendo a idéa de fazer estas conferencias para entreter-
vos com assumptos que vos possão interessar, sem transpor a 
região serena que se debatem as questões que a todos tocão, 
mas extremes das paixões politicas e de outras que se agitão no 
seio da sociedade e a perturbão pela divisão de crenças e 
principios, tive a fortuna de vel-a benevolentemente acolhida 
pelo augusto protector de todos os commettimentos uteis, que 
veio honrar com sua presença os esforços que fazemos a bem 
da causa publica, e a quem devo, assim como a Sua Magestade 
a Imperatriz por seu animador comparecimento, a minha 
primeira palavra de gratidão. (CONFERÊNCIAS POPULARES, 
1876, p. 59). 

 

 Com essa opinião expressa pelo preletor, observamos que as 

conferências, se constituíram, ao lado da imprensa, como um importante espaço 

de formação da opinião pública. Por essa razão, muitos dos assuntos que 

estavam na ordem do dia acabaram sendo objeto de preleção e exposição junto 

à tribuna da Glória. Dessa forma, seus preletores assumiam o papel de 

divulgadores do conhecimento científico que possuíam a finalidade de instruir e 

“civilizar” o povo.  Este é um dos argumentos que nos autorizam a afirmar que 

essa importante atividade gozou de um reconhecimento e legitimidade 

institucionais. Isso porque, conforme nos mostra Carula (2007), no relatório 
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ministerial de 1873, o ministro João Alfredo Corrêa de Oliveira, ao se referir ao 

papel de extrema importância que as conferências apresentavam por sua 

finalidade de “instrução pública”, sublinhou o fato de outras províncias, tomando 

as conferências da tribuna da Glória como exemplo, estabelecerem preleções 

abertas ao público.  

 

3. Modus operandi das Conferências Populares da Glória  
 

Fonseca (1996) afirma que a identificação da escola pública que sediou 

estas conferências não é uma questão totalmente esclarecida, porém, com base 

em referências e estudos sobre o assunto, podemos afirmar que, em 1873, 

estava sendo construído o edifício que sediaria a escola pública primária da 

Freguesia da Glória. O governo imperial, no entanto, disponibilizou ao 

Conselheiro Manoel Francisco Correia o salão do edifício para que fossem 

realizadas as conferências.64 Tais conferências ocorreram nessa escola até 03 

de dezembro de 1874, quando foram transferidas para o salão da escola 

Municipal da Freguesia de São José65 (de janeiro a maio de 1875), em virtude 

da finalização de obras no edifício, destinadas a instalar a escola primária para 

as meninas no edifício. Conforme Carula (2007), com o fim das reformas, as 

conferências retornaram para a escola da freguesia da Glória, em 16 de maio de 

1875. Nesse espaço, as conferências ocorreram até o ano de 1889, quando 

foram suspensas. Retornaram em 1891, porém, a partir dessa data o projeto 

ficou sob a direção de João Manuel Pereira da Silva, por ocasião das 

comemorações do 4º Centenário do Descobrimento da América. Até março de 

1898, elas aconteceram na Escola Senador Correia, sede, na época, da 

Associação Promotora da Instrução, sendo transferidas, a partir de 1898, para a 

Escola Barão do Rio Doce.  

As conferências transcorriam, inicialmente, duas vezes por semana (aos 

domingos, às 11h e às quintas-feiras, às 18h). Posteriormente, passaram a 

																																																								
64A Escola Pública Primária da Freguesia da Glória era situada à Praça Duque de Caxias no Rio 
de Janeiro. Atualmente, essa localidade denomina-se Largo do Machado, no Bairro do Catete. 
65 A Escola Municipal da Freguesia de São José era situada no Largo do Bispo. Atualmente, 
denominada Praça Floriano Peixoto, no Centro da Cidade. 



 164 

ocorrer somente no domingo pela manhã. Eram rotineiramente anunciadas 

antecipadamente nos principais jornais de grande circulação e envolvimento no 

debate político da época. São eles, o Jornal do Commercio, o Diario do Rio de 

Janeiro, a Gazeta de Noticias, O Globo, A Reforma e O Apostolo. Essas folhas 

noticiavam as conferências que iriam acontecer, em forma de avisos, e, após 

sua realização, reproduziam-nas, integralmente (essas eram poucas) ou em 

forma de resumos. Nesses resumos, os editores narraram o conteúdo da 

preleção, falavam da reação dos frequentadores e da composição do público 

presente.  

 Depois que as conferências tinham seu início (às 11 horas nos domingos 

ou às 18 horas nas quintas-feiras), não era mais permitida a entrada de pessoas. 

O acesso às preleções era gratuito e se dava por meio da aquisição, pelo público, 

de um cartão de entrada. Muitos recebiam seus bilhetes previamente, distribuído 

por meio do conselheiro ou do orador do dia. Para aqueles que não o obtinham 

com antecedência, deveriam retirá-los no dia da conferência, antes do seu início. 

De posse do ingresso, a pessoa e os membros de sua família tinham o direito à 

entrada. Sobre isso, afirma Carula: “Isso mostra que o público frequentador era 

seleto, vide que, para obter os ingressos, era necessário pegá-lo com o 

conselheiro ou com o preletor, ou seja, havia a necessidade de se estar inserido 

em uma rede de relações sociais de classes altas” (CARULA, 2012, p. 11). 

 O convite feito aos preletores era feito por seu idealizador, o Conselheiro 

Manoel Francisco Correia. O critério utilizado pelo organizador para convidar as 

pessoas que subiriam à tribuna era o conhecimento e domínio do convidado 

sobre o assunto a ser exposto.  

 Foram inúmeras as conferências ocorridas. Bastos (2002), em seu 

estudo, contabilizou, de 1873 até 16 de março de 1890, 603 conferências. De 

todo o período de ocorrência dessa atividade, os estudiosos comungam da ideia 

de que o período compreendido entre 1873 e 1880 foi o mais representativo, pois 

as preleções ocorreram de maneira mais sistemática e em maior quantidade. 

Nesse período de 1873 a 1880, Carula (2007) contabilizou 355 conferências, 

retificando em pesquisa posterior para 356 preleções (CARULA, 2012). Foram 
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86 oradores que subiram à tribuna tratando dos mais variados assuntos, como 

detalharemos ainda neste capítulo. 

Na tabela a seguir, adaptada de Carula (2012)66, apresentamos a 

quantidade de conferências ocorridas por ano, considerando o período de 1873 

a 1880: 

 

Tabela 3 
Quantidade de conferências realizadas por ano na tribuna da Glória (1873-

1880) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: CARULA, 2012 

 

Com base nesse quadro, observamos o número de conferências 

proferidas a cada ano. Considerando o primeiro ano de realização das 

conferências (de novembro de 1873 a 1874), mais de 100 conferências foram 

realizadas, o maior número verificado em 17 anos (BASTOS, 2002, p. 5). Em 

1875, observamos uma pequena diminuição, aumentando em 1876.  

 Sobre esses dados comenta Carula (2012): 

 
No período inicial, de 1873 a 1880, foi quando se realizaram 
mais conferências, ao todo foram 356.  Em 1874 ocorreu o maior 

																																																								
66 Em sua pesquisa, Carula tomou por fonte o Jornal do Commercio, a Gazeta de Notícias, O 
Globo, o Diario do Rio de Janeiro e a revista Conferencias Populares.  

Ano Número de conferências por ano 

1873 9 

1874 97 

1875 50 

1876 70 

1877 1 

1878     44 

1879 38 

1890 47 

Total 356 
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número, seguido de 1876. Houve uma queda após 1881. Essa 
diminuição no decorrer da década de 1880 pode ser 
consequência do esgotamento do evento em si – perda da 
novidade, repetição de temáticas, etc. Muito embora a imprensa 
continuasse a noticiar as mesmas e a comentar muitas delas. É 
possível observar também que na primeira fase houve uma 
variedade maior de oradores. Em 1877, só houve uma preleção 
porque Manoel Francisco Correia se afastou da coordenação 
das Conferências, deixando a organização para o deputado 
Franklin Dória, que não deu continuidade. Com o retorno do 
conselheiro à direção, elas retomaram a periodicidade 
(CARULA, 2012, p. 13). 

 

 A idealização do projeto das conferências é de responsabilidade do 

Conselheiro Manoel Francisco Corrêa. O conselheiro inspirou-se na prática de 

conferências ocorridas na França e na Inglaterra. Para o conselheiro, essa 

atividade despertaria nas pessoas o desejo de estudar os assuntos 

apresentados e adquirir livros sobre eles. Ele encarava esse projeto como um 

vetor para o desenvolvimento do país partindo do seguinte princípio: se um país 

vende muitos livros é porque nele se lê muito; portanto, realizar conferências 

estimulará as pessoas a comprarem livros, lerem mais e, consequentemente, 

haverá um substancial aumento na riqueza intelectual do país, o que representa 

seu desenvolvimento (CARULA, 2007): “Na sua perspectiva [do conselheiro], 

aplicar no Brasil semelhante prática seria uma maneira de evoluir o país, 

levando-o à civilização” (p. 17).  

Em 16 de dezembro de 1883, o Conselheiro se ausenta da direção das 

conferências, ficando estas sob a responsabilidade da Associação Promotora da 

Instrução. O próprio conselheiro proferiu muitas das conferências. Para se ter 

uma ideia, só nos primeiros 10 anos, em que ocorreram 465 conferências, com 

114 oradores, o conselheiro Corrêa proferiu 50 delas (BASTOS, 2002, p. 7). Na 

ausência de algum preletor, era ele quem subia à tribuna para palestrar, com a 

finalidade de não interromper o evento.  

 Carula, tomando por base a Biografia do Conselheiro Manoel Francisco 

Correia, de Azevedo (1900) e o Diccionario bibliographico brasileiro, de Blake 
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(1883-1902)67, informa que o conselheiro Correia (1831-1905) foi um homem de 

grande prestígio social, atuou no campo da instrução pública, foi advogado, 

senador do império, deputado geral, presidente da província de Pernambuco, 

sócio fundador da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, entre outros papéis igualmente importantes 

desempenhados na época.  

 No entanto, no trabalho de Bastos, encontramos um relato biográfico mais 

completo, que reproduzimos abaixo da imagem do conselheiro Corrêa: 

 

Figura 17: Conselheiro Manoel Francisco Corrêa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <http://lh4.ggpht.com/-

Xo98FAxkGts/UM3cp9N7LJI/AAAAAAAAAxc/44Tn8udHIrk/s1600-h/Manoel-Francisco-

Correa3.jpg> 

 

 

 

																																																								
67 AZEVEDO, D. M. Moreira de. Biografia do Conselheiro Manoel Francisco Correia. Rio de 
Janeiro: Tipografia Guimarães, 1900; BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario 
bibliographico brasileiro. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1883-1902. V. 7. 
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BIOGRAFIA DE MANOEL FRANCISCO CORRÊA 

 

Manuel Francisco Corrêa (1831-1905), filho primogênito do Comendador 

Manoel Francisco Correia Jr e Dona Francisca Pereira Correia, nasceu em 1 

de novembro de 1831 na cidade de Paranaguá. O pai era comerciante e 

coronel da Guarda Nacional. Com doze anos, vai para Nova Friburgo/RJ, onde 

cursa as aulas do Instituto Freese, até 1945. Em 1946, é admitido como aluno 

do quarto ano do Colégio Pedro II, onde diploma-se em Bacharel em Letras 

(1849). Posteriormente, faz o curso de Direito em São Paulo. Em 1862 é 

Presidente da Província de Pernambuco. Em 1871, preside o primeiro 

recenseamento do Brasil, quando ocupa o cargo de Diretor Geral da 

Estatística. De 1869 a 1877, é deputado pelo Paraná, na Assembléia Geral. 

Em 1877, é senador do Império e Ministro de Estado dos Negócios 

Estrangeiros. Em 1886, é nomeado Conselheiro de Estado. Entre 1893 e 1894, 

assume a Presidência do Tribunal de Contas. Cria a primeira Escola Normal 

da Capital do Império, em 25 de março de 1874, iniciativa particular, 

subvencionada com auxílio de donativos. Funcionou até dezembro de 1875. 

Em 1883, instala a Associação Mantenedora do Museu Escolar Nacional. Foi 

presidente da Sociedade Amante da Instrução, da Associação Protetora da 

Infância Desamparada, da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, vice-

presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi um apologista da 

emancipação dos escravos. Era um adepto das idéias de Darwin, mas 

contrário ao positivismo. Defendia a monarquia. Faleceu em 1905. 
 

 

Fonte: BASTOS, 2002, p. 3. 

 

 Os 86 oradores que subiram à tribuna da Glória68 no período de 1873 a 

1880 expuseram sobre os mais variados temas. Os homens escolhidos para 

																																																								
68 Uma informação interessante apresentada por Bastos (2002, p. 7) é que nesse período 
nenhuma mulher proferiu palestra. Todas elas foram realizadas por homens. Dessa forma, é a 
representação masculina que acaba por caracterizar a voz que divulga a ciência no país e 
promove a educação, modernização e civilização da nação. 
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proferirem suas preleções eram, em sua maioria, médicos e bacharéis 

reconhecidos em outros espaços letrados e institucionais. Dos oradores 

mapeados, muitos tinham formação em medicina e direito. Candiá (2010, p. 4-5) 

nos informa que muitos dos conferencistas tinham aproximação ao Conselheiro 

Corrêa, através de atuação no Parlamento, na Associação Promotora da 

Instrução, na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e no Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, círculos de atuação significativa do conselheiro, 

caracterizando essa relação entre eles, um engajamento com a questão da 

“educação” e a preocupação com a “civilização” do povo.  

 A formação proeminente em medicina e direito dos conferencistas 

apresentava dois impactos: o primeiro é que, por conta de muitas conferências 

serem proferidas por médicos, isso acabou trazendo benefícios para a melhoria 

do ensino médico, para a organização do Congresso da Instrução e para a 

fundação do Museu Escolar Nacional; o segundo, a formação em direito 

afiançava uma espécie de “privilégios”, a exemplo de cargos políticos e 

burocráticos serem preenchidos por bacharéis (CANDIÁ, 2010).  

 A formação superior dos conferencistas era um ponto importante para a 

realização do convite feito pelo conselheiro bem como pela aceitação e 

reconhecimento do público como homens pertencentes à sociedade letrada do 

Rio de Janeiro. Sobre a formação superior dos preletores, apresentamos abaixo 

uma tabela com essa demonstração: 

 

Tabela 4: Formação Superior dos conferencistas 
 

Formação Superior Frequência % 

Medicina 34 39,5 

Direito 26 30,2 

Engenharia 6 7,0 

Ciências Físicas e Matemática 2 2,3 

Economia 1 1,2 

Farmácia 1 1,2 

Filosofia 1 1,2 
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Geologia 1 1,2 

Linguística 1 1,2 

Matemática 1 1,2 

Não identificados 12 14,0 

Total 86 100,0 

Fonte: CARULA, 2007, p. 55. 
 

Instruir o povo nos mais diversos assuntos era a principal finalidade das 

conferências, conforme destacou o Conselheiro Corrêa na preleção inaugural. O 

temário abordado pelos conferencistas era vasto, incluía um conjunto amplo e 

eclético de conhecimentos (atualidade científica, liberdade do ensino, 

obrigatoriedade do ensino, pedagogia, filosofia, instrução pública, educação da 

mulher, geografia, história, literatura), ou seja, desde temas essencialmente 

culturais (literatura, teatro, história das civilizações, educação) até temáticas 

intrínsecas ao conhecimento das diversas ciências (matemática, biologia, 

medicina, botânica, ciências físicas). Assuntos médicos também mereceram, 

reiteradas vezes, a atenção de expoentes da medicina que se apresentavam 

naquele espaço (FONSECA, 1996, p. 136). Bastos afirma que havia plena 

liberdade de temas nas conferências, ou seja, os oradores podiam tratar de 

qualquer tema, excetuando aqueles que pudessem gerar polêmicas, em virtude 

de despertar opiniões plurais e divergentes, como os assuntos religiosos e 

políticos, que eram rigorosamente proibidos.  

Como se pode observar, os assuntos apresentados nas conferências 

eram considerados importantes e estavam inseridos dentro de projetos mais 

amplos de modernização da nação. Dentre esses temas citados, dois eixos são 

centrais para a concretização desse projeto: os temas científicos e educacionais, 

como defendemos nesse trabalho e serão objeto de análise da terceira parte 

desta tese.  

Em sua investigação de 2012, Carula fez um recorte no qual abordou 

somente os temas relativos à ciência. A autora afirma:  
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Dentre essas, as apresentações que trataram de assuntos 
relativos às ciências foram as que centrei minha análise. No 
período, havia a concepção de que a difusão do conhecimento 
científico para um público leigo colaboraria no progresso do 
Brasil, tornando-se uma via para se alcançar a almejada 
civilização nos moldes europeus. Dessa forma, o oferecimento 
de preleções públicas sobre ciência seria uma maneira de 
colaborar para o progresso nacional; e mesmo quando o foco 
principal, e explícito, da apresentação não era a ciência, muitas 
vezes os preletores primavam pela cientificização dos 
argumentos; a linguagem utilizada para a análise de assuntos 
variados era cientificizada. Cabe destacar, entretanto, que não 
se pretende aqui fazer um estudo da produção científica por 
dentro, mas sim proceder a uma análise da difusão da ciência 
(CARULA, 2012, p. 2). 

 

Adiante, a autora complementa: 

 
ao discorrer sobre os temas, os preletores faziam uso de um 
vocabulário científico/cientificista, mesmo quando o foco 
principal da exposição não era estritamente vinculado à ciência. 
Ou seja, a linguagem da ciência era a maneira de veicular esta 
nova agenda de projetos modernizadores que estava se 
formando” (CARULA, 2012, p. 19).  

 

Sobre o aspecto dos temas voltados à discussão educacional/de instrução 

popular, observamos a presença dessa temática em todos os volumes das 

conferências, abordada sob os mais variados aspectos.  

Para o conselheiro, uma das preocupações era a exposição de temas que 

fossem bem recebidos pelo público, aceitos como “verdades inquestionáveis”. 

Dessa forma, evitava-se que as preleções fossem apresentadas sob a atmosfera 

de discussão mais acalorada. No entanto, era inevitável que não houvesse 

discussões polêmicas. Muitas vezes, temas como liberdade de ensino, a criação 

de universidades e o significado das diversas doutrinas científicas, provocavam 

um intenso debate na tribuna. Como exemplo, tomemos a conferência em que o 

preletor Miranda de Azevedo defendeu a teoria da seleção natural de Darwin. 

Foi uma conferência que provocou intensa repercussão na época, 

principalmente nos jornais.  

 Enfim, as Conferências Populares da Glória foram um espaço de 

discussão dos mais variados temas (desde glaciação, clima, origem da Terra, 

responsabilidade médica, bebidas alcóolicas, papel da mulher na sociedade, 
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educação, literatura, entre outros), assuntos esses que estavam na agenda do 

dia e em debate no momento. Destacamos nessa pesquisa os temas relativos à 

ciência e à instrução/educação, pois a ideologia da época era a de que o 

oferecimento de conferências públicas sobre ciência era uma forma de colaborar 

para o progresso nacional. E era o domínio do conhecimento científico que fazia 

de um país uma nação moderna e civilizada.  

 Em relação ao público dessas conferências, Carula (2012) afirma que os 

jornais da época destacavam, tanto sobre as conferências, quando os cursos 

públicos do Museu Nacional, a presença de ministros, jornalistas, estudantes, 

professores, médicos, advogados, engenheiros, e muitas vezes, o Imperador e 

membros família real. Nas palavras de Fonseca: “(...) através de relatos da 

época, constatamos que sua plateia era constituída por um seleto público, sendo 

notada a presença da família imperial, da aristocracia da corte, de profissionais 

liberais e estudantes” (FONSECA, 1996, p. 136). 

Vemos, com isso, que o público não era composto pela camada mais 

popular da sociedade, fato esse que gerou polêmica nos jornais da época. 

 Concernente a esse aspecto, da ausência das camadas populares na 

audiência das conferências, Carula, num trabalho de 2005, afirma: 

 
Com relação à ausência das camadas populares nas 
conferências, o mesmo artigo69 aponta: 
 
O problema que ia, senão resolver-se, ao menos demonstrar-se, 
era o bem das classes laboriosas. Mas onde estavam ali 
presentes essas classes? Não as vimos! Cremos mesmo não 
errar que eram as únicas que estavam dali ausentes! E como 
havia de ser de outro modo, se a entrada se fazia por bilhetes, 
distribuídos previamente entre as pessoas de elevada posição 
social? 

 

Também merece destaque a menção à presença feminina nas 

conferências. Isso se justifica pelo fato de muitos assuntos abordados nas 

preleções serem de interesse desse público, a exemplo daqueles que tratavam 

da educação da mulher. Outro exemplo que podemos citar é o tema da higiene 

da infância, “temática voltada à mulher enquanto mãe, que deveria criar seus 

																																																								
69 Referindo-se ao jornal Diario do Rio de Janeiro, de 08/12/1873. 
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filhos dentro dos ditames estabelecidos pela prática higienista” (CARULA, 2012, 

p. 33).  

 

4. A materialização do projeto de modernização do país: a publicação das 
Conferências 
 

A recepção, a aprovação e o acolhimento do público em relação às CPG 

eram bastante satisfatórios. Diante dessas circunstâncias, foi implantada a ideia 

de publicação das tais conferências. Por conta do sucesso adquirido pelas 

preleções da tribuna da Glória, dois taquígrafos foram contratados com a 

finalidade de fazer o registro das conferências e, dessa forma, o saber proferido 

e socializado nas preleções poderia ser cristalizado e se tornaria acessível a um 

público maior. 

Com o objetivo de registrar as conferências proferidas, J. M. de Almeida 

e H. Chaves resolveram publicá-las mensalmente. Assim, muitas conferências 

foram publicadas conjuntamente, em 1876, sob a forma de uma publicação, de 

curta existência. Desse projeto resultaram 10 volumes impressos publicados em 

forma de revista mensal impressa, intitulada Conferencias Populares10, em 1876. 

Além de publicar as preleções realizadas naquele ano, editou algumas 

realizadas anteriormente, totalizando dez volumes publicados. Novamente, a 

figura do conselheiro Corrêa se destaca, pois a revista foi publicada contando 

com seu apoio financeiro (CARULA, 2007, p. 49-50). 

O órgão de divulgação das palestras ficou sob a direção e 

responsabilidade do próprio conselheiro Manoel Francisco Corrêa. A publicação 

era impressa na Typographia Imperial e Constitucional de J. de Villeneuve & 

Cia., no nº 65 da rua do Ouvidor. Estima-se que o conteúdo destas edições tenha 

sido composto de palestras proferidas nas Conferências entre 1873 e 1876. 

Apesar de as CGP terem ocorrido entre 1873 e 1889/1890, com breve retomada 

em 1891, a publicação científica, aparentemente, só circulou até a décima 

edição, datada de outubro de 187670. 

																																																								
70Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/artigos/confer%C3%AAncias-populares> 
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Figura 18: Capa do volume 1 do periódico Conferências Populares 

                        
Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, vol. 1, 1876. 

 

 

A publicação possuía, em média, 110 páginas e era confeccionada em 

brochura. Conforme pode ser visualizado na imagem acima, a capa emoldurada 

apresentava na parte superior o título Conferencias Populares, seguido do mês, 

o número e o ano a que se referiam as conferências impressas. Um sumário é 

localizado ao centro com indicação do título da conferência e o nome do 

respectivo preletor. Embaixo, no rodapé, constava o local e o ano da edição. A 

folha subsequente (figura abaixo), a folha de rosto, apresentava as mesmas 

informações da capa, algumas vezes sem a presença do sumário, acrescido, no 

rodapé, do nome e endereço da tipografia, local onde foi impressa.  
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Figural 19:  

Folha de rosto do volume 1 do periódico Conferencias Populares 

                            
Fonte: CONFERÊNCIAS POPULARES, vol. 1, 1876. 

 

Carula (2007) afirma que a cada três meses nas últimas páginas havia o 

registro de um índice com as preleções publicadas no trimestre. Na versão digital 

disponibilizada on line pela Hemeroteca da Biblioteca Nacional, o índice dos 3 

trimestres com a indicação do sumário dos 10 volumes já se encontra no volume 

1, conforme imagens a seguir: 
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Figuras 20, 21 e 22: Índice do periódico Conferências Populares 
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Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, vol. 1, 187671. 

 

Diante da dificuldade de coleta de informações, um dado interessante 

levantado por Carula (2007, p. 53) merece ser destacado: 

 
O mês que constava na capa não era o de publicação, mas sim 
aquele em que foram realizadas as conferências que faziam 
parte do volume, excetuando as que foram proferidas nos anos 
anteriores a 1876. Com relação à data da publicação dos 
volumes, consegui identificar apenas algumas. Em 1876 foram 
lançados os seguintes: 31 de março (2º.), final de abril (3º.), fins 
de agosto (6º.), em 30 de setembro (7º.), 31 de outubro (8º.), o 
9º. e o 10º. números foram enviados juntamente à imprensa no 
início de julho de 1877. 

																																																								
71 Nesse índice não constam as conferências do volume 10. Porém, seu índice é facilmente 
encontrado no próprio volume. No anexo 1 da tese, há a transcrição de todo o índice do periódico. 
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 Com base em Bastos,  

 
na introdução do primeiro número, de janeiro de 1876, 
apresentam esta iniciativa das conferências como ‘uma 
instituição que, durando há mais de dois anos, tem encontrado 
o melhor acolhimento da parte do público’. Ressaltam, no 
entanto, que de muitas das principais conferências não existem 
senão resumos publicados nos jornais, o que é uma lástima, pois 
a publicação integral serviria para patentear o adiantamento 
intelectual do país, o talento oratório de seus filhos, e, pela 
variedade de assuntos tratados, a extensão dos estudos entre 
nós’ (BASTOS, 2002, p. 7).  

 

Na época, as folhas de grande circulação e envolvidas no debate político 

naquele período, como o Jornal do Commercio, Diario do Rio de Janeiro, Gazeta 

de Noticias, O Globo, A Reforma e O Apostolo, noticiavam as conferências que 

iriam acontecer e, após a realização, reproduziam os discursos na íntegra ou 

resumidos. Esses periódicos traziam artigos, nas diversas seções da publicação, 

que debatiam as Conferências da Glória e as ideias que nelas eram expostas 

(CARULA, 2007).  

 Enfim, a segunda metade do século XIX é considerada o período de maior 

intensificação das atividades de divulgação científica no país.  Assim afirma 

Ferreira: 

 
Nesse período, o Brasil aspira se tornar uma nação com ideais 
“civilizatórios” e eurocêntricos e vai, através dos jornais, 
expressar tais sentimentos. Para isso, busca no Positivismo e no 
Darwinismo Social – os dois grandes paradigmas vigentes na 
época – as suas grandes pautas e temáticas jornalísticas, 
expressas nas Seções Scienticas dos jornais (FERREIRA, 2008, 
p. 2). 

 

É nesse cenário que o espaço das Conferências Populares da Glória 

consagrou-se, principalmente no período compreendido entre 1873 a 1880, 

como um locus importante para discussão de temas que estavam na agenda do 

dia, em especial àqueles relacionados à ciência e à educação, já que estes eram 

o caminho de uma nação à modernização, à civilização. Afinal, civilização, 

modernização, progresso eram as palavras de ordem de uma sociedade letrada 
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brasileira de fins do século XIX. E assim a imprensa, no bojo da discussão, 

também aparecia na esteira do debate, constituindo um acervo documental de 

importância ímpar para o entendimento das ideias que constituíram parte do 

projeto de educação científica no país.  
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PARTE 3: 

 
 
 
 

CIÊNCIA E EDUCAÇÃO NO SÉCULO XIX: 
OS PILARES ARQUITETÔNICOS DAS CONFERÊNCIAS 

POPULARES DA GLÓRIA 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender um objeto significa 
compreender meu dever em relação a ele 
(a orientação que preciso assumir em 
relação a ele), compreendê-lo em relação 
a mim na singularidade do existir-evento: o 
que pressupõe a minha participação 
responsável, e não a minha abstração. 

 
Mikhail Bakhtin 
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CAPÍTULO 5 
. 

DIFUSÃO DAS LUZES E MODERNIDADES CIENTÍFICAS: O PILAR 
ARQUITETÔNICO "CIENTÍFICO" DAS CONFERÊNCIAS POPULARES DA 

GLÓRIA  
 
 

Uma conferencia publica é em si pouca 
cousa. Não deveis crêr que, 
acompanhando as conferencias publicas, 
vos tornareis sábios; mas nunca se deixa 
uma destas reuniões sem o desejo de 
estuar as questões de que nella se fallou, 
e de comprar os livros em que essas 
questões são tratadas. Os paizes em que 
ha mais conferencias publicas são tambem 
aquelles em que se vende maior numero 
de livros e em que mais se lê. 

Laboulaye 
 
Introdução  

 

Como já assinalado no terceiro capítulo desta tese, o século XIX é 

considerado um período de forte desenvolvimento e consolidação da ciência. 

Conhecido como o Século das Ciências, muitos avanços e descobertas 

aconteceram nas variadas áreas do conhecimento, a exemplo da medicina, da 

filosofia e das ciências naturais. Nesse período, a Revolução Francesa e a 

Revolução Industrial desempenharam papel importante no processo de 

racionalização da pesquisa científica. Segundo Rosa 

 
o reconhecimento de uma metodologia, e de seus 
procedimentos, para o avanço do conhecimento, e a estreita e 
inovadora vinculação da Ciência com a Técnica gerariam um 
extraordinário surto tecnológico, na segunda metade do século, 
responsável, em parte, pelas profundas mudanças ocorridas na 
Sociedade nessa fase (ROSA, 2012, p. 15). 
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Esses dois grandes eventos (a Revolução Francesa e a Revolução 

Industrial) contribuíram sobremaneira no avanço da pesquisa científica do 

período, principalmente no que se refere ao seu processo de racionalização. Por 

outro lado, com a Revolução Industrial, no século XIX, “a ciência adquiriu um 

caráter econômico e político mais explícito ao se tornar símbolo e instrumento 

para o progresso e para a liberação social” (MOREIRA, 2006, p. 2). A Revolução 

Industrial contribuiu no sentido de propor uma maneira de fazer ciência de forma 

mais rigorosa, tomando como parâmetro as prerrogativas das ciências físicas. 

Podemos citar como exemplo, a influência exercida pelo positivismo ou a 

chamada “filosofia positiva" de Augusto Comte (1798-1857)72, considerado um 

dos grandes pensadores na França do século XIX. Sob a influência do 

desenvolvimento das ciências naturais de sua época, Comte decidiu adotar os 

procedimentos e métodos dessa ciência para o estudo da sociedade.  Com isso, 

o objetivo era que a ciência alcançasse um status de confiabilidade e 

inquestionabilidade, ou seja, a "ciência como conhecimento verdadeiro da 

sociedade". Para isso, era necessária uma sistematização mais rigorosa do fazer 

científico, considerando, por exemplo, um modelo rigidamente científico nas 

formas de investigação e nos procedimentos metodológicos. Essa perspectiva 

“cientificista” tinha por base a obra do historiador alemão Leopold von Rank, cuja 

premissa é a de que "os documentos [aqui ampliamos documentos por "objeto" 

para que a reflexão possa atender aos diversas áreas do conhecimento] falam 

por si sós” (LACERDA, 2009, p. 329), retirando, dessa forma, a participação do 

pesquisador na apresentação dos dados.   

Assim, desse período, destacam-se grandes avanços e importantes 

descobertas em várias áreas do conhecimento, mas merecem destaque as 

ciências naturais, a filosofia, a física e a medicina. Toda essa conjectura, cujos 

assuntos dessas várias áreas estavam em voga, acabaram por refletir, de certa 

forma, no projeto das Conferências Populares da Glória, temas que se 

																																																								
72 Autor dos famosos Système de philosophie positive (Sistema de filosofia positiva)  (1830-1842, 
em 6 volumes) originalmente chamado de Cours de philosophie positive, de Cathéchisme 
positiviste (Catecismo positivista) (1852) e dos menos famosos Système de politique positive 
(Sistema de política positiva) (1851-1854) em 4 volumes, Appel aux conservateurs (Apelo aos 
conservadores) (1855) e Synthèse subjective (Síntese subjetiva) (1856), "além de algumas 
outras publicações menores e de extensa correspondência" (LACERDA, 2009, p. 319).  
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apresentaram, com certa constância e regularidade, como objeto de exposição 

na tribuna da Glória do Rio de Janeiro. Como exemplo dessa forte influência 

temática, citamos na lista a seguir algumas das várias conferências proferidas e 

constantes da publicação Conferências Populares: 

 

• Darwinismo: seu presente, seu passado e seu futuro 

• Aguas mineraes em geral 

• Os Aerostatos 

• Acclimamento dos europeus nos paizes quentes 

• Da Moda em relação com a hygiene 

• Asphyxia 

• Exposição das bases para de um systema para facilitar a traducção das 

línguas 

• Espiritualismo e Materialismo 

• Curso de botanica popular 

• Prolegomenos da biologia 

• O Positivismo. 

 

Em seu artigo As Conferências Pedagógicas dos professores primários 

do Município da Corte: permuta das luzes e idéias (1873-1886?), Maria Helena 

Câmara Bastos (2003) aponta como a prática das conferências é uma atividade 

antiga. Apoiando-se em Montaigne, ela mostra o papel educativo e de divulgação 

do conhecimento que as conferências assumiram na sociedade, enquanto 

espaço de “permuta de luzes e ideias”. No século XIX, com o grande interesse 

no que diz respeito à disseminação do conhecimento e a instrução do povo, as 

conferências eram vistas como excelente estratégia para colocar em prática 

esse projeto político-ideológico. Afinal, nesse espaço, havia a possibilidade do 

encontro de pessoas escolarizadas e informadas, principalmente, com interesse 

em discutir temas de relevância para o contexto sociopolítico da época. Pensar 

uma sociedade civilizada, rumo ao progresso, era pensar uma sociedade que 

estivesse “antenada” com os últimos acontecimentos e descobertas e que sua 

população estivesse a par de tais conhecimentos.  Além do quesito educativo na 
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agenda da prática desse projeto, “podemos considerar as conferências como 

uma modernização intelectual que procurava corresponder às mudanças sócio-

econômicas” (BASTOS, 2003, p. 1). 

Nesse contexto, as Conferências Populares da Glória merecem destaque 

no cenário sociopolítico e cultural da segunda metade do século XIX, enquanto 

espaço de divulgação dos saberes científicos e instrução do povo. Como 

discutido nos capítulos anteriores, as conferências tinham claramente, enquanto 

projeto político-ideológico, a finalidade de ajudar a levar o país ao 

desenvolvimento e progresso, e isso seria possível, por um lado, por meio do 

conhecimento, pela sociedade, dos assuntos científicos; e por outro, pela 

instrução/educação do povo. Assim, como explicitado no capítulo metodológico 

da tese, na busca da arquitetônica da divulgação científica materializada nos 

enunciados das Conferências Populares da Glória, começamos nossa análise 

sobre as conferências dedicadas à divulgação dos “conhecimentos científicos", 

que defendemos ser um dos pilares arquitetônicos sustentadores (junto com o 

da educação – objeto de análise do capítulo subsequente) do projeto discursivo 

das conferências. A esse pilar, referir-nos-emos a ele doravante com a mesma 

expressão que aparece no título deste capítulo: “pilar arquitetônico 'científico'”, 

ao lado do "pilar arquitetônico 'educacional'", como veremos no capítulo 

subsequente.  

 Nas conferências a seguir, analisando cada uma individualmente, 

buscamos identificar os centros de valores que, interdependentemente, se 

relacionam e constituem a base discursiva e argumentativa das conferências na 

rede de relações axiológico-semânticas presentes nesse discurso; em seguida, 

analisamos as conferências sob a lupa dos gêneros discursivos, atentando para 

seus elementos constituintes, e percebendo, principalmente, como o estilo de 

seus autores em seus projetos de dizer trazem marcas de sua entonação 

valorativa e como, composicionalmente, mas ainda que relacionado à questão 

estilística, os enunciados obedecem a uma “didatização discursiva" na 

apresentação de seu conteúdo temático; após, destacaremos um aspecto em 

cada conferência, analisaremos a responsividade e a entonaçao valorativa (na 

1a conferência), as relações dialógicas estabelecidos entre os enunciados das 
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conferências com outros enunciados no elo da cadeia discursiva, bem como seu 

caráter responsivo (na 2a conferência) e a presença e a forma de manifestação 

do discurso de outrem (na 3a conferência).  
 

 
1. Darwinismo: seu presente, seu passado e seu futuro 

 
 

Em sua pesquisa de mestrado, Karoline Carula afirma que 
 
 

O darwinismo penetrou na sociedade brasileira em um momento 
que importantes discussões ocorriam – mudanças na 
organização do trabalho, fim do sistema escravista, modificação 
do regime político – com isso, ele foi utilizado de diferentes 
maneiras pela camada letrada que estava envolvida nestes 
debates. O discurso cientificista – e aí também acerca do 
darwinismo social – começou a ser produzido e difundido no 
Brasil como um argumento novo para a compreensão e solução 
dos problemas nacionais (CARULA, 2007, p. 3). 

 
O tema do darwinismo teve forte influência e foi objeto de debate em 

muitos espaços sociais no século XIX (dentre eles as Conferências Populares 

da Glória), principalmente considerando o contexto desse século que se refere 

ao amplo desenvolvimento das ciências naturais: 
 

Em 1875, quando 36% das conferências expuseram assuntos 
relacionados às ciências naturais e à medicina, a temática que 
mais se destacou foi o darwinismo, com grande repercussão e 
polêmica na imprensa. Expostas por Augusto Cezar Miranda de 
Azevedo e por Galdino Emiliano das Neves, as preleções sobre 
o sistema de Darwin ganharam ampla repercussão e acalorado 
debate nos jornais, conforme será visto no próximo capítulo. Das 
preleções realizadas em 1876, 40% abordavam assuntos 
relacionados às ciências naturais e à medicina. Neste ano, o 
tema mais exposto foi a botânica. Foram realizadas 16 
conferências do chamado “Curso de Botânica”, proferidas por 
Joaquim Monteiro Caminhoá e Francisco Ribeiro de Mendonça 
(CARULA, 2007, p. 70-71). 

 
 

Dessa forma, Carula mostra muito bem como as ideias darwinistas 

“entraram” no Brasil, principalmente na segunda metade do século XIX. A autora, 

baseada nas pesquisas de Maria Margaret Lopes e Regina Cândida Ellero 
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Gualtieri73, apresenta como essa teoria foi apropriada e ressignificada nos 

espaços de divulgação científica no país, a exemplo dos museus brasileiros de 

história nacional e nas faculdades de medicina e de direito. Nos museus, ele 

contribuiu sobremaneira na institucionalização das ciências naturais no país.  

Nas palavras da autora: 
 

Na década de 1870, na Faculdade de Direito do Recife era 
estruturada uma nova concepção do direito, fundamentada em 
uma dimensão cientificista, marcada pela associação de 
conceitos da área com princípios da antropologia física 
determinista e do evolucionismo. Na Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, mereceu destaque a tese defendida por Augusto 
Cezar Miranda Azevedo, em que expôs a proposição “Do 
darwinismo – É aceitável o aperfeiçoamento cada vez mais 
completo das espécies até o homem?”. O médico aí defendia as 
idéias da teoria de Darwin (CARULA, 2007, p. 4-5). 

 

O tema do darwinismo foi recorrente na tribuna da Glória. Ele foi um 

abordado por vários conferencistas, mas, conforme nos mostra Carula (2007), o 

médico Augusto Cezar Miranda Azevedo foi o primeiro a tratar desse assunto, 

além de mostrar que suas falam tiveram um impacto muito forte na imprensa da 

época. É de autoria do Dr. Augusto Cezar Miranda Azevedo a conferência 

intitulada Darwinismo: seu passado, seu presente e seu futuro, proferida no dia 

11 de abril de 187674. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
73 Segundo Carula (2007), o primeiro trabalho é o livro O Brasil descobre a pesquisa científica: 
os museus e as ciências naturais no século XIX (de Maria Margaret Lopes) e o segundo é a tese 
de doutorado Evolucionismo e ciência no Brasil: museus, pesquisas e publicações (de Regina 
Cândida Ellero Gualtieri). 
74 Esta conferência e as demais que constituem objeto de análise desta tese encontram-se, em 
em sua reprodução digital original, no anexo da tese. 
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Figura 23: 1ª página da conferência Darwinismo: seu passado, seu presente 
e seu futuro 

 
 

 

                          
 
 

Fonte: CONFERÊNCIAS POPULARES, V.1, 1876, p. 41. 
 

 
Essa conferência, em sua composição integral, consta do Volume 1 da 

revista Conferencias Populares, conforme já apresentado no capítulo 

metodológico da tese. Ela é a segunda conferência publicada integralmente 

nesse volume, sendo a de maior extensão (contém 23 páginas). Como podemos 

ver no sumário do volume 1 da revista (imagem a seguir), ela é antecedida de 
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uma Introdução, na qual os editores J. M. de Almeida e H. Chaves apresentam 

o objetivo da publicação, e da conferência Instrução publica (proferida pelo 

conselheiro Manoel Francisco Correia), sendo seguida das conferências 

Exposições industriais (proferida por Affonso Celso Junior) e Aguas mineraes 

(proferida pelo mesmo orador da conferência em análise).  
 

Figura 24: Sumário do volume do volume 1 de Conferencias Populares 
 

 

                        
 

Fonte: CONFERÊNCIAS POPULARES, V.1, 1876, p. 41. 
 

Percebemos ainda que a primeira conferência sobre Instrucção Publica é 

antecedida de 4 resumos sobre esse mesmo tema. No primeiro resumo há uma 

nota justificando o porquê da publicação desses 4 resumos: 
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A 157ª conferencia foi a primeira do anno de 1876. Nella o Sr. 
Conselheiro Manoel Francisco Correia continuou a occupar o 
importante assumpto da instucção publica. E como, para melhor 
intelligencia dessa conferencia, é conveniente o conhecimento 
das que o orador fez anteriormente sobre o mesmo assumpto, 
passamos a dar o resumo, que se publicou, das conferencias de 
22 e 29 de Agosto e de 3 de Outubro do anno passado, e 
integramente a de 21 de Novembro a que faz especial referencia 
a 157ª (CONFERENCIAS POPULARES, 1876, p. 5). 
 

 
Mas voltemos nossa atenção para a primeira conferência a ser analisada 

nesse capítulo, sobre o darwinismo, proferida pelo Dr. Augusto Cezar de Miranda 

Azevedo75.   

Iniciamos, portanto, na busca da arquitetônica desse enunciado, 

pontuando, na anáilse, os dois grandes centros de valor presentes no discurso, 

para, em seguida, apresentar considerações sobre o gênero, as relações 

dialógicas e o discurso de outrem.  

Ao iniciar a análise pela observação dos dois grandes centros de valores 

que, dialógica e complementarmente se relacionam enquanto confronto de 

forças no projeto enunciativo das conferências, pretendemos mostrar como é 

constituído o conteúdo da conferência materializado numa forma; na sequência, 

observaremos aspectos dessa forma, através da análise do gênero discursivo.  

 

 

 

 

 
 

																																																								
75 Miranda Azevedo nasceu na cidade de Sorocaba, província de São Paulo, filho do magistrado 
Antonio Augusto Cezar de Azevedo e de Ana Eufrosina de Miranda Azevedo. Formou-se em 
medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde clinicou na década de 1870. Foi 
professor da cadeira de Higiene Pública da Faculdade de Direito de São Paulo, e sócio do IHGB. 
Em 1873, juntamente com um grupo de estudantes da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
fundou a Revista Médica.1 (COLLICHIO, Therezinha Alves Ferreira. Miranda Azevedo e o 
darwinismo no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1988, apud CARULA, 2007, p. 
68). 
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1.1 Da ciência como verdade à ciência como propulsora do progresso76 
 

O primeiro e principal aspecto que dever ser considerado no projeto 

discursivo da conferência Darwinismo: seu passado, seu presente e seu futuro 

na busca de sua arquitetônica é a interação e o embate constitutivo de duas 

forças na arena de disputa a fim de construir a totalidade do sentido do discurso. 

É esse embate discursivo-ideológico de dois pontos de vista que sustentam a 

argumentação do projeto de dizer do autor; projeto esse que visa, por um lado, 

informar o interlocutor das “novidades científicas" e, por outro, convencê-lo a 

assumir a posição que é construída e defendida ao longo da exposição. 

 Nessa conferência sobre o darwinismo, dada a sua grandiosa importância 

para a sociedade da época, como sinalizou o conferencista no início da 

exposição, visualizamos que o sentido maior de divulgação da ciência se pauta 

na duplicidade de perspectivas de se encarar a ciência: de um lado, a ciência é 

posta como verdade (pensada aqui do ponto de vista filosófico, por influência do 

positivismo), ou seja, instância inquestionável e responsável pelo avanço da 

sociedade; por outro lado, e decorrente do primeiro, a concepção de ciência 

como veículo de desenvolvimento do país (nesse caso, pensada e influenciada 

por sua visão pragmática de ciência resultante das influências da Revolução 

Industrial). 

Para percebermos como esses dois centros dialogam, vejamos o 

encadeamento argumentativo-expositivo do conferencista. 

Após apresentar-se, expor suas expectativas em relação o público e ao 

tema, num tom fortemente marcado de decepção, ele externa sua perplexidade 

diante do desconhecimento por parte da população da doutrina científica. Ao 

dizer que: 
 
 
 

																																																								
76 Uma reflexão inicial desse aspecto da arquitetônica dessa conferência foi apresentada numa 
mesa redonda do 8th Annual International Conference on Languages & Linguistics, promovido 
pela ATINER (Athens Institute for Education and Research), em julho de 2015, em Atenas, na 
Grécia, resultando na publicação do artigo The Nineteenth Century Discourse on the Scientific 
Dissemination from the Dialogic Lenses of the Metalinguistics (CAVALCANTE FILHO, 2016). 
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(1)  
                              

 
 

(AZEVEDO, 1876, p. 42)77. 
 

 
já fica notório a orientação para os dois centros de valor que nortearão a 

conferência: de um lado, quando orador externa sua perplexidade em relação à 

desvalorização da teoria darwinista não merecedora de divulgação, 

entendimento e valor (“honras de tese”), já sinaliza que ele fala de um lugar que 

entende a ciência, o conhecimento científico, as descobertas científicas, como 

merecedoras de respeito e validade; de outro lado, ao adjetivar o 

desconhecimento da teoria como “inqualificável leviandade de critica scientifica”, 

observamos que há uma atenção dispensada à importância e à necessidade de 

se encarar a ciência como reveladora do avanço intelectual das sociedades no 

mundo. São esses dois centros de valor que norteiam o projeto discursivo-

arquitetônico da exposição. 

 Em seguida, o preletor apresenta as possíveis causas da ignorância, 

desconhecimento e desvalorização da teoria, ao mostrar como as crenças 

religiosas e as ideias teológicas promovem um obstáculo para o avanço 

científico, pois, ao se “misturar ciência e religião”, “razão e fé” incorre-se no "erro 

que sempre tem prejudicado a sciencia”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
77 "Eu ouvi já, com pezar, desta mesma tribuna um orador dizer que “o Darwinismo era uma 
theoria que nem merecia as hornas de these.” Decidir por essa maneira uma questão que 
preoccupa as mais altas intelligencias de todo o mundo, é velar desconhecimento absoluto da 
materia, e inqualificavel leviandade de critica scientifica" (AZEVEDO, 1876, p. 42). 
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(2)  

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 42)78. 

 

Nesse momento em que o autor apresenta tais causas, principalmente no 

que se refere ao embate das forças da tradição religiosa com a científica, fica 

claro seu posicionamento, sua tese sobre o tema de sua conferência: através de 

um gesto ético, responsável e responsivo, ele deixa notório que as pessoas têm 

o direito de seguir o caminho que julgarem ser o correto, mas ele materializa de 

forma clara seu posicionamento em defesa da teoria darwinista. Diante dessa 

situação, vemos, então o sujeito-autor responsabilizar-se e posicionar-se pelo 

seu dizer, o que Bakhtin chama de l’acto responsabe (ato responsável) 

(BAKHTINE, 2003), isentando-o de apresentar um álibi para a existência. E ele 

afirma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
78	"Eu reconheço que uma das causas que mais tem contribuído para a ignorancia da theoria 
darwinista, para até hoje como que haver um sequestro dessa doutrina scientifica, é o predominio 
de certas idéas theologicas e orthodoxas; acredita-se que essa questão affecta de uma maneira 
profunda as crenças religiosas que recebemos de nossos avós, e que contribue para toda a 
especie de subversão dos principios da moral. Mas, senhores, no estudo da theoria darwinista 
nada temos que ver com a religião. É um erro profundo, um erro que sempre tem prejudicado a 
sciencia, querer-se essa alliança heterogênea, sem razão de ser, entre a sciencia e a religião 
productos de dous factores differentes – a razão e a fé” (AZEVEDO, 1876, p. 42, grifo do autor). 
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(3)  
 

 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 42-43)79. 

 
  

Observemos como já está sinalizado, nesse momento, o primeiro grande 

centro de valor que mencionamos acima. O enunciado “caminharemos com 

passos seguros na estrada scientifica, da interpretação real dos factos” 

representa uma clara demonstração de um dos centros de valor que norteia a 

importância da doutrina darwinista, bem como sua divulgação. O primeiro centro 

de valor se pauta na noção de ciência como verdade. Temos aqui, portanto, um 

dizer que se respalda numa concepção positivista de fazer ciência, ou seja, o 

conhecimento científico é o conhecimento válido, respaldado, o único e 

verdadeiro, que merece credibilidade e confiança.  

																																																								
79 "Deixemos que cada um caminhe pelas trilhas que lhe traçarão essas duas forças: os 
religiosos aceitarão as idéas que receberão de seus pais ou das luzes de sua fé; outros 
segurarão os principios das sciencias positivas, que hoje constitutem a primeira feição dos 
conhecimentos do seculo XIX; pertencendo a este grupo caminharemos com passos seguros na 
estrada scientifica, da interpretação real dos factos pelo estudo das leis da natureza. Mas para 
dizer que os meticulosos não deixam de estudar a doutrina evolutiva, sempre lhes direi que 
Huxley, um dos naturalistas mais distinctos do seculo actual, um daquelles que contribuio para 
fundar o darwinismo, mostrou que a idéa de creação simultanea de Cuvier, a que se oppõe a 
doutrina evolutiva, não só estava em contradicção com os factos, mas com a Biblia” (AZEVEDO, 
1876, p. 42-43). 
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Convém ressaltar que, nesse século, o positivismo constituía a corrente 

filosófica que reinava preponderantemente e influenciava os mais variados 

campos da sociedade do século XIX. Considerando a importância que essa 

temática despertava, além de constituir um objeto necessário de conhecimento 

e discussão, ela foi foi também objeto de uma conferência proferida na tribuna 

da Glória (e será objeto de análise ainda neste capítulo).  

Uma enunciação clara do quão esse centro de valor é valorizado pode ser 

resumida na seguinte afirmação: “A verdade positiva e scientifica dos fatos, 

arrancava todos os dias revelações preciosas de homens eminentes” 

(AZEVEDO, 1876, p. 23). Ou seja, os fatos estavam postos, era uma verdade 

incontestável, então homens iminentes tinham a responsabilidade de tratar 

desses assuntos e apresentar suas contribuições no desenvolvimento da nação.  
 
(4)  

 
 
(AZEVEDO, 1876, p, 43)80. 

 

																																																								
80 Senhores, a theoria darwinista, exclusiva da historia natural, já fora prevista por alguns sabios 
antigos. Nos livros exparsos de varios philosophos naturalistas, encontramos os primeiros 
germens, os primeiros ensaios dessa theoria.  
Vejamos, porém, antes, o que entende-se por darwinismo? 
O darwinismo, como diz Haeckel, não é mais do que um fragmento, uma parte dessa lei geral da 
interpretação dos fatos universaes; defini-lo-ei, portanto, assim: a theoria genealogica que 
sustenta que todos os organismos extinctos, existentes, futuros, e vegetaes ou animaes derivão-
se de um pequeno numero de typos antepassados, excessivamente simples e transformados 
por uma evolução ou metamorphose gradativa por meio da selecção natural. (AZEVEDO, 1876, 
p, 43).  
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A partir da leitura dessa passagem, passemos a observar, conforme 

sinalizado no início da análise, o outro centro de valor que permeia todo o projeto 

arquitetônico da exposição do tema. Convivendo com esse valor de ciência 

enquanto sinônimo de verdade, vemos que o discurso também está assentado 

numa concepção de ciência como veículo para aperfeiçoamento da sociedade, 

isto é, se de um lado, o conhecimento verdadeiro e válido é aquele 

proporcionado pela ciência, por outro, esse conhecimento científico, é encarado 

como o meio pelo qual se pode instruir um povo e promover a ascensão de uma 

sociedade. 

 Compreendemos esse outro centro de valor de ciência como veículo para 

o progresso da sociedade, pelo fato de flagrarmos que, no projeto de dizer dessa 

conferência, reiteradamente, o sujeito-autor faz referência à importância do 

saber científico para tal fim. Assim, no prelúdio da conferência, no momento em 

que o preletor acaba de anunciar o tema da conferência, numa tomada de atitude 

ética e responsiva (para utilizarmos os termos de Bakhtin), o sujeito afirma: 
(5)  

 

 
 

(AZEVEDO, 1876, p. 41)81. 
 

 
O gesto ético ao qual nos referimos é materializado na responsabilidade 

que o sujeito-autor assume ao participar do projeto da divulgação dos saberes 

científicos nas Conferências Populares da Glória. Observemos que essa atitude 

de proferir a conferência vem carregada de um conteúdo-sentido que se refere 

à finalidade de promover o avanço do país, através da instrução do povo. O 

																																																								
81 Anima-me a vir occupar a vossa attenção, a convicção profunda que tenho de assim contribuir 
para o aperfeiçoamento dos estudos e da instrucção popular no Brazil. Confrange-se-me o 
coração sempre que ouço de pessoas, que dizem-se habilitadas em sciencias naturaes, a 
pergunta, que revella completa ignorancia sobre esta matéria...” (AZEVEDO, 1876, p. 41). 
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conhecimento científico é visto, portanto, como esse meio que possibilitará o 

país a alcançar rumo à “civilização”, já que, para ele, não é admissível que as 

pessoas com instrução e familiarizadas com os assuntos do domínio das 

ciências naturais não estejam a par desses assuntos. Isso, pois, acaba por 

justificar o atraso brasileiro em relação às “modernidades” da época. 

Outro momento que merece ser destacado como demonstração desse 

centro de valor aparece quando o autor argumenta sobre a importância 

pragmática da teoria de Darwin para o bem social, ao mostrar, a partir da ótica 

da teoria darwinista, como o homem moderno não apresenta a mesma força e o 

vigor dos homens do passado. Assim, ao justificar que o exército militar sempre 

recruta os homens mais sadios e vigorosos, deixando os “mais fracos 

physicamente” para constituir família, por meio da explicação de uma das leis da 

teoria darwinista, da herediatariedade, o autor mostra como o conhecimento da 

ciência pode contribuir para o progresso e melhoria do país: 

 
(6)  

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 61)82. 

 

 Aproveitando esse último exemplo extraído da conferência, quando o 

autor faz referência à necessidade de se estudar e conhecer a teoria darwinista, 

destacamos o fato de que todo o projeto discursivo das conferências toma como 

referência os países europeus e os Estados Unidos como modelos de civilização 

e progresso. As descobertas científicas realizadas nesses países são vistas 

como fatos responsáveis por se encontrarem num patamar à frente, posição, 

																																																								
82 "Quiz hoje convencer parte do meu auditorio, aquelles que nunca ouvirão fallar do darwinismo, 
que esta é uma materia que nada têm de assustadora, de revolucionaria ou de anti-religiosa, 
porém que é um ponto scientifico de historia natural, que merece serio e reflectido estudo de 
todos aquelles que amão o progresso do paiz" (AZEVEDO, 1876, p. 61). 
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inclusive, a ser alcançada pelos países que se consideram no "atraso", como é 

o caso do Brasil. Um exemplo emblemático desse ponto de vista, pode ser 

confirmado quando o conferencista, ao se referir às relações entre Darwin e 

outros cientistas que também haviam pesquisado sobre o mesmo tema (a 

exemplo de Lyell e Hoocker), decidiram publicar suas considerações.  Assim, 

com a decisão de Darwin publicar um resumo de sua teoria, aparecia o livro 

(qualificado pelo conferencista como “monumental obra”) Origem das especies, 

traduzida para muitas outras línguas, menos apara a língua portuguesa: 
(7) 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 55)83. 

 

 Estamos diante da demonstração de uma situação que, para o sujeito-

autor, é motivo de lamentação. Os países tomados como referência e “modelo” 

para imitação são apresentados assumindo um status de avançado, tendo em 

vista a situação de tradução das obras que, embora importante e valiosa para o 

Brasil, a doutrina científica permanece esquecida ou ignorada. Isso justifica o 

tom de tristeza e lamentação do sujeito-autor ao dividir com o público seu 

																																																								
83	"Lyell e Hoocker, porém, tinhão sciencia das opiniões do grande Darwin, e aconselharão-n’o 
para que conjunctamente com o trabalho de Wallace publicasse em resumo há sua doutrina, o 
que deuse nesse mesmo anno, apparecendo no anno no anno seguinte a monumental obra da 
Origem das especies, traduzida para todas as línguas, excepto para a nossa. 
Senhores, lamentemos esse facto; enquanto o romance escandaloso e absurdo ainda não sahio 
dos prélos europeus e já conta mil traduções e versões portuguesas, um livro sério, uma obra do 
valor desta, não tem sequer uma tentativa de tradução!..." (AZEVEDO, 1876, p. 55). 
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descontentamento, conforme vemos no início da oração (“Senhores, 

lamentemos esse facto...”). 

Continuando a tratar do centro de valor que vê a ciência como esse vetor 

que alavancará o país, via instrução popular, o sujeito-autor, após apresentar a 

doutrina, discutir as leis que a sustentam, apresentar a biografia de Charles 

Darwin, encaminhando já para suas considerações finais, ao afirmar que deu 

sua contribuição trazendo para a tribuna um tema desconhecido (“quis 

convencer parte do meu auditorio, aquelles que nunca ouvirão fallar do 

darwinismo”), o autor externa sua insatisfação diante do fato de tão importante 

assunto não ser objeto de ensino nas instituições oficiais de ensino: 
 

(8) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 61)84. 

 

E assim, já na última parte da conferência, vemos claramente que todo o 

projeto arquitetônico da conferência sobre o darwinismo foi construído a partir 

do confronto dialogal de dois centros de valor: de um lado, tendo a concepção 

de ciência como verdade, influenciada pelo movimento e concepções positivistas 

que vigoravam na época e, por outro lado, uma concepção de ciência como 

veículo para o desenvolvimento do país, como afirmarmos de partida. Nas 

palavras do conferencista: 

(9) 
 

																																																								
84	"Deveria deixar-vos com a convicção dessa verdade ou ao menos chamar a vossa attenção 
para tão importante assumpto, fiz apenas o que cabia na minha fraca palavra para provar-vos 
que não há razão para que no ensino official de nossas academias seja banida do programma a 
theoria darwinista" (AZEVEDO, 1876, p. 61). 
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(AZEVEDO, 1876, p. 62)85 

 

 Assim, após a análise desse aspecto dos centros de valor orientadores 

do sentido dessa conferência, observaremos como esses centros valorativos são 

enformados, do ponto de vista do gênero, quando da materialização desses 

elementos enquanto forma composicional, percebendo as evidências de suas 

regularidades enunciativas no intuito de alcançarmos sua arquitetônica.  
 

1.2  A conferência sob os olhos dos gêneros: as características 
relativamente estáveis do enunciado 

 
 

Derivada do latim conferentia, uma definição dicionarizada apresenta, 

entre várias acepções, conferência como “reunião de pessoas para discutirem 

um assunto importante” e “Discurso ou preleção em público, sobre assunto 

literário ou científico”86.  

Essas duas acepções explicam perfeitamente o que significa essa 

atividade, com caráter informativo, caracterizada pela exposição de um 

determinado assunto, feita por uma autoridade no tema para um grande número 

de pessoas que têm interesse em tomar conhecimento de assuntos relevantes 

à coletividade, tendo por responsável alguém conhecedor e capaz de realizar 

sua exposição pública. De maneira geral, a conferência é considerada mais 

formal do que uma palestra, não permitindo questionamentos durante a 

exposição; quando esses acontecessem, geralmente são por escrito e 

devidamente identificados, ao final da exposição.  

																																																								
85 "Portanto, dizia eu, do proprio estudo das leis de Darwin ainda se póde tirar outras 
consequencias para a educação da mocidade e para a felicidade dos povos (...) 
Assim, a doutrina que muito superficialmente expuz, deve ser a cogitação constante das nossas 
academias, do medico, do engenheiro, do jurisconsulto e até do theologo, para que por ella possa 
talvez formar uma idéa mais majestosa da divindade” (AZEVEDO, 1876, p. 62). 
86 Disponível em:  http://houaiss.uol.com.br/  
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Tomando os postulados bakhtinianos como referência, concebemos as 

Conferências Populares da Glória como um gênero do discurso, na medida em 

que estamos diante do emprego da língua em forma de enunciado concreto e 

único em dado contexto discursivo que, por sua vez, enquadra-se no campo das 

atividades humanas. Tais enunciados, por conseguinte, refletem e refratam 

determinadas condições e coerções de campos específicos de comunicação, a 

partir dos seus elementos constituintes, a saber: o conteúdo temático, o estilo e 

a forma composicional, apresentando uma relativa estabilização enunciativa.  

 Gêneros dessa natureza, a exemplo de palestras, pronunciamentos, 

exposições, preleções, pertencem a uma só esfera cuja finalidade é a 

transmissão, o debate e a socialização de saberes. Assim, no projeto de dizer 

desses gêneros em geral, e da conferência, em particular, o enunciado vem de 

alguém – um autor – e é endereçado a alguém – interlocutor, trazendo em si um 

tom avaliativo, proporcionando uma compreensão responsiva ativa, dentro do 

âmbito desse tipo de atividade humana.  

 A escolha do gênero conferência para efetivar o projeto discursivo-

ideológico de divulgação dos saberes científicos, no caso das Conferências da 

Glória, é determinada pela relação que o sujeito do discurso estabelece com o 

seu objeto de sentido, levando em conta também o elemento expressivo e a 

relação subjetiva e emocionalmente valorada do falante.  

Enquanto atividade dialógica, concebemos essa conferência como um 

enunciado concreto ligado a outros enunciados na comunicação discursiva, pois 

ele se apresenta tanto como resposta a enunciados produzidos anteriormente 

quanto ele suscita respostas à sua produção. Assim afirma Bakhtin:  
 

todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor 
grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado 
o eterno silêncio do universo, e pressupõe não só a existência 
do sistema da língua que usa mas também de alguns 
enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os quais 
o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se 
neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já 
conhecidos do ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente 
complexamente organizada de outros enunciados (BAKHTIN 
[1952-53], 2016, p. 26). 
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Dessa forma, o enunciado em contraposição à frase se constitui como um 

evento real, único e irrepetível, com autor e destinatários marcados sócio-

historicamente, ou seja, não estamos diante de uma frase, oração ou texto 

isolado, com acabamento abstrato. O Dr. Augusto de Miranda Azevedo, ao 

assumir a responsabilidade pelo seu dizer nessa conferência, permite que 

percebamos que tal enunciado, como um ato de linguagem de interação 

significativa, vem marcado sócio-historicamente, trocando milhares de fios 

dialógicos com enunciados de outras esferas, como religiosa, científica, 

filosófica, entre outras.  

Na elaboração de seu projeto de dizer, logo na introdução, um dado que 

merece destaque refere-se à preocupação do autor em relação à imagem que 

ele deseja construir perante seu interlocutor. Trata-se de uma boa impressão a 

ser causada no interlocutor, principalmente no que se refere a 3 aspectos 

principais: humildade, comprometimento e conhecedor do tema a ser exposto. 

Sobre essa questão de imagem, os estudos de Dominique Maingueneau nos 

auxiliam a entender essa “boa impressão" que o conferencista deseja causar na 

construção de seu discurso e conquistar a confiança do interlocutor para fazer 

valer seu projeto informativo, didático e convincente de dizer.  Para o autor,  

 
- o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do 
discurso, não é uma “imagem” do locutor exterior a sua fala;  
– o ethos é fundamentalmente um processo interativo de 
influência sobre o outro;  
– é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um 
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser 
apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, 
integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-
histórica" (MAINGUENEAU, 2008a, p. 17).  

 

Nesse sentido, são atribuídas certas propriedades ao momento do evento 

enunciativo por ele produzido, e não só pelas referências e pressupostos que já 

se tenha em relação ao orador. Assim, por meio do seu discurso, as 

características que observamos no estilo utilizado pelo autor, podem ser 

expandidas e explicadas aqui, na construção de seu ethos, por meio de 

qualidades que um orador se vale para construir uma imagem positiva de si 

mesmo. Em seu estudo Ethos, cenografia, incorporação, Maingueneau (2008b) 
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apresenta as três qualidades responsáveis por essa "boa imagem”: a prudência 

(phronesis), a benevolência (eunóia) e virtude (aretè). Essas qualidades são 

facilmente encontradas no discurso do conferencista, na medida em que 

observamos, logo no início da conferência, como seu autor deixa isso claro e 

delineado. A prudência, que se refere aos argumentos sábios e prudentes, pode 

ser exemplificada com a seguinte fala do autor, de forma sábia e razoável, 

ponderando seu discurso pelo viés do que é prudente, sábio e correto:  

(10) 
  

 
(AZEVEDO, 1876, p. 41)87. 

 

A benevolência, referente à apresentação de uma imagem agradável de si e a 

uma amabilidade com o seu interlocutor, pode ser vista no exemplo abaixo, 

fortemente marcado pela afirmação de se estar fazendo algo em prol da 

sociedade, contribuindo com o avanço do país. 
 
 (11) 

 
 

(AZEVEDO, 1876, p. 6)88.  
 

																																																								
87	"Se volto a esta tribuna, se venho novamente occupar a atenção de pessoas tão intelligentes, 
com um ponto de estudo de sciencias naturaes, é porque de ha muito estou convencido que é 
pela meditação perenne, pelo cultivo constante desse ramo dos conhecimentos humanos, que a 
instrucção popular, grandeza das nações, se hade elevar no seculo actual, chamado por 
Haeckel, o seculo das sciencias naturaes; acreditando pois na grande utilidade dos 
conhecimentos positivistas, volto para fallar-vos d’ essas sciencias" (AZEVEDO, 1876, p. 41). 
88	"Anima-me a vir occupar a vossa attenção, a convicção profunda que tenho de assim contribuir 
para o aperfeiçoamento dos estudos e da instrucção popular do Brazil" (AZEVEDO, 1876, p. 6). 
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Por fim, a construção desse ethos positivo, a terceira qualidade, a virtude, 

voltada à transmissão de uma ideia de sinceridade, pode ser visualizada no 

momento em que o autor assume que sua abordagem sobre a teoria darwinista 

não tem a intenção de confrontar com a religião: 

 

(12) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 6)89. 

 

 Como podemos ver, já nos primeiros momentos da conferência esse 

ethos é construído a partir de uma construção discursiva protagonizada pelo 

próprio autor em seu projeto enunciativo, mas também é construído a partir da 

autoridade que esse autor exerce diante de seu lugar como conferencista 

conhecedor do tema a ser abordado.  

Então, no início de sua preleção, ao qualificar o público como “pessoas 

inteligentes”, já observamos um contrato de compreensão responsiva ativa entre 

o autor e seu interlocutor (auditório), configurando, assim, a conferência como 

um espaço propício e necessário ao desenvolvimento de uma educação 

científica e instrução do povo, e contando, para isso, com a participação de seu 

interlocutor: 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
89 "Não pretendo, porém, de maneira alguma confrontrar o darwinismo coma religião, nem expôr 
a interpretação dada por essa teoria aos facrtos que se ligão a algumas crenças religiosas" 
(AZEVEDO, 1876, p. 6). 
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(13) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 41)90. 

 

Ao anunciar o tema da conferência observemos como o autor destaca sua 

grande importância e justifica a razão pela qual esse tema merece ser objeto de 

exposição.  

(14) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 6)91. 
 

Nessa enunciação já temos claro um primeiro ponto da arquitetônica do 

projeto discursivo das Conferências Populares da Glória: o desejo de, via 

																																																								
90 "Minhas senhoras, meus senhores, 
O meu primeiro dever subindo a esta tribuna é pedir-vos que principeis desde já a afferecer-me 
a vossa benevolência, desculpando qualquer demora que tive, fazendo involuntariamente, 
esperar um auditorio tão ilustrado. 
“Se volto a esta tribuna, se venho novamente occupar a attenção de pessoas tão inteligentes, 
com um ponto de estudo de sciencias naturaes, é porque de ha muito estou convencido que é 
pela meditação perenne, pelo cultivo constante desse ramo dos conhecimentos humanos, que a 
instrucção popular, grandeza das nações, se hade elevar no seculo atual, chamado por Haeckel, 
o seculo das sciencias naturaes; acreditando pois na grande utillidade dos conhecimentos 
positivistas, volto para fallar-vos d’essas sciencias.” (AZEVEDO, 1876, p. 41). 
91 "Tratarei do darwinismo e da doutrina, evolutiva dessa theoria que ocupa actualmente a 
attenção de todos os sabios da velha Europa, e dos Estados-Unidos e que infelizmente é quasi 
desconhecida entre nós" (AZEVEDO, 1876, p. 6). 
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divulgação dos conhecimentos científicos, o país alcançar o desenvolvimento, 

tomando como referência países da Europa e os Estudos Unidos, como já 

sinalizamos no terceiro capítulo da segunda parte dessa tese, quando 

abordamos os exemplos do "grande avanço da pesquisa científica" em alguns 

países.  

É esse primeiro elemento do pilar da arquitetônica que perpassa toda a 

conferência, e já podemos antecipar das outras conferências a serem analisadas 

neste trabalho. A referência à necessidade de se “acompanhar” o 

desenvolvimento científico alcançado pelos países “desenvolvidos” é uma 

constante. E essa demonstração, valorização e importância de “acompanhar” as 

“modernidades científicas” se manifesta de diferentes maneiras. Ainda no 

prelúdio da conferência, vemos, de forma entusiástica, o autor demonstrar 

satisfação por fazer parte desse projeto, ao dizer:  
 

(15) 

 

 
 

(AZEVEDO, 1876, p. 6)92 
 

Aqui, observamos, de partida, uma face responsiva e responsável do 

conferencista, enquanto autor-criador de um projeto de dizer, ao assumir o 

compromisso de participar de um projeto que busca ajudar no avanço da 

discussão de um tema considerado de importância fundamental à população. 

Responsivo na medida em que sua atitude é uma reação, uma resposta a uma 

demanda conjuntural de necessidade de tal compromisso, e responsável, na 

medida em que sua ele assume o compromisso de contribuir com tal projeto, ou 

seja, o autor assume, assina e responde por seu ato ético-responsável e 

engajado: o de “contribuir para o aperfeiçoamento dos estudos e da instrucção 

popular. 

																																																								
92 "Anima-me a vir occupar a vossa attenção, a convicção profunda que tenho de assim contribuir 
para o aperfeiçoamento dos estudos e da instrucção popular do Brazil" (AZEVEDO, 1876, p. 6). 
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Em seguida, ao lado dessa demonstração de estar ocupando um lugar 

especial dentro desse projeto de “modernização do país” e, ao considerar o tema 

de grande relevância e necessidade, demonstra-se espantado e decepcionado 

ao perceber que há pessoas, mesmo as consideradas cultas, que não conhecem 

a teoria darwinista, objeto de sua preleção:   

(16)                                    
                                                          
           

 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 41-42)93. 
 

 
Nessa passagem, chama-nos a atenção o estranhamento e a 

perplexidade por parte do conferencista ao perceber o desconhecimento da 

comunidade em relação a tão importante assunto. Tal perplexidade o 

acompanha todo o tempo, pois sua expectativa é a de que as pessoas, inclusive 

àquelas consideradas inteligentes e "distinctas" por seu vasto conhecimento 

cultural, sejam conhecedores de uma teoria importante e em voga no cenário 

cultural e científico das nações desenvolvidas. Na sequência de sua fala, em 

outra passagem, visualizamos sua perplexidade sobre tal “ignorância" desse 

assunto tanto na classe médica quanto em outros ramos da ciência. Questiona 

o conferencista:  
 

 

 

																																																								
93	 "Confrange-se-me o coração sempre que ouço de pessoas, que dizem-se habilitadas em 
sciencias naturaes, a pergunta, que revella completa ignorancia sobre esta materia: - quem foi 
Darwin? o que significa essa theoria? E eu vos referirei com magoa que ainda hontem um colega, 
distincto por sua intelligencia e por sua litteratura, me perguntava quem era Darwin e o que 
significava essa doutrina!" (AZEVEDO, 1876, p. 41-42). 
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(17)  

 
(AZEVEDO, 1876, p. 42)94. 

 

Esse sentimento de perplexidade, de alguma forma, constitui-se uma 

motivação para que esse conferencista assuma uma postura de contribuir com 

tal debate, trazendo esclarecimento, discutindo, expondo, enfim, colocando na 

agenda do dia a exposição dessa temática, por meio de sua conferência, o que 

favorecerá o conhecimento e entendimento por parte do seu público.  

Assim, sob o prisma dos gêneros, afirmamos que, na singularidade do 

dizer dessa conferência, temos uma abordagem discursiva dada à questão da 

teoria darwinista que, a partir da seleção, valorização e acabamento do objeto, 

aborda-o a partir de uma perspectiva opinativo-argumentativa. Verificando o 

gênero não apenas pelo viés estático da produção (referimo-nos à questão das 

formas), mas principalmente pelo viés dinâmico da produção, observaremos 

suas peculiaridades genéricas no interior da atividade social que é a da 

divulgação dos saberes científicos.  

Dessa forma, poderíamos, de antemão, sintetizar esses elementos da 

seguinte maneira: 

 
1.2.1 Conteúdo temático 

 

Compreendido como uma abordagem ou uma visão de fatos da realidade, 

expressos ideologicamente e valorativamente sob a forma de enunciados, o 

conteúdo temático, um dos elementos da materialização e organização do 

																																																								
94	 "Se, pois, na classe medica, se n’aquelles que de alguma maneira devem estar a par das 
sciencias naturaes, existe tão grande ingorancia, que muito é que na classa dos bachareis em 
direito, dos graduados em theologia e outras sciencias, haja completa ignorância sobre a teoria 
darwinista?" (AZEVEDO, 1876, p. 42).  
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enunciado em um gênero, pode ser caracterizado também não só pelo assunto, 

mas pelo seu conjunto de sentidos que envolvem a organização da vida social, 

o espaço, o tempo, incluindo aí a situação social e a intenção do falante. 

Considerando a conferência em análise, estamos diante que de um conteúdo 

que reflete, com uma finalidade informativa e argumentativa, um tema de cunho 

científico em circulação nas esferas ideológicas, como é o caso do darwinismo. 

Esse conteúdo vem estruturado, do ponto de vista do conteúdo-sentido sob dois 

centros de valores em relação ao conceito de ciência que sustenta o projeto da 

conferência. Esse ponto de vista do conteúdo, de certa forma, já foi abordado na 

seção anterior, mas convém reiterar aqui sua materialização num enunciado que 

se estrutura sobre um eixo de dois centros de valor em relação à concepção e o 

papel da ciência na sociedade: de um lado, uma perspectiva de ciência como 

verdade, responsável pela legitimidade e validação do fazer científico na 

sociedade; por outro lado, a ciência como mola propulsora e motriz alavandor do 

progresso da nação. Esse embate é constitutivo e permeia todo o projeto 

discursivo das conferências sendo percebido quando analisamos a conferência, 

enquanto gênero em suas características temáticas, estilísticas e 

composicionais, características essas completamente relacionadas umas às 

outras e, de certa forma, determinadas pelas especificidades da esfera de 

comunicação onde se situa, nesse caso, a esfera da divulgação científica. 

 

(18)  

 
(...) 



 209 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 41)95. 

 

O segundo e terceiro parágrafos da conferência podem ser apresentados 

aqui com uma boa síntese do conteúdo temático da conferência. Neles estão os 

aspectos nucleares concernente ao conteúdodo temático das conferências: que 

é falar de ciência, em especial das ciências naturais. Pois é o contato com esse 

conteúdo, o domínio de temas das ciências naturais, a crença e o 

aproveitamento dos conhecimentos positivistas que, juntamente com a instrução 

popular, favorecerá o avanço da sociedade. 
 

1.2.1.1 Entonação valorativa:  acentos apreciativos do material 
entoativo 

 
Na observação do projeto arquitetônico da conferência, principalmente ao 

considerarmos seu conteúdo temático, o sujeito-autor, na sua relação dialógica 

com outros enunciados e com o seu destinatário presumido, observamos que a 

entonação valorativa colocada no discurso merece atenção, pois é a 

manifestação mais evidente das ênfases valorativas que  determina a relação do 

enunciado com os objetos de sentido. É por meio da entonação expressiva que 

a apreciação social é transmitida à palavra.  

Enquanto componente indispensável de qualquer discurso, a entonação 

valorativa enquanto modo de expressão da avaliação pode ser percebida da 

seguinte maneira no projeto arquitetônico da conferência. Dessa forma, para 

																																																								
95	"Se volto a esta tribuna, se venho novamente occupar a atenção de pessoas tão intelligentes, 
com um ponto de estudo de sciencias naturaes, é porque de ha muito estou convencido que é 
pela meditação perenne, pelo cultivo constante desse ramo dos conhecimentos humanos, que a 
instrucção popular, grandeza das nações, se hade elevar no seculo actual, chamado por 
Haeckel, o seculo das sciencias naturaes; acreditando pois na grande utilidade dos 
conhecimentos positivistas, volto para fallar-vos d’ essas sciencias. 
(...) 
Tratarei do darwinismo e da doutrina, evolutiva dessa theoria que ocupa actualmente a attenção 
de todos os sabios da velha Europa, e dos Estados-Unidos e que infelizmente é quasi 
desconhecida entre nós" (AZEVEDO, 1876, p. 6). 
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ratificar essa assertiva, citamos alguns dos vários momentos durante o 

desenvolvimento de toda a conferência, em que a entonação valorativa merece 

destaque por meio da observação, na materialidade linguística, da escolha 

lexical do sujeito-autor externando sua atitude valorativa no projeto de dizer da 

conferência96: 
 

a) O tom de decepção claramente marcado quando o autor, no início de sua 

conferência, ao anunciar o tema de sua preleção, afirma que, enquanto o 

Brasil não conhece a teoria darwinista, países da Europa e os Estados 

Unidos já são conhecedores, o que reflete o nosso “atraso cultural" no 

pouco domínio e "quase" conhecimento de importantes doutrinas 

científicas: 

 

(19)  

 
(AZEVEDO, 1876, p. 41)97. 

 

b) O tom de satisfação, entusiasmo e alegria que declarar-se animado por 

fazer parte do projeto das conferências e dar sua contribuição no que se 

refere a expor um assunto considerado de tão grande importância. Ao 

mesmo tempo, no mesmo parágrafo, observamos um tom de vergonha, 
uma espécie de sentimento de pequenez, de sentir-se inferior, menor ao 

																																																								
96 Em virtude de alguns trechos a serem apresentados já terem sido mencionados me momento 
anterior desse capítulo, preferimos, para evitar a repetição da imagem com a citação, apenas 
transcrever o exemplo.  
97	"Se volto a esta tribuna, se venho novamente occupar a atenção de pessoas tão intelligentes, 
com um ponto de estudo de sciencias naturaes, é porque de ha muito estou convencido que é 
pela meditação perenne, pelo cultivo constante desse ramo dos conhecimentos humanos, que a 
instrucção popular, grandeza das nações, se hade elevar no seculo actual, chamado por 
Haeckel, o seculo das sciencias naturaes; acreditando pois na grande utilidade dos 
conhecimentos positivistas, volto para fallar-vos d’ essas sciencias. 
(...) 
Tratarei do darwinismo e da doutrina, evolutiva dessa theoria que ocupa actualmente a attenção 
de todos os sabios da velha Europa, e dos Estados-Unidos e que infelizmente é quasi 
desconhecida entre nós" (AZEVEDO, 1876, p. 6). 
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perceber que a teoria não é conhecida por todos, principalmente por 

aqueles cujas expectativas é que saibam e dominem esses tais 

conhecimentos, como as pessoas consideradas "habilitadas”: 

 

(20) 

 

 
 

(AZEVEDO, 1876, p. 41)98. 
 

c) Tom de tristeza, decepção em relação à percepção do orador ao se dar 

conta que um outro preletor (portanto, detentor de méritos e capacidade 

para ter subido à tribuna da Glória) ter desvalorizado a conferência, não 

atribuindo a ela "as honras de tese”, quando essa teoria é valorizada em 

outros países do mundo. O tom de revolta diante dessa situação é bem 

claro quando ele acusa tal postura de “inqualificavel leviandade de critica 

scientifica”:  

(21) 

 
 (AZEVEDO, 1876, p. 42, grifos nossos)99. 

																																																								
98 "Anima-me a vir occupar a vossa attenção, a convicção profunda que tenho de assim contribuir 
para o aperfeiçoamento dos estudos e da instrucção popular no Brazil. Confrange-se-me o 
coração sempre que ouço de pessoas, que dizem-se habilitadas em sciencias naturaes, a 
pergunta, que revella completa ignorancia sobre esta matéria...” (AZEVEDO, 1876, p. 41). 
99 "Eu ouvi já, com pezar, desta mesma tribuna, um orador dizer que “o Darwinismo era uma 
theoria que nem merecia as honras de these”. Decidir por essa maneira uma questão que 
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d) Tom de repúdio ao mostrar as contradições que os religiosos incorrem 

ao atribuírem toda a responsabilidade ao Criador, desde as criações até 

as destruições: 

(22) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 53)100. 

 

e) Tom hiperbólico ao mencionar variados estudos e “provas” geológicos 

na Europa e na América que valorizam e confirmam a validade e 

importância da doutrina darwinista: 

(23) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 53)101. 
 

f) Tom de satisfação ao apresentar a biografia de Darwin, já que ele é "um 

dos maiores vultos da sciencia humana”, o lamento pelo fato de o tempo 

																																																								
preoccupa as mais altas inteligências de todo o mundo, é revelar desconhecimento absoluto da 
matéria, e inqualificável leviandade de critica scientifica"  (AZEVEDO, 1876, p. 42). 
100 "Dizei-me, não é amesquinhar esse próprio Ente que queremengrandecer, e em cujo nome 
combatem a doutrina evolutiva? Ah! Senhores, é que esses adversarios o que combatem é a 
civilização e a sciencia, não querndo render-se à propria evidencia, porque Huxleu já demonstrou 
que a hypothese de Cuvier está em contradicção com a Biblia, o livro sagrado que lhe serve de 
lábaro" (AZEVEDO, 1876, p. 53). 
101 "Continuando no assumpto de minha conferencia, direi que desde então multiplicarão-se as 
investigações em todos os sentidos, vierão as escavações geológicas na Europa e na America, 
e surgirão milhões de provas a favor da doutrina darwinista" (AZEVEDO, 1876, p. 56, grifo 
nosso). 
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ser curto para maior tratamento do tema e sensatez de não querer 

"abusar" do auditório com delongas em um único tópico da preleção: 

 

(24) 

 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 55-56)102. 

 
 Observamos que as situações sociais refletivas nesses excertos, 

referentes ao grande conhecimento já adquirido pela teoria darwinista em outros 

países, a realização das conferências para tratar de um assunto considerado 

importante, as objeções à teoria, o papel desempenhado por Darwin na 

proposição de suas ideias, entre outros, podem ser percebidos nas diferentes 

entonações valorativas que acabamos de mostrar. Tanto o contexto social 

imediato, quanto o contexto social mais amplo de discussão e aplicação da teoria 

darwinista são importantes para a constituição do discurso do orador.  

Com essa demonstração, conseguimos mostrar como as entonações e 

apreciações são determinadas pela situação social imediata onde a conferência 

está situada. E assim, flagramos o rastro da atitude valorativa do sujeito-autor 

diante de seu projeto de dizer, influenciado, óbvia e efetivamente, pelo contexto 

social mais amplo e o imediato, o que o leva a posicionar-se responsiva-

axiologicamente frente a valores e situações. Nas palavras de 

Bakhtin/Voloshinov: “Na entonação, o discurso entra em contato direto com a 

vida. E é na entonação, sobretudo, que o falante entra em contato com o 

interlocutor ou interlocutores – a entonação é social por excelência” 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009 [1929], p. 53-54).  

Observemos que estamos diante de vários exemplos que demonstram 

fortemente como a entonação valorativa se manifesta no projeto discursivo do 

																																																								
102	"Quizera ser mais minucioso e demorar-me-ia com prazer sobre estas questões da vida de 
um dos maiores vultos da sciencia humana, o tempo porém, corre e não quero mais abusar do 
auditorio, por isso tratarei de outros tópicos no desenvolvimento das leis darwinistas" (AZEVEDO, 
1876, p. 55-56). 
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sujeito-autor, já que o tom emotivo-volitivo se faz presente no enunciado e não 

é inerente ao sistema da língua. Se assim não fosse, talvez houvesse dificuldade 

para um sujeito, na singularidade de seu dizer, ter liberdade para diferentes e 

infinitas escolhas lexicais, gramaticais, sintático-semânticas na construção de 

seu projeto de dizer. Assim, a materialização desse excertos são algumas das 

demonstrações de como o sujeito é afetado pelos valores e pelas condições 

sócio-históricas onde está inserido, e isso, certamente, acaba por influenciar sua 

discursivização.  
 

1.2.2 Estilo 

 

Elemento ligado absoluta e indissoluvelmente ao conteúdo e à composição, 

é por meio do estilo que podemos observar a individualidade do orador sendo 

refletida por meio da configuração vocabular, lexical, fraseológica e gramatical 

do enunciador e das características do gênero. Estamos diante de um gênero 

cujo estilo pode ser analisado através de 3 características principais:  

 

i) Informativo, cujas escolhas estilísticas refletem uma preocupação do 

autor em construir um enunciado claro, direto, objetivo e com 

informações que cumprirão seu propósito sociocomunicativo que é 

transmitir informações, esclarecer seu interlocutor sobre o assunto 

objeto da pauta. Isso pode ser visto nos exemplos a seguir quando a 

escolha sintática de ordem direta das frases ("Uma das bases mais 

seguras do darwinismo é por certo a paleontologia" (l. 1-2 do exemplo 

19) ou “Durante a idade media os vestigios fosseis eram considerados 

como attestados de uma raça gigantesca anterior ao homem" (l. 1-3 

do exemplo 20), vocabulário simples e de fácil compreensão por parte 

do interlocutor ("bases mais seguras" (l. 1), "maiores adversários"(l. 4), 

"aparecimento da doutrina evolutiva"(l. 9-10 do exemplo Z), "crença 

errônea” (l. 3, do exemplo Y, entre outros), uso do aposto (“... a 

paleontologia, o estudo dos fosseis, quer...”, "fundada por Duvivier, 

umd os maiores adversários do darwinismo”), entre outros.  
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(25)  
 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 44)103 
 
(26) 
 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 44)104 

 
 

ii) Didático, estreitamente relacionado com o aspecto informativo, é 

caracterizado e refletido, principalmente, pela escolha autoral de 

explicar conceitos através de vocativos, como explicitado 

anteriormente quando o autor, presumindo a necessidade de elucidar 

determinado conceito técnico ao leitor, faz uso do aposto, como o fez 

ao explanar so conceito de paleontologia; de se explicar no tempo 

dispensado ao tratamento dos temas, de fazer uma “pausa” para 

																																																								
103	 "Uma das bases mais seguras do darwinismo é por certo a paleontologia, o estudo dos 
fosseis, quer animaes, quer vegetaes, sciencia, por assim dizer fundada por Cuvier, um dos 
maiores adversarios do darwinismo. Pelas idéas falsas que por tanto tempo prevalecerão a 
respeito dos fosseis, por acreditar-se que erão elles meros brincos da natureza, lusus natura, 
nisus formativus, vis plastica, ensaios das forças da natureza para formar organismos e esboços 
reprovados, por essa ignorancia explica-se o aparecimento da doutrina evolutiva só neste século 
(AZEVEDO, 1876, p. 44). 
104 "Durante a idade média os vestigios fosseis erão considerados como attestados de uma raça 
gigantesca anterior ao homem, e nessa crença erronea permanêcerão sabios e povo até quasi 
este século" (AZEVEDO, 1876, p. 44). 
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trazer ao seu interlocutor informações adicionais que os ajudarão a 

melhor compreender o tema a ser exposto, mas em seguida 

demonstrando a necessidade de evitar a digressão e retomar o núcleo 

do conteúdo da exposição. Essa caraterística também é objeto de 

análise nos procedimentos composicionais da didatização discursiva 

observada no próximo item. 

 
(27)  
 

 

 
(...) 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 45-46)105. 
 

																																																								
105 "Não pretendo demorar-me no estudo de todas as suas obras, nem traçar minuciosamente 
sua biographia; tão bem sabida deste auditorio; peço attenção apenas para a parte relativa á 
serie de considerações apropriada á doutrina evolutiva. Estudando a influencia do clima, da 
alimentação e da domesticidade, Buffon traçou um quadro admiravel ácerca da degeneração 
dos animaes. Arrastado pela força irresistivel da verdade, Buffon admitio a mutabilidade das 
especies, e embora em algumas ocasiões, parecesse esquecido destes principios, apresentou 
argumentos tirados de sua observação em favor desta lei do darwinismo.  
(...) 
Senhores, repousemos um instante para contemplar Lamarck, esse talento admiravel, esse 
sabio naturalista que deve ser considerado o verdadeiro fundador da teoria evolutiva. 
Lamarck em 1801 tornou conhecida a sua doutrina, cujas ultimas consequencias ficárão 
consignadas em sua importante obra Philosophia zoologica, uma das contribuições mais 
brilhantes em favor da doutrina mecanica na natureza" (AZEVEDO, 1876, p. 45-46). 
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(28) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 47)106 

 

iii) Persuasivo, pois, embora seja um enunciado com características 

informativas e expositivas marcantes na divulgação de saberes que 

estão em circulação na sociedade, temos um projeto enunciativo-

discursivo marcado pela individualidade do autor, que tem a finalidade 

de convencer seu interlocutor sobre o seu ponto de vista e, então, 

vislumbramos um modo de enunciar repleto de vocábulos e frases que 

demonstram claramente um posicionamento individual do autor, seu 

ponto de vista particular, seus juízos de moral e de valor. 

Primeiramente, podemos dizer que a demonstração de espanto 

apresentada pelo autor no início da conferência já sinaliza sua 

intenção em mostrar ao interlocutor o quanto é importante é conhecer 

o darwinismo, o quanto demonstra "atraso cultural” o nosso 

desconhecimento e o quanto estão equivocados aqueles que 

confrontam o darwinismo com a religião. Vejamos os exemplos a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

																																																								
106 "Deixemos estas digressões, consignando comtudo aqui as palavras de Huxley ao bispo de 
Oxford, em polemica sobre este assumpto. Disse aquelle profundo naturalista que: “preferia mil 
vezes descender de um animal que se aperfeiçoava do que de um homem que ocupava sua 
intelligencia em combate a investigação da verdade" (AZEVEDO, 1876, p. 47). 



 218 

(29)  

 
(AZEVEDO, 1876, p. 41)107 
 
(30) 
                                                                        

 

 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 41-42).108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
107 "Tratarei do darwinismo e da doutrina, evolutiva dessa theoria que ocupa actualmente a 
attenção de todos os sabios da velha Europa, e dos Estados-Unidos e que infelizmente é quasi 
desconhecida entre nós" (AZEVEDO, 1876, p. 6). 
108	 "Confrange-se-me o coração sempre que ouço de pessoas, que dizem-se habilitadas em 
sciencias naturaes, a pergunta, que revella completa ignorancia sobre esta materia: - quem foi 
Darwin? o que significa essa theoria? E eu vos referirei com magoa que ainda hontem um colega, 
distincto por sua intelligencia e por sua litteratura, me perguntava quem era Darwin e o que 
significava essa doutrina!" (AZEVEDO, 1876, p. 41-42). 
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(31) 
 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 42)109 
 

Mas também percebemos a preocupação de seu autor em uma 

enunciação que, de forma direta, propõe-se a convencer o interlocutor a aderir 

seu ponto de vista. Isso pode ser visto nas sequências abaixo, onde 

encontramos o autor argumentando sobre os vários estudos que têm aparecido 

para legitimar a validade da doutrina darwinista,  a convocação ao interlocutor a 

lamentar o atraso da não existência da tradução de uma importante obra; numa 

espécie de previsão de um contra-argumento por parte do interlocutor, já 

antecipa um argumento com as leis darwinistas, no intuito de dirimir as possíveis 

dúvidas. Vemos, pois, tratar-se de uma enunciação cujo estilo é notoriamente 

construído com o intuito de convencer. 

 

 

																																																								
109 "Eu reconheço que uma das causas que mais tem contribuído para a ignorancia da theoria 
darwinista, para até hoje como que haver um sequestro dessa doutrina scientifica, é o predominio 
de certas ideas theologicas e orthodoxas; acredita-se que essa questão afeccta de uma maneira 
profunda as crenças religiosas que recebemos de nossos avós, e que contribue para toda 
especie de subversão dos principios da mora. Mas, senhores, no estudo da theoria darwinista 
nada temos que ver com a religião. É um erro profundo, um erro que sempre tem prejudicado a 
sciencia, querer-se essa alliança, heterogenea, sem razão de ser, entre a sciencia e a religião 
productos de dous factores differentes – a razão e a fé." (AZEVEDO, 1876, p. 42). 
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(32) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 53)110. 

 

(33) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 55)111. 

 
(34)  
 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 57)112. 

																																																								
110 "Continuando no assumpto de minha conferencia, direi que desde então multiplicárão-se as 
investigações em todos os sentidos, vierão as excavações geologicas na Europa e na America, 
e surgirão milhões de provas a favor da doutrina darwinista" (AZEVEDO, 1876, p. 53).   
111 "Senhores lamentemos esse facto; emquanto o romance escandaloso e absurdo ainda não 
sahio dos prélos europeus e já conta com mil traduções e versões portuguesas, um livro sério, 
uma obra do valor desta, não tem sequer uma tentativa de tradução!..." (AZEVEDO, 1876, p. 55).   
112 "Mas, senhores, já prevejo a objeção natural, que levantareis baseados na própria luta da 
existência, contra o darwinismo; formulareis a pergunta do porque em um momento dado não 
desaparece a vida, e não se aniquilão todos os organismos? 
Para destruir e responder categoricamente a essa duvida ahi estão as outras leis darwinistas, 
tão positivas e geraes como a precedente, está o principio da variabilidade das especies, da 
hereditariedade e da seleção natural" (AZEVEDO, 1876, p. 57). 
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Essa informatividade, didaticidade e persuasão que observamos como 

características estilísticas dessa conferência coadunam com o propósito 

sociocomunicativo de seu autor de informar, explicar e  convencer seu auditório de 

assuntos considerados importantes para o debate sobre o domínio dos conhecimentos 

científicos nesse período.  
 

1.2.3 Construção composicional 
 

Esse elemento do gênero está relacionado com a organização textual. 

Refere-se ao tipo de estruturação e acabamento do enunciado. Por isso 

afirmamos que estamos diante de um gênero montado sob um ponto de vista e 

materializado composicionalmente de forma clara e objetiva, tendo em vista sua 

finalidade informativa, didática e convincente. Enquanto "articulações 

composicionais”, observamos, nessa conferência, a presença de relações 

dialógicas entre enunciados de diferentes esferas, a presença do discurso de 

outrem e uma marca forte do procedimento composicional que chamamos de 

didatização do discurso. No entanto, primeiramente, mostramos a organização 

da conferência em 3 partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão, 

estrutura muito bem delineada e por que pode ser assim mostrada:  

 

i. Preâmbulo - caracterizado pela saudação ao seu 

interlocutor/auditório, apresentação do tema e justificativa de sua 

presença nesse projeto. Diríamos que a introdução dessa 

conferência, com a apresentação, o pedido de desculpas pela demora 

em estar na tribuna, o anúncio do tema e a resistência da população 

em relação a tratar do tema anunciado, vai até o momento em que, 

caracterizados pela objetividade, ele questiona o auditório o que se 

entende por darwinismo e a partir aí inicia, de fato, sua a exposição. 

Como ilustração dessa afirmação, apresentamos os seguintes 

trechos:  
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(35) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 41)113. 

 
(36)  
 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 43)114. 
 

 
ii. Exposição semântico-objetal -  referente à exposição do assunto 

propriamente dito. Essa parte é caracterizada pela apresentação de 

argumentos na defesa de ponto de vista do autor sobre seu objeto de 

																																																								
113 "Minhas senhoras, meus senhores, 
O meu primeiro dever subindo a esta tribuna é pedir-vos que principeis desde já a afferecer-me 
a vossa benevolência, desculpando qualquer demora que tive, fazendo involuntariamente, 
esperar um auditorio tão ilustrado. 
“Se volto a esta tribuna, se venho novamente occupar a attenção de pessoas tão inteligentes, 
com um ponto de estudo de sciencias naturaes, é porque de ha muito estou convencido que é 
pela meditação perenne, pelo cultivo constante desse ramo dos conhecimentos humanos, que a 
instrucção popular, grandeza das nações, se hade elevar no seculo atual, chamado por Haeckel, 
o seculo das sciencias naturaes; acreditando pois na grande utillidade dos conhecimentos 
positivistas, volto para fallar-vos d’essas sciencias.” (AZEVEDO, 1876, p. 41) 
114 Senhores, a teoria darwinista, exclusiva de historia natural, já fora prevista por alguns sábios 
antigos. Nos livros exparsos de vários philosophos naturalistas, encontramos os primeiros 
germens os primeiros ensaios dessa teoria. 
Vejamos, porém, o que entende-se por darwinismo?" (AZEVEDO, 1876, p. 43) 
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dizer. Essa argumentação, como já analisado no item anterior, gira 

em torno de dois centros de valor no que se refere à concepção de 

ciência e sua divulgação, visando a compreensão responsiva ativa por 

parte do auditório. Essa parte da construção composicional começa 

no momento em que o autor apresenta a definição de darwinismo, 

passa pelas leis que fundamentam as ciências-base que sustentam 

tal doutrina, expõe como tal doutrina é tratada nos mais variados 

países, apresenta os estudiosos que a ela se dedicaram, com 

destaque à figura de Charles Darwin – inclusive com uma mini 

biografia desse autor -, e vai até o momento em que ele encaminha 

para a conclusão, finalizando seus argumentos e anunciando o 

término da conferência. Os exemplos a seguir ilustram esses 

momentos que acabamos de citar do desenvolvimento da 

conferência:  
(37)  

 
(AZEVEDO, 1876, p. 43)115. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
115 "O darwinismo, como diz Haeckel, não é mais do que um fragmento, uma parte dessa lei 
geral da interpretação dos fatos universaes; defini-lo-hei, portanto, assim: a theoria genealogica 
que sustenta que todos os organismos extinctos, existentes, futuros, e vegetaes ou animaes 
derivão-se de um pequeno numero de typos antepassados, excessivamente simples e 
transformados por uma evolução ou metamorphose gradativa por meio da selecção natural" 
(AZEVEDO, 1876, p. 43). 
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(38) 
  

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 43)116. 
 
(39) 
 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 44)117. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

																																																								
116 "As quatro leis fundamentaes desta doutrina, excluindo as idéas das creações simultaneas 
adaptadas por Cuvier, que por tanto tempo reinarão na sciencia, são o resumo e synthese dessa 
theoria que todos os dias encontra novas demonstrações a favor dos principios que sustenta. 
Podem ser formulados do seguinte modo: 1ª luta pela existência, 2ª variabilidade das especies, 
3ª hereditariedade e 4ª seleção natural" (AZEVEDO, 1876, p. 43, grifos do autor). 
117 "Uma das bases mais seguras do darwinismo é por certo a paleontologia, o estudo dos 
fosseis, quer animaes, quer vegetaes, sciencia, por assim dizer fundada por Cuvier, um dos 
maiores adversarios do darwinismo. Pelas idéas falsas que por tanto tempo prevalecerão a 
respeito dos fosseis, por acreditar-se que erão elles meros brincos da natureza, lusus natura, 
nisus formativus, vis plastica, ensaios das forças da natureza para formar organismos e esboços 
reprovados, por essa ignorancia explica-se o aparecimento da doutrina evolutiva só neste 
século" (AZEVEDO, 1876, p. 44, grifos do autor). 
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(40) 
 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 44)118 
 
(41) 
 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 53)119. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
118 "Percorrendo-se, a lista dos eminentes sabios da antiguidade, esses homens que com tão 
maravilhosa previsão e proficiencia, descobrirão tantas teorias, tantas doutrinas que as sciencias 
positivas dos seculos modernos têm confirmado, apenas se depara com um nome, o do fundador 
da escola eleatica, afirmando a idéa menos absurda ácerca dos fosseis que nada mais erão do 
que vestigios de antigas existencias" (AZEVEDO, 1876, p. 44, grifos do autor). 
119 "Continuando o assumpto de minha conferencia, direi que desde então multiplicárão-se as 
investigações em todos os sentidos, vierão as excavações geologicas na Europa e na America, 
e surgirão milhões de provas a favor da doutrina darwinista” (AZEVEDO, 1876, p. 53).  
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(42) 
 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 54)120. 

 
(43) 

 
 
(AZEVEDO, 1876, p. 61)121. 

																																																								
120 "CARLOS ROBEREO DARWIN nasceu a 12 de fevereiro de 1809, em Shrewsbury, e tem 
hoje 65 annos. Tendo 17 annos de idade encetava sua carreira universitaria em Edimburgo, 
passando logo depois para Cambridge. Em 1831, tendo 22 annos, fazia parte de uma expedição 
scientifica enviada para estudar a America do Sul. Durante 5 annos C.  Darwin observou o novo 
continente, e a relação de sua viagem a bordo do Beagle é de uma leitura muito attractiva e 
interessante sob  o ponto de vista puramente scientifico; por ahi como que se vê  a marcha da 
intelligencia de Darwin para a fundação de sua doutrina. A formação dos recifes de coral e a sua 
origem, a vida dos cirrhipedos e outros muitos pontos recebêrão dos estudos de Darwin viva luz, 
e a interpretação dos factos foi sempre de acordo com as leis naturaes" (AZEVEDO, 1876, p. 54, 
grifos do autor). 
121 "Eu desejava, se o tempo me não fosse tão escasso, apresentar-vos uma massa consideravel 
de argumentos, não meus, porque sou novel na sciencia, porém dos sabios, na demonstração 
de cada uma dessas quatro leis. Cada uma delas é assumpto mais que suficiente para uma 
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iii. Fechamento - marcada pela confirmação da finalidade 

sociocomunicativa do autor em seu projeto de dizer, explicitamente 

enunciado como objetivo de “convencimento” de seu interlocutor 

sobre o tema de sua preleção. Acompanhada dessa reafirmação, há 

a reiteração da importância da teoria darwinista para o conhecimento 

e educação da população, bem como seu ensino na academia, 

exaltação da ciência e, citando o discurso de outrem, finaliza 

valorizando a sua contribuição no projeto de divulgação do 

conhecimento e educação do povo (aliás, pilares arquitetônicos 

sustentadores do projeto discursivo das conferências).  

(44) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 61)122. 

(45) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 61)123. 

																																																								
longa e profunda conferencia de mestre. Se aqui venho fazer uma exposição tão rapida e 
imperfeita dessa doutrina; é porque além de me falharem os conhecimentos necessarios, o 
genero propria destas conferencias, a natureza mesmo dellas estão me ensinando a trilha que 
tenho marchado" (AZEVEDO, 1876, p. 61). 
122 "Quiz hoje convencer parte do meu auditório, aquelles que nunca ouvirão falar no darwinismo, 
que esta é uma matéria que nada tem de assustadora, de revolucionaria ou de anti-religiosa, 
porém que é um ponto scientifico de historia natural, que merece serio e refletido estudo de todos 
aquelless que amão o progresso do seu paiz" (AZEVEDO, 1876, p. 61). 
123 "Deveria deixar-vos com a convicção dessa verdade ou ao menos chamar a vossa atenção 
pata tão importante assumpto, fiz apenas o que cabia na minha fraca palavra para provar-vos 
que não há razão para que no ensino oficial de nossas academias seja banida do programa a 
teoria darwinista" (AZEVEDO, 1876, p. 61). 
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(46) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 63)124. 

 

********** 

 

Como visto acima, essas são as principais características genéricas da 

conferência sobre o darwinismo no que se refere aos seus elementos 

constitutivos, na materialização linguística de um projeto de dizer dentro de uma 

determinada esfera de comunicação humana. No entanto, ainda com referência 

às caraterísticas genéricas da conferência, trataremos de mais um aspecto aqui, 

relacionado à estrutura composicional: trata-se do procedimento composicional 

de didatização discursiva. 

 

1.2.3.1 Didatização discursiva: os traços de didaticidade no material 
enunciativo  

 

Voltando nossa atenção agora novamente para a forma composicional, 

muito embora também esteja relacionada à uma questão estilística de seu autor 

e do gênero discursivo específico da conferência, observaremos um outro 

aspecto da forma composicional na conferência, ou seja, analisaremos alguns 

traços de didaticidade presentes no discurso dessa conferência. Para isso, 

aproveitamos o estudo de M. Jean-Claude Beacco e Sophie Moirand, intitulado 

																																																								
124 "Como Newton, bem que eclypsado perante sua sabedoria, e sem querer-me comparar-me 
com aquele grande sábio, eu vos darei como ele aos que elogiavão suas obras: 'Só apresento o 
resultado do estudo, sou como as crianças; nada mais fiz do que, ao pé de um oceano admirável, 
imenso, apanhar pequenas conchas; as mais preciosas, as mais custosas gemas essas lá estão 
no fundo desse oceano'” (AZEVEDO, 1876, p. 63). 
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Autour des discours de transmission des connaissances (1995) para, com base 

na reflexão por eles empreendidas sobre as categorias (évaluation, désignation, 

définiton e didacticité)  para uma análise discursiva dos discursos de transmissão 

de conhecimento. Dentre as categorias de análise do discurso midiático 

apresentado no artigo, nossa intenção recairá sobre a categoria da dimensão 

didática do discurso da conferência.  

Como não podemos afirmar que a conferência é um discurso didático, tal 

como vemos nos materiais escolares, nos manuais, revistas pedagócias, etc., 

podemos afirmar que, por conta do propósito sociocomunicativo, do projeto de 

dizer do autor, da relação interacional existente entre os sujeitos, do grau de 

conhecimento sobre o conteúdo temático, de suas escolhas estilísticas e 

composicionais, do status do interlocutor, entre outros aspectos, o sujeito-autor 

apresenta em seu projeto de dizer traços de didaticidade. Antecipamos, antes 

da análise, que esses traços têm a função de facilitar ao interlocutor 

(auditório/ouvinte/leitor) "surtout l'accès aux contenus” (BEACCO, MOIRAND, 

1995, p. 42).  

 Então, com um tom que poderíamos chamar de “professoral”, o autor: 

 

a. anuncia ao interlocutor sua intenção naquele espaço: 

 

(44) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 41)125. 

 

b. apresenta ressalvas sobre suas verdadeiras finalidades com a 

preleção, dialogando com possíveis objeções de setores específicos 

da sociedade e, sobretudo, com a esfera religiosa:  

																																																								
125 "Tratarei do darwinismo e da doutrina, evolutiva dessa teoria que occupa actualmente a 
attenção de todos os sabios da velha Europa, e dos Estdos-Unidos e que infelizmente é quasi 
desconhedia entre nós" (AZEVEDO, 1876, p. 41).    
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(45) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 43)126. 

c. faz pergunta retórica ao público para introduzir o tema da conferência, 

acompanhada da definição daquilo que é perguntado, aliás, convém 

destacar o uso da definição como estratégia de esclarecimento de seu 

interlocutor de um conteúdo talvez desconhecido:  

(46) 

 
 (AZEVEDO, 1876, p. 43)127.  
 
(47)

 
(AZEVEDO, 1876, p. 44)128. 

																																																								
126 "Não pretendo, porém, de maneira alguma confrontar o darwinismo com a religião, nem expor 
a interpretação dada por essa teoria aos factos que se ligão a algumas crenças religiosas” 
(AZEVEDO, 1876, p. 43) 
127 "Vejamos, porém, antes, o que entende-se por darwinismo? 
O darwinismo, como diz Haeckel, não é mais do que um fragmento, uma parte dessa lei geral da 
interpretação dos fatos universaes; defini-lo-hei, portanto, assim: a theoria genealogica que 
sustenta que todos os organismos extinctos, existentes, futuros, e vegetaes ou animaes derivão-
se de um pequeno numero de typos antepassados, excessivamente simples e transformados 
por uma evolução ou metamorphose gradativa por meio da selecção natural" (AZEVEDO, 1876, 
p. 43).  
128 "Uma das bases mais seguras do darwinismo é por certo a paleontologia, o estudo dos 
fosseis, quer animaes, quer vegetaes, sciencia, por assim dizer fundada por Cuvier, um dos 
maiores adversarios do darwinismo" (AZEVEDO, 1876, p. 44). 
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d. anuncia os aspectos de uma ideia, no caso, das leis fundamentais da 

teoria, em tópicos, apresentando-os de forma ordenada:  

 

(48) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 43)129. 

 

e. "avisa" ao interlocutor das escolhas de abordar determinados assuntos 

antes do tema principal ou das digressões que fará durante a 

exposição, bem da continuação argumentativa: 

(49) 

 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 43-44)130 

 
(50) 

 

																																																								
129 "As quatro leis fundamentaes desta doutrina, excluindo as idéas das creações simultaneas 
adaptadas por Cuvier, que por tanto tempo reinarão na sciencia, são o resumo e synthese dessa 
theoria que todos os dias encontra novas demonstrações a favor dos principios que sustenta. 
Podem ser formulados do seguinte modo: 1ª luta pela existência, 2ª variabilidade das especies, 
3ª hereditariedade e 4ª seleção natural" (AZEVEDO, 1876, p. 43). 
130 "Antes de entrar no desenvolvimento de cada uma dessas leis, permitti que, pedindo luz á 
historia, eu vos mostre quaes forão os antecessores e os contemporaneos de Darwin, para que, 
tomando esclarecimentos nesses factos historicos, possa predizer, prophetisar o futuro do 
darwinismo" (AZEVEDO, 1876, p. 43-44). 
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(AZEVEDO, 1876, p. 46)131 
 

(51) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 47)132. 

 

(52) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 53)133. 

 

 

 

																																																								
131 "Senhores, repousemos um instante para contemplar Lamarck, esse talento admiravel, esse 
sabio naturalista que deve ser considerado o verdadeiro fundador da teoria evolutiva" 
(AZEVEDO, 1876, p. 46). 
132 "Deixemos estas digressões, consignado comtudo aqui as palavras de Huxley no bispo de 
Oxford, em polemica sobre este assumpto. Disse aquelle profundo naturalista que: 'preferia mil 
vezes deecender de um animal que se aperfeiçoava do que de um homem que occupava sua 
intelligencia em combater a investigação da verdade'" (AZEVEDO, 1876, p. 47). 
133 "Agora, senhores, vejamos em uma pequena digressão que papel é que os religiosos, filiados 
ás lições das creações simultaneas e catastrophes repetida querem fixar para o Creador. É 
reduzi-lo mais ou menos a um caprichoso onnipotente, que por um brinco, por desfastio fórma 
organismos vegetaes e animaes, para logo, arrependido de sua obra imperfeita, suprimil-os e 
destruil-os. Decorrido certo periodo volta ao seu antigo passatempo, e fórma novas especies, 
novos individuos, conservando comtudo um ou outro que agradou-lhe por sua elegancia ou 
qualquer outra razão"(AZEVEDO, 1876, p. 53). 
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(53) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 53)134. 

 

f. retomada de um ponto onde havia parado na argumentaçao em 

momento anterior 

(54) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 56)135 

 

g. retomada, a título de confirmação, dos aspectos apresentados durante 

a exposição: 

(55) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 60)136. 

 

																																																								
134 "Continuando no assumpto de minha conferencia, direi que desde então multiplicarão-se as 
investigações em todos os sentidos, vierão as excavações geológicas na Europa e na America, 
e surgirão milhões de provas a favor da doutrina darwinista" (AZEVEDO, 1876, p. 53). 
135 "Sim, senhores, esbocemos as suas quatro leis que synthetisão e concretão toda a teoria 
darwinista, como vos disse há pouco" (AZEVEDO, 1876, p. 56). 
136 "Assim ficou esboçado bem, que incompletamente, o passado historico da doutrina 
evolucionista que póde ser considerado o passado do darwinismo, sabeis agora o seu estado 
actual victorioso em toda a parte, e naturalmente prophetisareis comigo o seu futuro qual seja a 
única doutrina positivista dos filhos do seculo XIX" (AZEVEDO, 1876, p. 60). 
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 Como podemos perceber através dessas demonstrações, há uma 

preocupação notória por parte de seu autor de, estilística e composicionalmente, 

construir um texto inteligível e compreensível por parte de seus interlocutores, 

os ouvintes/leitores da conferência. Para isso, ele lança mão de procedimentos 

estilístico-composicionais que nos permitem caracterizar sob uma dimensão 

didática na estrutura composicionais do seu objeto de dizer. Assim, buscando 

atender o objetivo de ser um texto que prima pela clareza e objetividade na 

explicação e de de fácil compreensão por parte do interlocutor. É um texto 

pensado, materializado a priori para ser falado e/ou lido, proferido, discursado. 

Então, é importante, como vimos, que seu autor esteja preocupado com a 

compreensão ativa responsiva de seu interlocutor/auditório. 

 

1.3 A responsividade na arquitetura enunciativa da conferência 137 

 
A característica de o enunciado estabelecer atitudes responsivas diretas 

e ressonâncias dialógicas é que nos interessa nesse ponto da análise. Segundo 

Bakhtin, 

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e 
não pode ser separado dos elos precedentes que o determinam 
tanto de fora quanto de dentro, gerando nele atitudes 
responsivas diretas e ressonâncias dialógicas. Entretanto, o 
enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas 
também aos subsequentes da comunicação discursiva. Quando 
o enunciado é criado por um falante, tais elos ainda não existem. 
Desde o início, porém, o enunciado se constrói levando em 
conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, em 
essência, é criado. O papel dos outros para quem se constrói o 
enunciado é excepcionalmente grande. (BAKHTIN, 2003, p. 
300-301). 

 

																																																								
137 Uma reflexão prévia da observação desse fenômeno na conferência sobre o darwinismo já 
foi realizada em 2013, no início da pesquisa, resultando no artigo Gênero discursivo e 
responsividade na divulgação científica do século XIX: uma leitura bakhtiniana e publicada como 
capítulo de livro: AQUINO, Z. G. O.; BENTO, E. J.; OLIVEIRA, A. D.; OLIVEIRA, M. A.; PONTES, 
V.; SANTOS, T. J. F. (Orgs.). Linguagem, Estratégia e (Re)Construção. São Paulo: Editora 
Paulistana, 2014. p. 292-307. 
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 Observaremos a responsividade se manifesta na enunciação dessa 

conferência sobre o darwinismo. Podemos dizer que a noção de responsividade 

na conferência ora analisada manifesta-se de diferentes maneiras. Dessa forma, 

apontamos as seguintes para exemplificar como esse fenômeno é elemento 

importante na arquitetura da arquitetônica discursiva da conferência. 
 

i) Responsividade das conferências em relação ao contexto 
social 

 

Primeiramente, ao considerarmos o acontecimento das Conferências 

Populares da Glória, pensando no projeto como um todo, e na conferência sobre 

o darwinismo, em particular, estamos diante de um fato que já constitui um ato 

de resposta ao contexto discursivo mais amplo. Se considerarmos o contexto 

brasileiro da segunda metade do século XIX, veremos que pertencer ao mundo 

civilizado era o que desejava larga parcela da elite brasileira.  Naquele contexto, 

o desejo era acompanhar o nível de "desenvolvimento” dos país tido como 

modelos de nação. Então observamos que a existência desse projeto das 

conferências já é um ato responsivo em relação ao contexto social da época. 

Quando o autor afirma  

(56) 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 41)138. 

																																																								
138	"Se volto a esta tribuna, se venho novamente occupar a atenção de pessoas tão intelligentes, 
com um ponto de estudo de sciencias naturaes, é porque de ha muito estou convencido que é 
pela meditação perenne, pelo cultivo constante desse ramo dos conhecimentos humanos, que a 
instrucção popular, grandeza das nações, se hade elevar no seculo actual, chamado por 
Haeckel, o seculo das sciencias naturaes; acreditando pois na grande utilidade dos 
conhecimentos positivistas, volto para fallar-vos d’ essas sciencias" (AZEVEDO, 1876, p. 41). 
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ou seja, a promoção da conferência já se configura como um ato responsivo 

diante de uma demanda sociocultural e historicamente posta, no atendimento 

dos anseios referentes ao projeto de um país desenvolvido.  
 

ii) Responsividade no tratamento temático das conferências  
 

Observamos um outro aspecto em que a responsividade se manifesta 

quando atentamos para o tratamento dispensado aos temas das conferências 

proferidas na tribuna da Glória. Ora, se considerarmos que, conforme Bastos 

(2003), os oradores tinham plena liberdade para escolher os temas das 

conferências; a  escolha do tema darwinismo é, portanto, uma resposta a uma 

necessidade social que, na opinião do seu preletor, Augusto César Miranda de 

Azevedo, desconhecia tão importante assunto: “Tratarei do darwinismo e da 

doutrina, evolutiva dessa teoria que ocupa actualmente a atenção de todos os 

sabios da velha Europa, e dos Estados Unidos e que infelizmente é quase 

desconhecida entre nós” (MIRANDA, 1975, p.41). Temos aqui, portanto, a 

vontade enunciativa do locutor se manifestando na arquitetura do projeto de 

dizer das conferências, atendendo responsivamente a uma eleição de tema que 

reponde a uma necessidade do outro, esse outro entendido aqui como a 

sociedade. Poderíamos ainda dizer que é gesto responsivo também aos países 

da "velha Europa e dos Estados Unidos” na medida em que essa enunciação se 

coloca como "nós também estamos realizando o que é importante". 

 

iii) Responsividade entre enunciados 
 

Para ilustrar o fenômeno da responsividade de tal conferência como 

resposta a um outro enunciado já-dito, tratar do tema darwinismo na conferência 

em tela, é uma resposta a um enunciado já dito pelo autor no Rio de Janeiro, 

pois, em 1874, Azevedo já havia abordado o mesmo assunto em sua tese 

apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.  
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A repercussão das conferências na impressa carioca é um dado muito 

importante para ser levado em consideração. Antes mesmo da ocorrência dessa 

conferência, havia um já-dito abordando tal assunto, pois a visão e o propósito 

da conferência era difundir o dito conhecimento científico e possibilitar, através 

da imprensa carioca, um espaço formador da opinião pública, em que muitas 

vozes estariam, responsivamente, em constante diálogo. Conforme Carula 

(2007), assim anunciou O Globo, em 10/04/1875: “[...] propoe-se o Sr. Dr. 

Miranda Azevedo a expor a teoria moderna da história natural, que de presente, 

preocupa os sábios dos países mais adiantados. A doutrina que da tese contém 

ainda não foi debatida entre nós e poucos a têm estudado”. Portanto, o 

enunciado da conferência configura-se como uma resposta ao enunciado do 

outro, do jornal.  

A conferência também serviu de mote para enunciações e respostas 

futuras, seja através da repercussão na imprensa carioca, seja no fato de o 

preletor ter dado prosseguimento à defesa da teoria darwinista no projeto das 

Conferências da Glória. Em 25 de abril de 1875, Azevedo proferiu uma 

conferência intitulada “Estudo e demonstração das leis fundamentais do 

darwinismo”.  

Convém lembrar, ainda, que esses enunciados suscitaram enunciações-

resposta contrários. Alguns jornais fluminenses na época, a exemplo do jornal 

católico O Apóstolo, teceram fortes críticas à conferência de Azevedo, chegando 

a acusá-lo de criminoso e ameaçando-o de punição legal.  Para responder a tal 

posicionamento, segundo o jornal O Globo, como afirma Carula (2007), Azevedo 

não se preocupou com as “frases violentas”, impressas pela folha católica, “já 

que possuía a seu favor sua tese de doutoramento, aprovadas pelas comissões 

competentes e, logo, não era criminoso; deixando a critério do bom senso do 

público instruído o veredicto final” (CARULA, 2007, p. 83).  

 

iv) Responsividade na relação eu-outro no processo enunciativo  

 

Considerando a ideia de que no processo comunicativo o locutor sempre 

espera ou supõe como o outro, o seu interlocutor, reagirá ao seu enunciado, 
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nesse processo, não estamos diante de uma relação passiva e unilateral, pelo 

contrário:  "toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, 

forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor” (BAKHTIN, 1992, p. 290). 

Dessa forma, nessa conferência, observamos a responsividade na relação eu-

outro, locutor-interlocutor, conferencista-auditório, se manifestarem de formas 

variadas. Por exemplo, como num tom de conversa, o autor do enunciado se 

dirige ao enunciador como se há todo momento ele já tivesse a resposta desse 

enunciador, que não precisa ser necessariamente uma resposta verbal (que não 

teríamos como apresentar aqui, já que o registro que temos é apenas da 

conferência), mas é presumível, a partir da observação dos modos de afirmar, 

negar, perguntar, etc., uma espécie de resposta aos enunciados, como vemos a 

seguir:  
(57) 

 
(AZEVEDO, 1846, p. 43)139. 

 

 

(58) 

 Vejamos, porém, antes, o que entende-se por darwinismo?  

(AZEVEDO, 1846, p. 43). 

  

 

(59) 

"Senhores, repousemos um instante para contemplar Lamarck, 

esse talento admirável, esse sábio naturalista que deve ser 

considerado o verdadeiro fundador da teoria evolutiva” 

(AZEVEDO, 1846, p. 43).  

 

 

 

																																																								
139 "Já vêdes que não ha grande razão para que os theologos queirão levantar-se contra o 
triunfo das idéas darwinistas" (AZEVEDO, 1846, p. 43). 
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(60) 

 
(AZEVEDO, 1846, p. 47)140. 

 

(61) 

 
 (AZEVEDO, 1846, p. 53)141. 

 

(62) 

 
(AZEVEDO, 1846, p. 55)142. 

 

																																																								
140 "Fazendo minha essa resposta, accrescentarei com Claparéde, prefiro descender de um 
macaco aperfeiçoado antes do que de um Adão degenerado!.... Lamarck superior ás idéas de 
seu tempo, sustentou essa doutrina, bazeado na leis do habito e da hereditatariedade" 
(AZEVEDO, 1846, p. 47). 
141 "Dizei-me, não é amesquinhar esse proprio Ente que querem engrandecer, e em cujo nome 
combatem a doutrina evolutiva! Ah! Senhores, é que esses adversarios o que combatem é a 
civilização e a sciencia, não querendo render-se á propria evidencia, porque Huxley já 
demonstrou que a hypothese de Cuvier está em contradicção com a Biblia, o livro sagrado que 
lhes serve de labaro" (AZEVEDO, 1846, p. 53). 
142 "Senhores, lamentemos esse facto; enquanto o romance escandaloso e absurdo ainda não 
sabio dos prélos europeus e já conta mil traducções e versões portuguesas, um livro serio, uma 
obra do valor desta, não tem tem sequer uma tentativa de tradução!..." (AZEVEDO, 1846, p. 55). 
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Diante dessas considerações, tomamos como “verdade” que observar a 

responsividade enunciativa das conferências é perceber a estreita correlação 

que existe entre os enunciados e a situação concreta de sua enunciação, outros 

enunciados e a dinâmica da interação entre o eu e o outro no processo 

sociocomunicativo.  

Para finalizar as considerações sobre importantes elementos que 

estruturam o projeto discursivo desse discurso de divulgação cientifica (convém 

destacar que não é possível abordar todos aqui, mas outros serão tratados na 

análise das conferências subsequentes), fazemos uma última (embora não 

esgotemos as possibilidades de observações e análises) consideração: a 

posição axiológica assumida pelo sujeito-autor em defesa da teoria darwinista, 

perceptível, ao longo de toda sua argumentação, como visto também em “Quis 

hoje convencer parte do meu auditório... um ponto scientifico [...] que merece 

serio e reflectido estudo de todos aquelles que amão o progresso do seu paiz” 

(AZEVEDO, 1876, p. 61), ratifica sua perspectiva de ciência que foge ao 

paradigma da abstração, da distância com o real. Ao contrário, a concepção de 

ciência objeto de divulgação nessa conferência é de uma ciência com 

perspectiva pragmática, com utilidade pública, que, de forma direta e prática, 

ajuda a sociedade a se desenvolver. Observemos essa fala: 
 

(62) 

 

 
(AZEVEDO, 1876, p. 63)143.  

																																																								
143	"Reconheço que expus francamente essa theoria. Se a vossa benevolencia, se o critério de 
quem dirige estas conferencias julgar conveniente maior desenvolvimento della, se acreditar na 
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Vemos que essa concepção coaduna com a perspectiva de Bakhtin sobre 

ciência apresentada em Pour une philosophie de l'acte (2003 [1923-4]), ou seja, 

a ciência não pode ser vista como estanque, muda, sem relação com a vida; 

antes, ela deve ser pensada na perspectiva dialógica e integral, relacionada 

coma vida.  Afinal é essa relação com a vida, “o mundo das relações 

arquitetônicas” que tem como centro o homem que fala e marca seu lugar 

sóciohistorico no mundo através de seu dizer.  

 

********* 

 

Para concluir essa análise, observamos que levar em consideração os 

centros de valores que permeiam um projeto enunciativo é o caminho para se 

alcançar a unidade de sentido que constitui as interações arquitetônicas de 

qualquer discurso. E é por meio da análise desses elementos que podemos 

compreender o homem, seu discurso e o mundo como acontecimento 

respaldado numa atitude responsiva e dialógica, nunca abstrata e mecânica. 

Dessa forma, a análise dessa primeira conferência permitiu-nos perceber 

que o projeto enunciativo-ideológico da conferência não se coloca somente 

como da exposição de um tema visando socializar conhecimentos científicos 

importantes para a “modernização” da nação, mas também, marcar a posição 

de um sujeito sócio-histórico situado com seus valores, crenças, visões de 

mundo. Estamos diante de um enunciado concreto como ato social que, 

enquanto parte da realidade social, marca um acontecimento na história de 

forma significativa. 

 Por fim, nossa intenção foi demonstrar, nesse primeiro exercício analítico 

para a captação de uma primeira “amostra” das Conferências Populares da 

Glória, como o horizonte social mais amplo influencia na produção dos 

																																																								
utilidade pratica, para a nossa mocidade, para o nosso povo o complemento dessa exposição 
em ão encontrar quem queira de uma maneira mais brilhante se incmbir dessa tarefa, encontrar-
me-eis de novo nesta tribuna, voltarei a ella para vos dizer aquillo que leio, aquillo que aproveito 
do estudo das obras do mestre" (AZEVEDO, 1876, p. 63).  
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enunciados; como é constituído esse gênero discursivo, explicitando os seus 

elementos (conteúdo temático, estilo e estrutura composicional); como as 

especificidades linguístico-discursivas do material que compõem o conteúdo 

desse evento dá a dimensão de sua forma arquitetônica, aí incluídos a breve 

identificação e análise dos mecanismos e processos pelos quais esse enunciado 

constitui-se dialógica e responsivamente pela interlocução com seu destinatário 

presumido, pelas formas como os enunciados se manifestam como resposta a 

outros enunciados, percebendo as relações semântico-axiológicas e o tom 

emotivo-volitivo nele presentes. 
 
 

2. Espiritualismo e Materialismo 

 

Reiterando a assunção de que consideramos as Conferências Populares 

da Glória como um dos principais espaços públicos de divulgação científica do 

Brasil, dentre tantos outros ocorridos na segunda metade do século XIX, nessa 

segunda parte, nosso objetivo é analisar a segunda conferência constante do 

corpus. Trata-se da conferência intitulada Espiritismo e Materialismo144, proferida 

por Feliciano Pinheiro Bittencourt em 20 de agosto de 1876. É a 191ª conferência 

proferida na tribuna da Glória e a 3ª no grupo de 7 conferências publicadas no 

volume 8 da publicação Conferências Populares (1876), já apresentada no 

capítulo metodológico desta tese. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
144 O Materialismo, segundo Valdemar W. Setzer em seu artigo Ciência, Religião e 
Espiritualidade, é uma “visão de mundo que admite apenas a existência de fenômenos físicos 
no universo. Segundo ela, o mundo é constituído apenas por matéria e energia físicas, e os 
fenômenos que se passam com elas têm causas exclusivamente físicas” (2010, p. 4). O 
Espiritualismo é entendido como “visão de mundo que admite, além da matéria e energia físicas, 
e dos fenômenos físicos, tanto uma “substancialidade” não-física como fenômenos não-físicos 
quem envolvem essa “substancialidade” (SETZER, 2010, p. 6). 
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Figura 25: Capa do volume 8 das Conferencias Populares  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, V. 8, 1876, p. 1. 
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Figura 26: 1ª página da conferência Espiritualismo e Materialismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 

 Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, V. 8, 1876, p. 41. 
 
 
Seu autor, Feliciano Pinheiro Bittencourt, possuía formação em Medicina 

pela Faculdade do Rio de Janeiro e atuava como professor do Liceu de Artes e 

Ofícios. No Colégio D. Pedro II, foi professor de história e corografia145, após 

1882. Sua participação nas preleções na Tribuna da Glória se deu na abordagem 

dos mais variados temas, a exemplo de medicina, antropologia, história, 

evolucionismo, higiene, entre outros.  

																																																								
145	Corografia, segundo o dicionário Houaiss, é "s.f. Estudo geográfico de um país ou de uma de 
suas regiões". Disponível em: http://www.dicio.com.br/houaiss/  
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Esse autor, no início de sua conferência, já enuncia e anuncia sua 

predileção por assuntos científicos:  

(63) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 42)146. 

 

 Com isso, esse conferencista, no papel de sujeito e autor, assume a 

responsabilidade de contribuir para o debate na época, expondo dois temas de 

extrema importância e se propondo ao compromisso de, no diálogo com seu 

interlocutor por meio da sua exposição, convencê-lo à concordância com o seu 

ponto de vista, haja vista seu projeto enunciativo ser marcado pela 

informatividade e por seu caráter persuasivo.  

 No entanto, trata-se de uma posição semântico-axiológica que não é 

explicitada de partida pelo autor; ela vai sendo construída no decorrer de sua 

preleção, à medida em que ele vai apresentando os seus argumentos. Num tom 

emotivo-volitivo marcado pela humildade e/ou modéstia, por se dizer não 

habilidoso para o oficio das conferências, o autor assume seu compromisso ético 

diante do projeto das conferências, nesses termos: 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
146 "Moço e enthusiasta pela sciencia, desejando ardentemente inscrever um dia o meu obscuro 
nome no magestoso portico do templo do saber, não costuma ser indifferente ás lutas incruentas 
da intelligencia, aos comates pacificos do talento, onde quer que elles se travem, qualquer que 
seja a sua arena” (BITTENCOURT, 1876, p. 42). 
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(64) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 43)147. 

 

 Observamos que, nesse tom de modéstia em sua enunciação (“...variados 

conhecimentos philosophicos, que não possuo...), o autor esclarece que sua 

preleção será baseada nos estudos (que ele nomeia de “opiniões") de outros 

autores e já sinaliza sua posição de um ponto de vista exterior: “...de cá de fora, 

de longe, olhando com anciedade e interesse, folgo em ver e conhecer quaes 

são... (AZEVEDO, 1876, p. 42). Nessa afirmação, percebemos o lugar exotópico 

do qual o autor observa e enuncia. Essa posição exotópica que, para Bakhtin, é 

uma espécie de desdobramento do olhar a partir de um lugar externo, permite 

que o sujeito veja/observe/compreenda o objeto em seu acabamento. Se não for 

a partir dessa perspectiva externa, o acabamento dado ao enunciado pelo seu 

autor não será completo, ou seja, haverá nuances do objeto não captáveis, 

visualizáveis, observáveis e compreensíveis. Desse lugar exotópico que, no 

caso do autor, é a posição de um profissional da medicina e de um professor de 

história, essas formações, com certeza, influenciaram seu olhar na observação, 

exposição e análise de seu tema na tribuna.  
 

 

																																																								
147 "Não vos venho aqui apresentar variados conhecimentos philosophicos, que não possuo, 
nem tão pouco fazer praça de uma grande leitura, citando inúmeros autores. 
Prefirirei apenas a opinião de alguns, que julgo mais competentes na materia, pois que sempre 
entendi que a muita leitura, quando não é bem pensada e reflectida, quando não é 
convenientemente digerida, produz males incalculaveis, gera ordinariamente a meia sciencia que 
é mais possante, o verdadeiro obstaculo contra todo e qualquer progresso real" (BITTENCOURT, 
1876, p. 43, grifo do autor). 
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(65) 

 

(BITTENCOURT, 1876, p. 42)148 

 

2.1 Verdade e inteligência: os centros de valores orientadores do sentido  
 

Ao anunciar o tema de sua “despretenciosa conferencia” (AZEVEDO, 

1876, p. 42), o autor segue externando sua escolha temática para a preleção, 

cujo núcleo é a exposição comparativa entre duas “visões de mundo" (SETZER, 

2010). Na proposta do autor, essa abordagem comparativa os dois temas são 

apresentados antagonicamente, como que inconciliáveis; e nessa análise 

comparativa, ele acaba optando por valorizar uma das visões de mundo, não 

vendo validade na outra. 

Argumentativamente, a conferência se estrutura num embate entre duas 

correntes colocadas como opostas: de um lado, o espiritualismo, a corrente que 

tudo explica a partir da alma e de Deus; e de outro, o materialismo, a corrente 

que tudo explica através da matéria e suas propriedades físicas.  Dessa forma, 

na exposição dessas duas correntes, conseguimos visualizar que essa 

discussão se coloca dentro de um outro raciocínio que, à primeira vista, não fica 

																																																								
148 "E quando porventura, em consequencia da minha idade e condição social, eu não posso, 
por exemplo, tomar parte nos brilhantes proficuos certames, que têm por theatro o recinto 
augusto do parlamento, cá de fora, de longe olhando com anciedade e interesse, folgo em ver e 
conhecer quaes são os athletas mais denodados da tribuna em meu paiz, quaes os economistas 
mais abalisados quaes os publicistas mais notaves, os diplomatas mais distinctos, quaes são 
emfim, aquelles, d´entre os representantes do povo,que mais nobilitão o dom sublime da palavra, 
e mais alto elevão a gloria e o esplendor da patria" (BITTENCOURT, 1876, p. 42).  
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muito bem explicitado, mas que ao longo da conferência se manifesta: temos em 

jogo a tensão entre dois centros de valor para a noção de ciência: a ciência como 

campo de saber e a ciência como ato de inteligência. Enuncia o conferencista: 

 

(66) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 42)149 

 

Podemos afirmar que a escolha desse assunto para ser tema da 

conferência se deu pelo fato de que, considerando o contexto sócio-histórico 

mais amplo, a sociedade do século XIX estava diante de um momento em que 

“no Ocidente, o conhecimento científico tornou-se o crivo obrigatório da 

sociedade. A este conhecimento aliou-se a razão, o progresso e o materialismo. 

Juntos refletiam o lado luminoso da sociedade”, argumenta a historiadora Eliane 

Moura Silva (2002, p. 1). Nessa conjectura de valorização do conhecimento 

científico,  fortemente influenciada pelo racionalismo, temos o surgimento do 

espiritualismo na Europa no século XIX que, como argumenta Freitas Gil, a 

“popularidade do espiritismo pode ser explicada [...] por sua finidade com a 

noção de progresso e de cientificidade” (2010, p. 188). Na Europa, o surgimento 

da preocupação com esse tema pode ser entendido como um movimento de 

contrapartida ao materialismo e ao dogmatismo do período (FREITAS GIL, 

2010). Dada a importância do movimento dessas questões na Europa, essa 

discussão acaba por se tornar um tema merecedor de atenção e debate aqui no 

																																																								
149	"Sendo assim, meus senhores, parece que me posso justificar perante vós, dizendo-vos que 
escolhi o espiritualismo e o materialismo para objecto d´esta minha despretenciosa conferencia, 
por ser hoje questão da moda fallar-se do espirito e da matéria, pretendendo-se negar a 
existencia do primero, e attribuir tudo, tudo explicar ate mesmo a vida e suas manifestações, pela 
materia e as propriedades physicas, que lhe são inherentes" (BITTENCOURT, 1876, p. 42). 
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Brasil. Inferimos, assim, com base nesse estudo, que o pensamento da época 

era: se um tema desse merece atenção  e está ocorrendo em países “civilizados” 

e “modernos”, é preciso que o Brasil esteja nessa esteira de pensamento, pois, 

além de abordarem questões importantes para pensar o mundo, o fazer e agir 

humano (e aí inclui o fazer científico), o desejo do Brasil era acompanhar a lógica 

de desenvolvimento desses países, e estar na esteira dessa discussão era uma 

questão necessária. 

Além de uma vontade individual de tratar de um determinado tema, de 

assumir seu ponto de vista por meio do tom de seu discurso e sua 

responsabilidade de discursar a partir do domínio do assunto, sendo, com isso, 

reconhecido intelectualmente no meio social em que está inserido, ocorre, 

indiscutivelmente, a influência advinda do contexto sócio-histórico e ideológico 

da época. Trata-se de contexto fortemente influenciado pelo pensamento 

positivista do século XIX. Dessa conjectura resulta um enunciado disposto a 

dialogar com outros discursos, a exemplo do materialista e do espiritualista: 

 

Da segunda metade do século XIX em diante, duas vozes 
dissonantes alimentaram uma polêmica recíproca: a causa 
da ciência e da natureza em nome de uma religiosidade 
exclusivamente secular. Contra esta extrema 
secularização, levantaram-se os direitos irrevogáveis da 
consciência, da deficiência insanável da Razão e do poder 
sobre-humano do Sagrado e do Mistério (SILVA, 2002, p. 
25). 
 

Como pode ser observado, trata-se de uma temática com forte 

repercussão na Europa, que acabou por influenciar as práticas sócio-discursivas 

aqui no Brasil. Tanto é que o próprio orador justifica a escolha do seu tema pela 

expressão “por ser hoje questão da moda” sem especificar em que contexto se 

dá a discussão, pois pressupõe ser do conhecimento dos seus interlocutores: 

 

 

 

 

 



 250 

 

(67)  

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 42)150 

 

Com a conferência Espiritualismo e Materialismo estamos diante de um 

autor que assume essa responsabilidade e vai responder ética e 

discursivamente, elaborando seu discurso com base em dois centros de valor 

que sustentam o confronto entre os dois prismas, o materialismo e o 

espiritualismo. De modo simultâneo, enquanto ato dialógico, leva em 

consideração o seu interlocutor, seus saberes e hipóteses sobre o assunto em 

pauta, as condições sócio-históricas que influenciaram a discussão do tema, os 

enunciados de outras esferas e de outros sujeitos com os quais essa conferência 

dialoga, ficando tudo isso refletido e refratado, axiológico-semanticamente, na 

materialidade linguística de seu projeto de dizer. Com tudo isso, o autor constrói 

uma arquitetônica da conferência, como veremos ao longo dessa análise. 

Ainda no início da abordagem do tema, ao assumir que não é detentor da 

verdade e conhecedor profundo do assunto (“Não vos venho aqui apresentar 

variados conhecimentos filosóficos, que não possuo...” (BITTENCOURT, 1876, 

p. 43), o autor inicia seu caminho argumentativo mostrando os pontos essenciais 

que constituirão sua tese, a começar pela abordagem do materialismo.  

																																																								
150	"Sendo assim, meus senhores, parece que me posso justificar perante vós, dizendo-vos que 
escolhi espiritualismo e o materialismo para objecto d’esta minha despretensiosa conferencia, 
por ser hoje questão da moda fallar-se do espirito e da materia, pretendendo-se negar a 
existencia do primeiro, e attribuir tudo, tudo explicar ate mesmo a vida e suas manifestações, 
pela materia e as propriedades physicas, que lhe são inherentes” (BITTENCOURT, 1876, p. 42, 
grifos do autor). 
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(68) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 43)151 

 

 Vemos nessa passagem o autor afirma o homem ser composto de duas 

substancias, alma e corpo. Afirma que é crença universal, mas vemos aí tratar-

se de uma observação que se pauta numa verdade científica; não é mera 

especulação, haja vista, na sequência da exposição ele traz opiniões de filósofos 

e cientistas para subsidiar sua reflexão.  

 E assim, sob a atmosfera desse centro de valor, da ciência como campo 

de saber, o autor elenca vários filósofos que se dedicaram ao estudo dos 

fenômenos físicos e psíquicos, a exemplo de Descartes e Bacon:  

 

(69) 

 

																																																								
151	 "Admitte-se geralmente, é de crença universal, que o homem é um composto de duas 
substancias: uma simples, indivisivel, imponderavel, immaterial, eterna, que é a alma ou o 
espirito; outra material, composta, divisivel, ponderavel, que é o corpo. 
Estas duas substancias componentes do ser humano, distinctas como são, exercem entre si uma 
influencia reciproca, estão na absoluta dependencia uma da outra, afim de que possa dar-se e 
manter-se o grande facto da vida" (BITTENCOURT, 1876, p. 43). 
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(BITTENCOURT, 1876, p. 44)152 

 

 Observemos que, ao buscar a referência a esses “espiritos superiores”, o 

autor deseja sustentar seu dizer sobre um discurso autorizado, o que lhe autoriza 

a falar com propriedade sobre o assunto. E na apresentação das ideias dos 

filósofos, onde também são citados os nomes João Locke, Condillac, Berkley e 

Hume, o autor chega na ideia de Thomaz Reid, cuja ideia foi mostrar como se 

dá a percepção humana, ou seja, como os seres humanos conhecem o mundo 

externo e interno.  

No decorrer da discussão, assume ser desnecessário tratar mais 

profundamente a respeito do espitirualismo e também defendê-lo, pois, como ele 

próprio afirma: “fallo perante um auditorio catholico e illustrado, e que conhece 

perfeitamente taes verdades. Demais, eu não venho aqui defender o 

espiritualismo, porque elle não carece de defesa, tem em si mesmo a sua maior 

justificação” (BITTENCOURT, 1876, p. 47, grifo do autor). Vemos aí como o autor 

constrói e dá forma ao seu enunciado a partir do ponto de vista do outro, do seu 

interlocutor, ou seja, o outro é copartícipe do processo enunciativo, já que a 

palavra é um "território compartilhado", tanto por aquele que enuncia quanto pelo 

sujeito a quem endereçado (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009 [1929]). Dessa 

forma, a intenção do outro é parte constituinte de todo propósito enunciativo; 

sempre há a mediação pelas intenções dos outros. Sobre esse aspecto da 

construção de um ponto de vista com a participação do outro, afirmam Clark & 

Holquist:  

Isto não significa que não posso fazer com que meu próprio 
ponto de vista seja entendido; mas implica simplesmente que o 
meu ponto de vista há de emergir somente através da interação 
de minhas próprias palavras e as de um outro à medida que elas 

																																																								
152	 "Foi n’essa época, em começos do XVII seculo, que apparecêrão dous genios 
verdadeiramente notaveis, dous espiritos superiores, Bacon e Descartes, dando grande impulso 
á sciencia moderna. 
O primeiro fundou-se na observação externos dos phenomenos physicos; o segundo na 
observação interna dos phenomenos psychologicos. Aquelle seguio mais o testemunho dos 
sentidos; este o testemunho da consciencia" (BITTENCOURT, 1876, p. 44). 
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contendem umas com as outras em situações particulares 
(CLARK & HOLQUIST, 1998, p. 264).  

Com essa consideração do outro, o autor, na construção de seu objeto de 

discurso, chega ao centro das duas posições: uma concepção de verdade 

absoluta e única e outra concepção relativista, bem como vai mostrar que o 

problema está na assunção de um ponto de vista exclusivista, ou seja, não se 

pode atribuir tudo à matéria nem tudo ao espírito. Assim afirma o autor: 

 

(70) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)153. 

 

E ao problematizar as “extravagancias” e os “absurdos” pelo exclusivismo 

de uma das correntes, no intuito de demonstrar a necessidade de combatê-las 

“energicamente”, lança uma proposição desafiadora aos exclusivistas, ao 

colocar a questão de como explicar a inteligência:  

																																																								
153	 "O erro principal de tal systema (se assim póde se chamar), a sua falta mais grave está 
justamente no seu exclusivismo. 
Façamos as devidas distincções; não queiramos attribuir tudo á materia, nem tudo ao espirito. 
No primeiro caso teremos o materialismo, sem razão de ser; no segundo, o idealismo, não menos 
absurdo. 
Assim como, meus senhores, seria absurdo pretender-se explicar factos ou phenomenos de 
ordem puramente physica, como, por exemplo, os movimentos mecanicos de uma machina, 
appellando para o espirito, assim tambem seria impossivel, não seria menor absurdo querer-se 
explicar factos de ordem moral, psychologica, ou metaphysica, sómente pela materia e suas 
propriedades" (BITTENCOURT, 1876, p. 48, grifos do autor).  



 254 

 

(71) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)154. 

 

Ao chegar nesse centro de discussão, no ato de inteligência, o autor começa a 

construir sua argumentação a partir dos enunciados de outrem e já assumindo, 

de pronto, como ato responsável, sem álibi (so sentido bakhtiniano), seu ponto 

de vista e a defesa dele: 

 
(72) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)155. 

 

Cabe aqui uma breve observação: o ponto de vista do autor, além de estar 

explicitamente posto quando ele afirma que o erro é o exclusivismo ou que ele 

vai combater cada ponto de vista dos autores defensores do materialismo na 

explicação da inteligência, é percebido também na forma enunciativa em que ele 

se refere às correntes materialista e espiritualista. Fica clara sua posição 

axiológica-semântica em relação a essas duas correntes quando observamos o 

autor fazer referência a elas como "doutrina", para aludir ao espiritualismo, como 

observamos na passagem a seguir (73) e "seita", para o materialismo, como 

pode ser visto na passagem apresentada acima (72).  
 

																																																								
154 “E, senão, vejamos como como pretendem elles explicar a inteligência, as idéas, os juízos, 
os raciocínios, os pensamentos, em uma palavra, - a inteligência e todas as suas operações” 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48, grifos do autor) 
155 "Ir-vos-hei apresentando, senhores, as opiniões dos chefes mais autorizados e respeitados 
da seita, e combatendo separadamente o modo de pensar de cada um d’elles, na medida de 
minhas fracas forças" (BITTENCOURT, 1876, p. 48). 
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(73) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 43)156 

 

Então, ao autor segue para a análise da inteligência de cada uma das 

posições e proposições dos autores escolhidos e refuta cada uma. Interessante 

notar que, em cada refutação, o que já sinaliza seu posicionamento em relação 

a sua não aceitação absoluta da visão materialista, o autor se posiciona num tom 

forte de reprovação e às vezes de perplexidade, como vemos nos exemplos a 

seguir:  

 

a) Ao referir-se  à proposição de Vogt 

 
(74) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48). 

 

ele diz: 
(75) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)157. 

																																																								
156 "Tal é, em resumo, a doutrina aceita pela maioria dos philosofos, pelos homens de bom 
senso em geral, e pelos espiritos reflectidos; tal é também a doutrina que constitue os 
fundamentos do espiritualismo – Deus e a alma humana" (BITTENCOURT, 1876, p. 43, grifo 
do autor). 
157 "Ora, senhores, á primeira vista se reconhece quanto ha de extravagante e absurdo em 
semelhante opinião! (BITTENCOURT, 1876, p. 48). 



 256 

 

b) Ao referir-se à seguinte proposição de Maleschott: 

 

(76) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 49)158. 

 

ele diz: 

(77) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50)159. 

 

c) Ao referir-se à proposição de Huschke: 

(78) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50)160. 

 

ele diz: 

 

 

																																																								
158 "Moleschott, outro materialista não menos esforçado, em cuja obra, Circulação e vida, muito 
se inspirou Buckner, antes de escrever o seu livro, Força e matéria, diz e pretende sustentar que 
“o pensamento não é senão o resultado do movimento das cellulas cerebrais” (BITTENCOURT, 
1876, p. 49, grifos do autor). 
159 "Vê-se, portanto, que por qualquer lado encarada é inacceitavel a opinião de Moleschott, que 
nada explica, antes tudo confunde e baralha"(BITTENCOURT, 1876, p. 50). 
160 "Husckle, ainda outro adepto da seita, diz que “ha entre o pensamento e o cérebro a mesma 
relação que ha entre a côr e as vibrações do ether” (BITTENCOURT, 1876, p. 50). 
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(79) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50)161. 

 

(80) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50)162. 

 

(81) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 51)163. 

 

Toda esse posicionamento emotivo-volitivo percebido na enunciação do 

autor, acrescido de outros mais fortes e diretos, como por exemplo: “A meu ver, 

senhores, a opinião de Briba nem merece honras de tese" (p. 51), “Nada mais 

absurdo e inconsequente. É uma opinião, que por si mesma se refuta” (p. 51) ou 

"...como admittirmos, portanto, essa pretensa divisão? Nada há mais absurdo e 

inconsequente" (p. 52), mostra como o sujeito deixa marcas de sua subjetividade 

e dos valores axiológico-semânticos em seu projeto de dizer, ajudando a 

alcançar o seu objetivo na conferência: convencer o seu interlocutor a aderir ao 

seu ponto de vista, descartando as posições exclusivistas em relação às duas 

correntes materialista e espiritualista.   

A partir dessa argumentação sobre esses centros discursivos que, 

durante à conferência são analisados sob um prisma de antagonismo, 

																																																								
161161 "Em primeiro lugar, observaremos que nada ha mais obscuro que semelhante hypothese, 
propria mesmo de um cérebro de materialista, e materialista alemão!...  (BITTENCOURT, 1876, 
p. 50). 
162 "E pois temos aqui a confusão deplorável de que vos falei a principio"(BITTENCOURT, 
1876, p. 50). 
163 "E pois a opinião de Huschke deve ser regeitada, sem maior exame" (BITTENCOURT, 
1876, p. 51). 
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espiritualismo versus materialismo, o autor encaminha para a conclusão 

argumentando como é um erro analisar a questão de forma exclusivista, posição 

que ele já havia anunciado antes: “nem tudo ao espírito, nem tudo à matéria”. E 

então, no embate desses campos em confronto, temos o delinear da 

arquitetônica da conferência, mostrando o cerne das contradições, e 

principalmente explicitando como a ciência, como campo de saber e como ato 

de inteligência, se presentificam nas análises, nos exemplos, nas refutações, nas 

lutas entre os campos de força. Tudo isso de forma dialógica, realcional e 

arquitetônica.  

Demonstrada, de forma geral, como esses campos de força foram 

construídos pelo autor na construção da arquitetônica de sua conferência, deter-

nos-emos na análise e observação dos aspectos que estruturam essa 

arquitetônica, como as características desse projeto de dizer, na perspectiva do 

gênero, observando aspectos de conteúdo-sentido, estilo e composição.  

 

2.2 A conferência sob os olhos do gênero: as características 
relativamente estáveis do enunciado 

 

Um primeiro aspecto a ser destacado na “arquitetura dessa arquitetônica”, 

diz respeito ao sujeito que, ao assumir a responsabilidade pelo seu dizer nessa 

conferência, possibilita-nos a percepção de que tal enunciado, como um ato de 

linguagem de interação significativa, vem marcado sócio-historicamente, 

trocando milhares de fios dialógicos com enunciados de outras esferas, como 

religiosa, científica, filosófica, entre outras.  

Na elaboração de seu projeto de dizer, o autor conta com um interlocutor 

presumido caracterizado pelo domínio de conhecimento ou, no mínimo, 

familiaridade com o tema a ser abordado na conferência. O ethos construído 

desse interlocutor é justamente a imagem de um interlocutor pronto a (inter)agir 

de forma ativamente responsiva: “um auditorio tão numeroso e illustrado, tratar 

do espiritualismo e materialismo, assumpto que, apezar de ser de alta 

philosophia, está entretanto, no conhecimento de vós todos” (BITTENCOURT, 

1876, p. 42-43).  
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Nessa relação, temos a negociação com o leitor presumido, em que o 

autor conta com a participação de seu interlocutor. Considerando o gênero 

conferência, objeto de nosso estudo, o projeto enunciativo é marcado, no 

momento da concretização do dizer, pela participação dos interlocutores em 

presença. Estamos diante de uma situação de comunicação cujo dialogismo 

interacional é marca preponderante. Embora a análise se dê com a conferência 

publicada em sua modalidade escrita, confirmamos a importância desse tipo de 

dialogismo em sua constituição.  

Convém considerar que, quando o sujeito é convidado para proferir sua 

palestra e elabora com antecedência seu texto, o autor não conta com a 

presença física de seu interlocutor, como quando a conferência ocorre. O convite 

é feito com antecedência, em virtude de o autor escolhido possuir conhecimento 

para tal e preparar seu texto. Mesmo sem saber empiricamente quem irá compor 

o auditório de sua conferência, o autor elabora seu discurso tendo em vista um 

interlocutor possuidor de conhecimentos prévios sobre o tema (“assumpto de 

alta philosophia conhecido de vós todos”), um público escolarizado e interessado 

em assuntos considerados importantes para a ampliação do seu conhecimento 

e necessário de ser partilhado para a sociedade brasileira, tendo em vista o ideal 

de sociedade civilizada e moderna e, portanto, detentora e conhecedora dos 

assuntos em voga, principalmente na Europa.  

Esta conferência, encarada neste estudo como um gênero do discurso, 

na medida em que estamos diante do emprego da língua em forma de enunciado 

concreto e único em dado contexto discursivo, enquadra-se no campo das 

atividades humanos cujo objetivo é socializar o conhecimento, expandir assuntos 

científicos àqueles que, em tese, não o detém. Dessa forma, esses enunciados, 

por conseguinte, refletem e refratam determinadas condições e coerções de 

campos específicos de comunicação, a partir dos seus elementos constituintes, 

a saber: o conteúdo temático, o estilo e a forma composicional, apresentando 

uma relativa estabilização enunciativa.  

 Gêneros dessa natureza, a exemplo de palestras, pronunciamentos, 

exposições, preleções, cuja finalidade é a transmissão, o debate e a socialização 

de saberes, apresenta no projeto de dizer, o enunciado vindo de alguém – um 
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autor –, endereçado a alguém – interlocutor, trazendo em si um tom avaliativo, 

proporcionando uma compreensão responsiva ativa, dentro do âmbito desse tipo 

de atividade humana.  

 As regularidades apresentadas pelo gênero resultam de sua indexação 

sócio-histórica. Isso é observado não só na conferência em análise, mas em 

todas as outras que constituem o corpus da pesquisa. Observa Bakhtin: 

“Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais de nominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN [1952-53], 2016, p. 12).  

Dessa forma, esse gênero, em seu aspecto material, mobiliza não só as formas 

textuais para estabelecer sua composição e seu estilo, mas também valores e 

crenças que permeiam a vida social. É esse caráter relativamente estável do 

gênero que possibilita as interações sócio-discursivas e o funcionamento da 

língua em discurso. O contato com o auditório, a interlocução por meio do 

dialogismo interacional, a estrutura composicional que o material verbal assume, 

os argumentos escolhidos pelo orador para expor o tema e convencer o 

interlocutor, a consideração dos conhecimentos prévios do auditório, bem como 

a estrutura formal sintática da enunciação nesse gênero, entre outros, tudo isso 

comporta a relativa estabilidade do gênero.   

 A escolha do gênero conferência para efetivar o projeto discursivo-

ideológico de divulgação dos saberes científicos, no caso das Conferências da 

Glória, é determinada pela relação que o sujeito do discurso estabelece com o 

seu objeto de sentido, levando em conta o elemento expressivo e a relação 

subjetiva e emocionalmente valorada do falante, enquanto parte constitutiva da 

relação com o objeto, ou seja, o conteúdo temático.  

 Considerando as seguintes palavras de Morson e Emerson (2008) sobre 

os recursos generalizáveis do gênero,  

 
os gêneros contêm recursos generalizáveis de eventos particulares; 
mas ações ou enunciados específicos devem usar esses recursos para 
concretizar novos propósitos em cada ambiente irrepetível. Cada 
enunciado, cada uso de um gênero, requer trabalho real; começando 
com dado, algo diferente deve ser criado (p. 307). 

 



 261 

veremos como eles se manifestam e dão o acabamento ao enunciado. 

Antecipamos que, como certas características relativamente estáveis na 

singularidade dessa conferência também são características presentes na 

conferência que analisamos antes, passemos a apresentar cada elemento.  
 

2.2.1 Conteúdo temático 
 

Encarado como “conteúdos ideologicamente conformados, que se tornam 

comunicáveis (dizíveis) através dos gêneros” (ROJO, 2005, p. 196, grifo da 

autora), a temática dessa conferência refere-se àquilo que pode ser dita numa 

determinada forma típica de enunciado em determinado espaço-tempo da 

comunicação discursiva, ou seja, a abordagem de um tema do campo científico, 

produzido com o propósito de ser exposto, de informar, de socializar entre os 

indivíduos. Mas além disso, a conferência apresenta um caráter formativo de 

uma visão de mundo, de valores vigentes na sociedade e que formam os 

sujeitos, sócio-cultural e político-historicamente. Determinado sócio-

historicamente, o conteúdo dessa conferência refere-se a um tema típico dessa 

esfera de atividade humana. Dispensando maiores detalhamentos, tendo em 

vista sua abordagem na seção anterior, quando tratamos dos centros de valores 

que sustentam o projeto discursivo da conferência, apenas reiteramos que esse 

conteúdo é construído na apresentação ao público de dois assuntos importantes 

e em circulação na vivência da sociedade onde os sujeitos estão situados: o 

materialismo e espiritualismo.  

Para exemplificar esse elemento do gênero, reapresentamos o seguinte 

trecho da conferência, onde o autor apresenta o conteúdo da conferência como 

“questão da moda”, ou seja, um assunto determinado sócio-historicamente:  
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(82) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 42)164 

 

Portanto, concernente a esse elemento do gênero, observamos nessa 

segunda conferência, a relatividade estabilidade da temática no que tange ao 

assunto de cunho científico ser objeto de exposição, os valores atribuídos a 

esses assuntos, a visão de que tratar desses temas é uma estratégia de 

contribuição para os encaminhamentos de fazer do país uma nação civilizada. 

Sobre esse evento da vida (o saber científico como necessário para o 

desenvolvimento do país) que o autor enforma e materializa seu dizer, a partir 

de um estilo e uma composição que lhe são adequados para que possa 

endereçar ao seu interlocutor, cumprindo o propósito comunicativo aqui de 

divulgar o conhecimento e convencer o outro de seu ponto de vista.  
 

2.2.2 Estilo 
 

 Nessa conferência, também marcado por um estilo didático, informativo e 

persuasivo, como vimos na conferência anterior, voltemos nossos olhos para 

observar outras características do seu estilo. 

																																																								
164	"Sendo assim, meus senhores, parece que me posso justificar perante vós, dizendo-vos que 
escolhi o espiritualismo e o materialismo para objecto d´esta minha despretenciosa conferencia, 
por ser hoje questão da moda fallar-se do espirito e da matéria, pretendendo-se negar a 
existencia do primero, e attribuir tudo, tudo explicar ate mesmo a vida e suas manifestações, pela 
materia e as propriedades physicas, que lhe são inherentes" (BITTENCOURT, 1876, p. 42, grifos 
do autor). 
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Grosso modo, assim como todo texto, que é dialógico, por definir-se pelo 

diálogo entre interlocutores e pelo diálogo com outros textos, a conferência 

também se apresenta como um texto interativo e, portanto, dialógico:  

 
O dialogismo, ou seja, esse elemento constitutivo da linguagem, 
esse princípio que rege a produção e a compreensão dos 
sentidos, essa fronteira em que e/outro se interdefinem, se 
interprenetram, sem se fundirem ou se confundirem (BRAIT, 
2012, p. 80). 

 

Para essa parte da análise dessa conferência, escolhemos observar dois 

aspectos relevantes referentes à unidade constituída pelos procedimentos 

empregados para dar forma e acabamento ao enunciado (BAKHTIN, 2016) nas 

seguintes formas do dialogismo: o interacional e a presença do discurso de 

outrem.  

Conforme apregoa a teoria bakhtiniana, é na alteridade, através das 

relações estabelecidas entre o eu e o outro nos processos discursivos, que os 

sujeitos se constituem. Nessa perspectiva,  

 
a reflexão sobre a linguagem está fundada, necessariamente, na 
relação e, portanto, salvaguardando o lugar fundante da 
alteridade, do outro, das múltiplas vozes que se defrontam para 
constituir a singularidade de um enunciado, de um texto, de um 
discurso, de uma autoria, de uma assinatura (BRAIT, 2012, p. 
79). 

 

  Umas das formas dessa relação dialógica entre os sujeitos e 

materializada na conferência é a do dialogismo interacional. Em toda a 

conferência, o sujeito falante não perde de vista não só o ouvinte-leitor 

presumido, mas também o sujeito real presente no instante do processo 

comunicativo. A interação entre os interlocutores nesse processo/situação de 

comunicação das conferências vem marcada predominantemente por meio de 

vocativos, imperativos, pronomes pessoas de 2ª pessoa.  
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1. Vocativos 

(83) 

 
(...) (BITTENCOURT, 1876, p. 41)165. 

 
(84) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 42)166. 

 

(85) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 43-44)167. 

 

(86) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 44)168. 

																																																								
165	"Minhas senhoras, meus senhores – Antes de entra no desenvolvimento da these, que tive a 
honra de annunciar-vos, julgo dever explicar-vos a minha presença n'esta tribuna que, (...)" 
(BITTENCOURT, 1876, p. 41, grifos nossos). 
166 "Sendo assim, meus senhores, parece que me posso justificar perante vós, dizendo-vos que 
escolhi o espiritualismo e o materialismo para objecto d'esta despretensiosa confe- (...)" 
(BITTENCOURT, 1876, p. 42, grifo nosso). 
167 "Julgo, meus senhores, que não devo aqui entrar em largos desenvolvimentos, em detalhes 
minuciosos, a respeito do espiritualismo, pois que, como já disse, é assumpto familiar a vós 
todos". (BITTENCOURT, 1876, p. 43-44, grifo nosso). 
168 "Cumpre confessar, meus senhores, a bem da verdade, que Descartes deixou-se arrastar por 
uma especie de aberração, por um como que desvario do seu espirito, pretendendo attribuir tudo 
á consciencia e á razão". (BITTENCOURT, 1876, p. 44, grifo nosso). 
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2. Pronomes pessoais de 2ª pessoa 

 
(87)  

 
(BITTENCOURT, 1876, p.43)169. 

 

(88) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)170. 

 

(89) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 53)171. 

 
3. Imperativos 

 

 

 

																																																								
169 "Não vos venho aqui apresentar variados conhecimentos philosophicos, que não possuo, nem 
tão pouco fazer praça de uma grande leitura, citando innumeros autores" (BITTENCOURT, 1876, 
p.43). 
170 "Ir-vos-hei apresentando, senhores, as opiniões dos chefes mais autorizados e respeitados 
da seita, e combatendo separadamente o modo de pensar de cada um d’elles, na medida de 
minhas fracas forças" (BITTENCOURT, 1876, p. 48). 
171 "Tenho-vos mostrado, meus senhores, de um modo sucinto e rapido, os absurdos, as 
extravagancias, os erros e incosequencias que resultão do facto de querer-se fazer nascer o 
simples, o imaterial, do composto, do material!" (BITTENCOURT, 1876, p. 53). 
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(90) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 47)172. 

 
 (91) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)173. 

 

(92) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)174. 

 
 

Três observações merecem ser feitas aqui. A primeira é que os vocativos, 

principalmente, introduzem e fecham as conferências, além de aparecer ao 

longo do texto, localizados sempre no início dos parágrafos. A segunda é que 

todos os imperativos estão no plural, ou seja, a ordem, o pedido ou conselho não 

é dado para o outro somente; nessa construção o locutor se coloca junto do 

interlocutor, é uma relação de cumplicidade e de dependência entre o eu e o 

outro, constitutivamente dialogal. E a terceira são as marcas da entonação 

																																																								
172 "Vejamos o que é o materialismo, e quaes as suas pretençoes?!..." (BITTENCOURT, 1876, 
p. 47, grifo nosso) 
173 "E, senão, vejamos como pretendem elles explicar as intelligencias, as idéas, os juízos, os 
raciocínios, os pensamentos, em uma palavra, - a intelligencia e todas as suas operações" 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48, grifo nosso). 
174 "Façamos as devidas distincções, não queiramos attribuir tudo á materia nem tudo ao espirito. 
No primeiro caso teremos o materialismo, sem razão de ser; no segundo, o idealismo, não menos 
absurdo" (BITTENCOURT, 1876, p. 48, grifo nosso). 
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emotivo-volitiva que acompanha a maioria dos exemplos e que mencionaremos 

ainda nessa será objeto de discussão ainda no desenvolver do capítulo. 

 

2.2.3 Construção composicional  
 

A construção composicional do gênero é composta por três partes principais, 

que chamaremos de:  

 
i) Preâmbulo – localizado nos 5 primeiros parágrafos, em que o sujeito 

saúda o auditório, justifica ter sido escolhido para proferir a conferência e 

sua escolha pelo tema, apresentando sua temática. Destacamos dois 

extratos para exemplificar esse primeiro momento estrutural da 

conferência: 

(93) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 41)175. 

 

(94) 

 

																																																								
175 "Minhas senhoras, meus senhores. – Antes de entrar no desenvolvimento da these, que tive 
a honra de anunciar-vos, julgo dever explicar-vos a minha presença n’esta tribuna que, se para 
alguns é pedestal de gloria, para outros é áspero e solitário rochedo de encontro ao qual naufraga 
inevitavelmente o atel de suas idéas" (BITTENCOURT, 1876, p. 41). 
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(BITTENCOURT, 1876, p. 42)176. 

 

ii) Exposição semântico-objetal - parte da conferência onde seu assunto 

é propriamente desenvolvido, a partir da orientação argumentativa 

pautada no embate de dois centos de valor (como apresentado já na 

seção 1 desse capitulo). Nesse momento estrutural da conferência, 

observamos que ele é dividido em duas partes, dedicadas à 

apresentação dos dois campos discursos, o espiritualismo e o 

materialismo. O autor começa sua abordagem pelo primeiro, 

espiritualismo, fazendo uma exposição breve (por contar com o 

conhecimento prévio de seu interlocutor (95) e (97)), seguido pela 

abordagem sobre o segundo, o materialismo, numa exposição mais 

extensa, onde são elencados os estudiosos dessa corrente, suas 

proposições e suas opiniões (96) para em seguida anunciar a 

abordagem da outra corrente (98).  

 

(95) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 42-43)177. 
 

 

																																																								
176 "Sendo assim, meus senhores, parece que me posso justificar perante vós, dizendo-vos que 
escolhi o espiritualismo e o materialismo para objecto d’esta minha despretenciosa conferencia, 
por ser hoje questão da moda fallar-se do espirito e da materia, pretendendo-se negar a 
existencia do primeiro, e attribuir tudo, tudo explicar ate mesmo a vida e suas manifestações, 
pela materia e as propriedades physicas, que lhe são inherentes" (BITTENCOURT, 1876, p. 42, 
grifos do autor). 
177	"Certamente que se não fora a necessidade de repetir certas verdades, de todos mais ou 
menos sabidas conhecidas afim de fazel-as calar melhor no animo daquelles, que muito de 
proposito buscão esquecêl-as, eu não viria, ante um auditorio tão numeroso e illustrado tratar do 
espiritualismo e materialismo, assumpto que, apezar de ser de alta philosophia, está, entretanto, 
no conhecimento de vós todos" (BITTENCOURT, 1876, p. 42-43, grifos do autor). 
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(96) 

(BITTENCOURT, 1876, p. 43)178. 

 

(97) 
 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 43-44)179. 
 
(98) 

 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 47)180. 

 

iii) Fechamento – parte marcada pela retomada do tema exposto, com 

marcação de sua posição e opinião a respeito do embate entre os dois 

centros valorativos (embora essa posição já seja percebida ao longo 

da argumentação no desenvolvimento) e, num tom de apelo, a 

solicitação ao auditório de que este tenha cautela ao formar opiniões 

sobre temas importantes para a sociedade. Isso pode ser visualizado 

nos seguintes extratos:  

 

																																																								
178	"Feitas as considerações que entendi dever apresentar-vos passo a occupar-me da minha 
these, começando pelo - espiritualismo" (BITTENCOURT, 1876, p. 43, grifo do autor, grifo do 
autor). 
179 "Julgo, meus senhores que não devo entrar em largos desenvolvimentos em detalhes 
minunciosos, a respeito do espiritualismo, pois que como já disse, é assumpto familiar a vós 
todos" (BITTENCOURT, 1876, p. 43-44, grifo do autor). 
180 "Passarei, portanto, a encarar a segunda parte da minha these a que ligo maior importancia, 
por ser actualmente assumpto da moda, vou tratar do materialismo" (BITTENCOURT, 1876, p. 
47, grifos do autor). 
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(99) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 53)181. 

 

(100) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 54)182. 

  
 

(101) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 54)183. 

 

 

 

																																																								
181 "Tenho-vos mostrado, meus senhores, de um modo succinto e rapido, os absurdos, as 
extravagancias, os erros e inconsequencias que resultão do facto de querer-se fazer nascer o 
simples, o immaterial, do composto, do material!"  (BITTENCOURT, 1876, p. 53). 
182 "Tenho-vos mostrado tambem que não devemos nunca ser exclusivistas, não devemos 
procurar os extremos, e sim o meio termo" (BITTENCOURT, 1876, p. 54, grifos do autor). 
183 "Vou terminar, mas antes de fazêl-o não posso deixar de dirigir-me á mocidade, a que tenho 
a gloria de pertencer, e que em futuro não remoto tomará conta dos destinos grandiosos d’este 
Imperio, afim de pedir aos jovens, meus companheiros, que empreguem muito cuidado, muito 
escrupulo, antes de formarem as suas opiniões, e firmarem as suas convicções a respeito de 
questões de tanta transcendencia, de tanto alcance social, como esta de que me acabo de 
occupar" (BITTENCOURT, 1876, p. 54) 

 
 



 271 

2.2.3.1 Didatização discursiva: os traços de didaticidade no material 
enunciativo  

 

No desenvolvimento do tema, do ponto de vista composicional, o 

conteúdo de tal conferência se materializa fortemente por meio de um discurso 

com notáveis traces de didacticité (traços de didaticidade) (BEACCO, 

MOIRAND, 1995, p. 42). Observamos, portanto, no desenvolvimento da 

conferência, um trabalho nítido de didatização das informações do texto que 

dialoga com o ouvinte-leitor presumido não especialista. Assim recursos como 

exemplificações, metáforas e comparações são estratégias utilizadas pelo autor 

na formalização linguístico-material de seu projeto de dizer. Considerando que 

este enunciado é produzido para ser manifestado oralmente, diante da 

preocupação do orador em ser compreendido, o autor didatiza seu discurso num 

tom marcadamente explicativo e analítico que poderíamos até chamar de 

professoral, dividindo as abordagens em partes e dando a elas uma sequência 

lógica e anunciando a estrutura e sequência dos elementos de seu enunciado. 

  
 (102) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 47)184. 
 

Vemos aí uma nítida participação do ouvinte-leitor na constituição do 

enunciado. O autor, ao considerar o fato de que o assunto, embora familiar ao 

auditório, tenha sua complexidade, preocupa-se em elaborar um projeto 

enunciativo claro e inteligível, delimitando com precisão a sua abordagem do 

tema.  

																																																								
184	"Passarei, portanto, a encarar a segunda parte de minha these, a que ligo maior importancia, 
por ser actualmente assumpto da moda, vou tratar do materialismo. 
Vejamos o que é o materialismo, e quaes as suas pretenções?!... (BITTENCOURT, 1876, p. 47, 
grifos do autor). 
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 Outra forma de didatização discursiva que podemos mencionar está no 

interior de um tópico discursivo quando, ao falar do tema espiritualismo, por 

exemplo, o autor divide sua definição/abordagem em partes, fazendo uso de 

marcas formais como os dois pontos e as expressões introdutórias: “No primeiro 

caso...”, “no segundo...”, no primeiro exemplo, entre outras formas como 

mostradas a seguir, com a expressão introdutória dos parágrafos marcando essa 

didatização e explicitando as relações lógico-semânticas entre as orações:  
(103) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)185.  
 
(104) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50)186. 
(...) 
 
(105) 

 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50-51)187. 

																																																								
185 "Façamos as devidas distinções: não queiramos attribuir tudo á materia, nem tudo ao espirito. 
No primeiro caso teremos o materialismo, sem razão de ser; no segundo, o idealismo, não 
menos absurdo" (BITTENCOURT, 1876, p. 48, negrito nosso). 
186 "Em primeiro lugar observaremos que nada ha obscuro que semelhante hypothese, propria 
mesmo de um cerebro de materialista, e materialista allemão!..." (BITTENCOURT, 1876, p. 50). 
187 "E pois temos aqui a confusão deploravel de que vos fallei a principio.  
Além d’isso a natureza, a essencia do ether, as suas propriedades, ainda por ninguem forão 
demonstradas positivamente; são apenas hypotheses admittidas na sciencia, para a explicação 
de phenomenos exclusivamente do dominio da physica, mas que nada têm que ver com estudo 
dos factos do mundo interno, psychologico, ou da consciencia" (BITTENCOURT, 1876, p. 50-
51). 
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(...) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50-51)188. 
 

Ainda considerando esses traços de didaticidade característicos do 

enunciado da conferência, como forte marca da estrutura composicional desse 

gênero que analisamos, o autor lança mão das estratégias de comparação e 

exemplificação: 
(106) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 47)189. 

 
(107) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)190. 

																																																								
188 "Em primeiro lugar observaremos que nada há mais obscuro que semelhante hypothese, 
própria mesmo de um cerebro de materialista, e materialista allemão!...  
[...] 
E pois temos aqui a confusão deploravel de que vos fallei a principio. 
Além d’isso a natureza, a essência do ether, as suas propriedades, ainda por ninguem forão 
demonstradas positivamente  
(...) 
Ora, sendo assim, sempre que se fizesse uma operação, por exemplo uma amputação de um 
membro..." (BITTENCOURT, 1876, p. 51, grifos nossos).  
189 "Os ataques dos materialistas contra o nosso systema podem ser comparados a esses 
esforços impotentes das ondas oceanicas , que ergem-se furiosas, arrojão se contra o penedo, 
e recuão desfeitas em alvas e argenteas espumas" (BITTENCOURT, 1876, p. 47). 
190 "Assim como, meus senhores, seria absurdo pretender-se explicar factos ou phenomenos 
de ordem puramente physica, como, por exemplo, os movimentos mecanicos de uma machina, 
appellando para o espirito, assim também seria impossível, não seria menor o absurdo querer-
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Temos nesses fragmentos uma amostra do recurso utilizado quando se 

deseja tornar alguns conceitos abstratos mais compreensíveis para o 

interlocutor. No primeiro excerto, autor compara os ataques dos materialistas ao 

espiritualismo com as ondas oceânicas, no intuito de mostrar que, assim como 

as ondas "erguem-se furiosas" e "recuam desfeitas”, sem conseguir “destruir o 

penedo”, o ataque dos materialistas sao impotentes e não conseguirão “atacar"o 

espiritualismo. Enquanto que no segundo frangmento o autor lança mão de um 

paralelismo para mostrar a impossibilidade de se explicar fatos psicológicos sob 

a ótica da matéria. A função retórico-discursiva desse paralelismo é a da 

compreensibilidade por parte do interlocutor.  

 Há ainda o uso de perguntas que, além de insinuar uma interação 

dialógica do locutor com o ouvinte-leitor da conferência, acaba dando mais 

fluidez e logicidade à sequência da argumentação do texto e cria um efeito de 

participação interativa entre os pólos da enunciação: falante/escrevente e 

ouvinte/leitor, ou locutor e alocutário. Vê-se uma provocação da curiosidade ao 

público e de imediato a sua resposta aparece em tom de explicação e 

esclarecimento.  

 
(108) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 49)191. 
 
(109) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50).  

 

																																																								
se explicar factos de ordem moral, psychologica, ou metaphysica, sómente pela materia e sua 
propriedades" (BITTENCOURT, 1876, p. 48, grifos do autor).   
191 "Agora, perguntaremos nós aos senhores materialistas, dar-se-ha a mesma cousa com o 
cerebro e a intelligencia? Serão a intelligencia, e seus productos, secreções do cerebro?"  
(BITTENCOURT, 1876, p. 49) 
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Nos traços de didaticidade presentes nas articulações composicionais 

apresentadas, através do uso de comparação, exemplificação, paralelismo, 

perguntas, o fito notório é a garantia de uma enunciação compreensível e 

participartiva por parte do interlocutor. 
 

2.3 Relações dialógicas e responsividade na arquitetura enunciativa da 
conferência 
 

No capítulo 6 da segunda parte de Marxismo e Filosofia da Linguagem 

intitulado A interação verbal, Bakhtin/Volchínov afirmam que  

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, 
senão uma das formas, é verdade que das mais importantes, da 
interação verbal. Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” 
num sentido mais amplo, isto é, não apenas como a 
comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 
mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009 [1929], p. 127).  

Assim, pensando no diálogo que os enunciados estabelecem entre si, 

"enunciados confrontados entre si, entram em um tipo especial de relações 

semânticas que chamamos de dialógicas” (BAKHTIN, 2003 [1959-1961], p. 324), 

analisaremos agora essas relações dialógicas, e o sentido decorrentes do 

diálogo estabelecido nos enunciados da conferência, haja vista tratar-se de uma 

relação semântica.   

Observamos que o enunciado da conferência em questão, na constituição 

do seu sentido, dialoga com os enunciados pertencentes a outros campos da 

cultura, como o científico, o filosófico e o religioso, só para citar esses três. Nesse 

diálogo, temos o enunciado da conferência como parte integrante de uma 

discussão ideológica, respondendo a valores, confirmando opiniões, refutando 

ideias, antecipando respostas, procurando apoio etc.  

Assim, as relações dialógicas como princípio estruturador do sentido são 

constitutivas em termos arquitetônicos, mesmo que os discursos, em sua 

estrutura composicional, apresentem ou não tais marcas. Os diálogos que 

ocorrem entre os enunciados concretos, enquanto fenômeno de natureza 

semântica, apresentam sujeitos concretos, responsivos e inacabados.  
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Um primeiro aspecto que destacamos é a relação dialógica que essa 

conferência estabelece com os enunciados da esfera científica. No extrato a 

seguir, temos a convocação do discurso científico, por exemplo, para justificar 

como, na Idade Média, a ciência reivindicava de um método eficaz para se fazer 

ciência:  
(110) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 44)192. 

 

 O discurso científico também aparece nessa teia discursiva como fio 

dialógico que respalda as explicações do autor na defesa de sua tese: 

 
(111) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50)193. 

 

Vemos ao longo do enunciado que o diálogo com o discurso científico é 

constante. No intuito de ir derrubando as posições dos filósofos e estudiosos que 

vão de encontro a sua tese, o autor lança mão de explicações técnicas e 

especializadas, e diríamos científicas para refutar as teses. No exemplo abaixo, 

a utilização de termos, expressões e explicações mais técnicas (como producto 

																																																								
192 "Nos fins do século XVI, meus senhores, quando já organizava a escolastica, quando já 
aproximava-se do seu termo o periodo philosophico conhecido sob a denominação de – periodo 
da idade média – as sciencias não so philosophicas, como physicas e mathematicas, resentião-
se sobretudo de falta de methodo para poderem ser compreendidas e estudadas com proveito" 
(BITTENCOURT, 1876, p. 44). 
193 "Com efeito, a sciencia tem demonstrado, de uma maneira inconcussa, que uma das 
propriedades physicas da materia é a inercia; isto é, a materia é por si mesma inerte, precisa 
sempre de um agente impulsor para pôr-se em movimento" (BITTENCOURT, 1876, p. 50). 
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de secreção, glandula hepatica, orgão material, composto, visível, ponderavel) 

confirmam de rastros do enunciados de outras esferas. Vejamos: 

 
(112) 

 
 (BITTENCOURT, 1876, p. 49)194. 
 

 A relação dialógica do enunciado conferência também se dá com o 

discurso religioso. Após introduzir a questão do materialismo na preleção, o autor 

dialoga com o discurso religioso, trazendo enunciativamente a ideia de Deus 

como fundamento do espiritualismo. Aliás, tratar de espiritualismo, já é uma 

situação discursiva favorável ao diálogo com enunciados da esfera religiosa. 

Aproveitamos para esquematizar isso que estamos discutindo no quadro abaixo, 

para mostrar com quais enunciados de outras esferas o enunciado da 

conferência estabelece relações dialógicas: 

 

 

 

 

 

																																																								
194 "É uma verdade incontestável, e por todos sabida, que ha sempre entre o produto de secreção 
e o orgão secretor a mais intima relação, a mais absoluta dependencia; isto é, o producto 
secretado participa da natureza do orgão secretor. 
Assim é o fígado, ou glandula hepatica, orgão material, composto, visivel, ponderavel, etc., 
secreta a bilis, substancia igualmente material, composta, visivel, ponderável, divisivel, etc. 
O mesmo acontece com os rins, ou glândulas renaes, em relação á ourina" (BITTENCOURT, 
1876, p. 49, grifos do autor). 
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a) Enunciados científicos 
(113) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50)195. 

 

b) Enunciados religiosos 
 

(114) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 46)196. 
 
(115) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 47)197. 

 

 

																																																								
195 "Com efeito, a sciencia tem demonstrado, de uma maneira inconcussa, que uma das 
propriedades physicas da materia é a inercia; isto é, a materia é por si mesma inerte, precisa 
sempre de um agente impulsor para pôr-se em movimento" (BITTENCOURT, 1876, p. 50, grifos 
do autor). 
196 "Todas as causas terrenas são finitas, relativas, secundarias; pois bem, remontando-nos por 
uma successão de causas, chegaremos á causa primeira, a – causa causarum – de todas as 
cousas, chegaremos á idéa de Deus. E assim conheceremos as demais noções absolutas, 
sempre pelo mesmo processo" (BITTENCOURT, 1876, p. 46, grifos do autor). 
197	"Conhecida a idéa de Deus, temos o primeiro fundamento do espiritismo; o segundo é a alma 
humana, cuja existencia se demonstra ainda por um processo semelhante ao que acabo de 
indicar" (BITTENCOURT, 1876, p. 47, grifo do autor). 
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c) Enunciado filosófico 

 
(116)  

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 45)198. 

 

Com essa demonstração, confirmamos que essa conferência, enquanto 

enunciado concreto, é marcada pela presença de enunciados de outras esferas 

de comunicação humana, confirmando a premissa bakhtiniana de que a 

comunicação verbal é sempre dialógica. É essa perspectiva sociointeracionista 

acerca da linguagem humana que nos permite observar que a existência da 

própria língua e seus produtos de linguagem se dão por meio do diálogo. Esses 

enunciados citados acima, portanto, são exemplos típicos de tal interacionismo.  

Em (113), no momento em que o autor tece críticas ao posicionamento do 

materialista Moleschott, ele propõe: “Vem ao caso, senhores, discutirmos essa 

questão de força e movimento da materia, em que tanto fallão os materialistas, 

fazendo d’ella o seu cavalo de batalha” (BITTENCOURT, p. 50, grifos do autor). 

Nesse fragmento, quando o autor propõe que se discuta o tema da força e 

movimento da matéria, fica claro que está sendo convocado para a interação 

discursiva enunciados científicos, mais precisamente das ciências físicas, 

referentes a tais assuntos. E assim, ele apresenta, por meio de um discurso 

indireto, o enunciado científico que "uma das propriedades physicas da materia 

																																																								
198 "Foi Reid, com effeito, o primeiro que, separando a percepção da sensação que involve, 
collocou-a no numero das nossas faucldades originaes; de mod que, segundo a doutrina d’este 
philosopho, conhecemos o mundo externo por meio d’essa faculdade especial do nosso espirito, 
chamada – percepção externa; assim como conhecemos o mundo interno por essa outra 
faculdade denominada – percepção interna, senso intimo, ou consciencia (BITTENCOURT, 
1876, p. 45, grifos do autor, grifos do autor). 
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é a inercia...". Dessa forma, o sentido construído através da relação dialógica 

entre o enunciado do conferencista e o enunciado científico convocado pela 

argumentação serve para legitimar e sustentar seu ponto de vista no confronto 

as teses do materialista Moleschott.  

Mais ocorrências de relações dialógicas com enunciados de outras 

esferas podemos encontrar na conferência. Agora, a relação é com enunciados 

da esfera religiosa. Convém lembrar que o próprio assunto da conferência já 

indica que o projeto enunciativo dialoga com a esfera religiosa e que, assim, 

enunciados dessa esfera farão parte desse processo comunicativo. E assim 

vemos em (114), no momento em que o autor discute as noções de causa, efeito, 

tempo, espaço, infinito, eternidade etc., e tece críticas aos posicionamentos e 

noções absolutistas, ele afirma como se chegará à ideia de Deus (“remontando-

nos por uma sucessão de causas, chegaremos á causa primeira, a - causa 

causarum – de todas as couas, chegaremos á idéa de Deus”). E trazendo a ideia 

de Deus como primeiro fundamento do espiritualismo (115), o autor confirma que 

seu enunciado de socialização do conhecimento científico é perpassado por 

enunciados da esfera religiosa para fundamentar, justificar e explicar suas teses 

e opiniões. 

Por fim, exemplificamos o fenômeno das relações dialógicas através do 

fragmento (116), quando o autor, ao apresentar os espiritualistas e suas 

doutrinas (o que já indicia o diálogo dessa esfera com a filosofia), cita o filósofo 

escossez Thomaz Reid e sua doutrina sobre como se dá a nossa percepção do 

mundo (externo e interno) por meio do nosso espírito e nossa consciência, 

respectivamente. 

Uma última ressalva cabe aqui: é interessante mencionar que o fenômeno 

das relações dialógicas, embora seja fenômeno constante em todas as 

conferências, nessa que é objeto de análise, ele já vem anunciado de partida. 

Ao dizer que não fará uma exposição baseada em numerosos autores, o autor 

admite:  
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(117) 

 
 (BITTENCOURT, 1876, p. 43)199. 

 

É justamente essa “opinião de alguns" que, de diferentes maneiras, como 

vimos nos fragmentos anteriores, que materializará a relação que esse 

enunciado estabelece com outros enunciados, sejam científicos, filosóficos, 

religiosos. E essa observação vem ratificar também a premissa bakhtiniana de 

que não há apenas relação dialógica entre as réplicas de um diálogo (o diálogo 

real) embora este seja o aspecto externo mais explícito e claro de uma relação 

dialógica.  

Contudo, as relações dialógicas jamais coincidem com as 
relações entre as réplicas do diálogo real, são bem mais amplas, 
diversificadas e complexas. Dois enunciados distantes um do 
outro, tanto no tempo quanto no espa;co, que nada sabem um 
sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam relações 
dialógicas, se entre eles há ao menos alguma convergência de 
sentidos (ainda que seja uma identidade particular do tema, do 
ponto de vista, etc.). (BAKHTIN, 2016 p. 102).  

 

2.3.1 A conferência como ato responsível 
 

Voltando a atenção agora para a noção de responsividade, outro pilar 

constituinte da arquitetônica do discurso dessa conferência, vemos que esse 

projeto de dizer em análise já é anunciado como uma manifestação responsiva 

na medida em que o locutor justifica ter sido escolhido para estar presente na 

																																																								
199 "Preferirei apenas a opinião de alguns, que julgo mais competentes na materia, pois que eu 
sempre entendi que a minha leitura, quando não é bem pensada e reflectida, quando não é 
convenientemente digerida, produz males incalculaveis, gera ordinariamente a meia sciencia que 
é o mais possante, o verdadeiro obstaculo contra todo e qualquer progresso real" 
(BITTENCOURT, 1876, p. 43, grifo do autor). 
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tribuna. Esse enunciador presume um enunciado de seu interlocutor no sentido 

de saber a razão de ele estar ocupando esse lugar social de destaque e já 

antecipa sua resposta, ao explicar a razão de sua presença e ao justificar ser um 

indivíduo capaz de ali estar (por ser “moço e enthusiasta pela sciencia”), como 

já explicitado.  

 Além disso, considerando a hipótese de questionamento sobre o tema 

objeto de sua preleção, responsivamente ele já se justifica afirmando: “escolhi o 

espiritualismo e o materialismo para objecto d’esta minha pretenciosa 

conferencia, por ser hoje questão da moda fallar-se do espirito e da materia...” 

(BITTENCOURT, 1876, p. 42). Observamos aqui que o objeto do discurso de um 

locutor não é objeto do discurso pela primeira vez no enunciado, ou seja, ele não 

é o primeiro nem será o último a falar dele. Sobre isso afirma Bakhtin: “o objeto, 

por assim dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de 

diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de 

vista, visões de mundo, correntes. Um falante não é um Adão bíblico” (BAKHTIN, 

2011, p. 300). 

Outro aspecto em que a manifestação da responsividade é marcada 

nessa conferência é a forma como, no decorrer da exposição, no momento em 

que o locutor faz uso dos postulados dos autores para debater o tema, seus 

enunciados são responsivos uns aos outros. Ao trazer as ideias de Descartes, 

por exemplo, o locutor mostra que em “resposta” à sua teoria, veio a teoria de 

outros estudiosos. Isso fica notório no seguinte trecho: 

 
(118) 
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(BITTENCOURT, 1876, p. 45)200. 
 

Na abordagem do tema do materialismo, ao trazer as posições dos 

materialistas, “chefes mais autorizados”, sobre a explicação da inteligência, das 

ideias, dos pensamentos etc., o enunciador apresenta as opiniões dos 

estudiosos e, em resposta a elas, ele responde a cada uma, sempre com uma 

resposta de refutação como mostram dois exemplos do nosso objeto de análise: 

 

Exemplo 1: 
Enunciado: 

(119)  

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 48)201 

 

Enunciado resposta: 
(120) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p.48)202 

 

																																																								
200 "Condillac, também sensualista; Berkley, idealista; e Hüme com o seu systema egoista, nada 
mais fizeram do que modificar em alguns pontos a doutrina de Descartes, seguindo-a, porém, na 
essência.  
De sorte que póde-se dizer, senhores, que o reinado de Descartes prolongou-se até o 
apparecimento de Thoamz Reid, illustre philosopho, chefe da escola espiritualista escosseza, 
successor de Adam Smith na cadeira de philosophia moral da universidade de Glasgow, que 
regeu até 1780" (BITTENCOURT, 1876, p. 45, grifos do autor).  
 
201 "Vogt diz que “há entre o pensamento e o cerebro a mesma relação que há entre a bilis e o 
figado, entre a ourina e os rins”. De sorte que ele considera o cerebro como “orgão secretor da 
idéa, do pensamento, do juízo, etc, do mesmo modo que o figado secreta a bilis, e os rins a 
secretão a ourina” (BITTENCOURT, 1876, p. 48, grifo do autor). 
202 "Ora, senhores, á primeira vista se reconhece quanto ha de extravagante e absurdo em 
semelhante opinião!" (BITTENCOURT, 1876, p.48). 
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Exemplo 2: 
Enunciado 

(121) 

 
 (BITTENCOURT, 1876, p. 50)203 

 

Enunciado resposta: 
(122) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 50)204. 

 

 Diante dessas considerações, tomamos como “verdade” que observar a 

responsividade enunciativa nessa conferência é perceber a estreita correlação 

entre os enunciados e a situação concreta de sua enunciação, seu horizonte 

ideológico, percebendo nele uma atitude avaliativa, uma tomada de posição 

axiológica.  

No acontecimento das interações, as palavras aparecem não somente 

como formas linguísticas, mas se manifestam como signos ideologicamente 

marcados e impregnados de valores. Assim, na “relação subjetiva 

emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do sentido do 

enunciado” (BAKHTIN, 2016, p. 47), a entonação vem marcar a presença da 

alteridade. 

Se considerarmos, aportados nas reflexões da teoria bakhtiniana, que o 

enunciado, enquanto unidade da comunicação discursiva, é único e irrepetível, 

já que seu contexto e sua razão de ser vão ser sempre diferentes de outros 

																																																								
203 " Huschke, ainda outro adepto da seita, diz que 'ha entre o pensamento e o cerebro a mesma 
relação que há entre a côr e as vibrações do ether'” (BITTENCOURT, 1876, p. 50). 
204 "Em primeiro lugar, observaremos que nada ha mais obscuro que semelhante hypothese, 
propria mesmo de um cerebro de materialista allemão!..." (BITTENCOURT, 1876, p. 50). 
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enunciados, obriga-nos a considerar também que esse irrepetível e unívoco do 

enunciado se dá por conta do elemento axiológico, valorativo que sempre o 

acompanha.  

Morson e Emerson afirmam: 

 
Dois enunciados verbalmente idênticos nunca significam a 
mesma coisa [...]. O contexto nunca é o mesmo. O falante e o 
ouvinte, o escritor e o leitor, também mudam: não importa 
quantas características possam compartilhar, dois enunciados 
nunca compartilham tudo. Cada um deles é único e cada qual, 
portanto, significa e é entendido como significando algo 
diferente, mesmo quando são verbalmente os mesmos 
(MORSON; EMERSON, 2008, p. 142). 
 

Assim, considerando que todo enunciado emerge num contexto 

sociocultural que está impregnado de significado e valores e que se coloca como 

um ato responsivo, ou seja, uma ação na qual um sujeito assume uma posição 

nesse contexto, observamos que os enunciados das conferências não são 

neutros, mas expressam valores, sentimentos, avaliação.  

 Claramente verificamos na conferência Espiritualismo e Materialismo uma 

tomada de posição de seu autor em defesa do espiritualismo. Essa tomada de 

posição axiológico-semântica é claramente identificada na assunção do ponto 

de vista do autor ao tratar do tema, pela quantidade de informações dispensadas 

na discussão dos dois assuntos, bem como o tom emotivo-volitivo manifestado 

na sintaxe do enunciado e, até mesmo, na escolha lexical ao tratar do assunto. 

 A tomada de posição axiológico-semântica já é perceptível na introdução 

da conferência quando o autor já demarca seu interesse pelos assuntos 

científicos e o ávido desejo de ser reconhecido como intelectual: “desejando 

ardentemente inscrever um dia o meu obscuro nome no magestoso portico do 

tempo do saber...” (p. 42). E se estende no momento em que o autor já deixa 

claro seu ponto de vista sobre a conferência. Ao se referir que o tema do 

espiritualismo é aceito “pela maioria dos philosophos, pelos homens de bom 

senso em geral, e pelos espiritos reflectidos” (BITTENCOURT, p. 43), o autor já 

deixa explicita sua posição avaliativa frente ao embate desses dois campos 

discursivos. E, de certa forma, já presume a aderência de seu interlocutor, pois 
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anuncia que pouco falará sobre essa corrente, já que afirma ser um  

“assumpto familiar a todos”.  

 Mesmo assim, o autor vai apresentar as contribuições que grandes 

filósofos deram ao desenolvimento da ciência no século XVII, destacando dois 

deles, Bacon e Descartes, e referindo-se a eles como “dous gênios 

verdadeiramente notáveis, dous espiritos superiores” (BITTENCOURT, 1876, p. 

44). Sobre esse segundo o autor vai dedicar uma abordagem maior, já que a ele 

"cabe incontestavelmente a gloria de haver lançado as primeiras bases do 

systema espiritualista moderno" (BITTENCOURT, 1876, p. 44). Embora também 

teça críticas a alguns posicionamentos dos filósofos "espiritualistas”, chama-nos 

a atenção a tonalidade valorativa dessas críticas. Em tom emotivo-volitivo 

diferente ao dispensado às críticas aos materialistas, aqui vê-se um tom de 

lamento nos enunciados, como flagrado em: 

 
(123)  

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 44)205.   
(124) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 45)206. 

 

E por fim, o exemplo maior de sua tomada de posição se encontra em: 

 

																																																								
205 "Cumpre confessar, meus senhores, a bem da verdade, que Descartes deixou-se arrastar por 
uma especie de aberração, por um como que desvario do espirito, pretendendo attribuir tudo á 
consciencia e a razão" (BITTENCOURT, 1876, p. 44, grifo do autor).   
206 "É para lamentar-se que n’este ponto o próprio João Locke, chefe da escrita sensualista 
inglesa, adversario acérrimo de Descartes em muitas outras questões, como em relação ás 
idéias innatas, por exemplo é para lamentar-se que se mostrasse seu discipulo fervoroso" 
(BITTENCOURT, 1876, p. 45).  
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(125) 

 
(BITTENCOURT, 1876, p. 47)207. 

 

Confirmamos, pois, como o autor-criador, ao dar forma ao conteúdo, seu 

objeto de dizer, "ele não apenas registra passivamente os eventos da vida (ele 

não é um estenógrafo desses eventos), mas, a partir de uma certa posição 

axiológica, recorta-os e reorganiza-os esteticamente" (FARACO, 2002, p. 39). É, 

pois, essa posição axiológica recortada pelo autor-pessoa, no caso da 

conferencista Feliciano Pinheiro de Bittencourt, que enforma e materializa, pelo 

viés valorativo, os eventos da vida, suas ideias, posições, visões, crenças e 

valores.  

 
************** 

  

A observação desses elementos confirma o pressuposto que nesse 

processo arquitetônico do enunciado tudo é dialógico, ainda que não o sejam 

composicionalmente e ainda que a análise, por questões metodológicas, o 

tenham tratado separadamente.   

 Tentamos demonstrar também na análise dessa conferência que o projeto 

discursivo da divulgação científica compreende a divulgação do conhecimento 

científico por meio de uma preleção feita por um sujeito conhecedor do assunto 

em pauta. Com essa análise podemos afirmar que sentidos que estão em torno 

dessa conferência de cunho científico coaduna-se com a concepção bakhtiniana 

de ciência como realidade não acabada e sempre aberta, da mesma forma que 

também é a divulgação científica, já que esta atividade materializada nas 

conferências se constitui num projeto discursivo-ideológico que favorece a 

presença de relações dialógicas, cujo autor delineia seu enunciado, como vimos, 

a partir da relação com outros enunciados das diversas esferas, presumindo e 

																																																								
207 "Demais, eu não venho aqui defender o espiritualismo, porque elle não carece de defesa, tem 
em si mesmo a sua maior justificação" (BITTENCOURT, 1876, p. 47, grifo do autor).  
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antecipando enunciados-resposta, a partir da contribuição e parceria com os 

interlocutores no jogo da linguagem, dentre outros aspectos. Assim, aliando 

responsabilidade e responsividade, teremos a arquitetônica da respondibilidade, 

onde, ao mesmo tempo em que o sujeito é responsável, “sem álibi”, pelo que faz 

e diz, também faz e diz em resposta a uma série de elementos presentes na vida 

como signos ideológicos. Dessa forma, as respostas, as trocas, o jogo 

interacional, tudo vem carregado de valores sociais e individuais, já que nossas 

palavras são respostas formuladas a partir de nossa relação com a alteridade, 

pois trocamos signos alheios por signos próprios no processo interacional, 

permitindo uma compreensão ativa e responsiva mútua. É nesse contexto 

enunciativo, dialógico, responsivo e responsável de interação, externalização e 

partilha de sentidos, embate de diferentes vozes e posições, negociações, 

internalização e re-restruturação da consciência que agimos no mundo e sobre 

o mundo e dele recebemos influências e motivações. 

 
 
 

3. O Positivismo  
 

 

O positivismo é uma corrente de pensamento filosófico, surgido na França 

mas que ganhou força na Europa no começo do século XIX, e em muito foi 

utilizada no pensamento social brasileiro. Essa corrente teve como finalidade 

propor uma sistematização das ciências experimentais (CARVALHO, 2001). Ao 

valorizar as ciências experimentais, em detrimento das especulações 

metafísicas e teleológicas, essa teoria serviu como modelo de excelência do 

conhecimento humano. Para essa corrente, ao distanciar-se radicalmente da 

teologia e da metafísica, toma o conhecimento científico como a única forma de 

conhecimento válido e verdadeiro. Se algo não pode ser comprovado 

cientificamente, então não tem valor, como as crenças, o sobrenatural, a 

divindade. Para os positivistas, portanto, o progresso, o avanço da sociedade é 

dependente dos avanços científicos. 

Proferida no ano de 1876, mais precisamente em 10 de setembro de 

1876, esta última conferência a ser analisada neste capítulo, intitulada O 
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Positivismo, foi exposta pelo mesmo autor da conferência anterior, Feliciano 

Pinheiro de Bittencourt. A conferência se constitui como um evento sócio 

discursivo de recorte da realidade, produzido num determinado contexto e por 

ele influenciado, mas também responsável pela configuração desse contexto.  
 
 

Figura 27: Sumário do volume 9 das Conferencias Populares 
 

                                        
 

Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, Vol. 9, 1876, p. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 290 

 
Figura 28: 1ª página da conferência O Positivismo 

 

                                              
 

Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, Vol. 9, 1876, p. 51. 
 

Uma das razões de analisarmos uma outra conferência do mesmo autor 

se justifica pelo fato de o tema da presente conferência constituir um assunto de 

extrema relevância tanto para o projeto da atividade das Conferências Populares 

da Glória, quanto para a concepção e ciência desse período. Por um lado, temos 

esse tema perpassando a maioria das conferências constantes de nosso corpus 

de investigação, já que a divulgação do conhecimento científico era embasada 

numa concepção positivista de fazer ciência, como observamos neste capítulo. 

Por outro, trata-se de uma corrente fortemente influenciadora do fazer científico 

do século XIX, conforme discutimos na segunda parte dessa tese, quando 

discutimos, no capítulo 3, o contexto histórico das atividades de divulgação 

científica no Brasil.  

Augusto Comte (1798-1857), considerado o fundador do positivismo, 

defendia que as ciências humanas deveriam abandonar definitivamente os 
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aspectos teológicos e metafísicos para aderir aos mesmos métodos científicos, 

utilizados nas ciências físicas e na biologia (com a finalidade de compreender as 

relações existentes entre os indivíduos e os acontecimentos sociais) (LACERDA, 

2009).  

 

3.1 Prós e contras à teoria positivista de Comte: os centros de valores 
sustentadores do discurso 

 

Iniciamos a análise desse evento discursivo, anunciando de partida como 

está estruturado o projeto arquitetônico. Estamos diante de um enunciado que 

tem como propósito expor um tema de extrema importância no contexto 

sociocultural e político do século XIX, mas, ao mesmo tempo, questionar a 

validade ou a legitimidade de certos pressupostos da teoria positivista. Nesse 

projeto discursivo cujo tema central é a teoria positivista, percebemos que toda 

a construção arquitetônica está baseada num jogo de forças que confrontam dois 

juízos de valor em relação ao positivismo: de um lado, um ponto de vista que 

reconhece a importância da teoria positivista de Comte em relação às ciências 

físicas e matemáticas; de outro, um ponto de vista que não reconhece a 

contribuição e o valor da teoria para a religião, a filosofia e a política.  

Essas duas forças são colocadas em embate constante, para sustentar 

um ponto de vista do sujeito autor que apresenta claramente sua tese sobre a 

necessidade de não se tomar uma postura extremista, exclusivista. Muitas vezes 

não explicitada verbalmente, mas apreensível através de outros elementos 

constituintes da engrenagem discursiva da conferência. 

Num tom marcadamente polêmico, dada as afirmações apresentadas 

pelo autor/conferencista, principalmente quando reprova as proposições 

apresentadas, fica notório, desde o início da conferência, que sua posição 

axiológico-semântica frente ao tema é de discordância, reprovação e 

desconstrução da teoria de Comte.  

Logo início da conferência, o autor já deixa claro a delimitação de sua 

abordagem sobre a teoria positivista: 
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(126) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, 1876, p. 52)208. 

 

Uma primeira estratégia do autor/conferencista é criar um ethos favorável 

seu e de seu interlocutor para o desenvolvimento do projeto de dizer. Da mesma 

forma como observamos nas conferências antecedentes, nesta observamos o 

ethos criado pelo enunciador de um público generoso e benevolente por recebê-

lo de forma acolhedora, e isso já sinaliza o desejo de que seu ponto de vista 

sobre o tema seja bem aceito. E nessa construção do ethos do destinatário, o 

próprio ethos do enunciador é manifestado sob a feição de humildade:  
(127) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 52)209. 

 

Então, a partir dessa construção de ethos, o autor apresenta o tema e 

delimita o aspecto de sua abordagem: “pretendo sómente occupar-me hoje do 

positivismo sob o ponto de vista filosófico, politico e religioso” (BITTENCOURT, 

																																																								
208 "Devo desde já, porém, prevenir-vos de que não venho com a louca pretensão de discutir 
ampla e desenvolvidamente todos os pontos da doutrina positivista, o que me seria dificilimo e 
impossivel mesmo fazer em uma serie de conferencias, quanto mais em uma unica" 
(BITTENCOURT, 1876b, 1876, p. 52, grifos do autor). 
209 "<Per tt>, porém que, vencendo o acanhamento proprio, pondo de parte todas as dificuldades 
com que têm de lutar aquelles que chegão até aqui, procure dizer-vos alguma couza a respeito 
da these, que tive a honra de annunciar-vos; e ficai certosde que, o que vos vou dizer , é apenas 
o fructo da leitura  e do estudo, que desde algum tempo faço sobre a matéria” (BITTENCOURT, 
1876b, p. 52). 
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1876b, p. 52). E assim, fica formal e materialmente claro que o desejo do autor 

é informar e desmitificar certas crenças do público sobre a teoria objeto da 

exposição. Assumindo, pois, que não tratará da relação entre a escola positiva 

e as ciências físicas e matemáticas,  
(128) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 52)210 

 

e o autor/conferencista afirma e assume que o objeto de sua exposição versará 

sobre o “positivismo sob o ponto de vista philosophico, politico e religioso” 

(BITTENCOURT, 1876b, p. 52). Nesse momento, o outro centro de valor, de 

“reprovação" da teoria positivista para esses campos começa a ser esboçado. 

 Nesse embate de forças entre os dois centros de valor, o 

autor/conferencista já tratando propriamente do seu objeto de discurso começa 

a desfazer a primeira ideia de ser Augusto Comte o fundador da teoria positivista, 

afirmando terem existido predecessores de tal posicionamento. E na sequência, 

apresenta Turgot como o responsável por propor as concepções relativas dos 

fatos em detrimento das absolutas. Assim afirma o autor: 

 

 

 

 

 

 

																																																								
210	 "Demais eu nada tenho que ver com a parte em que a escola positivista se occupa das 
sciencias phyncas e mathematicas, pois que para que pudesse entrar em taes questões seria 
mister procurar primeiro aprofundar-me n’esses ramos tão vastos, quão difficeis, da grande 
arvore dos conhecimentos humanos" (BITTENCOURT, 1876b, p. 52, grifo do autor). 
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(129) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 52)211. 

 

(130) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 53)212. 

 
 

																																																								
211 "Segundo nos diz a historia da philosophia positiva, meus senhores, os primeiros homens que 
conceberão a arrojada idéa de refundir a sociedade, formarem como que uma nova organisação 
social, sob o triplice ponto de vista indicado, forão Turgot, Condorcet e Saint-Simon em França, 
e Kant na Allemanha. Forão estes os predecessores de Augusto Comte n’essa tentativa, sem 
duvida herculea, mas ao mesmo tempo sem a menor justificação perante a logica, a razão e o 
direito!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 52, grifo do autor). 
212 "Turgot, meus senhores, vulto saliente do reinado de Luiz XVI, e que tantos serviços prestou 
ao seu paiz, quer como habil politico, quer como notável estadista, quer como escritor de 
nomeada , muito antes que Augusto Comte, em numerosos artigos que escreveu para a 
Encyclopedia moderna, nos seus discursos sobre os progressos do espirito humano, que forão 
collecionados e publicados em Pariz em 1808, se esforçou sempre em substituir as concepções 
absolutas ou necessárias, as idéas abstractas do espirito, por noções simplesmente relativas, 
por factos ou fenômenos de ordem puramente physica, e consequentemente do dominio 
exclusivo da experiencia e da observação" (BITTENCOURT, 1876, p. 53, grifos do autor). 
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Observamos aqui já um questionamento sobre uma concepção 

absolutista de ciência, mostrando o filósofo Turgot como o responsável por 

substituir as concepções absolutistas por noções relativas. Nesse momento da 

conferência, já posto um indício de qual será o ponto de vista do 

autor/conferencista frente aos dois centros de valor que sustentam a 

arquitetônica dessa conferência, que é o não extremismo, mas a assunção de 

um ponto de vista intermediário, "de meio termo".  

A partir daí, num tom que chamaremos de “desmascarador”, ou melhor, 

deflagrador, o autor traz à argumentação os mais variados autores que 

antecederam Comte, embora o autor assuma, citando Littré, que ele tenha sido 

o filósofo “que fundou definitivamente a filosofia positiva” (BITTENCOURT, 

1876b, p. 53). Com isso, ele assume a responsabilidade de discutir apenas suas 

ideias e mostra que Comte não tinha respaldo suficiente para fundar uma 

doutrina. Vemos, pois como já está deflagrada sua posição axiológica-semântica 

frente a seu objeto de dizer.  

Sob a égide desse centro de valor, ao autor/conferencista vai discorrendo 

sobre a produção de Comte, sempre num tom emotivo-volitivo de desvalorização 

de sua produção (observemos como ele se refere à formulação das "lições 

comtianas": “ 
(131) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 54)213 

																																																								
213 "Littré, que não póde ser taxado de suspeito, pois que é positivista de convicções arraxgadas, 
discipulo de Comte, e seu admirador, diz que o visionário philosopho fizéra APENAS QUATRO 
LIÇÕES sobre o seu novo methodo philosophico, quando foi logo victima de uma terrivel 
enfermidade, quando foi atacado por essa negra entidade do quadro nosologico, que vós todos 
conheceis, e que se denomina - alienação mental!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 54, grifos do 
autor). 
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quanto a se referir sobre as intenções "extravagantes", "absurdas" e 

“inconcebíveis" de Comte de querer "acabar com as tradições filosóficas e fundar 

uma "nova e pretensa doutrina positiva": 

 
(132) 
 
(...) 

 
 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 54-55)214. 

 

Após trazer fatos da vida pessoal de Comte para justificar sua 

impossibilidade e fertilidade de propor uma filosofia legítima e válida, o 

autor/conferencista, sob o centro valorativo que reconhece a importância da 

doutrina positivista, passa a apresentar os fundamentos dessa doutrina. Merece 

destaque a referência do autor à forma como essa doutrina é encarada pelo seus 

adeptos:  

 

 

 

																																																								
214 "(...) homem, que concebia planos que tanto tinhão de grandes como absurdos, de 
extraordinarios como de inconcebiveis, de admiraveis como de extravagantes!... 
Elle queria refundir o mundo, derribar tudo quanto já existia fundado sobre solidos alicerces, 
acabar com as gloriosas tradições philosophicas do passado e sobre esse montão de ruinas 
fazer florescer a sua nova e pretensa doutrina positiva!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 54-55, grifos 
do autor). 
 



 297 

(133) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 55)215. 

 
Na argumentação da apresentação dos fundamentos do positivismo, o 

autor/conferencista continua apresentando em sua enunciação indícios de seu 

posicionamento contrário a tal doutrina. Dessa forma, ele mostra o perigo de se 

assumir uma teoria como única e de se tomar como “geral”, e acaba atacando-

a. Ao apresentar o dogma fundamental da filosofia positiva, que é a experiência 

e a observação, o autor/conferencista apresenta mais uma reprovação:  

 

(134) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 55-56)216. 
 

 E observemos a tonalidade com a qual ele enuncia sua reprovação a 

generalização do método experimental e de observação característico da 

doutrina positivista: 

 

 

																																																								
215 "Feitas essas considerações, que julguei dever apresentar-vos, vejamos quaes os 
fundamentos do positivismo, e como o definem aquelles que o adoptão, que o considerão como 
a ultima palavra da sciencia" (BITTENCOURT, 1876b, p. 55, grifos do autor). 
216 "Ora, meus senhores, se isto fosse exacto, se o homem se visse na dura contingencia de não 
poder racionar senão sobre aquillo que vê e observa, de não poder elevar-se ás idéas sublimes 
e grandiosas, ás concepções abstractas do espirito, qual o seu papel, a que condição ficaria 
reduzido, como ente racional e livre?!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 55-56). 
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(135) 

 
 (BITTENCOURT, 1876b, p. 56).217 

 

Merece destaque a observação ao uso, pelo autor/conferencista, do verbo 

generalisar (que, inclusive, aparece em destaque na conferência). Nesse verbo 

reside o centro de sua posição axiológica em relação ao embate dos centros de 

valor que estão em disputa no projeto discursivo da conferência sobre a doutrina 

positivista: o de que a generalização desse método como única ferramenta para 

explicação dos fatos e construção do conhecimento é um equívoco. Afinal, 

argumenta ele, não há só um método, uma única abordagem, até porque ele 

pode servir para tratar de uns aspectos enquanto pode ser insuficiente e 

inadequado para explicar outros. Sua argumentação caminha ainda para mostrar 

que o positivismo e o materialismo têm aproximações e, por conta disso, são 

muitas vezes confundidos, já que há, por parte de ambos, uma supervalorização 

da observação e da experiência. No entanto, eles constituem nada menos que 

métodos analíticos e só servem para ser aplicados a alguns fatos ou fenômenos. 

Nesse momento, fica claro o sentido do argumento da generalização, postura 

atribuída ao positivismo e ao materialismo, correntes que se assemelham por 

ambos desejarem negar a metafísica. 

(136) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 56)218. 

																																																								
217 "Nada ha mais lamentavel e pernicioso do que querer-se generalisar o methodo da 
experiencia e da observação!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 56). 
218 "Ninguém ousa negar, e insensato seria aquelle que pretendesse fazê-lo,a grande utilidade, 
a importância incontestável d’esse methodo para certa ordem dos conhecimentos; é elle 
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No decorrer de sua exposição, o autor/conferência continua mostrando a 

fragilidade da teoria comtiana, principalmente no que se refere: 

i) às leis dos três estados (ou três formas de concepção da realidade) 

para compreensão dos fenômenos do universo (137) e (138), tomados de 

forma exclusivistas e extremistas; 

ii) à negação do positivismo em relação à ideia de causa, 

“desvirtuando” o axioma filosófico “não há efetio sem causa" (139); 

iii) à negação positivista ao monoteísmo católico (140) e (141): 

  
(137) 
 

 
 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 57)219. 
 
 
(138) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 57)220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
indispensável ao progresso e á marcha ascendente das sciencias exatas; mas não se queira 
generalisal-o não se pretenda por meio d’elle suplantar o raciocionio, o methodo metaphysico, 
ou subjetctivo” (BITTENCOURT, 1876, p. 56, grifos do autor). 
219 "Sendo assim, parece que a philosophia positiva, e as demais doutrinas de Comte, em vez 
de constituírem o conjunto da sabedoria humana, só traduzem a duvida e a vacillação!!...." 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 57). 
220 "Como é, pois, que ousa-se affirmar que um tempo houve em que a theologia explicava tudo; 
outra época em que só reinou a methaphisica; e outra, finalmente, a actual em que só ha 
positivismo?!..." (BITTENCOURT, 1876b, p. 57, grifos do autor). 
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(139) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 58)221. 

 
 
(140) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 59)222 
 

 
(141) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 59)223. 

 

Ainda na intenção de expor as “fraquezas e contradições" da corrente 

positivista, o autor/conferencista coloca em questão o fato de os positivistas 

afirmarem que “Nada temos que ver com as idéas abstratas do espirito, com as 

																																																								
221 "Mas, perguntaremos nós agora, esse antecedente em que fallão os positivistas a que 
corresponde? Não será á causa? E o consequente, não será o effeito? Logo é uma questiuncula 
pequenina, simplesmente de palavras. Chame-se causa e effeito, antecedente e consequente, 
a idéa não muda é sempre a mesma..." (BITTENCOURT, 1876b, p. 58, grifos do autor). 
222 "Ora, meus senhores, basta enunciar taes preceitos, apregoados por Comte e seus 
discípulos, para vêr-se claramente a sua nenhuma importância, para inferir-se logo do seu 
nenhum valor!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 59) 
223 "Pois bem, A Comte, não podendo demonstrar positivamente a idéa de Deus, e por 
consequência não podendo admittil-a, diz que “o seu Deus é a humanidade, a sua crença 
puramente humana, as suas esperanças simplesmente terrenas!” (BITTENCOURT, 1876b, p. 
59, grifos do autor). 
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concepções necessarias e absolutas, uma vez que ellas não podem ser trazidas 

no campo da experiencia e da observação, além do qual não nos é licito passar!” 

(BITTENCOURT, 1876, p. 56). Então argumenta que se os positivistas forem 

questionados sobre a ideia de Deus, obviamente pairará a dúvida e a incerteza, 

premissas inaceitáveis para o fazer científico, segundo ele, pois  

 
(142) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 57)224. 

 
E assim, a partir da constatação feita pelo autor das contradições da teoria 

positivista, ele se posiciona axiologicamente afirmando que a filosofia positiva 

traduz apenas “dúvida” e “vacilação”.  

A posição do orador por uma perspectiva relativa e dialógica, e não 

absoluta e estanque, revela um lugar de ponderação, ou para usar suas 

palavras, do “meio termo”. Não defende, assim, que a humanidade passa 

gradualmente pelas fases teleológica, metafísica e positiva; mas antes, defende 

que são estados ou fases que convivem conjuntamente e, de maneira negociável 

e dialógica, defende: 

(143) 
 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 58)225. 

																																																								
224 "Se fossemos a permanecer na duvida a respeito de todas as questões serias e importantes, 
qual seria o resultado? A sciencia não daria um passo, nenhuma descoberta notavel se 
effectuaria, o progresso desapareceria como que por encanto" (BITTENCOURT, 1876, p. 57). 
225	"Desde que o universo se constituio que há factos ou fenômenos de ordem physica, que só 
podem ser estudados e demonstrados pela experiencia e pela observação; e demonstrados pela 



 302 

 

Ainda mostrando as contradições da teoria positivista, estabelecendo 

diálogo com a esfera religiosa, o autor/conferencista expõe a posição de Comte 

em relação ao cristianismo. Uma vez que a teoria positivista não aceita a ideia 

de causa, como então conceber a ideia de Deus? Embora Comte afirme que 

Deus é a humanidade, o propósito do autor de questionar se “as verdades de 

Comte” vão em direção a explicitar que, como já está colocado que há uma 

origem para tudo, e essa origem no âmbito das religiões é Deus, como conceber 

a ideia de Deus como causa e consequência? E novamente num tom axiológico 

de reprovação à teoria positivista, no geral, e a Comte especificamente, nas 

seguintes palavras, respectivamente: “...logo o homem, assim como todas as 

cousas, tiveram um ente superior que os formou, uma causa absoluta e 

necessária que lhes deu origem, em que peze aos positivistas obsecados pelo 

erro e pelo desvario” (grifos meus) e “E pois, senhores, se Comte nada fez como 

philosopho, muito menos produzio no terreno da religião” (BITTENCOURT, 

1876, p. 60, grifos do autor). 

A partir desses posicionamentos apresentados, num gesto de tomada de 

posição axiológica, o sujeito-autor faz a seguinte proposição: “Faça-se uma justa 

distribuição: aquillo que pertencer á experiencia e á observação conceda-se-lhe; 

o que pertencer ao raciocinio, á metaphysica seja respeitado” (BITTENCOURT, 

1876b, p. 57). Com essa afirmação, vemos que os centros de valores, que 

durante a conferência participaram de um embate de forças sobre a corrente 

positivista "ser a última palavra da ciência” ou não passar de mera "vacilação”, 

“dúvida” e "incerteza", o autor/conferencista conclui com a afirmação de que a 

teoria comtinana pode ter trazido contribuições para as ciências exatas e 

matemáticas, mas que, em relação à religião, à políticia e à filosofia, “Nada há 

de mais inexacto, digamos sem receio" (BITTENCOURT, 1876b, p. 61).  

Em outras palavras, todo esse jogo de forças e confronto de pontos de 

vista perceptíveis na construção discursiva desse enunciado configuram sua 

																																																								
experiencia e pela observação; e outros há, de ordem psycologica, moral ou metaphysica, que 
escapão inteiramente á alçada de semelhante methodo, pertencendo exclusivamente ao 
raciocinio" (BITTENCOURT, 1876, p. 57). 
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arquitetônica, uma arquitetônica baseada na desconstrução, na demonstração 

das controvérsias, na exposição das contradições de um filósofo e de uma teoria 

com tão grande destaque na ciência do século XIX. 

 
 
3.2 A conferência sob os olhos do gênero: as características relativamente 
estáveis do enunciado 

 
 

Essa conferência, enquanto gênero marcado por uma uma existência 

cultural e que, em sua singularidade, é concebido com o propósito 

sociocomunicativo e ideológico de divulgar um saber, apresenta uma relativa 

estabilidade que, ao longo do capitulo fomos percebendo nas outras 

conferências. 

Agora, observaremos, na singularidade dessa conferência, como essas 

características relativamente estáveis se manifestam (mesmo que de forma 

objetiva para evitar repetições na abordagem e na análise).  

Então, como "tipos e formas de discurso" (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p. 44), essa conferência em análise, de natureza sócio-ideológica e 

discursiva, permite-nos que observemos como seus tipos temáticos, estilísticos 

e composicionais do ato singular constituidor de sentido numa situação sócio-

histórica de interação verbal.  

 

3.2.1 Conteúdo temático 
 

Não encarado como o assunto em si, mas aquele elemento que abarca 

os diferentes domínios de sentido de sentido de um referente gênero, 

caracterizando-o como uma determinada forma ou abordagem de seleção e 

apreensão do real, temos nessa conferência um conteúdo voltado à exposição 

de um tema científico. Considerando a situação imediata de comunicação, temos 

um sujeito sócio-histórico situado que manifesta um projeto de dizer de forma 

divulgar um determinado assunto. Esse ato de divulgar um conteúdo, com sua 

finalidade expositivo-informativa, vem acompanhado de uma finalidade 
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persuasiva, na medida em que o seu autor objetiva convencer seu interlocutor 

do seu ponto de vista em relação do tema de sua conferência.  

 
(144)  

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 52)226. 

 

Temos aí, um conteúdo temático "fructo da leitura e do estudo, que desde 

algum tempo faço sobre a materia" (BITTENCOURT, 1876b, p. 52). Ou seja, o 

conteúdo da conferência, o conhecimento de assunto científico, abarca um 

conjunto de valores, um modo de pensar a respeito dos tipos de experiência e 

vivências dos sujeitos no mundo. Dentre essas experiências, o sujeito faz o 

recorte e o materializa enunciativamente no gênero, como aconteceu com o 

conferencista que articula seu projeto de dizer em torno de um determinado 

assunto, no caso em questão, o positivismo. 

 

3.2.2 Estilo 
 

Como não há estilo sem gênero, esse elemento referente à escolha dos 

recursos lexiológicos, gramaticais e linguísticos, na concepção bakhtiniana, só 

pode ser compreendido em sua relação com o gênero no qual se concretiza. 

Portanto, numa conferência que trata de um assunto que talvez não seja de 

conhecimento do seu interlocutor, há a necessidade de uma abordagem direta, 

que prime pela clareza e objetivitivdade. Assim procede o seu autor, com uma 

linguagem simples, frases curtas e diretas (145) e uma constante interlocução 

com seu interlocutor, marcados, por exemplo, pelos reiterados usos de 

																																																								
226 "Devo desde já, porém, prevenir-vos de que não venho com a louca pretensão de discutir 
ampla e desenvolvidamente todos os pontos da doutrina positivista, o que me seria dificilimo e 
impossivel mesmo fazer em uma serie de conferencias, quanto mais em uma unica" 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 52). 
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vocativos, uso da segunda pessoa (145), (146) e (147), perguntas retóricas 

(147), entre outros, como podemos mostrar nos extratos a seguir: 
 

(145) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 58)227. 

 

(146) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 52-53)228. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
227 "O que não fôr isto é a confusão, com todo o cortejo de funestas consequencias. 
É, senhores, uma verdade universal, um axioma philosophico, que 'não há efeito sem causa'” 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 58). 
228 "Nada ha mais facil, senhores, do que tentar-se por cegueira, por obstinação, ou por qualquer 
outro móvel injustificavel, destruir aquillo que já existe, aquillo que já se acha sanccioado pelo 
testemunho das edades e gerações, não sendo necessario para isso mais do que alguma 
audácia, certo desembaraço, geito, e especulação! A questão, porém está justamente em 
substituir-se o que se destrói ou tenta destruir; a máxima dificuldade não está, certamente, em 
derrubar, mas em edificar solidamente" (BITTENCOURT, 1876b, p. 52-53). 
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(147) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 55-56)229. 

  

Deu-se para perceber por esses extratos que o estilo de um enunciado 

vem marcado por uma entonação valorativa do sujeito produtor do dizer. Essa 

marca de individualidade aparece em sua enunciação e podemos perceber 

através do tom emotivo-volitivo do seu dizer. Afirma Brait: 

 
A ideia de avaliação, que está muito próxima do que em outras 
obras aparece como entoação avaliativa, é explicitada no 
sentido de se considerar que o estilo de uma obra poética está 
também impregnado da atitude avaliativa do autor. Assim, o 
texto procura deixar claro que não se trata da avaliação 
ideológica incorporada ao conteúdo na forma de julgamentos ou 
conclusões, mas “àquela espécie mais entranhada, mais 
profunda de avaliação via forma que encontra expressão na 
própria maneira pela qual o material artístico é visto e disposto" 
(BRAIT, 2012, p. 84, grifo da autora).  

 

Entrando agora no aspecto da “ciência das significações”, como 

chamaram Bakhtin/Volochínov (2009 [1929]), veremos a importância da 

apreciação, do valor apreciativo, isto é, "quando conteúdo objetivo é expresso 

(dito ou escrito) pela fala viva, ele é sempre acompanhado por um acento 

apreciativo determinado. Sem acento apreciativo, não há palavra ” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009 [1929], p. 137).  

																																																								
229 "Ora, meus senhores, se isto fosse exacto, se o homem se visse na dura contingencia de não 
poder racionar senão sobre aquillo que vê e observa, de não poder elevar-se ás idéas sublimes 
e grandiosas, ás concepções abstractas do espirito, qual o seu papel, a que condição ficaria 
reduzido, como ente racional e livre?!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 55-56). 
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Desse modo, é pela entonação valorativa que a apreciação social é 

transmitida a palavra. Essas entonações e apreciações são determinadas pela 

situação imediata e pelas circunstâncias sociais onde os sujeitos se encontram 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009 [1929], p. 138). Eis alguns casos de utilização 

da entonação no discurso da conferência:  

 
(150) 

 
 (BITTENCOURT, 1876b, p. 56)230. 

 

(151) 
 

 
 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 57)231. 
 

(152) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 57)232. 

 

Esses três casos apresentados nos mostram que essas enunciações são 

conduzidas por meio de entonações que exprimem as apreciações do 

sujeito/autor, já que a entonação é um dos modos de expressão da avaliação. 

																																																								
230 "Nada ha mais lamentavel e pernicioso do que querer-se generalisar o methodo da 
experiencia e da observação!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 56). 
231 "Sendo assim, parece que a philosophia positiva, e as demais doutrinas de Comte, em vez 
de constituírem o conjunto da sabedoria humana, só traduzem a duvida e a vacillação!!...." 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 57). 
232 "Que estes tres estados ou phases tenhão sempre existido conjunctamente ninguem contesta, 
e não repugna admittir-se; mas querer-se faer a humanidade passar gradualmente por esses 
períodos, é o que não tem razão de ser" (BITTENCOURT, 1876b, p. 57, grifos do autor). 
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Nesses três extratos, portanto, vemos as apreciações, assim como suas 

entonações correspondentes, voltadas à reprovação da teoria positivista 

enquanto modelo único e geral para explicação dos fenômenos. E essas 

apreciações coadunam com seu juízo de valor defendido no contexto geral da 

conferência, isto é, a entonação, nesse caso, tem tudo a ver com o conteúdo do 

discurso, diferentemente do que acontece com a entonação no registro familiar, 

como nos mostrou Bakhtin/Volochínov ao analisar o material entoativo do Diário 

de um Escritor de Dostoiévski (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 138-139).  

 

3.2.3 Estrutura composicional  
 

Analisando agora a terceira caraterística do gênero, após observarmos no 

enunciado o “querer dizer”, “para quem dizer”, "como dizer” e "porque dizer", 

vamos observar como esse dizer é estruturado composicionalmente. 

 Como nas conferências anteriores, estamos diante de enunciado que se 

pretende informativo-expositivo. Mas muito mais que isso: um enunciado 

fortemente marcado pela finalidade de formação de valores. Portanto, para esse 

fim, sua organização formal, obedece a uma estrutura clara com início, meio e 

fim bem delimitados, e acompanhado por "traços de didaticidade", tornando o 

enunciado claro e de fácil compreensão por parte de seu interlocutor. Assim, se 

bem compreendido, mais viável o projeto de autor de convencer o interlocutor 

sob seu ponto de vista. 

 Desse modo, poderíamos dividir a conferência em 3 partes principais, que 

estamos chamando de preâmbulo, exposição semântica-objetal e fechamento.  

 O preâmbulo da conferência é marcado com saudação do autor ao 

auditório, criação de um ethos de humidade perante seu interlocutor ao afirmar 

que conta com a “benevolência" e a "generosidade” por ouvi-lo sem que ele use 

"phrases harmiosas e eloquentes, a palavra facil e sympathica" (ao fazer 

referência ao conferencista anterior, assume o compromisso de tratar de um 

tema que é seu objeto de leitura e estudo e, enfim, anuncia o tema de sua tese 

com uma precisa delimitação do tema. Essa primeira parte da conferência pode 

ser exemplificada pelo seguinte extrato: 
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(153) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 52)233. 

 
  A exposição semântico-objetal da conferência, correspondente ao 

desenvolvimento do tema propriamente dito, começa a partir dessa delimitação 

quando o autor afirma que sua abordagem será “sob o ponto de vista 

philosophico, politico e e religioso" (BITTENCOURT, 1876b, p. 52). Assim, 

prometido, o autor desenvolve sua exposição, "didaticizando" seu discurso ao 

tratar da teoria positivista em cada aspecto. Começa com uma abordagem sobre 

a perspectiva filosófica, ao apresentar os estudiosos e filósofos que se 

dedicaram ao estudo da teoria positivista (com destaque para Turgot e Littré), o 

papel de Comte e suas proposições nesse contexto, bem como dos fundamentos 

do positivismo; segue a discussão com a abordagem do positivismo sob o prisma 

político, já anunciando, inclusive, sua posição axiológico-semântica diante do 

tema, que é a do não extremismo, mas o do "meio termo" ao entender que a 

filosofia positiva não explica tudo, mas parte dos fenômenos; e finaliza a 

abordagem, tratando do positivismo sob a ótica religiosa,  quando mostra as 

																																																								
233 "Devo desde já, porém, prevenir-vos de que não venho com a louca pretensão de discutir 
ampla e desenvolvidamente todos os pontos da doutrina positivista, o que me seria dificilimo e 
impossivel mesmo fazer em uma serie de conferencias, quanto mais em uma unica. 
Demais eu nada tenho que ver com a parte em que a escola positivista se occupa das sciencias 
phyncas e mathematicas, pois que para que pudesse entrar em taes questões seria mister 
procurar primeiro aprofundar-me n’esses ramos tão vastos, quão difficeis, da grande arvore dos 
conhecimentos humanos" (BITTENCOURT, 1876b, p. 52, grifos do autor). 
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"extravagancias", os "erros" e as “inconsequências” de Comte. Para ilustrar essa 

parte da conferência, podemos visualizar os seguintes extratos dos momentos 

descritos acima: 

 
(154) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 52)234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
234 Segundo nos diz a historia da philosophia positiva, meus senhores, os primeiros homens que 
conceberão a arrojada idéa de refundir a sociedade, formarem como que uma  nova organisação 
social, sob o triplice ponto de vista indicado, forão Turgot, Condorcet e Saint-Simon em França, 
e Kant na Allemanha. Forão estes os predecessores de Augusto Comte n’essa tentativa, sem 
duvida herculea, mas ao mesmo tempo sem a menor justificação perante a logica, a razão e o 
direito!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 52, grifo do autor). 
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(155) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 56)235. 

 

(156)  

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 58)236. 

 

																																																								
235	"Ninguem ousa negar, e insensato seria aquelle que pretendesse fazêl-o, a grande utilidade, 
a importância incostentavel d’esse methodo para certa ordem de conhecimentos; é elle 
indispensavel ao progresso e á marcha ascendente das sciencias exactas; mas não se queira 
generalisal-o, não se pretenda por meio d’elle suplantar o raciocinio, o methodo metaphysico, ou 
subjectivo. 
"Rigorosamente falando não se póde dizer, senhores, que há escola de observação, ou 
experiencia; a observação e a experiencia constituem apenas um methodo analytico muito 
importante, mas só applicavel a certa ordem factos ou phenomenos. 
"Mas é justamente n’este ponto, no facto de querer-se negar á metaphysica os fóros de sciencia, 
que o positivismo e o materialismo muito se assemelhão, tanto que alguns considerão 
erroneamente como identicos os dous systemas" (BITTENCOURT, 1876b, p. 56, grifos do autor). 
236 "Se considerarmos agora o systema de Comte sob o ponto de vista religioso, veremos que 
as extravagancias, os erros e inconsequências são ainda mais palpáveis e visíveis!..." 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 58). 



 312 

(157) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 59)237. 

 

 Por fim, o próprio autor anuncia o fechamento de sua conferência com o 

posicionamento de que Comte em nada contribuiu para a religião, filosofia e 

política (embora possa ter contribuído para as ciências físicas e matemáticas), 

faz uma última ressalva para rebater um posicionamento positivista e agradece 

ao auditório, como ilustrado a seguir: 
(158) 
 

 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 60-61). 

																																																								
237 "Entre outras cousas elle diz o seguinte, e seus discípulos repretem: “O monotheismo 
catholico, que já excedeu os limites do seu papel, que tem sobrevivido á sua irreparavel ruina, 
póde já expirar, restando-lhe entretanto, a gloria de haver escudado a humanidade por espaço 
de quartorze séculos. A elle a honra de nos ter ensinado a colocar a moral acima da olitica e o 
dever acima do direit; a nós, os positivistasm a tarefa de lançarmos os fundamentos da futura 
sociabilidade humana; a nós a missão de não offerecer por prospecto ás aspirações do homem 
senão um alvo puramente humano!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 59). 
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(159) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 61)238. 

 

Como observado, essas caraterísticas temáticas, estilística e 

composicionais ocorrem simultaneamente em um projeto enunciativo concreto e 

vivo, porque é nesse instante da enunciação que essas características se 

materializam para o alcance do propósito discursivo de seu autor. Como nos diz 

Bakhtin/Volochínov: “a situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam completamente e, por assim dizer, a partir de seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 117).  

 

3.3 Discurso de outrem: as formas de transmissão do discurso alheio 
 

Como nos mostra Bakhtin/Volochínov na terceira parte de Marxismo e 

Filosofia da Linguagem não trata de imediato as formas do discurso de outrem 

(nas formas de discurso direto, indireto e indireto livre) sob uma perspectiva 

meramente de classificação sintática. Antes, interessa aos autores discutir "as 

atitudes e os valores sociais que moldaram essas formas e que podem permeá-

las" (MORSON; EMERSON, 2008, p. 179). Significa dizer que as mais variadas 

formas de materialização do discurso de outrem refletem um conjunto de valores 

e propósitos que estão envolvidos no processo interativo-comunicacional.  

Desse modo, a partir da premissa de que 

 
na esfera comunicativa da cultura, tudo reverbera em tudo, uma 
vez que nela as formas culturais vivem sob fronteiras (...) os 
gêneros discursivos de uma esfera da cultura são suscetíveis de 

																																																								
238 "Resta-me sómente agora, senhores, agradecer a attenção e a benevolência com que me 
ouvistes, e acreditai que o faço cheio do mais vivo reconhecimento. (Aplausos do auditorio.)" 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 61).  
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descolamentos mas não podem ser ignorados como discurso do 
outro, tal como a bivocalidade da palavra alheia incorporada” 
(MACHADO, 2012, p. 162),  

 

nossa intenção é mostrar a presença do discurso alheio no enunciado da 

conferência, já que “do ponto de vista da comunicação cultural mais ampla, 

nenhum sistema pode ser pensado como o Adão mítico a pronunciar o primeiro 

discurso sobre o mundo ainda nã0-dito" (MACHADO, 2012, p. 162). 

Nas palavras de Bakhtin,  

 
a transmissão e o exame do discurso de outrem, das palavras 
de outrem, é um dos temas mais divulgados e essenciais da fala 
humana. Em todos os domínios da vida e da criação ideológica, 
nossa fala contém em abundância palavras de outrem, 
transmitidas com todos os graus variáveis de precisão e 
imparcialidade (BAKHTIN [1934-35], 2011a, p. 138-139). 
 

Vemos, pois, que no momento em que o sujeito escolhe as palavras no 

processo de construção do seu enunciado, não é com base na língua neutra, na 

“palavra de dicionário” (como diz Medviédev, 2012) que ele o faz. De fato, as 

palavras são “emprestadas” de outros enunciados que, de certa forma, são 

congêneres com as do sujeito, seja em relação ao tema, à composição ou ao 

estilo. Significa dizer que o discurso dos sujeitos está impregnado de outros 

discursos.  

Levando em consideração a relação entre o locutor e o discurso de outrem 

por ele citado, Bakhtin/Volochínov (2009) apresentam 2 orientações para a 

citação: o estilo linear e o estilo picitórico. O primeiro apresenta marcas 

exteriores nítidas em torno da voz alheia citada pelo autor, enquanto que o 

segundo, há uma diluição dos limites que separam os dois discursos, onde o 

autor, manipulando a língua com recursos sutis, infiltra seus comentários no 

discurso do outro.  

Desse modo, considerando essa classificação, diríamos que a primeira 

orientação é a mais persente no discurso do autor/conferencista, na medida em 

que permite que o seu autor deixe claras as fronteiras que separam seu discurso 

do discurso de outrem.  

A partir dessa consideração inicial, podemos visualizar a questão da 
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alteridade nos enunciados de divulgação científica tanto na forma e nos 

processos pelos quais se dá a apropriação e a transmissão da palavra do outro. 

Para exemplificar com essa conferência as diversas formas que o enunciado 

apresenta-se citando o discurso de outrem, expomos exemplos de como a 

presença do discurso alheio se manifesta na forma de discurso direto, discurso 

indireto analisador do conteúdo, discurso indireto analisador da expressão e 

discurso indireto livre (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009 [1929])239. 

3.3.1 Discurso direto 

 

(160) 
 

 
 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 55)240. 
 
(161) 
 

 
 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 59)241. 
 
 
 

 
 

																																																								
239 Embora Bakhtin/Volochínov tenham apresentado uma classificação do discurso direto (nos 
tipos preparado, esvaziado, antecipado, disseminado, oculto, entre outros), nessa abordagem 
optamos por não analisar essa classificação do discurso direto. A demonstração da presença do 
discurso de outrem nas formas de discurso direto, indireto e indireto livre já atende ao propósito 
de observar essa presença do discurso alheio nas conferências. 
240 "De sorte que a respeito de Comte, como philosopho, pôde-se dizer o que disse um notavel 
escritor francez, tratando de Diderot: “Escreveu bellas paginas, mas nunca soube fazer um livro!”  
(BITTENCOURT, 1876b, p. 55) 
241 "Ao christianismo o merito de dizer pela boca de S. Paulo: 'AMAI AO PROXIMO COMO A 
VÓS MESMOS'” (BITTENCOURT, 1876b, p. 59) 
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(162) 

 

(BITTENCOURT, 1876b, p. 59)242. 

No que se refere ao discurso direto, observamos que ao formular esses 

enunciados, o autor/conferencista, ao demarcar abertamente o discurso do outro 

fazendo um discurso direto, acaba criando um efeito de sentido de verdade, 

enfraquecendo, assim, o estilo próprio do enunciado do locutor. 

Ao inserir o discurso de Diderot, o discurso de São Paulo e o discurso dos 

positivistas (na forma de "elles") utilizando o discurso direto – em todos eles 

demarcado pelo uso das aspas – o autor ao utilizar os verbos "dizer" e 

"acrescentar” confirmar a sua interpretação acerca do caso. A opção por esses 

verbos deixa claro que a intenção do autor neutralizar-se do discurso proferido, 

atribuindo a Diderot, a São Paulo e aos positivistas, a responsabilidade do 

enunciado e de suas possíveis repercussões e efeitos de sentido a serem 

causados na argumentação do autor.  

 

3.3.2 Discurso indireto 
 

Nessa modalidade de discursos de outrem, uma de suas características, 

segundo Bakhtin/ Volochínov (2009) é a transmissão analítica do discurso alheio. 

Assim, a enunciação de outrem, apreendida de forma analítica pode se dar em 

suas orientações: uma transmissão exata do que disse o outro e uma 

transmissão de forma analítica do discurso de outrem enquanto expressão: a 

maneira de falar, o estado de espírito etc.  

Já que o discurso discurso indireto é fortemente desenvolvido nas 

conferências, usando o argumento de Bakhtin/Volochínov para dizer que é 

nesses tipos de gêneros discursivos que ele mais aparece, “nos quais o autor é 

																																																								
242 "E ellles ainda accrescentão: “O nosso Deus é a humanidade; a providencia que admittimos 
é puramente humana, nada tem de divina!” (BITTENCOURT, 1876b, p. 59, grifos do autor). 
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levado a expor as opiniões de outrem sobre determinado assunto, a expô-las e 

delimitá-las” (BAKHTIN/VOLCHÍNOV), é que nos observaremos dois exemplos 

de ocorrência da presença dos dois tipos de discurso indireto apresentado por 

Bakhtin/Volochínov: o discurso indireto analisador do conteúdo e o discurso 

indireto analisador da expressão. 

 
(163) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 55)243. 
 
(164) 

 
(BITTENCOURT, 1876b, p. 54)244. 

 

Vemos nesses dois extratos, o autor responsabilizar-se por transmitir a 

palavra  de outrem. Como afirmam Bakhtin/Volochínov (2009) que a análise é a 

alma do discurso indireto, percebemos que em (163), o discurso de outrem é 

apreendido apenas no seu plano temático, o que caracteriza essa transmissão 

como discurso direto analisador do conteúdo. Ou seja, o autor da conferência 

parafraseia o discurso dos que adotam a teoria positivista. A presença da 

																																																								
243 "Feitas essas considerações, que julguei dever apresentar-vos, vejamos quaes os 
fundamentos do positivismo, e como o definem aquelles que o adoptão, que o considerão como 
a ultima palavra da sciencia" (BITTENCOURT, 1876b, p. 55, grifos do autor). 
244 "Littré, que não póde ser taxado de suspeito, pois que é positivista de convicções arraigadas, 
discipulo de Comte, e seu admirador, diz que o visionário philosopho fizéra APENAS QUATRO 
LIÇÕES sobre o seu novo methodo philosophico, quando foi logo victima de uma terrivel 
enfermidade, quando foi atacado por essa negra entidade do quadro nosologico, que vós todos 
conheceis, e que se denomina - alienação mental!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 54, grifos do 
autor). 
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expressão "considerão como" já sinalizam que aspectos estruturais do discurso 

de outrem não são reproduzidos, ou seja, o discurso do outro é reformulado pelo 

autor do discurso citante. 

Já (164) traz a enunciação de outrem apreendida como uma tomada de 

posição com a tomada de posição de conteúdo semântico preciso, o que leva a 

ser classificado como discurso indireto analisador da expressão.  Através da 

operação analítica o autor/conferencista a transferência de sua composição se 

dá de forma objetiva exata (o que disse o falante). Ou seja, as palavras, os traços 

estilísticos, as entoações do discurso de outrem são conservados, como 

visualizamos quando o autor afirma que Littré disse que Comte “fizera apenas 

quatro lições sobre seu método", transmitindo, assim, o sentido objetivo da sua 

constatação.  

 

3.3.3 Discurso indireto livre 
 

Desprovido de marcas sintáticas explícitas, o discurso indireto livre é o 

resultado de um “[...] julgamento de valor inerente a toda palavra viva, revelado 

pela acentuação e pela entoação expressiva da enunciação” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009 [1929], p. 198).  

Considerando a premissa bakhtiniana/volochinoviana de que “[...] o 

sentido do discurso não existe fora de sua acentuação e entoação vivas” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009 [1929], p. 198), aproveitamos o último exemplo 

citado acima para ilustrar também a ocorrência do discurso indireto livre. Na 

parte final da citação, percebemos uma espécie de "mistura" (embora esse termo 

utilizado por Tobler seja motivo de confronto por parte de Bakhtin/Volochínov) 

entre os discursos. 

 No momento em que o autor vai falando sobre a enfermidade sofrida por 

Comte,  

 
(Littré, que não póde ser taxado de suspeito, pois que é positivista de 
convicções arraigadas, discipulo de Comte, e seu admirador, diz que o 
visionário philosopho fizéra APENAS QUATRO LIÇÕES sobre o seu 
novo methodo philosophico, quando foi logo victima de uma terrivel 
enfermidade, quando foi atacado por essa negra entidade do quadro 



 319 

nosologico, que vós todos conheceis, e que se denomina - alienação 
mental!" (BITTENCOURT, 1876b, p. 54, grifos do autor)) 

 

vemos marcas entoativas de discurso alheio no uso da expressão "negra 

entidade do quadro nosologico”. Esse tom advindo de um enunciado alheio e 

que se faz presente sem marcas de sua inserção no discurso do autor, configura 

o que os autores classificam como discurso indireto livre, isto é, dois discursos 

com diversa orientação do ponto de vista da entoação.  

Percebemos, então, nessa maneira de apreensão da palavra alheia, a 

entonação dupla, o atravessamento discursivo, no plano enunciativo do projeto 

de dizer do seu autor.  

 Com isso vemos, pois, que o discurso citado apresenta-se como 

integrante de uma inter-relação dinâmica, o que reflete, de certa maneira, a 

própria dinâmica da inter-relação social entre os sujeitos na comunicação 

ideológica verbal. 

 Enfim, a manifestação do discurso citado (ou discurso referido, como 

preferem chamar Morson e Emerson), mostra a representação da alteridade no 

fenômeno da interação. E nessa interação, não temos uma relação unilateral, 

como afirma Ponzio (2008),  tendo em vista que ela é direcionada a um terceiro 

interlocutor: o destinatário, que na conferência, considerando a situação imediata 

de comunicação, é o auditório que participa do evento sociocomunicativo.  

 Para finalizar essa abordagem, da alteridade concebida como “o discurso 

no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso 

sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 150, grifos do autor), afirmamos, com base 

na acepção bakhtiniana que todo discurso é uma rede complexa de interrelações 

dialógicas com outros enunciados. Nas palavras de Clark e Hosquist:  

/.../ eu nunca estou livre para impor minha intenção desimpedida, mas 
devo sempre mediá-la através das intenções dos outros, a começar 
pela outridade da linguagem em que estou falando. Tenho que entrar 
em diálogo com outrem. Isto não significa que não posso fazer com 
que meu próprio ponto de vista seja entendido, mas implica 
simplesmente que o meu ponto de vista há de emergir somente através 
da interação de minhas palavras e as de um outro à medida que elas 
contendem umas com as outras em situações particulares (CLARK & 
HOLQUIST, 1998, p. 264).  
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4. À guisa de considerações finais 
 

O objeto de dizer das conferências, traduzido na importância de se 

divulgar o conhecimento científico para instrução do povo, com vistas a construir 

uma nação desenvolvida, é atravessado sempre por um confronto de valores 

sobre ciência, às vezes antagônicos, outras vezes complementares, mas sempre 

dialógicos, externando diferentes prismas sobre o debate do que é ciência, do 

que é fazer ciência, do para que e para quem fazer ciência, e a importância de a 

sociedade tomar conhecimento desses assuntos. 

Embora cada conferência tenha “sua arquitetônica”, todas apresentam em 

sua dimensão formal elementos que nos permitem afirmar e desenhar uma 

arquitetônica mais geral, mais ampla das conferências como um todo, aquelas 

que se dedicaram aos assuntos científicos e aqui analisados na materialização 

dos enunciados das conferências sobre o darwinismo, o espiritualismo e o 

materialismo e sobre o positivismo.  

A centralidade, portanto, de tomar países da Europa e os Estados Unidos 

como referência de desenvolvimento, estampa-se em todos os enunciados, e 

materializando-se em construções que mostram o desejo de imitação para se 

alcançar o mesmo patamar de civilização. 

Assim, a partir da análise feita dessas três conferências, que têm como tema 

assuntos relacionados à ciência, representativas, portanto, do corpus que 

constitui nossa pesquisa e que constam do periódico Conferências Populares 

publicadas integralmente em 1876, afirmamos que as regularidades 

apresentadas pelo gênero resultam de sua indexação sócio-histórica. Isso é 

observado não só na conferência em análise, mas em todas as outras que 

constituem o corpus da pesquisa. Observa Bakhtin: “Evidentemente, cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais de 

nominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN [1952-53], 2011, p. 262).  Dessa 

forma, esse gênero, em seu aspecto material, mobiliza as formas textuais para 

estabelecer sua composição e seu estilo, mas também valores e crenças que 
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permeiam a vida social. É esse caráter relativamente estável do gênero que 

possibilita as interações sócio-discursivas e o funcionamento da língua em 

discurso. O contato com o auditório, a interlocução por meio do dialogismo 

interacional, a estrutura composicional que o material verbal assume, os 

argumentos escolhidos pelo orador para expor o tema e convencer o interlocutor, 

a consideração dos conhecimentos prévios do auditório, bem como a estrutura 

formal sintática da enunciação nesse gênero, entre outros, tudo isso comporta a 

relativa estabilidade do gênero.  

As 3 conferências apresentam elementos relativamente estáveis 

constitutivos da arquitetura da arquitetônica:  

• A interação constitui elemento central na arquitetônica da conferência. 

Considerando que, para Volochínov/Bakhtin, o fenômeno social da 

interação é a realidade fundamental da linguagem, estamos diante de um 

evento discursivo que legitima essa assertiva: um projeto de dizer que 

parte de um sujeito para outro sujeito sob o prisma do dialogismo. E a 

interação entre orador e público é constante, ou seja, o interlocutor é 

elemento essencial dessa construção. É a partir do conhecimento do seu 

destinatário que o texto é construído e enunciado.  

• Discurso científico atravessado pela concepção positivista de fazer 

ciência, ou seja, o positivismo é um conteúdo-sentido objetal central que 

perpassa todas as conferências analisadas. Ideia inclusive já discutida no 

terceiro capítulo da segunda parte da tese, quando mostramos, aportados 

em Ferreira (2008), sobre a crença cientificista e positivista do século XIX.  

Embora a última conferência apresente uma forte crítica a Comte, mesmo 

ao criticar, ao negar, ao rebater as ideias de Comte, sua reflexão, sua 

doutrina, suas proposições perpassam toda a discussão.    

• Construção de um ethos de enunciador de humildade frente à importância 

de “tão importantes temas”, mas também de “contribuidor” do projeto de 

divulgação, informação e instrução do povo. E também a construção de 

um ethos de destinatário participativo na construção, interação dialógica 

constante, considerando seu interesse pelos temas apresentados na 
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tribuna, seus conhecimentos prévios e do quanto aquele espaço 

contribuirá na “inteligência" do país.  

• Discurso marcado fortemente pelas relações dialógicas com enunciados 

de outras esferas, estabelecendo relações de sentido, de valores 

axiológicos, de continuidade semântica no fio discursivo das conferências.  

• Sempre há uma proposição diante do tema abordado com vistas ao 

convencimento do público. Este gesto ético responsável demonstra o 

engajamento do sujeito autor nesse projeto de dizer, colocando sua 

assinatura e se responsabilizando pelos seus atos e ditos.  

• O gênero conferência apresentando sua relativa estabilidade, no que se 

refere ao seu conteúdo temático (assuntos científicos considerados 

importantes e, portanto, objeto de preleção na tribuna da Glória, nesse 

projeto ideológico de divulgação do saber), ao seu estilo (presença do 

discurso de outrem, tom emotivo-volitivo característicos de um sujeito 

engajado no seu projeto de dizer, uma preocupação com uma sintaxe 

clara, direta, além da interlocução constate com seu interlocutor) e uma 

estrutura composicional marcada, preponderantemente, pelos traços de 

didaticidade.  

Por fim, afirmamos que a arquitetônica dessas conferências se encaixa 

perfeitamente na concepção de Bakhtin sobre o pensamento científico que, 

longe de ser exclusivamente teórico e autárquico, valida sua “verdade” sem abrir 

mão de seu valor moral, que só é possível através do ato responsável, num 

mundo que para o autor é constituído na dimensão da alteridade.  
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CAPÍTULO 6 
 

A INSTRUÇÃO POPULAR COMO REDENTORA DA NAÇÃO: O PILAR 
ARQUITETÔNICO "EDUCACIONAL" DAS CONFERÊNCIAS POPULARES 

DA GLÓRIA 
 

Em ocasião identica áquella em que me 
acho, perguntava Laboulaye: o que 
tentamos fazer? 
Responderei como ele: buscamos 
nacionalisar no Brazil essas conferencias, 
que são em outros paizes o meio incessante 
de despertar o espirito. 
[...] 
A instrucção ha de afugentar as trevas que 
obscurecem a intelligencia de grande 
numero de brazileiros que vivem no interior 
de nossas províncias, libertando-os do 
imperio de preconceitos que podem 
perturbar a marcha ascendente do Brazil na 
escala da civilisação. [...] 
Ella ha de convencer a todos que a união faz 
a força...  
Ella ha de gravar indelevelmente a crença 
de que a reunião de todos os meios 
productivos [...]. 
Ella ha de abrir largos horizonte á industria, 
á agricultura, ao commercio, e promover o 
inteligente aproveitamento das immensas 
riquezas do nosso solo [...] 
Ella há de ser, em fim, a grande luz que 
indicará o caminho seguro por onde o Brazil 
tem de marchar para conseguir com firmesa 
a realisação de seus altos destinos.  
 

Manoel Francisco Correia 
 

Introdução 
 

Ao longo desta tese, vimos apresentando, discutindo e argumentando 

que o projeto das Conferências Populares da Glória era possibilitar ao país o 

alcance do patamar de desenvolvimento, modernidade e civilização. A 

perseguição desses ideais tomava como referência sobretudo os países 
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europeus e Estados Unidos, tidos como sinônimo de mundo civilizado e modelo 

de desenvolvimento a ser alcançado. Essa ideia está claramente exemplificada 

na epígrafe que abre este capítulo, quando o Conselheiro Manoel Francisco 

Correia, senador do Império e idealizador das conferências, em seu discurso de 

abertura das Conferências de Nitherohy aponta para a importância da 

nacionalização no Brasil das conferências, a modelo dessa prática em outros 

países, pois ela poderá contribuir para o “despertar do espírito”. Assim, o 

conhecimento da ciência e o exercício da instrução dos indivíduos são os 

veículos para o alcance desses objetivos. 

Vimos no capítulo anterior a arquitetura da arquitetônica de um dos eixos 

sustentadores do projeto discursivo das Conferências Populares da Glória, o 

eixo que chamamos de pilar arquitetônico científico das conferências, por 

defendermos que o discurso da divulgação científica materializado nos 

enunciados das Conferências Populares da Glória está estruturado sobre a base 

do diálogo, da interação e da interdependência mútua entre a defesa da ciência 

e da educação como mola propulsora direcionada à construção da nação, ao 

desenvolvimento e modernização do país e à moralização do povo, perseguido 

por todo o projeto político-ideológico das conferências.  

Nesse capítulo, portanto, nosso objetivo é analisar o outro eixo 

estruturador desse discurso, o eixo discursivo voltado ao tema da educação, que 

estamos nomeando de pilar arquitetônico educacional. Assim, de posse dessas 

duas arquitetônicas, poderemos delinear a arquitetônica global (com toda a 

redundância proveniente dessa expressão) das Conferências Populares da 

Glória e de como o discurso da divulgação científica brasileiro oitocentista é 

refletido e refratado nelas.  

Começamos fazendo uma breve abordagem sobre o tema da educação 

brasileira no século XIX para, em seguida, procedermos à análise das 

conferências selecionadas. 

O tema da educação popular do Brasil foi uma constante no debate 

sociopolítico e ideológico-cultural do Brasil no século XIX. De acordo com Souza,  

Desde a segunda metade do século XIX, a questão política da 
educação popular envolveu, em todo o Ocidente, a discussão 
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sobre a organização administrativa e didático-pedagógica do 
ensino primário. Tratou-se de definir as finalidades da escola 
primária e os meios de sua universalização. Esse processo 
implicou debates acerca da democratização da cultura e da 
função política da escola nas sociedades modernas. Dessa 
forma, a discussão sobre o conteúdo da escolarização popular 
tornou-se uma temática central e oscilou em decorrência de 
diferentes interesses políticos, ideológicos, religiosos, sociais, 
econômicos e culturais (SOUZA, 2000, p. 1). 

 

Foi essa discussão, em muitos de seus aspectos que acabou ecoando em 

vários outros espaços sociais e influenciado o pensamento e a postura de 

diferentes sujeitos. Dentre os variados espaços onde esse debate ecoou, 

citamos as conferências da Glória.  

Mais precisamente na sua segunda metade, o século XIX foi marcado 

pelo "descompasso entre a demanda social da educação e a qualidade de 

ensino desenvolvida em âmbito escolar” (CASTRO; LOPES, 2002, p. 1). Tal 

situação, argumenta a autora, é pautada numa cultura nacional marcada por 

interesses conservadores e por um modelo de educação excludente e elitista. 

Por outro lado, e diante dessas questões, é também um período fortemente 

influenciado pelos debates sobre o ensino público, a necessidade de mais 

escolas, pois desejava-se um sistema educacional que atendesse aos interesses 

sociais (e econômicos) do período. Esse contexto do surgimento da escola 

pública  está diretamente relacionado à questão da industrialização, pois junto 

com o avanço da industrialização vinha a necessidade de mão de obra 

qualificada. E a instrução popular configurava, então, como o meio necessário 

para o alcance dessa qualificação.  

É nesse contexto de relação da educação (no que concerne à formação 

de mão de obra qualificada) com o desenvolvimento (resultante da influência do 

processo de industrialização) que surge a escola pública, com a finalidade de 

atender aos interesses sociais e político-econômicos desse período (SOUZA, 

2004). Em outras palavras, o objetivo da educação do período era promover o 

desenvolvimento econômico do país por meio da instrução popular. Afirma 

Romanelli:  
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A herança cultural, influindo diretamente sobre a composição e 
os objetivos perseguidos pela demanda escolar, os rumos que 
toma a economia, criando novas necessidades de qualificação 
profissional, e a expansão da educação escolarizada, 
obedecendo à pressão desses dois fatores, compõem o quadro 
situacional das relações existentes entre educação e 
desenvolvimento (ROMANELLI, 1978, p. 25).  

 

Enquanto o mundo presenciava, no século XIX, um forte movimento de 

expansão da escola pública, universal e gratuita nos países ditos 

"desenvolvidos" e "civilizados", já que a visão de mundo era a preparação do 

indivíduo para o mundo do trabalho, o Brasil não correspondia ainda a essa 

realidade socioeconômica.  

Segundo Souza (2006), a educação das classes populares suscitou um 

amplo e prolongado debate sobre como organizar o sistema nacional de ensino, 

que objetivava estruturar o ensino elementar de forma mais racionalizada e 

padronizada para que pudesse atender um grande número de crianças.  

Nesse momento, a escola configurava-se com um emblema da 

instauração de uma nova ordem, pois ela (a escola popular) "foi elevada à 

condição de redentora da nação e de instrumento de modernização por 

excelência" (SOUZA, 2000, p. 12).  

Afirmam Ferreira, Felipe e França:  

 
O fenômeno da escolarização em massa, configurado a partir da 
segunda metade do século XIX, apresentou muitos aspectos 
comuns de abrangência global, entre eles: a obrigação escolar, 
a responsabilidade estatal pelo ensino público, a secularização 
do ensino e da moral, a nação e a pátria como princípios 
norteadores da cultura escolar, a educação popular concebida 
como um projeto de consolidação de uma nova ordem social. 
(PEREIRA; FELIPE; FRANÇA, 2012, p. 6) 

  

 Essa afirmação acima é emblemática para mostrarmos como esses 

aspectos relacionados ao fenômeno da educação brasileira do século XIX, 

enquanto veículo propulsor do desenvolvimento da nação, foram refletidos e 

refratados no projeto discursivo-ideológico das Conferências Populares da 

Glória.  
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Esse tema da educação/instrução pública foi constante em muitos 

discursos e nas mais variadas abordagens das conferências: seja sua 

importância numa ótica mais abrangente, seja a obrigatoriedade do ensino, seja 

a instrução pública, seja a educação da mulher, o ensino religioso, o ensino 

médico, entre outros. Em todos os 10 (dez) volumes publicados desse periódico 

científico há conferências dedicadas ao tema da educação, muitos deles com 

até 3 (três) conferências voltadas a essa temática. A título de exemplificação, 

elencamos a seguir como esse grande tema “educacional" se desdobrou em 

vários assuntos e foram constantes nos volumes publicados de Conferencias 

Populares: 

 

1) Instrucção publica (Volume 1) 

2) Estabelecimentos de instrucção que devem de preferencia crear as 

Assembléas Provinciaes (Volume 2) 

3) Gráos scientificos ou literários concedidos em virtude de leis 

provinciaes (Volume 3) 

4) Ensino obrigatório (Volume 4)  

5) Necessidade de Escolas Normaes (Volume 5) 

6) A educação da mulher (Volume 6) 

7) Concurso dos cidadãos a bem do ensino (Volume 7), entre outros. 

 

O próprio idealizador das conferências, Conselheiro Manoel Francisco 

Correia justifica, na Inauguração das Conferências Populares de Nitheroy, 

ocorrida em 5 de junho de 1974 que a presença desse tema é por conta do 

“atraso pouco satisfatorio em que se acha entre nós a instrucção publica” 

(CORREIRA, 1876a, p. 18), e ainda que “buscamos nacionalisar no Brazil estas 

conferencias, que são em outros paizes o meio incessante de despertar o 

espirito” (CORREIA, 1876a, p. 16). 

Dessa forma, alinhar-se aos padrões civilizatórios e de progresso era a 

vontade coletiva da burguesia brasileira, em especial a do Rio de Janeiro, locus 

das conferências. Então, as Conferências Populares da Glória, ao trazerem para 

o centro do Rio de Janeiro a sua abertura para exposição, socialização, 
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esclarecimentos e debates sobre assuntos considerados importantes e 

necessários para um país que busca o “progresso”, tinham esse objetivo. 

A educação constitui-se, portanto, como um tema de merecido destaque 

e de maior interesse social e de progresso individual da sociedade brasileira 

oitocentista, o qual consideramos neste trabalho como o outro "pilar 

arquitetônico” da divulgação científica do século XIX materializado nessas 

conferências.  

No capítulo anterior, nossa atenção se voltou para a análise da 

arquitetônica das conferências dedicadas aos assuntos científicos, considerados 

como o primeiro pilar arquitetônico desse projeto. Agora, portanto, neste 

capítulo, nossa atenção se debruça para o pilar arquitetônico dos temas 

educacionais. 

Vejamos que podemos sempre encarar as conferências como 

ato/acontecimento/evento numa perspectiva dialógica, onde cada gesto, 

palavra, discurso, decisão ou posicionamento se colocam dialógico-

responsivamente no mundo. Referimo-nos à dialogicidade presente entre o 

discurso e o mundo em que o sujeito se situa, entre os temas que se constituem 

como pilares arquitetônicos desse projeto, entre os projetos de dizeres e o 

contexto social imediato e mais amplo, entre os enunciados já ditos e os 

enunciados a serem ditos, entre os sujeitos do processo sociocomunicativo. Com 

isso, chamamos atenção para o fato de que o conselheiro Correia, ao “dar vida” 

a seu projeto enunciativo, “age” demonstrando sofrer influências de outros 

enunciados. Por exemplo, na inauguração das conferências de Niterói, ele, 

respaldando-se no posicionamento do imperador da Rússia, afirma ser a 

instrução a força motriz do progresso dos povos: 
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(165) 

 
(CORREIA, 1876a, p. 19)245. 

 
 

Diante das variadas conferências destinadas ao pilar arquitetônico da 

educação/instrução pública, para este capítulo, escolhemos as conferências 

Ensino obrigatorio, Instrucção publica e A educação da mulher I, proferidas por 

Manoel Francisco Correia, Manoel Jesuino Ferreira e José Liberato Barroso, 

respectivamente, a partir dos critérios já sinalizados no capitulo metodológico da 

tese.  

Dito isso, nosso objetivo neste capítulo (como o foi no anterior sobre os 

assuntos científicos) é descrever e analisar a arquitetônica das conferências 

sobre educação/instrução pública materializada em seus enunciados.  

Diferentemente do capítulo anterior, na análise do presente capítulo, 

nossa intenção é explorar a inter-relação entre o conteúdo, o material e a forma 

dos enunciados das conferências selecionadas. De forma breve, dizemos que, 

no âmbito do conteúdo, buscaremos perceber os centros de valores que, na 

																																																								
245	"Sentimento igual anima actualmente o imperador da Russia que, no recente decreto de 25 
de Dezembro do anno passado, escreveu estas palavras indicativas de uma exacta apreciação 
do bem publico: 
'Solicito constantemente pelo bem do povo, minha particular attenção volta-se para a questão da 
instrucção publica, na qual vejo a força motriz de todo progresso, e a consolidação das bases 
moraes sobre que repousa o edificio do Estado.' 
Deveis reflectir, senhores, neste juízo acerca dos beneficios da instrucção, que é em verdade o 
mais poderoso motor do progresso dos povos, e o mais firme sustentáculo das bases moraes 
sobre que repousa o Estado" (CORREIA, 1876a, p. 19). 
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singularidade do evento, constroem tal arquitetônica e como o ato ético-

responsível é manifestado no projeto de dizer. Já no âmbito do material, 

observaremos como os recursos linguísticos se tornam enunciados concretos 

“dando vida” à língua e ao projeto discursivo de seus enunciados. Por fim, no 

âmbito da forma, analisar a formação e o modus operandi das formas 

composicionais e arquitetônicas desses enunciados na constituição de um 

sentido global das conferências, aí incluindo questões de autoria, 

responsividade, heterodiscursividade, gênero discursivo, entre outros.  

Assim, estamos diante de um projeto de dizer em que seus sujeitos 

discursivos, localizados em determinado tempo e espaço concretos, posicionam-

se frente a temas de importância central no contexto sociocultural e político 

brasileiro oitocentista, assumindo sua responsabilidade política, ética e 

discursiva diante do mundo do real e das questões que o tocam diretamente em 

sua vida e na vida do outro, enquanto sujeitos sócio-históricos situados, 

convivendo em sociedade. 
 

1. UM RESUMO DO PODER DA EDUCAÇÃO: instrução pública, ensino 
obrigatório e educação da mulher como “conteúdo arquitetônico” 
nas Conferências Populares da Glória 

 

O tema da educação, numa perspectiva mais ampla, e o da instrução 

pública, em específico, permearam de modo recorrente os enunciados de todos 

os oradores que ocuparam a tribuna da Glória. No volume 1 das Conferências 

Populares, há 3 (três) resumos246 sobre o tema da instrução popular proferidas 

pelo conselheiro Manuel Francisco Correia antes de apresentar a primeira 

conferência integral de tal volume, evidenciando os princípios de valoração e de 

																																																								
246 Trata-se de três resumos das conferências de 22 e de 29 de agosto e de 3 de outubro de 187, 
que oferecem ao leitor uma compreensão mais ampla do assunto tratado pelo conferencista em 
sua conferência publicada integralmente. Como afirmam os editores do periódico: “A 157a 
conferencia foi a primeira do ano de 1876. Nella o Sr. Conselheiro Manoel Francisco Correia 
continuou a occupar-se com o importante assumpto da instrucção publica. E como, para 
melhorar a intelligencia dessa conferencia, é conveniente o conhecimento das que o orador fez 
anteriormente sobre o mesmo assumpto, passamos a dar o resumo, que se publicou, das 
conferências de 22 e de 29 de Agosto e de 3 de Outubro do anno passado, e integralmente a de 
21 de Novembro a que faz especial referencia a 157a" (CONFERÊNCIAS POPULARES. 
Instrucção Publica. Resumo da conferencia de 22 de Agosto de 1875.  V. 1, 1876, p. 5).    
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seleção do conteúdo temático das Conferências. No segundo resumo do volume 

1, por exemplo, vemos o conferencista argumentar sobre as responsabilidades 

para com a educação:  

 
(166) 

 
(CONFERÊNCIAS POPULARES, 1876, p. 11)247.248 
 

Vemos aí, numa rede complexa de interdependência de agentes, como 

Estado, município e família são convocados à responsabilidade da educação dos 

indivíduos.  

 A seguir, já antecipando o conteúdo temático das conferências (aliás, 

objeto de análise da seção 3 deste capítulo destinada à análise da “forma” das 

conferências), apresentamos um resumo de cada conferência, que nos 

possibilitará construir, a priori, uma visão mais totalizante do tema das 

conferências, para, a posteriori, percebermos a inter-relação estabelecida entre 

conteúdo, material e forma na arquitetura da arquitetônica das Conferências 

Populares da Glória.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
247 Resumo da conferência sobre Instrucção Publica de 29 de agosto. In: Conferências 
Populares, Vol. 1, Rio de Janeiro: Typ. Imp. e Const. De J. Villeneuve & C., 1876.  
248 "Para que esta obrigação não seja illudida, o Estado póde intentar acção contra o municipio 
para constrangel-o a crear a taxa necessaria para a manutenção das escolas; e o pai do menino, 
a quem recusão matricula, tem o direito de reclamar perdas e damnos" (CONFERÊNCIAS 
POPULARES, 1876, p. 11). 
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Conferência 1: Ensino obrigatorio 

 

Figura 29: 1ª página da conferência Ensino obrigatório 
 

                       
Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, V.4, 1876, p. 59. 

 

No decorrer de 18 páginas, o Conselheiro Manoel Francisco Correia se 

dedica a tratar do Ensino obrigatorio (1ª conferência, proferida na inauguração 

das Conferências no Edifício das Escolas Públicas da Freguesia da Glória em 

23 de novembro de 1873. É a 5ª do conjunto de 8, constante do volume 4 do 
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periódico Conferencias Populares). Nessa preleção de inauguração, o 

conselheiro inicia com seus agradecimentos pela possibilidade de sua 

realização. São agradecimentos destinados à imperatriz e a 3 membros “ilustres” 

do ministério que se fizeram presentes (daí já temos a ideia de quão importante 

constituía esse projeto para o conselheiro e para a sociedade brasileira e 

carioca. O agradecimento também é estendido aos cidadãos que aceitaram o 

convite para serem preletores das conferências futuras, e ao público “illustrado” 

pela boa recepção dessa atividade.: “A esses distinctos cidadãos, ao ilustrado 

publico que acolheu com tanta benignidade o pensamento que ora principia a 

tornar-se pratico, devo igualmente manifestar sem demora o meu 

reconhecimento” (CORREIA, 1876b, 1876, p. 60). 

 Após os agradecimentos, o preletor destaca a solicitude do governo ao 

oferecer o edifício para a realização das conferências, a qual julga ação 

importante como contribuição em prol da “instrução da infância”, onde já fica pré-

anunciada a temática da sua preleção, enquanto mola propulsora do 

desenvolvimento do país e que merece atenção e dedicação dele. 

 Assim, o assunto começa a ser tratado a partir da sua ênfase valorativa, 

quando o conferencista argumenta que a “verdadeira segurança dos Estados 

está nos cidadãos” e não nas muralhas que são construídas com o intuito de 

proteger os povos, como exemplifica com as muralhas da China e da Babylonia. 

A partir dessa observação, ele traz à tona à questão da obrigação legal do 

ensino, tema de sua conferência. Com a comparação com a França e a 

Alemanha, que já haviam “resolvido” essa questão, ou seja, a obrigatoriedade 

do oferecimento do ensino já era uma questão vencida para esses países, ele 

anuncia: “É d’essa questão que vou tratar a primeira vez em que é dado fallar 

n’este palacio que o sentimento patriotico erige para attestar o empenho com 

que se procura difundir em todo o Imperio a Instrucção elementar” (CORREIA, 

1876b, p. 61). 

A partir desse anúncio, exaltando a suntuosidade do edifício onde 

ocorre(rão) as conferências, ele mostra como tão imponente lugar é merecedor 

de ser palco de tão importante princípio, “o de gravar em todas as consciencias 

a necessidade de curar assiduamente em ministrar o pão do espirito á infancia, 
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sobretudo áquella que mais carece do braço poderoso do Estado para não ficar 

sepultada nas trévas da ignorancia, que é a mãi dos vicios” (CORREIA, 1876b, 

p. 61). 

Após destacar a importância do prédio e sua utilidade para as gerações 

futuras, o conferencista se dedica a mostrar que, no que se refere à instrução e 

educação popular, o Brasil encontra-se atrasado em relação a outros países. 

Para isso, estabelece comparação com a Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, 

Suíça, Bélgica, mostrando como em alguns desses países, embora com 

quantidade populacional menor, há mais escolas proporcionalmente ao número 

de alunos de cada país.  

 Assim, relaciona a importância da escola e do ensino obrigatório à grande 

invenção do alfabeto, já que é através dele que “se solidificão as palavras 

variadas e numerosas das mais diversas línguas com que os povos de todas as 

idades têm manifestado seu pensamento” (CORREIA, 1876b, p. 64-65) e passa 

a argumentar que a criação de escolas não é suficiente. E responde a esse 

tópico dizendo que é preciso “professores preparados e habilitados”, a 

participação da família na “obrigação moral” de enviar os filhos à escola e, 

principalmente, a responsabilidade do poder público de prescrevê-la como 

obrigação legal.  

Em seguida, o conferencista traz para seu objeto de explanação o 

argumento de o ensino obrigatório também ser de interesse social, já que é pela 

educação, pela diminuição do analfabetismo que decresce o índice de 

criminalidade. E para mostrar essa relação entre aumento de educação versus 

diminuição da estatística criminal, Correia exemplifica com dados estatísticos o 

fenômeno ocorrido na Bélgica, em Baden, na Suíça e na Prússia.  

 Na apresentação da importância do direito à educação para a infância, o 

conferencista opina que negar essa prerrogativa à criança, é “contrariar a 

natureza; é oppôr embaraços a um direito natural”. E retoma o argumento sobre 

o aspecto do “dever” do oferecimento do ensino por parte da família, mostrando 

que, seja rico ou pobre, o “saber ler e escrever” não deve ser considerada “cousa 

villã”. Antecipa duas possíveis objeções à questão da obrigatoriedade do ensino: 

a primeira é a de qual seria o futuro da sociedade se todos os homens forem 
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instruídos e com isso alterando as relações de dependência e sujeição na 

sociedade; a segunda refere-se à possibilidade do desaparecimento das 

diversas profissões. Para essas objeções, apresenta como resposta que, por 

determinação divina, as leis que regem as coisas no mundo são eternas e 

imutáveis e que, por isso, a divisão do trabalho e a separação das profissões é 

algo imposto à humanidade. E segue dizendo que os mais diferentes e altos 

cargos públicos, políticos e militares podem ser alcançados por qualquer 

cidadão, desde que tenha talento e virtude.  

Ao entrar na questão da obrigatoriedade do ensino, volta sua atenção 

para problematizar e contrapor à objeção de que a “gratuidade absoluta do 

ensino é condição inseparavel da obrigação legal” (CORREIA, 1876b, p. 63). 

Dessa forma, ele vai mostrar como isso se deu na França em que a obrigação 

não foi imposta, e como em outros países se sucedeu, a exemplo da Alemanha 

e da Suíça, em que o ensino é obrigatório, mas não é gratuito. E, por fim, 

demonstra que essa situação não se aplicava ao Brasil, enaltecendo os autores 

de nossa constituição que estabeleceram a instrução primária obrigatória e 

gratuita. 

 Seguindo para a conclusão da conferência, o conselheiro Correia lança 

mão da fala de um pensador e um historiador para defender a ideia de que os 

delitos a serem cometidos pelos cidadãos só serão sanados com o oferecimento 

de educação, esta encarada como um dever social.  

Ao sintetizar e retomar aspectos centrais de sua conferência, conclama o 

apoio do auditório para o bom encaminhamento da infância no caminho da 

virtude, destacando o papel que Deus atribuiu às mães de “impressionarem 

vivamente o coração dos filhos” com seu amor materno. 

Por fim, comemora o fato de a inauguração das conferências ocorrer no 

mesmo dia do aniversário da Sociedade Propagadora das Bellas-Artes e reitera, 

enfaticamente, a figura do Imperador como um “protetor” e promotor do 

desenvolvimento da instrução pública no Brasil, agradecendo-o da mesma forma 

como iniciou a conferência.  
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Conferência 2: Instrucção Publica 

 

Figura 30: 1ª página da conferência Instrucção Publica 
 

                    
Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, V.4, 1876, p. 77. 

 

São 13 páginas dedicadas à conferência proferida por Manoel Jesuino 

Ferreira (é a 6ª conferência do conjunto de 8, constante do volume 4 do periódico 

realizada em 12 de abril de 1874) e é iniciada com seu pedido de desculpas por 

não possuir, como diz possuir os outros conferencistas que naquela tribuna 
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discursaram, a habilidade da oratória e pela sua “pobreza das ideias”. Mesmo 

assim, afirma que sua presença é motivada pelo seu desejo de externar seu 

ponto de vista em favor da “instrucção nacional”.   

 Inicia mostrando como países da Europa e dos Estados Unidos “marcham 

avante na senda do progresso”, e atribui tal conquista à instrução nacional. 

Destaca as grandes qualidades físicas e naturais do Brasil para questionar se o 

país deve representar um papel inferior de acordo com as aspirações de um 

povo dotado de magnífica opulência nacional.  

 Para evidenciar a importância da instrução, traz à tona o prejuízo que a 

ignorância, como “mal que envenena as forças da nação”, provoca na felicidade 

e no desenvolvimento da juventude. E tomando os outros países como 

referência, afirma que bons resultados também poderão ser alcançados através 

da instrução: “...á vista do que se ha obtido em outros paizes, onde a instrucção 

está elevada a um principio de regeneração humanitaria, é de esperar que no 

nosso produza os mesmos beneficos resultados” (FERREIRA, 1876, p. 78-79). 

Para isso, elenca algumas conquistas que o poder da instrução pode favorecer 

ao povo, mas questionando ao auditório se somente aqueles listados seriam os 

alcançáveis. 

 Nesse momento, vai mostrando como o homem, ao usufruir dos 

benefícios da instrução, pode "melhor prevenir do que castigar", “se acautelar as 

intempéries das estações”, promover a regeneração humanitária, fechar as 

penitenciárias com as escolas, entre outras, enfim, regenerar o homem, 

afastando-o “do caminho dos erros, dos vícios e dos crimes. Destaca a vontade 

humana na distribuição da harmonia e na ordem das coisas criadas por Deus, 

após elencar uma série de seres que nascem, crescem, vivem, sentem e 

pensam... Dentre mármores, metais, plantas e animais, o homem é aquele 

dotado de razão e pensamento que pode manipular todos os outros criados por 

Deus. Ao tratar desse “poder” humano, lança um questionamento para o 

auditório de onde proviria essa superioridade do homem e  ele mesmo responde 

que seria por conta da inteligência, que somente ele detém.  

Segue argumentando como o homem “bruto” torna-se subordinado. A 

seguir, mostra que o homem é criação de Deus, que todos os seres são iguais, 
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diferenciando-se entre si pela ignorância. Destaca a inteligência do homem 

brasileiro, sua liberdade e possibilidade de instrução, já que é gratuita, mas fala 

que a sua inferioridade é de sua própria culpa, por desconhecer “as letras do 

alfabeto”, um “talisman admiravel”.  A partir dessa opinião, apresenta fatos que 

considera prodigiosos para comprovar sua tese da forte influência da instrução 

no destino do homem. Para tanto, elenca grandes nomes como Kepler, 

Benjamim Franklin, Vauquelim, Shakespeare, Papa Adriano VI, Abrahan Lincoln, 

Cristóvão Colombo, entre outros, como exemplos de homens que se tornaram 

notáveis, graças ao poder da instrução. 

Em seguida, passa a expor as vantagens da instrução para com o Estado, 

através de uma série de interrogações ao público para mostrar a importância do 

voto, e como a negação desse direito de votar, de se fazer representar e 

constituir o governo, caracteriza um “notável publicista-crime de lesa-nação” 

(FERREIRA, 1876, p. 83). E segue argumenta quão humilhado é povo sem 

instrução, sem alicerce, fácil de ser manipulado, atribuindo a adjetivação de 

“misero” 

 
aquelle que sem saber lêr nem escrever tem o arrojo de exercer 
o direito de votar, porque póde nomear quem vá por si decretar 
o temedal em vez de estrada, a cadeia em vez da liberdade, a 
guerra em vez da paz, a mendicidade em vez da opulencia, a 
solidão em vez da família, o exilio em vez da patria! (FERREIRA, 
1876, p. 84), 

 

finalizando esse ponto ao afirmar que uma população ignorante só pode sofrer 

das calamidades da natureza (“brenhas mais negras”, “penhascos mais 

agrestes”, “águas mais turvas”, “ar mais pesado”, “arvores mais enfezadas”, “até 

as próprias flôres tristes e sem aroma” (FERREIRA, 1876, p. 84). 

Para ilustrar os exemplos citados acima, apresenta “provas” ao auditório 

quando traz as palavras de Lord Macaulay e Emilio Laveleye, que falaram da 

Escócia e da Suíça. E assim, respaldado na opinião de outros autores, continua 

a argumentar sobre o poder da instrução, destacando a escola primária como 

“elemento poderoso de civilisação”. 

Elenca o que constitui como princípios fundamentais da instrução que, em 

sua opinião, são “a vulgarisação do ensino”, “o mestre”, “os livros”, “a emulação” 
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e “a escola”. (FERREIRA, 1876, p. 86) e questiona quais seriam os meios 

profícuos para desenvolvê-la. Em seguida, ao concordar com o fato de que o 

ensino obrigatório é o primeiro elemento da instrução, apresenta as 

consequências de se desconhecer tal fato.  Nesse ponto, pondera sobre o fato 

de que não basta ter uma ideia boa, é preciso realizá-la. E então mostra que o 

Brasil, com suas grandiosas “condições geographicas”, talvez não consiga 

realizar tão cedo. Aproveita para estabelecer comparação com países que, 

embora menores que algumas províncias brasileiras, ainda não têm o ensino 

obrigatório (como a França, a Bélgica, a Inglaterra), enquanto que a Prússia, os 

Estados Unidos e a Suíça já possuem. 

Questionando o público se é possível decretar no Brasil o ensino 

obrigatório para todos, tendo em vista a grandiosidade do país, menciona que 

em Portugal já foi decretado, mas “a lei ainda não pôde ter execução” 

(FERREIRA, 1876, p. 88). Ao alegar fadiga, anuncia a conclusão da conferência, 

fazendo três citações de enaltecimento da mocidade e argumentando que se a 

sua transformação for feita pela ignorância, “jámais poderá attingir as raias dos 

largos horizontes da felicidade e da gloria” (FERREIRA, 1876, p. 88). Após a 

finalização, é aplaudido e cumprimentado pelo auditório. 
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Conferência 3: A educação da mulher I 

 

Figura 31: 1ª página da conferência A educação da mulher I 
 

                  
Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, V. 5, 1876, p. 97. 

 
.  

São 16 páginas dedicadas à conferência “A educação da mulher I” (é 7ª 

do conjunto de 8 do volume 5 do periódico e proferida pelo Conselheiro José 
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Liberato Barroso em 18 de janeiro de 1874). Nessa conferência, o conselheiro 

Barroso discorre sobre a importância da educação da mulher, esta vista como 

responsável pela constituição de uma boa família, já que seu papel, para ele, é 

a de mãe de família, cuidadora do marido e dos filhos. Então o conferencista 

inicia sua preleção fazendo uma retrospectiva do ano de 1864, quando ele 

proferiu uma outra cujo objetivo era chamar a atenção do governo para o 

investimento na instrução pública do país, alegando ter sido um aspecto 

abandonado no passado, mas merecedor de atenção, e relembra que assinalou 

sua preocupação em relação aos perigos da política que valorizava apenas os 

interesses materiais da sociedade, não levando em consideração os interesses 

morais, vistos por ele como os responsáveis pela sua ordem e progresso. Nesse 

início da conferência, exalta os grandes feitos do trabalho do homem e sua 

animosidade de espírito ao contemplar o destino da pátria, mas ponderando que 

esses produtos do homem ainda eram pequenos e inferiores se considerar  "ás 

explosões magnificas da natureza estupenda” do país.  

Em sua fala, assume estar alimentado por um esforço de patriotismo, 

como fruto de sua imaginação, destaca os grandes avanços da sociedade: “Por 

toda a parte o espetaculo grandioso da liberdade e da ordem! Por toda a parte a 

luz ineffavel da harmonia social!” (BARROSO, 1876, p. 99). Após elencar todos 

os motivos grandiosos e orgulhosos, lança a pergunta: “Era um sonho, 

senhores?” e responde de imediato: “Sim; mas era tambem a previsão do 

patriotismo. Era uma aspiração? Mas era tambem a esperança de uma realidade 

que já se não esconde completamente nas dobras do futuro” (BARROSO, 1876, 

p. 99). A partir dessa percepção, Barroso se declara triste por se deparar com a 

realidade que é totalmente distante disso que ele havia imaginado. 

Ao se questionar o porquê dessa situação, do antagonismo no seio do 

progresso, dos fatos serem o contrário dos princípios, afirma que se recolheu ao 

seu gabinete e na leitura de um livro encontrou a razão da conferência: a 

transformação do mundo só será possível reformando a educação da mulher. E 

então sua argumentação vai na direção de que, para que se alcance a  grandeza 

de uma nação, é preciso “educar a infancia; e para educar a infancia é preciso 

educar a mulher, formar a mãi de familia” (BARROSO, 1876, p. 100). 
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Nesse momento fica explícito claramente o tema de sua conferência, 

alertando que falar de instrução pública, da liberdade, da obrigatoriedade e da 

organização do ensino público outros conferencistas já fizeram. Então externa 

seu grande desejo de não se ouvir falar que no Brasil há crianças sem instrução, 

mas ressalvando que não basta oferecer o ensino, não basta que se saiba ler: 

“é preciso lêr, e lêr bem”. (BARROSO, 1876, p. 101). Então, começa a enumerar 

países que, embora desenvolvidos, apresentavam-se, em alguma medida, 

corrompidos, seja pela tirania, pelo atraso, pela guerra, pela forme, pela 

corrupção, problemas que “abalão as base de uma organização social!” 

(BARROSO, 1876, p. 101-102). E, ao afirmar que há um vício radical na 

civilização das sociedades modernas, um desequilíbrio no progresso, apresenta 

a “educação do homem” como a solução para a ”grave enfermidade social”, 

destacando o papel da família na educação moral do homem, pois é nela que 

começa sua educação para completar-se no seio social.  

Ao falar, portanto, do papel da família na formação do homem, o 

conferencista enfatiza o papel da mulher, “pela força de sua fraqueza, pela 

fraqueza de sua força”, mostra qual é a sua missão: a da “mãi de familia”.  E 

assim deixa clara sua posição de que a obra da civilização moderna é a boa 

formação da mulher, enquanto mãe de família; com isso, apresentasua visão 

sobre a mulher e sobre sua missão no seio da família e da sociedade: virgem, 

esposa dedicada e mãe dedicada aos filhos e ao marido, e pede licença para 

justificar sua visão a partir de aspectos históricos, ao mostrar como era vista o 

papel da mulher no passado. Dessa forma, faz breves relatos da situação da 

mulher na Nova Zelândia, na África, na Índia, no Egito e na China. Em todos 

eles, a mulher é vista como “coisa”, sem vontade própria e direitos. Ao citar a 

Grécia, mostra que lá a mulher adquiriu personalidade e passou a ser vista como 

“pessoa”, o conferencista ressalva que o tipo de mulher grega a ser considerado 

é o da cidade de Atenas e não de Esparta. Mesmo assim, direciona a fala às 

mulheres presentes no auditório, afirma: “Como vos disse, minhas senhoras, a 

civilisação grega afirmou a personalidade da mulher; mas não conheceu a 

mulher na dignidade de sua missão social” (BARROSO, 1876, p. 107). Ao 

sinalizar a figura da mulher na sociedade romana, traz um novo aspecto: de a 
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mulher ser mais livre que a grega, no entanto, um papel de esposa 

completamente subordinada ao seu marido.  

Argumenta que, como advento do cristianismo, na figura de Maria, houve 

uma emancipação da mulher e por meio do discurso bíblico justifica o papel da 

mulher “consagrando-a como mãi de familia”.  Traça um histórico de como o 

cristianismo “tratou” a mulher e acaba destacando o papel de Lutero, reformador 

do cristianismo, como aquele que “deu o primeiro brado da regeneração da 

mulher depois da idade média". Mesmo com essa reforma, o conferencista 

afirma que o não foi ainda permitida à mulher a vida social: “a mulher crê; mas 

não pensa”.   

Encaminhando para a conclusão, o conferencista assinala as figuras 

femininas que, nos séculos XVII e XVIII, trouxeram contribuições, através de 

lutas e sacrifícios, para um avanço na “emancipação” da mulher, como “imagem 

bela moderna, mulher de familia e da pátria, mulher e cidadã” (BARROSO, 1876, 

p. 111). 

E despede-se apresentando seu desenho de que no século XIX, o século 

da escola e da educação, a mulher tenha consagrado sua missão de mãe de 

família. Desculpa-se pelo tempo da conferência e por não ter dito o que é ser 

“mãe de família”, desejando, porém, poder continuar a tratar do tema em outra 

oportunidade. 

Após essa breve síntese dos assuntos das conferências (no anexo, 

encontram-se as conferências integrais), passaremos à análise conforme já 

mencionado, a partir das 3 bases que sustentam a arquitetônica: o conteúdo, o 

material e a forma, conforme nos apresenta Bakhtin em Questões de Literatura 

e de Estética: a Teoria do Romance (2010).  

Embora o objeto de estudo de Bakhtin nesse manuscrito seja o objeto 

artístico, diante da fecundidade do conceito que nos permite “olhar” outros 

objetos, assumimos sua perspectiva, premissas e observações para direcionar 

o olhar para análise do objeto verbal, o enunciado materializado nas 

conferências. 

Dessa maneira, para este trabalho com o discurso sobre 

educação/instrução nas Conferências Populares da Glória, tomamos o conteúdo 
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como a rede de relações axiológicas, o material como os recursos linguísticos 

materializados em enunciados concretos, e a forma como o modo de dizer, de 

organizar discursos. 
 

 

2. A QUESTÃO DO CONTEÚDO 
 
 

Este ou aquele ponto de vista do criador, 
possível ou realizado de fato, só se torna 
necessário e indispensável de modo 
convincente quando relacionado com 
outros pontos de vista criadores: só 
quando nas suas fronteiras nasce a 
necessidade absoluta desse ponto de 
vista, em sua singularidade criativa, é que 
ele encontra seu fundamento e sua 
justificativa sólida; mas no seu próprio 
interior, fora da sua participação na 
unidade da cultura, ele é apenas um mero 
fato, e sua singularidade pode ser 
representada simplesmente como um 
arbítrio, como um capricho. 

 
Mikhail Bakhtin 

 
 
2.1  Os centros de valores na rede de relações semântico-axiológicas 
 

Segundo Bakhtin (2010), um erro comum na estética é a negação do 

conteúdo como momento constitutivo do objeto estético. Transferindo essa 

premissa para pensarmos o objeto discurso verbal, também podemos afirmar 

que pode constituir um equívoco voltar-se um olhar para analisar o conteúdo de 

um discurso, encarando-o apenas como um elemento da forma ou do material. 

Por isso, nossa atenção nesse capítulo é de enveredar pela análise da 

arquitetônica das Conferências Populares da Glória, referente ao pilar 

arquitetônico "educacional", começando pela questão do conteúdo. Assim, 

embora em sessões separadas, neste capítulo, não consideramos cada 
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elemento (conteúdo, material e forma) de forma separada, estanque e 

autônoma, pois 

 
o conteúdo e a forma se interpenetram, são inseparáveis, 
porém, também são indissolúveis para a análise estética, ou 
seja, são grandezas de ordem diferente: para que a forma 
tenha significado puramente estético, o conteúdo que a 
envolve deve ter sentido ético e cognitivo possível, a forma 
precisa do peso extra-estético do conteúdo, sem o qual ela não 
pode realizar-se enquanto forma (BAKHTIN, 2010, p. 37).  

 

 

Assim, no projeto político-ideológico das Conferências Populares da 

Glória, no que concerne ao pilar "educacional", nos seus mais variados 

desdobramentos e abordagens, o seu conteúdo se apresenta discursivamente 

como um “fenômeno concreto e sistemático”, ocupando, pois, uma função 

singular na unidade da cultura que, entre outras atitudes culturais, são 

protagonizados por sujeitos sócio-historicamente situados no mundo e agindo 

étic a e responsivamente às demandas políticas, sociais e culturais do tempo-

espaço onde vivem.  

Esse fenômeno concreto e sistemático a que nos referimos, assim como 

todo ato cultural, “vive por excelência entre fronteiras”, diz Bakhtin (2010, p. 29), 

e, assim, não pode ser visto fora  e nem abstraído delas, senão “ele perde 

terreno, torna-se vazio, pretensioso, degenera e morre” (2010, p. 29). 

Afirmamos, assim, que as características fronteiriças do ato cultural das 

conferências em análise manifestam-se de, pelo menos, três maneiras 

diferentes, tanto seu território interior quanto exterior. 

Primeiramente, temos uma relação fronteiriça e, por conseguinte, 

dialógica desse pilar arquitetônico "educacional" com o outro pilar arquitetônico, 

o "científico", este último objeto de análise do capítulo anterior.   

Esses dois pilares comungam, pois, de um papel similar no projeto, 

estabelecendo, assim, uma relação dialógica de complementaridade, inter-

relação e interdependência, ou seja, divulgar a ciência é também instruir/educar 

o povo. No movimento contrário, instruir o sujeito é divulgar os saberes 

socioculturais necessários ao desenvolvimento do indivíduo no exercício de sua 
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cidadania, de sua participação sócio-historicamente situada no mundo da 

cultura.  

Em segundo lugar, temos a fronteira entre o individual e o social nos 

objetivos inerentes ao projeto. Há sujeitos que objetivam “instruir”, que desejam 

contribuir com o desenvolvimento do outro (por outro, entendemos indivíduo, 

família, grupos sociais, país), que partem para uma tomada de decisão que, 

imbuídos dos seus valores e juízos, responsabilizam-se por um agir 

“responsável”. No âmbito social, não é um agir solitário, independente, estaque 

e desvinculado do outro. É um gesto de coadunar interesses, vontades, objetivos 

comuns. É um agir alimentado por uma demanda social que busca como produto 

uma modificação da situação de um grupo social (a exemplo, da saída do atraso 

e da ignorância através da educação).  

 
(167) 

 
(CORREIA, 1876b, 70-71)249. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
249	 "Aquelles que têm facilidade e meios de mandar os filhos á escola raras vezes recusão 
desempenhar este dever. E se algum se recusa, por obsecação de espirito, ou por capricho 
indesculpavel, não deve o Estado secundar a realisação d’este condemnavel procedimento. Mas 
antes de constrangel-o, empregão-se os meios suasorios, as advertencias repeptidas, nomea-
se um curador especial; só depois vêm as multas, e sómente no caso extremo de pertinaz, 
voluntaria e injustificavel desobediencia lança-se mão da prisão por pouco tempo" (CORREIA, 
1876b, 70-71). 
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(168)  
 

 
 
(CORREIA, 1876b, p. 70)250. 
 

 

Vemos nessas falas, a convocação da esfera do social no conjunto do 

fazer humano para o bem comum. Nesse sentido, o indivíduo não atua sozinho, 

ele está em relação com o Estado, a família, a escola. 

 Por fim, a outra zona fronteiriça refere-se à relação entre os centros de 

valores que orientam o discurso das conferências. Antes de serem antagônicos 

e excludentes, esses centros valorativos estabelecem relações axiológico-

semânticas de complementaridade, interdependência na construção dos 

sentidos das conferências. Todo discurso é orientado por juízos de valor, de 

moral, apreciações, gostos, vontades, objetivos, tendências. Assim, por 

exemplo, no discurso dessas conferências, visualizamos duas direções, 2 

orientações, 2 centros de valores que se retroalimentam continuamente 

construindo a arquitetura do discurso, como veremos ainda neste capítulo. 

 Esse “sistematismo concreto”, portanto, por meio de suas ações e 

reações nas zonas fronteiriças, tem seus elementos atuando numa espécie de 

“autonomia participante”, já que, embora cada um apresente sua orientação, elas 

estabelecem relação de interdependência e complementaridade, mesmo que 

numa arena de luta de forças. 

 Dessa forma, o conteúdo desse pilar arquitetônico refere-se ao modo 

como o autor-criador enxerga, seleciona, recorta e organiza os constituintes 

éticos, cognitivos e axiológicos na unidade da unidade. Ou seja, conferencista, 

enquanto autor-criador do seu projeto de dizer, age responsiva e 

																																																								
250	“O que simplesmente não podem, ricos ou pobres, é prival-o absolutamente da instrucção: o 
que o Estado não lhes póde conceder é o direito de optar entre a instrucção e a ignorancia. Não 
soffre com isso a autoridade paterna; suppre-se a sua falta” (CORREIA, 1876b, p. 70).  
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participativamente no recorte desses elementos da realidade e lhes atribui uma 

forma. Temos aí o conteúdo como momento constitutivo indispensável ao 

acontecimento. Nesse caso, o constituinte recortado é o eixo da “educação”, com 

todos os valores e movimentos axiológico-semânticos que lhes são inerentes 

dentro da unidade da cultura, como é o exemplo da obrigatoriedade do ensino, 

da educação feminina e da instrução pública. 

Nessa relação do sujeito autor-criador com seu objeto (seu discurso), não 

há o “indiferentismo”, como falou Bakhtin da relação entre o artista e objeto 

estético, mas, nesse caso, há uma “exterioridade”, permitindo, desse modo, que 

a atividade de divulgação e instrução seja formulada e formate seu acabamento 

a partir do lado de fora. Afinal, apenas do lugar de forma, no plano exotópico é 

possível que o conferencista/autor faça escolhas, faça as seleções e os recortes 

necessários para “enformar” seu discurso, com o fito de atingir seus propósitos 

sociocomunicativos. É dessa “extra-localização” que o sujeito criador vê, 

seleciona, recorta e dá forma e acabamento ao seu projeto de dizer. Enfim, a 

visão e o acabamento, a forma e o tratamento dado pelo sujeito autor nas 

conferências são sempre exteriores, a partir de suas percepções e vivências 

éticas, aspectos que lhe afetam e lhe influenciam enquanto sujeito histórico e 

imerso nessa atmosfera de acontecimentos axiológicos.    

Então, para superar uma análise meramente material, o que de antemão 

não nos permitiria alcançar a arquitetônica desejada desse projeto discursivo, 

propomo-nos aqui a realizar uma análise que extrapole a observação material, 

mas que alcancemos o elemento axiológico, que está presente em qualquer 

manifestação verbal.  

É sobre esse alimento semântico-axiológico que continuamos analisando 

o conteúdo desse pilar arquitetônico, na observação de como os centros de 

valores vão orientar toda a discursivização das conferências. Convém esclarecer 

que ele não é um elemento da forma, nem do material. Nos centros axiológicos 

é que percebemos os valores cognitivos, éticos, sociais, culturais, dotados de 

sentido no objeto ao qual pertence. 
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Essa atmosfera axiológica, enquanto elemento estruturante, é o que 

verificaremos agora, perpassando os enunciados concretos sobre educação nas 

conferências da Glória.  

 

2.1.1 Valores axiológicos de direito e dever à instrução: constituintes 
nucleares das conferências 
 

Já dissemos no capítulo teórico dessa tese que buscar a arquitetônica de um 

determinado discurso é perceber os centros de valores que o constituem e 

orientam seu projeto. Na busca de uma primeira constituição dessa arquitetônica 

da divulgação científica materializada nos enunciados das Conferências 

Populares da Glória, analisamos como ela é construída nas conferências 

dedicadas a tratar de assuntos científicos.  

Nesse momento, como já sinalizamos, o conteúdo temático do pilar 

arquitetônico "educacional" foi sinalizado quando da apresentação dos breves 

resumos, onde pudemos perceber os desdobramentos que esse tema geral 

central apresenta no “desenvolvimento de uma nação”, materializado nas ideias 

referentes ao ensino obrigatório e à educação da mulher, à liberdade de ensino 

etc. 

Esses desdobramentos nos permitem configurar orientações centrais que 

direcionam as relações axiológico-semânticas dessas conferências e que, 

interagindo continuamente e fazendo parte de um embate dialogal constitutivo, 

disputam espaços na constituição da totalidade do sentido sobre a instrução 

pública brasileira do século XIX nesse exemplar de conferências objeto de 

análise deste capítulo da tese.  

Assim, na arena de embate, confrontam-se dois prismas centrais 

norteando o projeto de dizer de seu ator, os quais poderíamos sistematizar da 

seguinte maneira: de um lado, os benefícios da instrução pública e, de outro, 

os prejuízos da falta de instrução.   A síntese desse embate de forças 

constitutivas do projeto de dizer desse pilar arquitetônico está presente na 

seguinte fala proferida pelo conselheiro Manoel Jesuino Ferreira na conferência 

Instrucção Publica: 
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(169) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 78)251. 

 

 A presença dos vocábulos “desenvolvimento”, “atraso”, “ignorância”, 

“mal”, “nação”, “juventude”, “felicidade”, “remédio”, “luz”, “instrução”, sua 

organização sintático-semântica bem como a sua organização discursiva 

ilustram satisfatoriamente a perspectiva axiológica norteadora dos centros 

valorativos aos quais nos referimos. Estamos diante de um jogo de sentido que 

sinaliza, por um lado, a ignorância como o motivo do atraso, o mal da juventude, 

o empecilho da felicidade; quando, por outro lado, a instrução seria a 

responsável ou o “remédio" para impulsionar o país ao desenvolvimento, à luz. 

De partida, esse trecho é emblemático e já deixa claro como esses dois eixos 

sustentam o projeto de dizer dos conferencistas, como observaremos ao longo 

do capítulo.  

Tendo sempre como horizonte a imitação dos países desenvolvidos da 

Europa e os Estados Unidos, observamos que a defesa dos benefícios da 

instrução aparece preponderantemente na argumentação dos preletores. No 

entanto, essa defesa só faz sentido no embate com a força contrária que lhe dá 

razão de ser: o dos prejuízos, ou seja, “se não educarmos” o povo, seremos 

“penalizados”. 

E dessa forma, ao longo das 3 conferências que constituem o corpus de 

análise deste capítulo, essa perspectiva e orientação argumentativo-semântica 

constitui presença constante do discurso das conferências.  

																																																								
251	"Havia, senhores, nas nossas condições de desenvolvimento uma causa latente de atraso, e 
que em bôa hora foi descoberta, - a ignorancia -: mal que envenena as forças da nação, verme 
que corróe os dias de sua juventude, sombra quem emana o céo de sua felicidade, e contra os 
quaes ha apenas um remedio, uma força, uma luz – a instrucção” (FERREIRA, 1876, p. 78). 
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(170) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 69)252. 

 

(171)  
 

 
 
(FERREIRA, 1876, p. 78)253. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
252	"Poderosos exemplos o autorisão e fortalecem; na Allemanha, na Suissa, na Dinamarca, na 
maior parte dos Estados da America, a instrucção primaria tem este caracter do qual a civilisação 
ha colhido excellentes frutos. 
A França e seu governo tem razão em acolher este principio, ligando-lhe garantias eficazes para 
a manutenção da autoridade paterna e da liberdade das consciencias e das familias” (CORREIA, 
1876b, p. 69). 
253	"Senhores. Em geral a Europa inteira marcha ovante na senda do progresso. A Inglaterra, a 
França, a Hollanda, a Allemanha, a Belgica e a Suissa têm os seus nomes no mappa das nações 
civilisadas. Isto do lado de lá do Atlantico. Do lado de cá os Estados-Unidos espantão o mundo 
inteiro pelos seus grandes commenttimentos, pelas suas forças vitaesk pelo seu progresso e 
opulencia. A que é devido, senhores? Sómente á instrucção nacional” (FERREIRA, 1876p. 78). 
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(172) 
 

 
 
(BARROSO, 1876, p. 100)254.  

 

 

 Identificamos aqui que, para um país considerado atrasado, serve como 

modelo aqueles em que a instrução figura como “algo já resolvido” e que, por 

isso, são nações desenvolvidas e civilizadas. E quais são esses países? Os da 

Europa e os Estados Unidos, as mesmas referências que serviram para o 

modelo de divulgação dos saberes científicos aqui no Brasil, conforme 

analisamos no pilar arquitetônico do capítulo anterior.  

 Referente, pois, ao centro de valor dos benefícios da instrução, 

observemos como a argumentação se dá pelos autores:  

 

 

 
 (173) 

																																																								
254	"Que o ensino obrigatorio, prudentemente applicado ás circumstancias peculiares do nosso 
paiz; a liberdade do ensino a cuja sombra se desenvolve a iniciativa individual e o espirito de 
associação que têm operado verdadeiros prodigios nos Estados-Unidos da America do Norte; e 
uma sabia organisação do ensino publico levem a instrucção ás mais longiquas paragens do 
territorio, e a derramem por todas as classes sociaes, é o mais ardente voto do meu coração. 
Applaudo com jubilo esse movimento regenerador do espirito publico; e permiti-me dizel-o, sinto 
algum orgulho, quando me recordo das palavras que proferi na camara dos deputados; quando 
folheio as paginas de um pobre livro, que tive a coragem de entregar aos ventos da publicidade" 
(BARROSO, 1876, p. 100). 
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(CORREIA, 1876b, p. 61)255 

 

(174) 

 

 
(FERREIRA, 1876, p. 79)256. 

 

																																																								
255	 "A muitos parecerá por demais vasto e sumptuoso este edificio, mas eu não sei em que 
circumstancias acharia demasiado majestoso o representante material de um grande principio, 
qual o de gravar em todas as consciências a necessidade de curar assiduamente em ministrar o 
pão do espirito á infancia, sobretudo áquella que mais carece do braço poderoso do Estado para 
não ficar sepultada nas trévas da ignorancia, que é a mãi dos vicios" (CORREIA, 1876b, p. 61). 
 
256 "Para os corações bem formados, pulsando com as emoções do amor e da caridade é melhor 
prevenir do que castigar; só a instrucção póde conseguir este resultado; só ella poderá com o o 
catecismo derrogar o codigo penal, com as escolas fechar as penitenciarias, com o mestre 
annullar o juiz. Sejão por tanto o alpha e o beta a faísca electrica desperendida do embate do 
amor e da intelligencia em luta com a ignorancia, fundindo a grilheta preparada para o galé, ou 
tornando imprestavel nas mãos do algoz o instrumento sinistro da execução.  
E será este, senhores, o unico resultado benefico que se póde esperar da instrucção?" 
(FERREIRA, 1876, p. 79, grifos do autor). 
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Na fala do conferencista Correia, vemos a instrução como “pão do 

espírito” para a infância, ou seja, o alimento para evitar que o indivíduo fique na 

ignorância; na fala de Ferreira há a afirmação de que a formação de bons 

corações, a prevenção do castigo, o fim das penitenciárias só será possível 

através da instrução. Além desses, Ferreira elenca mais benefícios no decorrer 

de sua argumentação, como por exemplo: 

 
(175) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 79)257. 

 

Por fim, Barroso em sua conferência complementa esse ideário ao 

encarar a educação como o “remédio” para a "enfermidade social", que é a 

ignorância de seu povo. Assim, ele mostra a educação como a responsável pela 

civilização e grandeza das nações, através do desenvolvimento do homem, em 

sua a formação física, moral e intelectual: 
(176) 

 
(BARROSO, 1876, p. 102)258. 

																																																								
257 "Se por um lado ella póde afastar o homem do caminho dos erros, dos vicios, e dos crimes, 
se ella póde regeneral-o mesmo; por outro póde ser o elixir da vida, póde dar-lhe dias de 
prolongada juventude, póde ainda multiplicar-lhe as forças pelos diveros conhecimentos uteis á 
saude e ao trabalho” (FERREIRA, 1876, p. 79). 
258 "É a educação o remedio para esta grave enfermidade social. Educar o homem, desenvolver 
simultanea e harmoniosamente todas as forças de sua natureza, formar o homem completo no 
pleno desenvolvimento de sua natureza corporal, intellecutal e moral, é a obra de uma verdadeira 
civilisação; é a condição essencial de uma verdadeira grandeza das nações" (BARROSO, 1876, 
p. 102). 
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A partir dessas demonstrações, afirmamos que esse centro de valor 

permeia todas as conferências. Na defesa, pois, de necessidade e importância 

da instrução, temos o centro valorativo que vai justificar a sua importância como 

necessidade vital da sociedade para a sua civilização. Ou seja, sem educação, 

sem instrução, o povo “cai” na ignorância e isso não leva o país ao seu 

desenvolvimento pleno, nem leva à grandeza da nação. 

 No embate constitutivo entre a luta de forças dos dois centros valorativos, 

o outro centro de valor refere-se aos prejuízos da ausência da instrução. Decorre 

desse centro efeitos de sentido sobre como a ignorância traz inúmeros prejuízos 

para os cidadãos, para a sociedade, para a nação... Intimamente relacionado ao 

primeiro centro valorativo de valorização da instrução, esse segundo centro de 

valor se manifesta com a função de evidenciar, de forma dialético-dialógica, a 

outra faceta da instrução (ou falta dela), o que vai justificar, por exemplo, o atraso 

do país, sua dificuldade de alcançar o status de civilizado e desenvolvido.  

Há uma frase do conferencista Ferreira que pode funcionar 

emblematicamente como a síntese daquilo que esse centro valorativo 

representa: “A muitas humilhações está exposto um povo ignorante” 

(FERREIRA, 1876, p. 83), ou seja, são muitos os prejuízos causados pela 

ignorância na vida dos indivíduos e para o desenvolvimento da nação. E assim, 

a concepção expressa nessa afirmação reverbera, reflete e é reiterada em 

diversos momentos das conferências. Vejamos como na conferência do 

conselheiro Correia essa ideia é materializada: 

 
(177) 
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(CORREIA, 1876b, p. 67)259. 

 

(178) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 71)260. 

 

Observamos em (177), a relação estabelecida entre a falta de instrução e a 

criminalidade. Segundo o autor, as estatísticas mostram que entre os 

analfabetos é que se encontra a grande maioria dos criminosos, ou seja, quando 

mais um povo for instruído, educado, menos será a estatística criminal. Já em 

(178), o autor/conferencista traz o exemplo dos Estados Unidos, onde há uma 

preocupação em tornar geral o ensino elementar ou “das primeiras letras”, já 

que, segundo o autor, é a ausência dos indivíduos nos estabelecimentos de 

instrução que ocasionará o perigo à sociedade, no que se refere ao aumento de 

indivíduos predispostos ao crime.  

Sob o domínio desse mesmo centro valorativo, encontramos na 

conferência de Ferreira, a seguinte passagem: 

 

 

 

																																																								
259	"É um grande interesse social que os crimes não se reproduzão, mas diminuão: e é facto, 
revelado pela estatistica, que o maior numero dos criminosos são analphabetos, que a estatistica 
criminal descresce na razão do maior desenvolvimento da instrucção" (CORREIA, 1876b, p. 67). 
260 "E vêde: os meninos cujos pais descurão de sua educação vão tornar-se perigosos á 
sociedade; são elles, como se tem observados nos Estados-Unidos, os que reforção o numero 
dos vagabundos; são elles a massa mais affeiçoada para o crime. É esta tambem uma das 
poderosas razões porque n’aquelles Estados se procura tornar ainda mais geral o ensino das 
primeiras letras. É esta uma das queixas que mais amargamente alli se fazem contra os que 
tolérão que os meninos deixem de frequentar os estabelecimentos de instrucção" (CORREIA, 
1876b, p. 71). 
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(179) 

 
 

(FERREIRA, 1876, p. 80-81)261. 

 

Para o conferencista, é grande a importância da instrução para a 

“humanidade” do indivíduo. Para ele, um homem ignorante se reduz a um grau 

de inferioridade que não lhe permite exercer seus direitos como cidadão e nem 

sonhar, pois sua condição de ignorante torna-o apenas um "sobrevivente” numa 

sociedade cuja instrução e o esclarecimento são o caminho para as aspirações 

e pertencimento.  

 No contexto desse centro valorativo, também observamos reflexo e 

refração na conferência de Barroso sobre a educação da mulher. Em sua 

argumentação, fica notório que em todo o projeto enunciativo-ideológico das 

conferências, que uma mulher “instruída” é responsável pela harmonia e 

																																																								
261 "Pois bem, senhores, o homem ignorante não é um homem, é um vivente; descamba do nivel 
dos seres superiores entre os quaes Deus o collocou e comparte a sorte do bruto. A sua vontade 
está subordinada á de outrem, por que a sua razão embrutecida, como esses fructos agrestes 
que só têm amargores, não lhe póde dar na sociedade o logar a que elle tem direito; atrophia-
lhe as aspirações. 
Falta-lhe consciencia do que vale, e sómente se lembra que pertence a essa parte nobre da 
creação chamada humanidade, quando se encontra com algum d’esses acontecimentos 
notaveis que revelão a omnipotencia da razão esclarecida; por isso que, como em um espelho, 
elle vê a sua imagem, e então se humilha no meio de sua admiração, se entristece no meio de 
seu contentamento, porque reconhece a sua inferioridade" (FERREIRA, 1876, p. 80-81). 
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sucesso da família, e uma família “equilibrada” envia seus filhos à escola para 

receber instrução. A imagem da mulher, como boa mãe de família, vem 

alimentada pela importância dada à sua instrução. Convém destacar o valor 

atribuído à instrução nesse contexto de educação feminina não com vistas à sua 

participação social e cidadã, mas meramente cuidar dos filhos e do marido. 

 Há uma conferência também proferida pelo conselheiro Barroso intitulada 

“A educação da mulher III”, proferida em 22 de março de 1874, em que ele, no 

final de preleção, enuncia:  
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(180) 

 

 
(BARROSO, 1876b, P. 80-81) 262.  

																																																								
262	 "Poderia ainda dizer-vos muito, minhas senhoras, se me permittisse o tempo ser mais 
minucioso; e tristemente vos falaria da familia do homem de letras em nosso paiz. Peço-vos 
sómente que mediteis sobre as palavras de um sabio, cuja memoria deve ser grata a todos os 
corações brazileiros. Agassiz, o hospede illustre que não pagou-nos a hospitalidade com injurias 
e insultos, porque veio para nós precedido da sua universal reputação, e sómente rocomendado 
pelo seu real e alto merecimento, escreveu o seguinte no seu livro Uma viagem no Brazil: 'Não 
posso concluir o que tenho a dizer da instrucção no Brazil sem acrescentar que n’um paiz onde 
sómente metade da nação é educada, não póde haver completo progresso intellectual. Onde a 
differença da educação torna quasi impossivel a sympathia de espirito entre homens e mulheres, 
de sorte que suas relações se limitão necessariamente ás de affeiçoes domesticas, nunca 
subindo salvo casos muito excepcionaes ás de companheiros de educação polida, o 
desenvolvimento no povo tem de permanecer imperfeito e parcial. Acredito, todavia, que 
particularmente n’este ponto póde esperar-se rapida reforma. Ouvi tantos brazileiros intelligentes 
lamentar a falta de instrucção propria das mulheres nas suas escolas, que penso, será 
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 A ideia de que a instrução da mulher é importante para a educação do 

país é defendida como uma assertiva inquestionável. E é uma assertiva que 

ressoa em outros discursos, outros gêneros, outras esferas, enunciadas por 

outros sujeitos, em outro espaço-tempo, como confirma o trecho acima, quando 

o conferencista cita Agassiz que, ao lembrar intelectuais que lamentaram a falta 

de instrução das mulheres deixa, de forma imperfeita e parcial, o 

desenvolvimento educacional, o que inviabilizará o "progresso intellectual do 

paiz”. 

Assim, os benefícios da instrução publica, através  do ensino obrigatório 

e da educação da mulher, em contraponto aos prejuízos que sua falta acarreta 

ao desenvolvimento da nação, constituem a “coluna vertebral” do projeto 

discursivo das conferências.  
 

2.2 A dimensão responsível do ato ético  
 

Baseando-nos em Bakhtin/Volochínov (2009), podemos dizer que, por 

mais que as conferências sejam completas, por mais que a busca da 

arquitetônica vise uma totalidade de sentido, cada conferência em si ou um 

conjunto das conferências ocorridas no Rio de Janeiro na segunda metade do 

século XIX, constitui apenas uma parte, ou para usar o termo de 

Bakhti/Volochínov, uma “fração, de um conjunto muito amplo de comunicação". 

Nesse sentido, não podemos encarar o discurso inerte e isolado, alheio aos 

discursos de outrem e isento de uma compreensão responsiva ativa. No entanto, 

essa fração das conferências que analisamos apresentam um caráter 

perfeitamente representativo, tendo em vista que os aspectos nessas 3 

conferências observadas são aspectos refletidos e refratados em todas as outras 

que compõem os 10 volumes do periódico Conferências Populares que publicou 

																																																								
efficazmente melhorado o padrão da educação das meninas. Lembrando os antecedentes dos 
brazileiros, as noções que herdárão ácerca do que é conveniente ao retiro e sujeição da vida da 
mulher, não podemos com justiça, por mais falsas que nos pareção essas idéas, considerar a 
geração presente responsavel por ellas; achão-se tambem muito profundamente arraigadas para 
poderem ser mudadas em um dia” (BARROSO, 1876b, p. 80-81).  
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as conferências integrais proferidas na tribuna da Glória na década de 1980 do 

século XIX. Nesse projeto destacamos aqui o fenômeno da atitude responsiva 

ativa que, segundo a teoria bakhtiniana, implica uma ação concreta prenhe de 

intencionalidade e endereçamento, com finalidades sociocomunicativas e 

ideológicas bem demarcadas. Nesse aspecto, o caráter da "participatividade" do 

sujeito-autor desse projeto ganha relevo que, sob a égide da responsabilidade, 

sedimenta uma relação dialógica entre os agentes do processo.  

 Está sob a responsabilidade do autor criador a atribuição da forma, a 

discursivização que ele dará ao seu conteúdo. Nessa tarefa, sua posição 

axiológica ativa é manifestada e realizada por meio da palavra, ou melhor, pela 

sua tomada de posição pela palavra. Essa é uma expressão claramente explícita 

de seu ato ético responsível (responsável + responsivo), quando ele, ao tomar a 

palavra, responsabiliza-se por ela, assinando aquilo que não pode ser assinado 

e responsabilizado por outro.  

 Essa assunção da palavra, esse gesto ético se manifesta inicialmente 

quando se tem um sujeito que, do seu lugar no mundo, apresenta o desejo de 

pôr em prática certos anseios e objetivos, a exemplo da idealização e realização 

das conferências da Glória que, antes de mais nada, revela uma vontade de que 

tais conferências configurem como a concretização de um ideal em prol do 

desenvolvimento do país. Já na introdução do primeiro volume das conferências, 

encontramos a seguinte afirmação dos editores: 

 
(181) 

 
(...) 

 
(ALMEIDA; CHAVES, 1876, p. 4)263. 

																																																								
263  “Estamos persuadidos de que prestamos ao paiz um serviço importante [...] Lançamos á 
terra a semente, na firme crença de que o conhecido patriotismo dos brazileiros a fará 
fructificar” (ALMEIDA; CHAVES, 1876, p. 4)  
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Outra manifestação desse gesto ético pelo seu idealizador diz respeito à escolha 

dos conferencistas assumirem a tribuna da Glória. São escolhas que partem de 

um recorte, de uma seleção, como já falamos, dentro de um universo geralmente 

vasto de possibilidades e valores permeando convicções e ideologias dos 

sujeitos no mundo. 

 Convém mencionar aqui, em virtude da abordagem desse aspecto ético 

do fazer discursivo no projeto das conferências, como, por meio da palavra, os 

juízos e apreciações éticas dos seus autores atravessam seus dizeres, 

contribuindo para a construção de uma unidade de significação do dizer.  

Com essa consideração, defendemos que não podemos encarar o 

conteúdo dessas conferências unicamente sob o prisma cognitivo, pois, 

aportados na teoria bakhtiniana, acreditamos que é no campo ético que se 

instaura o valor, a importância, a substância nuclear do conteúdo. A escolha do 

tema, por exemplo, ilustra satisfatoriamente o comprometimento ético e 

responsível dos sujeitos frente às demandas do contexto sociocultural e político 

em que vivem. Seus posicionamentos são, portanto, gestos responsivos 

embebidos de valores e apreciações. Em outras palavras, todo ato responsivo 

se dá como manifestação de uma posição axiológica, ou seja, em qualquer ato 

responsivo valores encontram-se com valores (FARACO, 2012). 

Esse mesmo autor afirma em Linguagem & Diálogo: as ideias linguísticas 

do Círculo de Bakhtin que:  

 
a enunciação de um signo é sempre também a enunciação de 
índices sociais de valor, isto é, a enunciação de um signo tem 
efeitos de sentido que decorrem da possibilidade de sua 
ancoragem em diferentes quadros semântico-axiológicos, em 
diferentes horizontes sociais de valores” (FARACO, 2009, p. 54).  

 

Diante disso, argumentamos que certos efeitos de sentido de alguns 

posicionamentos éticos valorativos podem ser capturados em passagens assim 

materializadas verbalmente: 
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(182) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 62)264. 
 
(183) 

 
 
(CORREIA, 1876b, 62)265. 
 
(184) 

 
 
(FERREIRA, 1876, p. 85)266. 

 
 

																																																								
264	 "Comprehende-se a magua com que profiro estas palavras; meu coração de brazileiro 
deleitar-se-hia se pudesse entoar hymnos ao desenvolvimento intellectual de meu paiz" 
(CORREIA, 1876b, p. 62). 
265 "Affago, porém, a fundada esperança de que dia virá, não muito escondido nos horizontes do 
futuro, em que outro orador n’este ou em algum lugar semelhante poderá fallar outra linguagem, 
porque venturosamente a direcção do espirito publico é no sentido de promover o espargimento 
das luzes por todas as classes sociaes" (CORREIA, 1876b, 62). 
266	"Ouvi ainda o que em resposta diz um escriptor notavel, D. Antonio da Costa. 
'Tenhamos fé, por que, se a instrucção popular encontra ainda vozes a disputar-lhe a valia social, 
vê abrirem-lhe os braços a religião, a phiilosophia, a liberdade, a iniciativa popular, todos os 
elementos que representão uma força na sociedade. Póde cada um d’esses elementos querer 
fazer da escola um principio especial da sua especial confiança, mas isto prova ainda mais a 
favor da escola como instituição. Prova que ella é um grande poder positivo" (FERREIRA, 1876, 
p. 85). 
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(185) 

 

(BARROSO, 1876, p. 99)267. 
 
(186) 
 

 
(BARROSO, 1876, p. 100)268. 
 
(187) 
 

 
(CORREIA, 1876b, p. 64)269. 
 
 
 
 
 
 

																																																								
267 "Era um sonho, senhores? Sim; mas era tambem a previsão do patriotismo. Era uma simples 
aspiração? Mas era tambem a esperança de uma realidade que já se não esconde 
completamente nas dobras do futuro" (BARROSO, 1876, p. 99). 
268 "Oxalá que em poucos annos se não possa dizer mais, que ha no Brazil um milhão de meninos 
em idade escolar que não recebem instrucção; e que no municipio neutro, na capital do Imperio, 
ha para mais de trinta mil meninos nas mesmas condições! É preciso que desappareça essa 
humilhação da face do paiz! Que em materia de estatistica de instrucção primaria, não se limitem 
as nossas pretenções a rivalisar com Portugal e com a Turquia" (BARROSO, 1876, p. 100). 
269	"Estes algarismos estão patenteando que convém cuidar com o maximo esforço em promover 
os meios de tornar entre nós mais abundante a instrucção elementar, essa que a lei francesa de 
13 de Setembro de 1791 declarou indispensavel a todos os homens" (CORREIA, 1876b, p. 64). 
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(188) 
 

 
 
(CORREIA, 1876b, p. 74-75)270. 

 
(189) 
 

 
 
(BARROSO, 1876, p. 100)271. 
 

 

																																																								
270	"Em favor d’esse principio eu invoco o auxilio de todos os que me têm feito o favor de ouvir 
com tamanha benevolencia, e particularmente das illustres senhoras, ornato e encanto d’este 
brilhante auditorio, de quem tanto se deve esperar á vista do empenho que mostrão em tomar 
parte em nossos trabalhos, dando assim inequivoco testemunho da sublimidade com que se 
desempenhão da tarefa, que a Providencia mais especialmente lhes confiou, de dirigirem os 
incertos passos da infancia para o caminho da virtude. Deus concedeu ás mãis a magia de 
impressionarem vivamente, nos primeiros annos, o coração dos filhos, no qual se gravão 
indelevelmente os beneficos conselhos dados no meio de ternas e meigas caricias, de cujo 
segredo o Omnipotente só fez depositario aquelle sentimento privilegiado que se denomina – o 
amor materno" (CORREIA, 1876b, p. 74-75). 
271	 "[...] É preciso que desappareça essa humilhação da face do paiz! Que em materia de 
estatistica de instrucção primaria, não se limitem as nossas pretenções a rivalisar com Portugal 
e com a Turquia!..." (BARROSO, 1876, p. 100). 
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A partir da apresentação dos trechos das conferências acima, vemos de 

que lugar esses enunciadores falam e, antecipando a observação de aspectos 

do estilo, percebemos a carga entonacional presente na interação dos 

enunciados em sua orientação social, aspecto do que Souza chamou de 

"Estilística Sociológica" (SOUZA, 2002). A interação verbal deixa flagrar 

percepções e avaliações sociais de seus autores diante de seus objetos de fala. 

Em (182), estamos diante de uma interação que refrata um índice social de valor 

que poderíamos chamar de “entonação de decepção”, quando seu autor assume 

“mágoa” diante do registro da situação do país, ao referir-se ao “atraso” presente 

nele em relação à educação. Esse tom de decepção vem acompanhado de uma 

tonalidade de desejo, uma vez que o autor afirma sua satisfação ao poder 

proclamar "desenvolvimento intelectual do paiz”.  

Em (183), temos a demonstração de uma entonação “esperançosa" já 

iniciada no extrato anterior, marcado por um valor axiológico de otimismo do 

sujeito-autor diante de sua perspectiva em relação ao ensino público brasileiro, 

no que se refere à sua expansão a todos os indivíduos, independentemente de 

classe social ("... no sentido de promover o espargimento das luzes por todas as 

classes sociaes”). Esse índice social valorativo de esperança também é flagrado 

em (184), quando Ferreira, ao mostrar os benefícios do ensino obrigatório com 

as experiências de outros países, faz uso das palavras de D. Antonio da Costa 

para externar seu pensamento, mostrando a fé na instrução, no poder positivo 

que a escola apresenta no desenvolvimento social de uma nação.   

 Observamos que também na conferência sobre educação da mulher, 

Barroso enuncia “esperançosamente” seu desejo de ver seu país com um “futuro 

brilhante”, através do questionamento feito aos interlocutores após apresentar 

as variadas possibilidades e riquezas do país. 

 Como exemplo maior dessa "tonalidade esperançosa", vemos em (186), 

o mesmo autor proferir palavras de desejo de superação de uma situação “ruim” 

do país em relação ao ensino obrigatório, iniciado com a expressão “Oxalá 

que...”. A esperança apresentada pelo autor ao desejar que o país não tenha 

mais estatística negativa quanto a ausência de crianças em idade escolar fora 

da escola. Isso constituiria, para ele, uma “humilhação na face do paiz”.  
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Ainda, como vimos argumentando, os sujeitos desses discursos, ao 

agirem de forma ética e responsível, assinam pelo seu dizer, responsabilizam-

se por ele e se afirmam engajados no projeto de dizer comprometido com 

questões de sua cultura. Estamos falando da preocupação com 

educação/instrução do país. Portanto, sua marca e tonalidade de engajamento 

fica notoriamente flagrante em (187), (188) e (189), quando os autores, através 

dos seus enunciados, “responsabilizam-se” pela(o): 

 

i)  "esforço" em promover a instrução elementar (187); 

ii) “convocação" do auxílio de todos do auditório para o bom 

“encaminhamento da infância para os passos da virtude", 

destacando o papel e o amor de mãe como um dos meios para tal 

(188); 

iii) "desejo” do desaparecimento dessa humilhação ao país, ao referir-

se às estatísticas de crianças sem a instrução primária (189).  

 

 Para finalizarmos essa abordagem sobre os centros de valores 

orientadores do sentido das conferências, afirmamos que poderíamos resumir 

essas considerações aqui feitas numa fala feita pelo Conselheiro Ferreira 

quando ele, ao discutir a importância da escola primária como elemento mais 

poderoso da civilização, elenca os fins principais da instrução, seguidos dos 

meios mais profícuos pelos quais, em seu comprometimento ético responsável 

do agir e enunciar, ele julga serem os responsáveis pelo desenvolvimento da 

instrução no país. Observemos que estamos diante de um sujeito discursivo 

engajado, responsível (responsável + responsivo), comprometido eticamente, 

num espaço-tempo sócio-histórico e culturalmente situado, com questões de 

contexto sociopolítico às quais ele não pode se esquivar de "assumir 

responsabilidades". Eis as palavras de seu autor: 
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 (190) 

 
(...) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 85-86)272. 

																																																								
272	"De tudo que fica exposto se conclue que a instrucção além de outros fins secundarios tem 
como principaes os seguintes: 
1º Nobilitar o homem pela pratica da virtude. 
2º Multiplicar-lhe e aproveitar-lhe as forças pelos diversos conhecimentos uteis com que o dota. 
3º Rebusttecer-lhe o corpo livrando-o de males e enfermidades. 
4º Finalmente engrandecer os Estados, porque fórma populações moralisadas, respeitadoras da 
leis e conhecedoras dos seus direitos e deveres. 
E quaes serão, senhores, os meios mais proficuos para desenvolver a instrucção? 
Na minha humilde opinião são os seguintes: 
A vulgarização do ensino. 
O mestre. 
Os livros. 
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Esse engajamento percebido no ato ético responsível do autor é percebido, 

quando ele elenca os fins principais da instrução, corroborando o efeito de 

sentido do primeiro centro de valor que discutimos no início dessa seção, cujo 

valor semântico-axiológico refere-se aos benefícios da instrução pública. De 

forma clara e sintética, esses benefícios são resumidos no valor da instrução 

para a formação do homem em seus aspectos físicos, morais e sociais (prática 

da virtude, força do conhecimento, livramento das enfermidades, 

engrandecimento do estado, por meio dos direitos e deveres). Além disso, o 

autor preocupa-se em apresentar quais os meios, sob seu ponto de vista, para 

o desenvolvimento da instrução: vulgarização do ensino, professor, escola, 

livros, emulação aparecem como os meios que, de forma interdependente e 

dialógica, permitirão o alcance uma instrução realizável para todos, inclusive 

com sua obrigatoriedade de oferecimento.  

 

3. A QUESTÃO DO MATERIAL 
 

Retomando por base a teoria dialógica da linguagem de Bakhtin, 

entendemos que o principal material das conferências é a linguagem verbal, 

enquanto signo semiótico e ideológico das interações sociais na comunicação 

verbal. Nesse sentido, o material a que nos referimos como constituinte da 

arquitetônica do discurso das Conferências Populares da Glória não se restringe 

apenas à linguagem verbal em si, quando se realiza apenas gramaticalmente, 

mas diz respeito ao enunciado concreto, ou, para usar a expressão de Bakhtin 

em “Questão de literatura e de estética”, a “linguagem conquistada pelo autor-

criador”. Referimo-nos ao enunciado concreto como evento ético (ético 

																																																								
A emulação. 
A escola. 
Um sem o concurso dos outros póde comparar-se a um machinismo que funcciona com uma 
peça estragada; funcciona, porém mal. 
[...] 
Não basta porém, senhores, para que aceitemos uma idéa sem mais reflexão, que ella seja justa 
e útil tão somente, é preciso mais que seja realizável, e quanto á instrucção obrigatória, creio 
que nossas condições geográficas, obstão a que ella seja decretada tão cedo” (FERREIRA, 
1876, p. 85-86). 
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performado no mundo da vida), ou seja, um enunciado sempre situado num 

contexto cultural-e-axiológico (FARACO, 2012). Assim, estamos diante de uma 

linguagem verbal situada e não como mera expressão. 

Partindo do pressuposto de que “não há enunciado neutro”, vamos 

observar nessa seção que a língua que materializa o projeto discursivo das 

conferências aqui analisamos, é um enunciado da vida, pois como afirma Bakhtin 

em Questões de literatura e de estética:  

 

Um enunciado isolado e concreto sempre é dado num 
contexto cultural e semântico-axiológico (científico, 
artístico, político, etc.) ou no contexto de uma situação 
isolada da vida privada; apenas nesses contextos o 
enunciado isolado é vivo e compreensível: ele é verdadeiro 
ou falso, belo ou disforme, sincero ou malicioso, franco, 
cínico, autoritário e assim por diante. Não há enunciados 
neutros, nem pode haver; mas a linguística vê neles 
somente o fenômeno da língua, relaciona-os apenas com 
a unidade da língua, mas não com a unidade de conceito, 
de prática de vida, da História, do caráter de um indivíduo, 
etc. (BAKHTIN, 2010, p. 46). 

 

 É esse aspecto do contexto cultural e semântico-axiológico mencionado 

por Bakhtin que é objeto de análise nessa tese. Como não há enunciados 

neutros, a língua viva das conferências é matéria-prima para a realização do 

projeto político-ideológico das Conferências Populares da Glória. 

 Embebida de carga cognitiva, histórica, cultural, política, ética, juízos, 

julgamentos, valores, apreciações, o sujeito-autor lança mão desse material 

semiótico para concretizar seu projeto de dizer. Assim, em sua realização 

enunciativa concreta na tribuna da Glória não são somente as particularidades 

linguísticas articuladas (do ponto de vista fonético-fonológico, morfossintático e 

semântico) que estão em jogo, mas trata-se de um material carregado de 

ideologia e valores dos sujeitos que dele utilizam em suas variadas 

possibilidades e nuances para construir seus discursos. Obviamente que se trata 

de um uso diferente, por exemplo, da poesia, como abordou Voloshinov no 

terceiro bloco de Le discours dans la vie et le discours dans la poésie, haja vista 

que  
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o discurso na vida náo é suficiente por si só. Ele surge de uma 
situação vivida de natureza extra-verbal e mantém as ligações 
mais estreitas com ela. Além disso, o discurso é imediatamente 
completado pelo elemento da experiência da vida real e não 
pode ser serparado sem perder seu sentido (VOLOSHINOV, 
1981 [1926], p. 188-189, tradução minha)273. 
 

 

Pois o enunciado verbal no âmbito artístico, a palavra poética, se aproveita de 

todos os seus lados e propriedades e com todos os seus elementos, haja vista 

sua potencialidade, seu alcance, intenção, manifestação e uso, que difere 

completamente da língua usada na vida cotidiana, na divulgação ou instrução, 

já que estamos diante de esferas, gêneros, autores, intenções, atmosferas 

axiológicas diferentes.  

 Como já brevemente mencionado na subseção anterior, mas com uma 

retomada necessária na próxima seção, principalmente quando estivermos 

analisando o estilo do gênero discursivo, esse “material” ao qual nos referimos é 

trabalhado pelo sujeito autor para atender seu propósito sociocomunicativo. 

Dessa forma, o autor, no "manuseio desse material”, enforma o enunciado com 

uma forma sonora da expressão axiológica, a entonação, nas palavras de Souza 

"formas de representação do elemento ético no enunciado concreto" (SOUZA, 

2002, p. 129). Nos mais variados momentos dos enunciados em análise, 

percebemos essa forte representação do elemento ético, como exemplificamos 

a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
273 No original em francês: "le discours dans la vie ne se suffit pas à lui-même. Il surgit d'une 
situation vécue de nature extra-verbale et conserve les liens les plus étroits avec elle. Plus 
encore, le discours est immédiatement complété par l'élément même du vécu et ne peut en être 
séparé sans perdre son sens" (VOLOSHINOV, 1981 [1926], p. 188-189). 
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a) de modéstia: 

(191) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 77)274. 

 

b) de agradecimento: 

(192) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 60)275. 

 

c) de convocação: 

 

 

 

																																																								
274	"Minhas senhoras, meus senhores. – Quando a tribuna das conferencias tem sido occupada 
por espiritos illustrados, que hão tomado a si o encargo de desenvolverem theses cujos 
assumptos se achão na vanguarda das aspirações do século;  quando estadistas conceituados, 
historiadores criteriosos, professores respeitaveis, e esperançosos talentos a têm honrado e 
admiravelmente correspondido á vossa expectação tão illustrada e conseguintemente tão 
exigente, eu, baldo dos recursos da oratoria, sem as precisas habilitações, commetto por certo 
uma grande imprudencia apresentando-me hoje" (FERREIRA, 1876, p. 77). 
275	"Devo tambem palavras de agradecimento ao ministerio, aqui representado por tres de seus 
illustres membros, pela bondade que teve de pôr á minha disposição e de meus companheiros 
este recinto, em que esperamos poder realizar regularmente, ao menos por algum tempo, a 
tarefa hoje encetada" (CORREIA, 1876b, p. 60). 
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(193) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 75-76)276. 

 

d) de convicção: 

(194) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 74)277. 

																																																								
276	"Possa a instituição, que tambem começa no dia 23 de Novembro, ter o mesmo venturoso 
porvir! 
Por isso ainda uma vez invoco a animação do publico. 
Da protecção de Suas Magestades Imperiaes não é licito duvidar. Sua Magestade o Imperador 
tem o seu nome escripta em caracterires bem visíveis entre os mais solícitos promotores do 
desenvolvimento da instrucção publica no Brazil" (CORREIA, 1876b, p. 75-76). 
277	"Senhores. Não concluirei sem repetir as palavras de um grande pensador, Cousin: 
'Estou convencido, diz elle ha mais de quarenta annos, de que dia virá em que a instrucção 
popular será reconhecida como um dever social, imposta a todos no interesse geral.' 
Esse dia, se ainda não chegou, parece não estar longe. 
A estas palavras propheticas do illustre philosopho francez, accrescentarei as de um eminente 
historiador inglez. Disse Macaulay: 
‘Para cohibir os delictos o Estado tem somente dous caminhos a seguir, ou tornar os homens 
melhores e mais prudentes, ou mais infames e miseráveis, isto é, instruil-os ou castigal-os. Não 
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(195) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 79)278. 

 

(196) 

 
(BARROSO, 1876, p. 103)279. 

 

																																																								
póde haver duvida na escolha, e o Estado que não liberalisa o ensino, além de faltar aos deveres 
de sua creação, torna-se cumplice em todos os atentados provenientes da ignorância.’”  
(CORREIA, 1876b, p. 74).    
278 "Para os corações bem formados, pulsando com as emoções do amor e da caridade é melhor 
prevenir do que castigar, só a instrucção póde conseguir este resultado; só ella poderá com o 
catecismo derrogar o codigo penal, com as escolas fechar as penitenciarias, com o mestre 
annullar o juiz. Sejão por tanto o alpha e o beta a faísca electrica desprendida do embate do 
amor e da intelligencia em luta com a ignorancia, fundindo a grilheta preparada para o galé, ou 
tornando imprestavel nas mãos do algoz o instrumento sinistro da execução" (FERREIRA, 1876, 
p. 79).  
279	"Educar a Vontade humana, desenvolver os bons sentimentos do coração do homem, formar 
o caracter, unica força com que o homem produz as obras duradouras do progresso individual e 
social, é o complemento necessario da educação. É a pratica do dever, meus senhores, o único 
meio de conjurar o perigo immenso que ameaça a civilização moderna pelo constante 
abaixamento do nível moral das sociedades. E o sentimento do dever desenvolve-se pela 
educação moral do homem" (BARROSO, 1876, p. 103).  
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e) de decepção: 

(197) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 63)280. 

 

f) de desilusão: 

(198) 
 

 
(CORREIA, 1876, p. 68)281. 
 
(199) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 84)282. 

 

g) de otimismo: 

 

 

 

 

 

																																																								
280 "E que vergonha ha, como diz um notavel escriptor, em reconhecer uma nação a 
superioridade de outra em algum ramo do serviço publico, uma vez que siga os bons exemplos 
e colha assim grande proveito?" (CORREIA, 1876b, p. 63). 
281 "Não quer isto dizer infelizmente que a instrucção seja a virtude. Dolorosa experiencia mostra 
que ella não exclue a perversão do espirito. É porém mais um elemento que attrahe o homem 
para o bem" (CORREIA, 1876, p. 68).    
282 "A muitas humilhações está exposto um povo ignorante. Eu o comparo a uma aguia que não 
póde vôar nas trévas, mas que alterará seu vôo a roçar a propria face do sol, logo que este astro 
surja no horizonte, explendido e vivificador!" (FERREIRA, 1876, p. 84).  
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(200) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 79)283. 

 

h) de constatação: 

(201) 

 
(CORREIA, 1876, p. 62)284. 

 

																																																								
283 “É intuitivo que um homem instruido melhor e mais opportunamente se acautella das 
intemperies das estações, conhece quando a applicação de suas forças com maior solicitude lhe 
poderá ser mais vantajosa, não receiando pôl-as ao serviço de um trabalho improductivo, que 
produza o cansaço, a doença, a pobreza e até a morte; é intuitivo que o artista instruido é um 
artista emancipado, e senão perguntai ao pintor e ao esculptor o que poderão produzir se não 
conhecerem a historia, ao constructor se não conhecer o calculo e a physica. O operario 
analphabeto é a machina a que se imprime maior acção do que comporta, e que não póde dizer 
basta, porque não conhece a extensão de suas forças, a grandeza de sua capacidade para 
tornar-se inactivo quando as molas estiverem prestes a partir-se" (FERREIRA, 1876, p. 79). 
284 "Tanto mais necessario é engrandecer os symbolos visiveis do elevado pensamento que em 
referencia á instruc’ão e educação popular felizmente anima os poderes publicos, quanto é certo 
que estamos comparativamente atrasados n'esse importante ramo da administração" 
(CORREIA, 1876, p. 62). 
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(202) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 78-79)285. 

i) de preocupação: 

 
(203) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 64)286. 
(204) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 83)287. 

																																																								
285 "Vinhão e infelizmente ainda vêm na frente das calamidades, que a ignorancia produz, os 
ataques á propriedade e á segurança individual; e á vista do que se ha obtido em outros paizes, 
onde a instrucção está elevada a um principio de regeneração humanitaria, é de esperar que  no 
nosso produza o mesmos beneficos resultados" (FERREIRA, 1876, p. 78-79).   
286 "Esta preoccupação é de certo meritoria, mas releva notar que ella não se daria se os séculos 
passados, desde a mais remota antiguidade, não fossem accumulando os elementos sem os 
quaes não podião chegar as cousas ao ponto em que se achão" (CORREIA, 1876b, p. 64)   
287 Pois bem, senhores, que mandato póde conferir aquelle que não sabe lêr nem escrever? A 
quem elegerá? Como poderá avaliar da capacidade do individuo a quem vai eleger? Não terá 
mesmo illaqueada a sua boa fé quando pedir a outrem que faça a sua lista, que escreva o nome 
do seu candidato? 
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j) de humildade: 

(205)  

 
(FERREIRA, 1876, p. 78)288.  

 
(206) 

 
(BARROSO, 1876, p. 98)289. 

(207) 

 
(BARROSO, 1876, p. 112)290. 

 

																																																								
Convirá isto a um governo moralisado; a um governo conscio do modo por que vai gerindo os 
negocios da patria; que se inspire nos verdadeiros sentimentos nacionais; que modele seus actos 
pelas necessidades do povo; que não ignore que os poderes são delefação da nação, e que eles 
são o reflexo do que ella é? (FERREIRA, 1876, P. 83) 
288 "Da vossa benevolência espero desculpa para o mal alinhavado das minhas palavras, e para 
a pobreza das minhas idéas" (FERREIRA, 1876, p. 78).   
289 "E a minha pobre e fraca imaginação, erguendo-se somente por um esforço de patriotismo, 
abraçava o quadro das futuras grandezas d'este paiz. Por toada parte, do norte ao sul, do Prata 
ao Amazonas, os fecundos da paz, as creações [...]" (BARROSO, 1876, p. 98). 
290  "Mas eu, minhas senhoras, que tanto tempo tenho abusado de vossa delicada attenção, ainda 
vos não disse quem é a mãi de família. Não tenho títulos para impôr-vos o sacrificio de uma 
segunda conferencia: ouso porém esperal-o do interesse que vos inspira o assumpto. Sei que 
nunca é vã a supplica que fala ao vosso coração; e é com a mais animadora esperança que eu 
tenho a honra de saudar-vos.  
Até breve, minhas senhoras" (BARROSO, 1876, p. 112). 
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Todas essas demonstrações citadas acima são apenas alguns exemplos 

que como essas entonações concorrem na construção do sentido global das 

conferências. Os mais variados tons ou acentos que os seus autores imprimem 

seus dizeres ocupam o aspecto emotivo-volitivo do enunciado, na relação que 

este apresenta entre o aspecto de seu conteúdo/sentido e o aspecto palpável 

expressivo do enunciado (SOUZA, 2002). Certamente que essa abordagem não 

conseguiria dar conta de todo esse fenômeno e também não é esse nosso 

propoósito aqui, sob o risco de fugirmos do objetivo central da pesquisa. Abordar 

profundamente esse aspecto do enunciado, com certeza, demandaria uma nova 

pesquisa com um outro objetivo claramente definido.  

 Afirma Bakhtin ao analisar o objeto estético em “A questão do material” 

na obra “Questões de literatura e de estética”: 

 

Numa obra poética, as palavras organizam-se, por um 
lado, no conjunto das orações, do período e do capítulo, do 
ato, etc., e por outro, constroem o conjunto da aparência 
do herói, de seu caráter, de sua situação, de seu ambiente, 
de sua conduta, etc., e, enfim, o conjunto do evento ético 
da vida, esteticamente formulado e acabado; com isso 
deixam de ser palavras, proposições, estrofes capítulos, 
etc. (BAKHTIN, 2010, p. 51). 

 

Transpondo sua reflexão para pensar o discurso das conferências, nesse 

material, em seu processo de realização no “instruir” e/ou “divulgar” adquire uma 

“informação” específica que o sujeito-autor lhe dá, a partir de seus objetivos, do 

público a quem dirige, do tema a ser tratado, da esfera onde é produzido e onde 

circula, ou seja, o todo arquitetônico de um evento singular não abarca somente 

relações verbais de ordem linguística e composicional, mas também as relações 

arquitetônicas extra-verbais. 

 É através desse material linguístico que o autor composicional e 

arquitetonicamente dá vida ao seu projeto de dizer. E assim, materializa, através 

da heterodiscursividade, das relações dialógicas entre os enunciados, das 

características do gênero aquilo que dará o desenho da arquitetônica de seu 

discurso. É sobre esse aspecto da forma que dedicaremos a próxima seção.  
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4. A QUESTÃO DA FORMA291 
 

Após a análise, nas seções anteriores, do conteúdo e do material das 

conferências sobre o pilar arquitetônico "educacional" nas Conferências 

Populares da Glória, a seguinte pergunta é oportunamente lançada: por que 

dedicaremos atenção ao estudo da forma? A resposta a esta pergunta é que o 

conteúdo de qualquer ação (ética, estética ou cognitiva) precisa da forma para 

materializar-se; ou seja, “a forma, então, é concretizada no material e 

condicionada pela natureza do material, mas sua ação primária está no 

conteúdo” (MORSON; EMERSON, 2008, p. 98). Desse modo, o que 

pretendemos aqui com a análise da forma é observar como ela é realizada no 

material, como a forma de um conteúdo relaciona-se axiologicamente com ele. 

Traduzindo isso em outras palavras, observaremos como a organização do 

material (que é a forma composicional) acaba por realizar a forma arquitetônica 

que, como vimos, é “a unificação dos valores cognitivos e éticos” (BAKHTIN, 

2010, p. 57). Daí resulta nossa intenção de dividir a presente seção em 2 partes: 

 

1) a forma composicional, onde nossa atenção será direcionada 

para uma análise voltada para o todo do seu interior 

composicional e material das conferências (ou seja, um “estudo 

da técnica a forma”). Assim, serão contemplados aspectos da 

relativa estabilidade dos enunciados das conferências e como a 

natureza heterodiscursiva desses enunciados se manifesta na 

sua composição; 

 

2) a forma arquitetônica que, relacionada ao conteúdo, volta-se às 

relações axiológicas entre autor e seu projeto de dizer na 

constituição do sentido do texto. Embora já tenhamos explorado 

																																																								
291	Uma reflexão sobre esse tópico foi apresentada numa mesa redonda nas V JADIS – Jornadas 
de Análise do Discurso, congresso promovido pela Universidade do Porto, em outubro de 2015, 
resultando no artigo La question de la forme (compositionnelle et architectonique) du discours de 
vulgarisation scientfique: une analyse bakhtinienne des Conférences Populaires de Gloria, 
recém-publicado no Volume 5 da REDIS: Revista de Estudos do Discurso (Ano 2016), da 
Universidade do Porto – Portugal.  
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esse aspecto do conteúdo na primeira seção deste capítulo, 

nessa parte observaremos as relações dialógicas estabelecidas 

pelos enunciados dessas conferências com enunciados de 

outras esferas dialógicas, além de observamos aspectos 

importantes referentes à autoria desses enunciados e suas 

caraterísticas de responsividade no elo da cadeira discursiva. 

 

Convém reiterar aqui a divisão desse capítulo segundo as análises do 

conteúdo, do material e da forma obedece uma lógica e intenção didáticas 

na compreensão de cada aspecto constituidor e estruturante do sentido 

global da arquitetônica do projeto discursivo, pois destacamos o princípio da 

inseparabilidade e interdependência entre forma, material e conteúdo. 

Porque, se encararmos a forma de maneira dissociada do conteúdo, 

incorreremos num equívoco, pois ela é um conceito correlativo ao conteúdo, 

estando indissolúvel e dialogicamente imbricados, interligados, em 

dependência mútua. Afirma Bakhtin: 
 

Assim, a forma é a expressão da relação axiológica ativa do 
autor-criador e do indivíduo que percebe (co-criador da forma) 
com o conteúdo; todos os momentos da obra, nos quais 
podemos sentir a nossa presença, a nossa atividade relacionada 
axiologicamente com o conteúdo, e que são superados na sua 
materialidade por essa atividade, devem ser relacionados com a 
forma (BAKHTIN, 2010, p. 59). 

 
 
Como é preciso diferenciar forma arquitetônica de forma composicional, 

pautamos em Bakhtin para exemplificar como o autor-criador tem diferentes 

possibilidades de organizar o seu conteúdo. Assim como a perspectiva trágica, 

cômica, satírica ou lírica, por exemplo, podem ser organizadas nas formas 

composicionais de um romance, conto, drama ou poesia), o projeto de dizer de 

divulgação do conhecimento ou de ideias para a educação da sociedade pode, 

a partir da vontade e dos propósitos discursivos do autor-criador, assumir a forma 

de exposição, preleção ou conferência. Nesse projeto em análise, a forma 

encontrada pelo autor para expor a importância e a necessidade da educação e 

instrução do povo com vistas à “modernização” e “civilização” é a da conferência. 
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Assim, o autor dá forma ao material verbal, não a língua pensada em sentido de 

dicionário, mas como palavra-enunciado, carregada de valoração e juízos 

axiológico-semânticos. 

Essa distinção entre forma arquitetônica e forma composicional se faz 

ainda necessária tendo em vista não incorrermos no equívoco de provocar uma 

confusão que é bastante comum nos trabalhos de estética material, como afirma 

Bakhtin em “Crítica da arte e de estética geral”: “nos trabalhos de estética 

material ocorre uma constante e inevitável confusão entre as formas 

arquitetônicas e composicionais; aliás, as primeiras jamais atingem a clareza de 

princípio ou a pureza de definição, e são subestimadas” (BAKHTIN, 2010, p. 23). 

Assim, após analisado o conteúdo e o material, seguimos analisando a 

forma, pois no projeto das Conferências Populares da Glória, divulgar a ciência 

e instruir o povo são formas arquitetônicas realizadas por meio de um método 

composicional definido, que é a conferência. Sobre a forma composicional do 

pilar arquitetônico da instrução que nos dedicamos a seguir. 

 

4.1 As formas composicionais do enunciado 
 
4.1.1 As características relativamente estáveis das conferências 
 

As conferências aqui analisadas, enquanto gênero discursivo, não podem 

ser concebidas senão a partir de um ponto de vista extraposto, considerando 

seu movimento orientado para a pluralidade e fundado no dialogismo, pois 

através dele é que o mundo e seus sistemas de signos podem ser 

compreendidos, segundo a perspectiva filosófica bakhtiniana.  

Esse dialogismo refere-se não somente à orientação filosófica do sistema 

teórico fundado por Bakhtin em relação à abordagem dialógica da linguagem, 

mas também pensando nas relações estabelecidas entre o discurso e seu 

contexto social, entre o enunciado e seu locutor e interlocutor, entre o projeto de 

dizer e os horizontes verboideológicos onde está inserido, bem como entre os 

elementos constituintes do gênero, como o conteúdo temático, o estilo e a 

estrutura composicional. 
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Essas conferências da Glória são responsáveis pela organização e 

acabamento sobre o conjunto de signos que se manifestam no conjunto da 

cultura humana. Ao mobilizar relações entre aspectos internos (a exemplo de 

seus 3 elementos constituintes) e externos (sua relação com o mundo exterior, 

sistemas de valores e crenças, a história, a cultura, etc.), essas conferências 

promovem uma elaboração de pontos de vista sobre educação/instrução no 

universo sociocultural em que estão inseridos. 

Trata-se de um gênero que surge “nas condições de um convívio cultural 

mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – ficcional, científico, sociopolítico, etc.)” 

(BAKHTIN, 2016, p. 15). Dessa forma, pensando nos elementos repetíveis do 

gênero, no que se refere ao primeiro elemento – o conteúdo temático -, estamos 

diante de um conteúdo comprometido com questões socioculturais, já que se 

volta às questões de educação e instrução popular, veículo visto como o 

responsável para a saída da nação de seu estado de ignorância e atraso, 

evitando, assim, o fracasso na formação ética e intelectual de seu povo, 

permitindo alcançar o desenvolvido como as “nações-modelo” (países europeus 

e Estados Unidos). Esse é um conteúdo que se faz presente em todo o projeto 

das conferências. Por “todo o projeto das conferências”, estamos nos referindo 

à presença desse conteúdo temático em todos os 10 volumes publicados com 

as conferências integrais no periódico Conferências Populares, nosso objeto de 

estudo. Podemos exemplificar esse “tipo relativamente estável” do conteúdo nas 

seguintes conferências: 
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Tabela 5: O conteúdo "educacional" nas Conferências Populares 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CONFERENCIAS POPULARES, 1876. 
 

 

Esse conteúdo, pois, em seu caráter reiterativo em várias conferências, é 

pensado, organizado e enformado sob o objetivo de que “o cultivo da intelligencia 

esclarece também as idéas  moraes, livra a muitos dos vexames das prisões, 

pois está averiguado que com a diffusão das luzes diminuem os crimes” 

(CORREIA, 1876c, p. 9). 

Conferência Conferencista Volume 
   
Instrucção publica Conselheiro Manoel 

Francisco Correia 
I 

   
Estabelecimentos de instrucção 
que devem de preferencia crear 
as Assembléas Legislativas 
Provinciaes 

Conselheiro Manoel 
Francisco Correia 

II 

   
Gráos scientificos ou litterarios 
concedidos em virtude de leis 
provinciaes 

Conselheiro Manoel 
Francisco Correia 

   III 

Ensino obrigatorio Conselheiro Manoel 
Francisco Correia 

IV 

   
Necessidade de escolas 
normaes 

Conselheiro Manoel 
Francisco Correia 

V 

A educação na familia e na 
escola 

Conselheiro Manoel 
Francisco Correia 

VI 

   
Concurso dos cidadãos a bem 
do ensino 

Conselheiro Manoel 
Francisco Correia 

VII 

   
Concurrencia do elemento 
municipal a bem do ensino 

Conselheiro Manoel 
Francisco Correia 

VIII 

   
O ensino moral Conselheiro Manoel 

Francisco Correia 
IX 

 
As crianças das ruas 

 
Conselheiro Manoel 
Francisco Correia 

 
X 
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Esse gênero conferência, a partir do seu conteúdo "educacional", é 

configurado e adaptado às exigências advindas de seu contexto de produção, 

de circulação e de recepção. Em suas peculiaridades conteudísticas, 

percebemos nas 3 conferências, um projeto de discurso que, visando esclarecer 

o público sobre a importância e necessidade de educar os povos, recorre a um 

discurso propositivo e persuasivo. Esse conteúdo temático é configurado a partir 

dessa proposta comunicativa, bem como da proposta enunciativa singular de 

seu enunciador. E todos os 3 enunciadores das conferências em análise 

comungam de um mesmo propósito: “educar hoje para não punir amanhã”. 

Na análise de cada conferência, fica explícito na enunciação de seu autor, 

o assunto a ser exposto. Essas conferências, concebidas com o fito de “entreter-

vos com assumptos que vos possão interessar, sem transpor a região serena 

em que se debatem as questões que a todos tocão" (CORREIA, 1876b, p. 59), 

contam com a compreensão responsiva ativa de seu público quando quando 

vemos, por exemplo, o autor dizer que as conferências sobre a instrucção 

popular visa “o desenvolvimento futuro da patria" e que ele acredita "que nenhum 

assumpto deve ter preferência áquelle com que vou ocupar-me" (CORREIA, 

1876b, p. 60). Desse modo, vemos os assuntos particulares de cada conferência 

assim anunciados pelos seus autores: 

 
(208) 

  
CORREIA, 1876b, p. 61)292. 

																																																								
292 "Tal é a influencia da instrucção mesmo em relação á força dos Estados! 
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(209) 

 
(FERREIRA, 1876, P. 77)293. 

 

(210) 

 
(BARROSO, 1876, p. 100)294. 

 

																																																								
Por isso um illuestre escriptor, Augustin Cochin, dizia pouco antes de exhalar o ultimo suspiro, 
que a questão da obrigação legal do ensino era uma d'aquellas que a guerra colossal entre a 
França e a Allemanha havia definitivamente resolvido. 
É d'essa questão que vou tratar a primeira vez em que é dado falar n’este palácio que o 
sentimento patriotico erige para attestar o empenho com que se procura diffundir em todo o 
Imperio a instrucção elementar"(CORREIA, 1876b, p. 61).     
293 "Só um desejo de amigos poder-me-hia trazer aqui: é por esse decreto imperioso que tomo 
parte na cruzada em favor da instrucção nacional, que associo a minha fraca voz á desses 
athletas da palavra que me precedêrão, e venho tambem dizer o que penso sobre essa aspiração 
dos amigos da humanidade"(FERREIRA, 1876, p. 77). 
294 "E n’esta situação de espirito recolhi-me ao meu gabinete, onde abrindo as paginas de um 
livro li o seguinte pensamento:  
Póde transformar completamente a face do mundo, reformando-se a educação da mulher. – 
eureca. 
Para que o Brazil seja o theatro das futuras grandezas da civilização, e cumprão-se os seus altos 
destinos, é necessario educar a infancia; e para educar a infancia é preciso educar a mulher, 
formar a mãi de familia. 
Sagrei-me ao culto d’esta idéa, senhores; e é este o motivo de minha presença n’esta tribuna” 
(BARROSO, 1876, p. 100).  
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Com referência ao segundo aspecto do gênero discursivo, o estilo 

representa um dos aspectos nucleares na construção do enunciado e que está 

intimamente vinculado à proposta enunciativa do enunciador, pois é este aspecto 

que o determinará (não só o estilo, mas também a forma composicional). 

Há, por certo, a “imposição” do gênero conferência na constituição de um 

estilo retórico, eloquente, persuasivo, propositivo e interlocutivo, mas também 

observamos que as peculiaridades próprias de cada enunciador o configurará e 

lhe dará o acabamento necessário. Afinal, trata-se de um enunciador escolhido 

por sua competência nos assuntos a serem tratados, mesmo que nas 

conferências 2 e 3, antes de adentrar na exposição propriamente dita do tema, 

os seus autores, num tom de modéstia se desculpam diante do público por se 

considerarem aquém de tal empreitada: 

 
(211) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 77)295. 

 
 
 
 
 
 

																																																								
295 "Minhas senhoras, meus senhores. – Quando da tribuna das conferencias tem sido occupada 
por espíritos illustrados, que hão tomado a si o encargo de desenvolverem theses cujos 
assumptos se achão na vanguarda das aspirações do seculo; quando estadistas conceituados, 
historiadores criteriosos, professores respeitaveis, e esperançosos talentos a têm honrado e 
admiravelmente correspondido á vossa expectação tão illustrada e conseguintemente tão 
exigente, eu, baldo dos recursos da oratoria, sem as precisas habilitações, commetto por certo 
uma grande imprudencia apresentado-me hoje" (FERREIRA, 1876, p. 77). 
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(212) 
 

 
(...)  
 
(BARROSO, 1876, p. 97)296. 
 

 
 Como bem observado no capítulo anterior e já sinalizado brevemente 

anteriormente nesse capítulo, há nesses extratos uma preocupação do seu autor 

em construir um ethos de humildade diante desse projeto. Sempre elogiando 

aqueles que já ocuparam o espaço da tribuna para a preleção de temas 

importantes para a sociedade da época, os conferencistas desejam construir 

uma atmosfera de modesta diante de sua participação nesse evento considerado 

por eles como grandioso para a história e desenvolvimento do país. Essa 

característica estilística é elemento marcante no projeto das conferências, em 

todo início de preleção. No entanto, não percebemos essa característica 

fortemente marcada quando na conferência do Conselheiro Manoel Francisco 

Correia. Uma hipótese que levantamos para esse fato refere-se ao fato de o 

conselheiro ser o idealizador das conferências, aquele que faz o convite aos 

outros conferencistas, o que mais proferiu conferências na tribuna da Glória, 

inclusive substituindo um outro conferencista em caso de ausência, enfim, um 

sujeito que domina bem os assuntos educacionais e se "sente à vontade" para 

discuti-los.  

Um outro aspecto estilístico que merece menção refere-se à objetividade 

nas 2 primeiras conferências (embora a primeira tenha uma extensão maior que 

as outras, mas isso se justifica pelo fato de ser a conferência inaugural), 

enquanto que na terceira conferência a elaboração do enunciado apresenta um 

estilo mais idealista no seu conteúdo e na sua forma de enunciado. Justificamos 

essa assertiva com uma passagem de conferência proferida por Barroso 

quando, na introdução de sua preleção ele diz: 

																																																								
296 "E a minha pobre e fraca imaginação, erguendo-se sómente por um esforço de patriotismo, 
abraçava o quadro das futuras grandezas d’este paiz (...)" (BARROSO, 1876, p. 97). 
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(213) 
 

 
(BARROSO, 1876, p. 98-99)297. 
 

 
 Um aspecto que merece ser relacionado a essa maneira do enunciado 

ser materializado é o fato de, nessa conferência sobre a educação da mulher, o 

conferencista contar com público também composto predominantemente por 

mulheres e eles se referirem constantemente a elas num tom emotivo-volitivo 

“cauteloso”. Observemos esses dois trechos escolhidos da conferência: 

 
 (214) 

 
(BARROSO, 1876, p. 111). 

 

																																																								
297 "Por toda a parte, do norte ao sul, do Prata ao Amazonas, os fecundos trabalhos da paz, as 
creações gigantescas da liberdade, as maravilhas do progresso, as conquistas da civilisação! 
Sulcadas por vapores as aguas d’esses rios immensos que retalhão o solo abençoado; 
supprimidas as distancias pela locomotiva e pelo telegrapho electrico; o commercio do mundo 
enchendo os nossos portos; cidades populosas e ricas nascendo e crescendo á sombra da 
escola e da imprensa! Por toda parte o espectaculo grandioso da liberdade e da ordem! Por toda 
a parte a luz inefável da harmonia social! (BARROSO, 1876, p. 98-99). 
 



 390 

(215) 

 
(BARROSO, 1876, p. 112)298. 

 

Mais dois aspectos da característica estilística do gênero merece menção 

aqui. A primeira é sua manifestação num acento propositivo, cuja finalidade é, 

no processo interativo, convencer o interlocutor de que os argumentos 

apresentados na tribuna sobre o tema em pauta são merecedores de uma 

compreensão responsiva ativa de concordância e que o interlocutor deve agir da 

maneira conforme a vontade do locutor. Assim, vemos nos extratos a seguir 

como o sentido do estilo propositivo do enunciado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
298 "Mas eu, minhas senhoras, que tanto tempo tenho abusado de vossa delicada atenção, ainda 
vos não disse quem é a mãi de familia. Não tenho títulos para impor-vos o sacrificio de uma 
segunda conferencia: ouso porém esperal-o do interesse que vos inspira o assumpto. Sei que 
nunca é vã a supplica que falla ao vosso coração; e é com a mais animadora esperança que eu 
tenho a honra de saudar-vos.  
Até breve, minhas senhoras" (BARROSO, 1876, p. 112).  
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(216) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 65)299. 

 

(217) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 66)300. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
299 "Convém entretanto fixar bem as idéas sobre o que deva entender-se por melhor escola. 
Errados andariamos se tomassemos estas expressões em sentido parcial ou restricto. 
Não se póde ter por melhor escola aquella que sómente apresenta mais vastas e regulares 
proporções. 
Não se póde ter por melhor escola aquella em que o professor é mais hábil e instruido quando 
pouco assíduo no desempenho de seus árduos deveres, ou pouco paciente para a laboriosa 
tarefa de levar o amor do estudo ao coração da infancia, voluvel e desattenta" (CORREIA, 1876b, 
p. 65). 
300 "São os professores os primeiros instructores da milícia cidadã, os clarins da vanguarda nas 
batalhas em que se peleja pelas conquistas da civilisação. Preparal-os e habilital-os devidamente 
para o seu elevado mister é assumpto digno de demorada indagação" (CORREIA, 1876b, p. 66). 
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(218) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 78)301. 

 

(219) 
 

 
(FERREIRA, 1876, p. 86-87)302. 

 

 

																																																								
301 "E então devemos nós que possuímos as mais férteis terras do globo, que temos os mais 
caudalosos rios do mundo; que fomos dotados com as mais belas e pacificas bahias dos 
continentes; que somos ricos nos reinos vegetal, mineral e animal; que apanhamos os brilhantes 
nos leitos dos nossos riachos; que extrahimos das nossas minas o outro, a prata, o ferro e o 
carvão de pedra; que derribamos o frondente e musculoso potumujú, ou o precioso ibirapitanga; 
devemos, digo, representar um papel menos consentaneo com as aspirações de um povo a 
quem a Providencia brindou com um paiz cuja natureza é explendida e grandiosa? Felizmente 
estas apprehensões se desvanecem á vista da progaganda civilisadora que se vai 
desenvolvendo por toda a parte em nosso paiz com o espirito do século epelo influxo de uma 
alta vontade protectora" (FERREIRA, 1876, p. 78) .   
302 "Não basta porém, senhores, para que aceitemos uma idéa sem mais reflexão, que ella seja 
justa e útil tão sómente, é preciso mais que seja realisavel, e, quanto á instrucção obrigatoria, 
creio que nossas condições geographicas, obstão a que ella seja decretada tão cedo" 
(FERREIRA, 1876, p. 86-87). 
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(220) 

 
(BARROSO, 1876, p. 100)303. 

 

(221) 

 
(BARROSO, 1876, p. 103)304. 

																																																								
303 "Que o ensino obrigatorio, prudentemente applicado ás circumstancias peculiares do nosso 
paiz; a liberdade do ensino a cuja sombra se desenvolve a iniciativa individual e o espirito de 
associação que têm operado verdadeiros prodígios nos Estados-Unidos da America do Norte; e 
uma sabia organização do ensino publico levem a instrucção ás mais longínquas paragens do 
territorio, e a derramem por todas as classes sociaes, é o mais ardente voto do meu coração. 
Applaudo com jubilo esse movimento regenerador do espirito public; e permiti-me dizel-o, sinto 
algum orgulho, quando me recordo das palavras que proferi na câmara dos deputados; quando 
folheio as paginas de um pobre livro, que tive a coragem de entregar aos ventos da publicidade" 
(BARROSO, 1876, p. 100). 
304 "Educar a vontade humana, desenvolver os bons sentimentos do coração do homem, formar 
o caracter, unica força com que o homem produz as obras duradouras do progresso individual e 
social, é o complemento necessario da educação. É a pratica do dever, meus senhores, o unico 
meio de conjurar o perigo immenso que ameaça a civilisação moderna pelo constante 
abaixamento do nível moral das sociedades. E o sentimento do dever desenvolve-se pela 
educação moral do homem "(BARROSO, 1876, p. 103).  
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A segunda característica estilística do gênero que destacamos agora é a 

materialização de seu caráter interlocutivo. Ao longo das conferências, temos 

um enunciado que marca constantemente a interação entre seu autor e seu 

leitor, entre seu locutor e interlocutor. Esse caráter interlocutivo vai corroborar a 

analogia proposta por Bakhtin/Volochínov em Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (2009 [1929]) ao dizer que "a palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre e mim e os outros”, a “palavra como território comum entre locutor 

e interlocutor" (p. 117). 
(222) 

 
(CORREIA, 1876b, p. 69)305. 

 

(223)  

 
(FERREIRA, 1876, p. 81)306. 

																																																								
305 "Ouçamos o que a este respeito diz Guizot, cujo nome cito de preferencia porque esse homem 
illustre, que durante muito tempo militou nas fileiras oppostas, esclarecido pela luz sinistra 
dosacontecimentos que tão acerbos forão para sua patria gloriosa, manifestou-se pelo ensino 
obrigatorio no discurso que proferio na Sociedade de Instrucção Primaria em 23 de Abril do anno 
findo" (CORREIRA, 1876b, p. 69)  
306 "Senhores, as 25 letras do alfabeto são um talisman admirável. Quem as possue póde abrir 
todas as portas, sentar-se a todas as mesas, provar de todas as iguarias, tomar parte em todas 
os festins; póde galgar tesos, perfurar montanhas, dessecar pantanos, atravessar mares, estar 
sem estar em todos os lugares; é emfim a palavra mysteriosa dos contos árabes em frente da 
porta da gruta de colossaes riquezas”(FERREIRA, 1876, p. 81).  
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(224)

(BARROSO, 1876, p. 99). 

 

 Poderíamos apresentar os muitos exemplos dessa característica 

interlocutiva das conferências, mas isso fugiria do propósito do trabalho. Como 

o objetivo dessa seção é apresentar aspectos do estilo do gênero das 

conferências em análise esses três extratos representam bem como, por meio 

de imperativos, vocativos e perguntas, vemos a materialização do princípio 

constituinte da linguagem, tão caro à teoria bakhtiniana: a dialogia, enquanto 

atividade dinâmica do diálogo existente entre o eu e o outro num território 

partilhado e socialmente organizado em interações linguísticas constantes.  

 Assim, o estilo das conferências, em sua característica dialógica e 

propositiva, marcado pelas acentuações valorativas, confirma a premissa da 

individualização estilística da língua na enunciação concreta, no caso das 

conferências, enquanto reflexão e refração das inter-relações sociais onde as 

enunciações são produzidas.  

 Enfim, o estilo não é somente determinado pelo tema da conferência, ou 

seja, a materialidade constitutiva do estilo é resultado de influência do tema, do 

gênero, do interlocutor a quem é endereçado e ao propósito sociodiscursivo.  

 Um último aspecto do gênero que mencionamos aqui é o da realização 

da forma arquitetônica na forma composicional. Nessa realização, temos nas 

conferências uma organização textual construída através de uma argumentação 

e um encadeamento que busca comprometer seu interlocutor a “aderir” ao ponto 

de vista apresentado.  

Assim, do ponto de vista da organização textual, temos uma composição 

estrutural que dividimos em 3 momentos principais:  
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1) o preâmbulo, marcado pelo cumprimento ao público, justificativa da 

realização das conferências e apresentação do tema, demarcando, de 

partida, a importância dos temas a serem expostos naquele espaço. Os 

três extratos a seguir ilustram essa descrição: 

 

(225) 

 
 
(CORREIA, 1876b, p. 59-60)307. 

 

 

 

 

																																																								
307 "Concebendo a idéa de fazer estas conferencias para entreter-vos com assumptos que vos 
possão interessar, sem transpor a região serena em que se debatem as questões que a todos 
tocão, mas extremes das paixões politicas e de outras que se agitão no seio da sociedade e a 
perturbão pela divisão de crenças e principios, tive a fortuna de vel-a benevolamente acolhida 
pelo augusto protector de todos os commettimentos uteis, que veio honrar com sua presença os 
esforços que fazemos a bem da causa publica, e a quem devo, assim como a Sua Magestade a 
Imperatriz por seu animador comparecimento, a minha primeira palavra de gratidão. 
Devo tambem palavras de agradecimento ao ministerio, aqui representado por tres de seus 
ilustres membros, pela bondade que teve de pôr á minha disposição e de meus companheiros 
este recinto, em que esperamos poder realizar regularmente, ao mesnos por algum tempo, a 
tarefa hoje encetada" (CORREIA, 1876b, p. 59-60). 
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(226) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 77)308. 

(227) 

 
(BARROSO, 1876, p. 97-98)309 

																																																								
308 "Minhas senhoras, meus senhores. – Quando a tribuna das conferencias tem sido occupada 
por espiritos illustrados, que hão tomado a si o encargo de desenvolverem theses cujos 
assumptos se achão na vanguarda das aspirações do século;  quando estadistas conceituados, 
historiadores criteriosos, professores respeitaveis, e esperançosos talentos a têm honrado e 
admiravelmente correspondido á vossa expectação tão illustrada e conseguintemente tão 
exigente, eu, baldo dos recursos da oratoria, sem as precisas habilitações, commetto por certo 
uma grande imprudencia apresentando-me hoje. 
Só um desejo de amigos poder-me-hia trazer até aqui: é por esse decreto imperioso que tomo 
parte na cruzada em favor da instrucção nancional, que associo a minha fraca voz á desses 
athletas da palavra que me precedêrão, e venho tambem dizer o que penso sobre essa aspiração 
dos amigos da humanidade" (FERREIRA, 1876, p. 77). 
309 "Era uma tarde do mez de Fevereiro do anno de 1864.  
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2) a exposição semântico-objetal, que vem marcada por uma 

contextualização ampla da temática, onde o autor começa apresentar os 

argumentos sobre a temática. Nessa argumentação é que percebemos 

os centros de valores que vão orientando e sustentando o sentido global 

das conferências. Percebemos na apresentação do projeto argumentativo 

do seu autor traços de didaticidade (BEACCO; MOIRAND, 1995), seja 

numa retrospectiva contextualizadora do tema para facilitar o 

entendimento pelo interlocutor (228) e (231), pelo anúncio do tópico a ser 

exposto e a perspectiva adotada pelo seu autor na abordagem (229) ou 

mesmo através de esclarecimentos prévios sobre a necessidade ou não 

de abordagem de certo tópico da temática (230). Esses aspectos da 

estrutura composicional do gênero no que se refere aos traços de 

didaticidade já abordado no capítulo anterior. A título de ilustração, 

podemos apresentar os seguintes extratos das conferências: 

 
(228) 
 

 
 
(FERREIRA, 1876b, p. 82)310. 

 
																																																								
N’esse dia tinha eu proferido na tribuna da câmara dos deputados algumas palvras, a que derão 
o nome de discurso, e nas quaes chamava com muito empenho a atenção do governo para a 
necessidade palpitante, indeclinável e urgentissima de desenvolver-se a instrucção publica no 
paiz, tão abandonada n’esses tempos passados, e que hoje tenho a fortuna de ver constituindo 
a preoccupação de tantos espíritos illustrados e pensadores" (BARROSO, 1876, p. 97-98). 
310 "Passo agora, senhores, a fazer ligeiras considerações sobre a instrucção no tocante ás 
vantagens auferidas pelos Estados. Interessará ao governo de um Estado que a massa dos 
cidadãos seja instruida, ou antes convirá que os homens sejão embrutecidos pela ignorancia 
afim de cumprirem com mais subserviência as ordens que lhes forem dadas, e não poderem com 
perfeito discernimento joeirar o bem do mal, nem propugnar pelos seus direitos? (FERREIRA, 
1876b, p. 82). 
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(229) 

 
(...) 

 
(CORREIA, 1876, p. 60-61)311. 
 
(230) 

 
(BARROSO, 1876, p. 100)312. 
 
(231) 

 
(BARROSO, 1876, p. 101)313. 
 
 

																																																								
311 "Senhores. – Ao abrirem-se as portas de um edifício que a solicitude do governo fez levantar 
em prol da instrução da infancia, á qual liga-se mais intimimamente do que á primeira vista póde 
parecer o desenvolvimento futuro da patria, acredito que nenhum assumpto dever ter preferencia 
áquelle com que vou occupar-me (...) 
É d'essa questão que vou tratar a primeira vez em que é dado fallar n’este palacio que o 
sentimento patriotico erige para attestar o empenho com que se procura difundir em todo o 
Imperio a instrucção elementar" (CORREIA, 1876, p. 60-61). 
312 "Não venho encarecer a necessidade de se difundir a instrucção por todas as classes da 
sociedade. Oradores muito competentes já o fizerão" (BARROSO, 1876, p. 100). 
313 "Remontemo-nos á antiguidade. Houve uma nação que conheceu a imprensa séculos antes 
de nós, que soube lêr, instruio-se, e teve uma grande civilisação. É a China. Na China, porém, a 
instrucção não desenvolveu as instituições; petrificou-as" (BARROSO, 1876, p. 101). 
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3) O fechamento, marcado por um discurso de convocação do interlocutor a 

aderir o projeto e se envolver responsavelmente, seja concordando ou 

promovendo a educação/instrução. 

 
(232) 
 

 
(CORREIA, 1876b, p. 75-76)314. 
 
 
(233) 
 

 
(FERREIRA, 1876, p. 89)315. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
314 "Por isso mais uma vez invoco a animação do publico. 
Da proteção de Suas Magestades Imperiaes não é licito duvidar. Sua Magestade o Imperador 
tem o seu nome escripta em caracteres bem visiveis entre os mais solícitos promotores do 
desenvolvimento da instrucção publica no Brazil.  
Justo é, pois, que eu termine como principiei; e sejão minhas ultimas palavras n’esta conferencia 
a repretição de meus agradecimentos a Suas Magestades Imperiaes"(CORREIA, 1876b, p. 75-
76).  
315 "Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) 
(O orador foi applaudido e cumprimentado por todo o auditório.)" (FERREIRA, 1876, p. 89).  



 401 

(234) 
 

 
(BARROSO, 1876, p. 112)316.  

 

Como visto, a forma composicional apresentada por essas conferências 

em seu conjunto verbal nos mostram o grau de acabamento do projeto 

enunciativo-discursivo, e não só do conteúdo em si. 

Ainda observando composicionalmente esse projeto de dizer, 

observaremos a seguir como se manifesta a natureza heterodiscursiva dessas 

conferências. 

 

4.1.2 O heterodiscurso nas Conferências Populares da Glória 
   

 
Analisaremos agora as formas composicionais de inserção do 

heterodiscurso nas conferências, enquanto elemento da construção 

composicional desse projeto de dizer. A máxima desse aspecto das formas 

composicional e arquitetônica dos discursos das conferências em análise 

referente ao heterodiscurso é “do discurso do outro na linguagem do outro” 

(BAKHTIN, 2015, p. 113), cuja função maior é a de refratar as intenções do autor. 

Embora essa abordagem seja feita aqui nessa subseção, é oportuno dizer que 

não se trata apenas de forma composicional do discurso, mas também de sua 

																																																								
316 "Mas eu, minhas senhoras, que tanto tempo tenho abusado de vossa delicada atenção, ainda 
vos não disse quem é a mãi de familia. Não tenho títulos para impor-vos o sacrificio de uma 
segunda conferencia: ouso porém esperal-o do interesse que vos inspira o assumto. Sei que 
nunca é vã supplica que falla ao vosso coração; e é com a mais animadora esperança que eu 
tenho a honra de saudar-vos. 
Até breve, minhas senhoras” (BARROSO, 1876, p. 112).  
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forma arquitetônica, haja vista a presença de manifestações axiológicas e 

semânticas imbuídas de valores de seu autor-criador. 

 Nessa análise, portanto, que visa a observar a forma de inserção e 

organização do heterodiscurso nas conferências, nos limitaremos a tratar de 

algumas formas típicas e que apresentam uma presença relativamente estáveis 

nas conferências em análise, são elas: discurso direto, discurso indireto, 

discurso de autoridade, discurso do outro na forma dissimulada/difusa e gênero 

intercalado. 

Assim como fez Bakhtin ao analisar o heterodiscurso no romance em A 

teoria do romance I: A estilística, tomando o discurso humorístico inglês, 

traremos um exemplo de cada manifestação para percebemos sua função dentro 

do fluxo discursivo e as intenções do autor ao fazê-lo. 
 

 
(235) 
 

 
 
(CORREIA, 1876b, p. 65)317. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
317 "Da utilidade da escola já não há quem duvide; e sua importância para o bem estar e 
prosperidade dos Estados não póde ser melhor assignalada do que ‘nestas palavras de Jules 
Simon: 
'O povo que possue as melhores escolas é o primeiro povo; se não fôr hoje sel-o-há amanhã'” 
(CORREIA, 1876b, p. 65). 



 403 

 
(236)  
 

 
 
(FERREIRA, 1876, p. 84-85)318. 
 
(237) 
 

 
 
(CORREIA, 1876b, p. 61)319. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

																																																								
318 "Quereis ouvir prova? Ouvi a Emilio Laveleye acerca da Suissa. 
Diz elle: 
“Percorrendo o alto valle do Inn, admirei aquellas bellas aldeias tão prosperas em uma região 
que a neve cobre durante seis mezes, e cujo clima é igual ao do Cabo do Norte; mas eu 
comprehendia como tão boa vida podesse existir sob um céo tão rude. A instrucção tinha alli 
feito o milagre que opéra por toda parte” (FERREIRA, 1876, p. 84-85). 
 
319 "Tal é a influencia da instrucção mesmo em relação á força dos Estados! 
Por isso um illustre escritor, Augustin Cochin, dizia pouco antes de exalar o ultimo suspiro, que 
a questão da obrigação legal do ensino era uma d’aquellas que a guerra colossal entre a França 
e a Allemanha havia definitivamente resolvido" (CORREIA, 1876b, p. 61). 
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 (238)  
 

 
(CORREIA, 1876b, p. 69)320. 

 
(239)  

 
 
(BARROSO, 1876, p. 105)321. 

																																																								
320 "Ouçamos o que a este respeito diz Guizot, cujo nome cito de preferencia porque esse homem 
illustre, que durante muito tempo militou nas fileiras oppostas, esclarecido pela luz sinistra dos 
acontecimentos que tão acerbos forão para a sua patria gloriosa, manifestou-se pelo ensino 
obrigatorio no discurso que proferio na Sociedade de Instrucção Primaria em 23 de Abril do anno 
findo. Disse elle: 
“A liberdade das consciencias e das familias são factos e direitos que, n’esta questão, devem 
ser escrupulosamente respeitados e garantidos; porém sob a condição d’esse respeito e 
d’essas garantias póde acontecer que o estado social e o estado dos espiritos tornem a 
obrigação legal, em materia de instrucção primaria, legitima, salutar e necessaria" (CORREIA, 
1876b, p. 69). 
321 "Foi na Grecia que se affirmou a personalidade da mulher: ella deixa de ser cousa para passar 
ao estado de pessoa. 
 A hetaira Menesateth sahio um dia do banho de mar em presença da multidão; e enxugando na 
praia os seus longos cabelos, expoz ás vistas curiosas dos atenienses os encantos de suas 
bellas fórmas. Era uma representação do nascimento de Venus; e os atenienses cantarão o 
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 Nesses exemplos que acabamos de apresentar, há uma introdução de 

uma variedade de exemplo do emprego estilístico do heterodiscurso nas 

conferências. No primeiro exemplo, assim como no romance, o heterodiscurso 

se dá na forma de discurso dos heróis, que, nas conferências da Glória, surge 

como o discurso de autores conhecidos e que merecem destaque sua fala e/ou 

opinião no discurso do conferencista. Ele se manifesta então, com a função de 

refratar as intenções do autor e serve como uma “segunda linguagem do autor”. 

Observemos que em (235) Correia apresenta o discurso de Jules Simon. 

Ao falar da utilidade e importância das escolas para a prosperidade do Estado, 

ele traz a voz do outro para fazer eco ao seu ponto de vista. Por meio do discurso 

direto, explicitamente marcado com dois-pontos e aspas, o discurso do outro 

aparece de forma legitimadora de determinado ponto de vista sobre o tema. 

Ocorrência similar se dá em (236), trecho da conferência de Ferreira sobre a 

Instrucção Publica. 

 Em (237), por meio do discurso indireto, temos o heterodiscurso 

manifestado sob a “forma dissimulada do discurso difuso do outro”, ou seja, sem 

qualquer traço formal do discurso do outro, por meio do epíteto “ilustre” ao 

caracterizar o escritor Augustin Cochin, já observamos que não pertence 

somente ao autor, mas à “opinião comum”, ao passo que expressões como 

“exalar o último suspiro”, “questão de obrigação legal”, “guerra colossal entre 

França e Allemanha” estão na sintaxe do autor, mas é perceptível tratar-se do 

“discurso do outro na mesma linguagem” (BAKHTIN, 2015, p. 82).  

 Bakhtin nos alerta que o discurso autoritário tem sua função em todos os 

grupos sociais. Nessa esfera educacional das conferências da Glória, ele se faz 

presente para estabelecer um tom de inquestionabilidade. Ao aparecer no 

discurso, ele sinaliza que não é conveniente qualquer manifestação de seu 

interlocutor com posicionamento contrário ao posto pelo enunciador, nas 

palavras de Bakhtin, “numa zona mais remota, é organicamente ligada ao 

																																																								
hymno sagrado de Chypre. Foi a santificação da beleza; e n’esse culto consagrou-se a 
personalidade da mulher" (BARROSO, 1876, p. 105). 
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passado hierárquico. [...] Ela foi reconhecida no passado. É uma palavra 

encontrada de antemão” (BAKHTIN, 2010, p. 143). É exatamente isso que faz o 

autor da conferência ao pedir que o interlocutor ouça as palavras de um “homem 

ilustre” sobre a obrigatoriedade do ensino (238).  

 Para concluir as amostras da presença do heterodiscurso nas 

conferências, temos a presença do gênero intercalado (239). O projeto 

discursivo dos autores das conferências permite que seja introduzido gênero de 

outra esfera em sua composição. Dotado de sua autoria e originalidade 

estilística, observamos na argumentação do autor-criador da conferência sobre 

a educação da mulher a presença de um mito. Esse gênero é introduzido de 

forma intencional por seu autor, pois sua introdução se dá justamente no 

momento em que ele está argumentando sobre o papel da mulher na sociedade 

grega. O gênero mito aparece, então, como exemplificador dessa situação. 

 Dessa forma, finalizamos essa abordagem com esses exemplares da 

heterodiscursividade nas conferências da Glória, confirmando a premissa de 

que, segundo Bakhtin: 

 
a unidade de todos os elementos composicionais que realizam 
a forma e sobretudo a unidade do conjunto verbal da obra, 
unidade no seu aspecto formal, é baseada não naquilo que se 
fala ou de que se fala, mas na maneira como se fala, no 
sentimento de uma atividade única, independente da unidade 
objetal e semântica de seu conteúdo” (BAKHTIN, 2010, p. 63). 

 
 
 

4.2 As formas arquitetônicas das conferências 
 

 Nossa atenção agora se voltará para a análise das formas arquitetônicas 

das conferências. Reiteramos que as formas arquitetônicas, enquanto 

pertencentes ao reino do conteúdo, engloba a forma composicional. Porém, 

como argumentamos ao longo da tese, pautados em Bakhtin, na busca da 

arquitetônica de um discurso, que é o objetivo de nossa tese, não basta analisar 

apenas a forma, pois ela por si só não nos forneceria elementos suficientes para 

alcançarmos nosso objetivo; ficaríamos apenas na técnica e não alcançaríamos 

o aspecto axiológico, que significa a seleção do conteúdo e do material da obra. 
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Essa foi a ração pela qual, neste capítulo, seguimos o percurso de passar pelo 

conteúdo, pelo material até chegarmos na forma. Assim afirma Bakhtin: 

 

A forma, compreendida como forma do material somente 
na sua definição científica, matemática ou linguística, 
transforma-se de um certo modo na sua ordenação 
exterior, isenta de momento axiológico. O que permanece 
totalmente incompreensível é a tensão emocional e volitiva 
da forma, a sua capacidade inerente de exprimir uma 
relação axiológica qualquer, do autor e do expectador, com 
algo além do material, pois esta relação emocional e 
volitiva, expressa pelo tamanho – pelo ritmo, pela 
harmonia, pela simetria e por outros elementos formais – 
tem um caráter por demais tenso, por demais ativo para 
que se possa interpretá-lo como restrita ao material. 
(BAKHTIN, 2010, p. 19-20). 

 

Dessa forma, nessa seção, analisaremos 2 aspectos da forma 

arquitetônica, que complementarão a análise feita na seção sobre o conteúdo 

neste capítulo. Começaremos falando das relações dialógicas entre os 

enunciados das conferências com enunciados de outras esferas ideológicas e, 

em seguida, finalizaremos com a análise da questão da autoria e da 

responsividade. 

 

4.2.1 As relações dialógicas 
 

 
Em Problemas da poética de Dostoievski (2008), Bakhtin afirma: 
 
 

A linguística reconhece, é claro, a forma composicional da 
“fala dialogada” e estuda suas características sintáticas e 
léxico-semânticas. No entanto, ela as estuda como 
fenômenos puramente linguísticos, isto é, no plano da 
língua; é incapaz de abordar a natureza específica das 
relações dialógicas entre as réplicas num diálogo 
(BAKHTIN, 2008, p. 182-3). 

 
Com essa afirmação, observamos que Bakhtin está interessado, para 

além das tarefas linguísticas, nas relações de sentido que são estabelecidas 

entre os enunciados, numa perspectiva que ultrapassa a interação face a face, 
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mas que está no patamar do “colóquio ideológico em grande escala” (FARACO, 

2009, p. 65). 

No complexo das relações socioculturais, os enunciados quando 

dispostos lado a lado no plano do sentido, revelam relações dialógicas. Tanto no 

âmbito das conferências como um todo, em relação aos seus pilares 

arquitetônicos (ciência e educação), quando do eixo especificamente da 

educação/instrução popular (objeto desse capítulo), observamos a convocação 

de enunciados de outras esferas ideológicas na constituição das suas relações 

de sentido, conforme observamos em: 
 

(240) 

 
 
(CORREIA, 1876b, p. 63)322. 

 
(241) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 81)323. 

																																																								
322 "A comparação será entre o Brazil e outras nações de mais diminuta população, onde 
entretanto o numero de escolas é excessivamente maior do que aquelle que a nossa estatistica 
d’este anno fornece. Segundo esta apenas possuímos 4,885 escolas, ao passos que a Hollanda 
e a Baviera possuem 9,000, a Suissa 7,160, e a Belgica 7,000. 
Entre nós a mesma estatística diz que o numero de alunos que frequentão todas as escolas é 
de 150,555, ao passo que esse numero eleva-se a 946,000 na Baviera, a 838,000 na Belgica, a 
450,000 na Hollanda, a 390,000 na Suissa" (CORREIA, 1876b, p. 63). 
323 "E no entanto, senhores, Deus fez todos os homens iguaes; sómente a ignorancia os divide, 
abate, e distancia. São grandes ou pequenos conforme o desenvolvimento de sua razão. A causa 
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 (242) 

 
(BARROSO, 1876, p. 107)324. 
 
(243) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 87)325. 

 
(244) 

 
(BARROSO,1876, p. 105)326. 

																																																								
que os amesquinha é facto d’elles, que serão grandes logo que o quizerem ser" (FERREIRA, 
1876, p. 81). 
324 "Mas quando o poder romano corria para a sua ruina, em Belém da Judéa nascia Christo, o 
redentor da humanidade. A virgem esposa de um operario, como dizem os livros santos, tinha 
recebido a visita do enviado de Deus, que a escolhêra para mãi do redentor do gênero humano. 
O christianismo, mudando a face do mundo, emancipou a mulher" (BARROSO, 1876, p. 107). 
325 "Apezar da propaganda de Julio Simon, Charles Robert, Victor Durruy, ella não foi ainda 
decretada na França, e a França tem apenas duzentas e quatro mil milhas quadradas com trinta 
e seis milhões de habitantes, e a França é tres vezes menor do que cada uma de nossas 
provincias do Amazonas e Matto-Grosso, e duas vezes do que a do Pará, as quaes têm: a 1ª 
oitenta mil almas; a 2ª quarenta mil, e a 3ª duzentas mil!!" (FERREIRA, 1876, p. 87). 
326 "A hetaira Menesateth sahio um dia do banho de mar em presença da multidão; e enxugando 
na praia os seus longos cabelos, expoz ás vistas curiosas dos atenienses os encantos de suas 
bellas fórmas. Era uma representação do nascimento de Venus; e os atenienses cantarão o 
hymno sagrado de Chypre. Foi a santificação da beleza; e n’esse culto consagrou-se a 
personalidade da mulher" (BARROSO,1876, p. 105). 
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Observamos em (240), trecho da conferência Ensino obrigatorio proferida 

pelo Conselheiro Coreia, que a construção de sentido que seu autor deseja 

imprimir em seu enunciado sobre a importância da instrução popular e da 

necessidade do país investir nesse aspecto, se dá pelo movimento de seu autor 

trazer enunciados de outras esferas de comunicação para o fluxo discursivo de 

seu projeto de dizer. Assim, a presença de enunciados com dados numérico-

quantitativos sobre o número de habitantes, de escolas e de estudantes 

frequentadores da escola em diferentes países, mostra que o autor lança mão 

de informações que são produzidas e circulam em outras esferas ideológicas de 

comunicação humana. Desse modo, para essa argumentação, acreditamos que 

o autor lança mão de informações resultantes de levantamentos censitários 

realizados ao longo do século XIX. Essa atividade censitária configurou-se como 

tentativa do governo português de contagem da população da colônia 

portuguesa na América (BOTELHO, 2005). Essa hipótese é levantada pois o 

autor não nos apresenta a fonte de seus dados. E como afirma Botelho (2005, 

p. 69): 

as experiências que se acumularam ao longo do século XIX 
permitiram a consolidação de um saber razoável sobre 
levantamentos populacionais. Este saber, se por um lado 
viabilizou o Recenseamento Geral do Império de 1872, por 
outro gerou um volume de informações sobre a população 
brasileira que forneceu excelente matéria-prima para 
estudiosos da época, o que se refletiu na produção de 
monografias sobre províncias ou de trabalhos no âmbito do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  

 

Em (241) e (242), temos o diálogo estabelecido entre o enunciado da 

conferência e enunciados da esfera religiosa. Em (243) ressoa o enunciado 

bíblico advindo da esfera religiosa, quando percebemos a reflexo do enunciado 

constante no livro bíblico de Provérbios 22, versículo 22 "Ricos e pobres, todos 

são iguais perante Deus, que criou todos os homens" (BÍBLIA SAGRADA), a 

respeito de não haver distinção entre os homens, enunciado usado de bases 
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para a argumentação do autor que a possível diferença entre os homens reside 

na ignorância.  

Mais explicitamente encontramos essa relação dialógica com enunciados 

da esfera religiosa no extrato (242) quando o próprio autor diz que a virgem tinha 

recebido a visita de um enviado de Deus, informação acompanhada de “como 

dizem os livros santos”. E assim encontramos nos “livro santo” de Lucas, capítulo 

1, versículos 26-28: 

 
26  No sexto mês dela, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 
cidade da Galileia, chamada Nazaré,  
27  a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado 
José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria.  
28  Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: “Olá, altamente 
favorecida, Jeová está com você!” (BÍBLIA SAGRADA, 1980) 

 
 

Diríamos que em (243) a relação de sentido percebido se produz com 

enunciados da esfera geopolítica quando o conferencista Ferreira traz o 

enunciado com informações o tamanho territorial de países, estabelecendo 

comparações entre estados, além de informações sobre quantidade 

populacional. 

Por fim, em (244), esse trecho já apresentado na análise sobre a natureza 

heterodiscursiva das conferências, aqui ele serve para demonstrarmos como o 

discurso mítico é convocado nesse projeto de dizer com a função de reforçar o 

argumento da mudança de status da mulher na sociedade grega. Para isso, 

vemos como nesse enunciado da conferência o reflexo e a refração do 

enunciado mítico sobre o nascimento de Vênus, a deusa do amor e da beleza, 

equivalente à deusa Afrodite na mitologia grega. Ao mesmo tempo, esse 

enunciado da conferência, no intuito do autor de enaltecer a beleza e a 

personalidade da mulher, pode ter buscado na esfera artística o discurso pictural 

sobre o Nascimento de Vênus, tela pintada por Sandro Botticelli, entre os anos 

de 1482 e 1485 para decorar a residência “Villa Medicea di Castello” do 

banqueiro e político Lorenzo di Pierfrancesco, em Florença, Itália. Segundo 

Garcia, trata-se "de um conteúdo pagão-mitológico — a chegada de Vênus à Ilha 

de Citera —, extraído de fontes literárias antigas" (2005/2006, p. 117-118). 
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Então, como uma forma de demonstração do princípio do dialogismo 

bakhtiniano, as relações dialógicas, necessárias a tal princípio, mas não 

suficientes, revelam o intercâmbio cultural nos mais variados pontos do universo 

plural das esferas socioideológicas, onde “o material linguístico tenha entrado na 

esfera do discurso, tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado a 

posição de um sujeito social” (FARACO, 2009, p. 66, grifo do autor). 

 

4.2.2 Autoria e responsividade 
 
Como pivô axiológico estético sustentador da unidade arquitetônica e 

composicional do discurso, o autor-criador é o encarregado pela formalização 

composicional e axiológico do dizer. 

Os conferencistas Correia, Ferreira e Barroso, conforme apresentamos no 

capítulo metodológico são autores-pessoa, mas no projeto discursivo das 

Conferências Populares da Glória eles não são uma posição axiológica 

assumida diante de um acontecimento, de um evento ético-responsável. 

Assim como os atos de discurso fazem parte do conjunto dos atos 

humanos, aquele que “cria” seus atos também é criador de seus textos, 

discursos. Temos então um agente ativo na produção de atos de vida e de 

discurso. É dessa forma, portanto, que os autores das conferências situam-se 

no mundo e marcam seu espaço enquanto produtores de enunciados nas suas 

vivências em relação aos atos de enunciar, nas mais diversas esferas de 

comunicação humana, desde a cotidiana, artística, política, científica, 

educacional e de divulgação da ciência, por exemplo. 

Portanto, em seus variados planos e intenções (como compartilhar, 

esclarecer, convencer, mas principalmente instruir e divulgar), a autoria dessas 

três conferências assume sempre um gesto ético-responsível em relação ao 

outro, sempre deixando transparecer um certo tom, como já discutimos nesse 

capítulo. 

Assim, esses três autores-pessoas, Correia, Ferreira e Barroso, na 

condição de autor-criador, assumem, numa atitude permanentemente dialógica 

e negociada, posições axiológicas e valores que acabam por influenciar as 
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diferentes formas e estilos que seus textos adquirem quando da sua 

materialização.  

É através desse posicionamento valorativo que os autores-criadores 

dessas conferências, advogando em torno da importância e necessidade da 

educação dos povos, da instrução pública, da educação da mulher, que se 

constrói o todo do sentido desse dizer e lhe atribui um acabamento, sempre a 

partir da relação com o outro (o seu interlocutor, auditório, ouvinte, leitor das 

conferências). 

A manifestação de suas autorias, nas singularidades de cada conferência, 

fica perceptível desde a própria escolha e seleção de palavras, orientação 

argumentativa, finalidade sociocomunicativa, tema abordado, orientação em 

relação ao ouvinte, estrutura do seu dizer, só para dizer esses. 

Nesse sentido o autor conta sempre com a participação de seu 

interlocutor, por meio de sua compreensão responsiva ativa. Aliás, esse caráter 

ativo também é marca da postura do autor em relação ao seu objeto de dizer, 

mesmo considerando todas as influências que recaem sobre o seu agir/enunciar 

no ambiente sócio-histórico onde está inserido.  

São suas posições axiológicas, de seus lugares no mundo, que permitirão 

que suas escolhas deem forma composicional ao conteúdo de seu discurso, 

realizando e materializando o seu significado. 

É essa autoria, enquanto momento constitutivo e enformador do material 

do qual é constituído o gênero discurso conferência, que dá o tratamento 

conteudístico, estilístico e composicional necessário para caracterizá-la 

fundamentalmente como uma posição axiológica. Já afirma Bakhtin: 

 
O autor, em seu papel ativo de criador da forma, é na forma que 
está materializado o que se pensa, o que se acha, o que se 
deseja, o que se representa “é na forma e pela forma que eu 
canto, narro, represento, por meio da forma eu expresso meu 
amor, minha certeza, minha adesão” (BAKHTIN, 2010, p. 58). 

 

A presença constitutiva do heterodiscurso, das relações dialógicas, da 

responsividade nesse gênero, sua posição refratada e refratante dos eventos da 
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vida são percebidos por suas escolhas enquanto sujeito discursivo, responsivo 

e responsável pelo seu dizer e agir. 

 Em relação à responsividade, observamos que Faraco (2009), na seção 

“Heteroglossia dialogizada” do capítulo “Criação ideológica e dialogismo” nos 

mostra como Bakhtin detalha a dialogicidade de todo dizer em 3 dimensões: 

1. Todo dizer não pode deixar de se orientar para o “já dito” 

2. Todo dizer é orientado para a resposta 

3. Todo dizer é internamente dialogizado 

Dessas três dimensões, voltaremos nossa atenção para a segunda 

dimensão para fazer uma abordagem de como o fenômeno da responsividade é 

percebida no projeto de dizer nessas conferências.  

Assim, criada em 1873, as Conferências Populares da Glória firmam-se 

como um instrumento de valorização e compromisso com as questões de 

desenvolvimento do país, ao estar com a atenção voltada para os meios que 

levariam a nação à civilização (ciência e educação, como estamos defendendo 

funcionando como os pilares arquitetônicos desse projeto).  

Esse projeto, pois, se coloca como resposta responsável (no sentido 

bakhtiniano do termo) a demandas da conjuntura sócio-histórica. Esse é o 

primeiro aspecto da responsividade percebida no trecho a seguir quando seu 

autor afirma o projeto ser uma ação para com a “causa publica”: 

(245) 
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(CORREIA, 1876b, p. 59)327. 
 

Também visualizamos manifestação da responsividade nas conferências 

por meio do diálogo estabelecido entre os interlocutores. O conferencista, ao 

elaborar seu dizer, já conta com a atitude responsiva ativa de seu interlocutor. 

Esse caráter dialógico entre os interlocutores das conferências pode ser 

analisado pelo fato de a palavra procedida de seu autor (o conferencista) se 

dirigir para alguém (o público das conferências):  

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 
com pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao 
outro. Através da palavra defino-me em relação ao outro, 
isto é, em última análise, à coletividade 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 117, grifo do autor)328.  

 

Essa citação é extremamente elucidativa ao observarmos como 

reiteradas vezes, o conferencista interage com o auditório, por meio de 

vocativos, perguntas e até presumindo uma possível resposta dos seus 

interlocutores: 

 

 

 

 

 

																																																								
327	"Concebendo a idéa de fazer estas conferencias para entreter-vos com assumptos 
que vos possão interessar, sem transpor a região serena em que se debatem as 
questões que a todos tocão, mas extremes das paixões politicas e de outras que se 
agitão no seio da sociedade e a perturbão pela divisão de crenças e principios, tive a 
fortuna de vel-a benevolamente acolhida pelo augusto protector de todos os 
commettimentos uteis que veio honrar com sua presença os esforços que fazemos a 
bem da causa publica, e a quem devo, assim como a Sua Magestade a Imperatriz por 
seu animador comparecimento, a minha primeira palavra de gratidão" (CORREIA, 
1876b, p. 59). 
328 BAKHTIN, M. (VOLOCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico da linguagem. Trad. de Michel Lahud et al. 13. ed. 
São Paulo: Hucitec, 2009. 
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(246) 

 
(FERREIRA, 1876, p. 78)329. 
 
(247) 
 

 
 
(BARROSO, 1876, p. 99)330. 

 

Assim, a partir das abordagens sobre as relações dialógicas, autoria e 

responsividade, que as formas (composicional e arquitetônica) é a expressão da 

relação axiológica de seu autor com o conteúdo de seu objeto de dizer, “todos 

os momentos da obra, nos quais podemos sentir a nossa presença, a nossa 

atividade relacionada axiologicamente com o conteúdo, e que são superados na 

sua materialidade por essa atividade, devem ser relacionados com a forma” 

(BAKHTIN, 2010, p. 59). 

 

 

 

																																																								
329 "Senhores. Em geral A Europa inteira marcha ovante na senda do progresso. A Inglaterra, a 
França, a Hollanda, a Allemanha, a Belgica e a Suissa têm os seus nomes no mappa das nações 
altamente civilizadas. Isto do lado de lá do Atlantico. Do lado de cá os Estados-Unidos espantão 
o mundo inteiro pelos seus grandes commettimentos, pelas suas forças vitaes, pelo seu 
progresso e opulencia. A que é devido, senhores? Sómente á instrucção nacional" (FERREIRA, 
1876, p. 78).  
330 "Era um sonho, senhores? Sim; mas era tambem a previsão do patriotismo. Era uma simples 
aspiração? Mas era tambem a esperança de uma realidade que já se não esconde 
completamente nas dobras do futuro" (BARROSO, 1876, p. 99). 
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5. À guisa de considerações finais 
 

... a análise do conteúdo é extremamente 
difícil, e em geral não se pode escapar a 
uma certa dose de subjetividade, que é 
condicionada pela própria essência do 
objeto estético; porém, o cuidado científico 
do pesquisador sempre pode mantê-lo nos 
devidos limites e leva-lo a recusar o que há 
de subjetivo na sua análise.  
Esta é, em linhas gerais, a metódica da 
análise estética do conteúdo.  
 

Mikhail Bakhtin  
 

Buscar a arquitetônica de um discurso requer que não nos prendamos a 

analisar apenas sua forma, no sentido de forma visto sob a perspectiva material, 

como o fizeram os formalistas. Se assim fizermos, procederemos a um exercício 

isolado e extracultural, sem levar em conta o aspecto axiológico constituinte de 

todo projeto de dizer.  

De acordo com Bakhtin, na análise de uma arquitetônica é preciso que 

percebamos como a forma arquitetônica engloba a forma composicional, pois é 

preciso que alcancemos o aspecto axiológico presente no projeto de dizer de 

seu autor, já que ele significa a seleção do conteúdo e do material da obra.  

Assim, através desse outro caminho metodológico-analítico diferente do 

percorrido no capítulo, acreditamos que alcançamos a arquitetônica do pilar 

educação/instrução que sustenta o projeto discursivo-ideológico das 

Conferências Populares da Glória, capturando a seguinte constituição: 

 

a. O conteúdo dessas conferências, como elemento ético-cognitivo se 

manifesta por meio dos juízos e das apreciações éticas de seus autores. 

Isso confirma o pressuposto teórico-metodológico de que não podemos 

encarar o conteúdo de um discurso apenas sob o prisma cognitivo, pois é 

no campo ético que pertence a primazia essencial do conteúdo. 

 



 418 

b. As práticas culturais em geral, e de produção discursiva em particular, são 

marcadas por posições socioavaliativas postas numa dinâmica de 

múltiplas inter-relações responsivas, onde estão refletidos e refratados os 

valores e visões de mundo de sujeitos sócio-historicamente situados. 

 

c. É na análise do conteúdo das conferências que percebemos as posições 

valorativas de seus autores e o tom discursivo de cada gesto de dizer, de 

argumentar, de convencer, de agir, frente a outras posições valorativas 

que a todo instante apresenta uma compreensão responsiva ativa. 

 

d. A arquitetônica desse pilar que sustenta o projeto de dizer das 

Conferências Populares da Glória é estruturada por meio de um discurso 

de sujeitos engajados sociopoliticamente, por meio de seus atos ético-

responsáveis que visam a mudança do estado em que se encontra seu 

contexto político e sociocultural. 

 

e. Esse projeto discursivo é enformado num jogo dinâmico de luta de centros 

de valores que transitam entre os benefícios, importância e necessidade 

de instruir o povo, e os malefícios e prejuízos de não se promover essa 

instrução. 

 

f. Heterodiscursividade, relações dialógicas de enunciados com outras 

esferas ideológicas da comunicação humana e responsividade 

constituem-se elementos estruturantes e basilares dessa arquitetônica, 

refletindo e refratando os horizontes ideológicos onde esse dizer é 

produzido, circulado e recepcionado. 

 

Enfim, toda essa “estrutura” é montada para significar que, assim como o 

pilar do capítulo anterior (científico), o pilar educacional também é tomado como 

mola alavancadora do país, rumo ao desenvolvimento e civilização da nação, 

enquanto direito do povo, dever do Estado e responsabilidade da família. 
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CONCLUSÕES 
 
 

 
Toda pesquisa só tem começo depois do 
fim. Dizendo melhor, é impossível saber 
quando e onde começa um processo de 
reflexão. Porém, uma vez terminado, é 
possível ressignificar o que veio antes e 
tentar ver indícios no que ainda não era o 
que passou a ser. 

Marilia Amorim  

 
Finalizada a tese, mas nunca finalizada a pesquisa, haja vista os inúmeros 

desdobramentos que essa abordagem suscita, bem como os inúmeros fios 

dialógicos que podem ser estabelecidos a partir do que aqui, neste trabalho, foi 

apresentado, a investigação nos possibilitou a confirmação de algumas ideias e 

descoberta de outras que podemos apresentar nas seguintes sínteses.  

Com o objetivo de identificar, descrever e analisar a arquitetônica da 

divulgação científica materializada nos enunciados concretos das Conferências 

Populares da Glória, atividade representativa e de grande impacto da produção 

de divulgação científica do século XIX, nos pautamos nas reflexões teóricas do 

Círculo de Bakhtin para compreender seu entendimento do conceito de 

arquitetônica, com vistas a analisar esse fenômeno no nosso objetivo. Dessa 

forma, a pesquisa nos corroborou a pertinência das reflexões empreendidas pelo 

círculo para o entendimento da linguagem e do homem e seu agir na relação 

com outro e com o mundo, enquanto ser histórico-social. Compreender que as 

interações arquitetônicas buscam a unidade de sentido e que, buscar a 

arquitetônica de um discurso é analisar como, as partes que compõem um todo 

se inter-relacionam, como o conteúdo, o material e a forma estão juntos 

construindo essa unidade de sentido de um discurso, percebendo as inter-

relações axiológico-dialógicas que constituem esse todo em sua imbricação com 

os valores éticos, culturais, históricos, sociais, políticos e ideológicos onde estão 

inseridos.   
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Foi a lupa teórico-metodológica da metalinguística bakhtiniana que nos 

permitiu compreender melhor a divulgação científica, ao considerá-la não como 

gênero discursivo, esfera ou tipo de discurso. Ao olharmos metalinguisticamente 

(no sentido bakhtiniano do termo) para a divulgação científica do século XIX, 

materializada nos mais variados gêneros discursivos, como jornais, revistas, 

romance, cursos etc., em geral, e nas Conferências Populares da Glória em 

particular (nosso corpus de pesquisa), confirmamos a tese de Grillo (2013) que 

concebe a divulgação científica como uma modalidade particular de relação 

dialógica entre a esfera científica e outras esferas da atividade humana. Nesse 

estudo, especificamente, flagramos uma relação dialógica entre a esfera 

científica e a esfera educacional na sustentação do projeto ideológico-discursivo 

dessa atividade.  

Dada a importância, para a teoria bakhtiniana, da observação de como se 

efetua a produção de significação no funcionamento dos discursos, 

considerando a natureza social da linguagem, afinal, para Bakhtin, a linguagem 

é uma prática social, o estudo do contexto histórico onde o discurso de 

divulgação científica materializado nas conferências da Glória se situa, foi de 

extrema importância para entendermos os reflexos e a refração do horizonte  

ideológico e histórico-social em tal discurso. Assim, o estudo da influência da 

Segunda Revolução Industrial, do positivismo e da prática de divulgação 

científica nos outros países nos mostrou como o Brasil “se comportou”, no século 

XIX, início das atividades de divulgação científica brasileira, no projeto de 

divulgar os saberes científicos, pois a visão ideológica do período se assenta na 

crença da valorização da ciência e do progresso técnico como vetores 

propulsores do desenvolvimento do país, a exemplo do que acontecia em 

sociedades consideradas “desenvolvidas”, como os países da Europa e os 

Estados Unidos.  

O estudo e levantamento das atividades de divulgação científica ocorridas 

do Brasil no século XIX permitiu-nos chegar numa importantíssima atividade que 

teve grande impacto no contexto sócio-histórico brasileiro da segunda metade 

do século XIX: as Conferências Populares da Glória. Estudar e descrever os 

elementos da situação imediata da comunicação, sua concepção, sua 
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existência, seus objetivos, seu funcionamento, os sujeitos envolvidos, 

possibilitou-nos entendê-la como um projeto político-ideológico cuja finalidade 

central foi ajudar a levar o país ao desenvolvimento e progresso, e isso seria 

possível, por um lado, por meio do conhecimento, pela sociedade, dos assuntos 

científicos; e por outro, pela instrução/educação do povo. Os preletores, 

portanto, que eram convidados a subir à tribuna da Glória, tinham a expor para 

a sociedade temas considerados importantes à agenda do dia e que trouxesse 

contribuição para a formação de um povo “civilizado".  

 No estudo prévio dos 10 volumes que constituíram a publicação 

Conferências Populares (1876), flagramos que o projeto discursivo dessas 

conferências está estruturado sobre dois eixos centrais: ciência e educação. 

Assim, procedemos a investigação para que fosse possível defender a seguinte 

tese: a arquitetônica da divulgação científica materializada nos enunciados 

concretos dessas conferências é resultado do diálogo entre esses dois eixos que 

nesta tese denominamos de pilares arquitetônicos 'científico' e 'educacional'. 

Essa constatação coaduna-se com a perspectiva conceitual proposta por Grillo 

(2013) - e adotada nessa pesquisa -, de que a produção enunciativa da 

divulgação científica se caracteriza pelas relações dialógicas entre esferas. 

Nesse caso, duas esferas e seus discursos são basilares para a "arquitetura" 

dessa arquitetônica: ciência e educação. Assim, realizamos a análise de 6 

conferências selecionais (3 de cada eixo), no intuito de buscar de observar as 

regularidades discursivas que nos permitissem essa proposição.  

As análises das 6 conferências permitiram-nos perceber que todo projeto 

de dizer das conferências é orientado por centros de valores que, em embate 

constante, concorrem para a constituição da unidade de sentindo das preleções. 

Ao observarmos esses centros de valorativos orientadores do encaminhamento 

discursivo e ideológico das conferências, pudemos compreender uma prática 

discursiva de grande importância para o desenvolvimento do país, 

protagonizadoa por sujeitos sócio-historicamente situados no mundo e agindo 

étic a e responsivamente às demandas políticas, sociais e culturais do tempo-

espaço onde vivem. 
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No pilar arquitetônico "científico", a partir da análise dos centros de 

valores que se relacionam de forma interdependente e que constituem a base 

discursiva e argumentativa das conferências sobre o darwinismo, o 

espiritualismo e materialismo e o positivismo, da análise das características 

relativamente estáveis dessas conferências, no que se refere ao seu conteúdo 

temático, estilo e estrutura composicional, além da análise dos aspectos da 

responsividade, das relações dialógicas e do discurso de outrem que constituem 

o projeto discursivo dessas conferências, observamos a recorrência de um 

discurso forjado no ideal de acompanhar o estágio de desenvolvimento e 

civilização como os países da Europa e os Estados Unidos, que só seria possível 

por meio do vetor da divulgação dos saberes científicos. Assim, o discurso é 

marcado por uma concepção positivista de se fazer ciência, ideologia tão 

fortemente marcada nesse século XIX. Além disso, a presença das relações 

dialógicas com enunciados de outras esferas científicas, a presença do discurso 

de outrem, denunciam um projeto de dizer de um sujeito autor que, ao colocar 

sua assinatura e se responsabilizar pelo seu projeto dizer, busca na alteridade, 

na figura do outro, a materialização de relações axiológico-semânticas 

constituintes de fazer discursivo.  

No pilar arquitetônico "educacional”, a análise da inter-relação entre o 

conteúdo, o material e a forma dos enunciados das conferências Ensino 

Obrigatorio, Instrucção publica e Educação da mulher I permitiu-nos perceber 

como o tema da educação/instrução pública foi uma demanda fortemente 

presente no projeto de dizer das conferências da Glória, haja vista seu merecido 

destaque em todo o projeto e o seu interesse social. Na observação dos centros 

de valores, na constituição do ato ético-responsível (no âmbito da questão do 

conteúdo), na análise do material linguístico dos enunciados concretos (no 

âmbito da questão do material), na análise das formas composicionais e 

arquitetônicas desses enunciados, com atenção voltada para as questões de 

gênero discursivo, de autoria, de responsividade e de heterodiscursividade (no 

âmbito da questão da forma), encontramos uma arquitetônica pautada num 

projeto de dizer de sujeitos envolvidos ética e ideologicamente no contexto sócio-

político de preocupação em ajudar o país a dar passos rumo ao progresso e a 
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civilização. Uma das formas de concretização desse ideal é por meio da 

instrução popular, aliado ao domínio da ciência. Assim, nesse conteúdo, vemos 

posições valorativas que, envoltas de jogo heterodiscursivo de vozes que 

formam esse projeto de dizer, no embate dos centros de valores sobre os 

benefícios da educação, de um lado, e os malefícios de sua ausência, de outro, 

seus autores, responsivamente, afirmam os direitos, as obrigações e as 

responsabilidades individuais do sujeito, do Estado e da família.  

Esse projeto das conferências da Glória configura-se como um ato 

responsível, na medida em suas que suas preleções constituem um ato de 

resposta ao contexto discursivo mais amplo, ao colocar na pauta dessa atividade 

científica do século XIX o atendimento a uma demanda sociocultural e 

historicamente posta, ao buscar "satisfazer" os anseios referentes ao projeto de 

um país desenvolvido.  

 Não se trata somente de uma exposição de temas variados, visando 

socializar o conhecimento; antes, estamos diante de um projeto com valores, 

crenças, visões de mundo que busca, através da ciência e da educação, uma 

transformação política, social e cultural para o país. Por isso o fato de seus dois 

pilares arquitetônicos, nos mais variados desdobramentos e abordagens, 

concorrerem, enquanto fenômeno concreto e sistemático, por essa mudança 

almejada para a nação sedenta de desenvolvimento. 

Com o fito de participar da tarefa de levar o país à modernidade, à 

civilização, considerando as estreitas, interdependentes e intercomplementares 

relações entre os pilares científico e educacional no projeto das conferências da 

Glória, esta importante atividade, enquanto espaço privilegiado para essas 

discussões, e possuidora "caráter educativo e de vulgarização do conhecimento, 

com a intenção de difundir as luzes e as modernidades científicas" (BASTOS, 

2002, p. 1), legitimou uma "política de idéias que constituíam parte de um projeto 

de educação científica"(CARULA, 2007, p. 62). 

Não constitui surpresa que não tenhamos esgotado o estudo, a 

abordagem, a análise. Muitos outros fios dialógicos poderiam ser estabelecidos 

nesta tese, mas, para os objetivos aqui propostos, acreditamos ter sido possível 

alcançá-los.  
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Para finalizar, deixamos as palavras de Suassuna n’O Romance d’A 

Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta: 

 
O inquérito continua aberto e em suspenso, de modo que, pelo 
menos por enquanto, sua Obra ficará assim, em suspenso e 
aberta, dependendo sempre de novos depoimentos que o 
senhor nos prestar. Talvez, até, ela dure o resto de sua vida e 
nunca chegue a terminar (SUASSUNA, 1976, p. 843). 

 
Assim, é este produto de minha formação doutoral... Para os "significados 

esquecidos" das conferências (aproveitando a expressão utilizada por Bakhtin 

na epígrafe que abre esta tese) eles hão de ser reinvocados no curso da vida, 

da história, da cultura, por nós ou por outros. 
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CONFERÊNCIAS POPULARES DA GLÓRIA PUBLICADAS NA ÍNTEGRA 
NA REVISTA CONFERENCIAS POPULARES (1876) 

 

Data Título Conferencista 
   

 VOLUME 1  
   
21/11/1875 Instrução Pública Conselheiro Francisco 

Manoel Correa 
11/04/1875 Darwinismo, seu passado, seu presente, 

seu futuro 
Dr. A. C. de Miranda 
Azevedo 

16/01/1876 Exposições Industriaes Affonso Celso Junior 
09/01/1876 Aguas Mineares em geral Dr. A. C. de Miranda 

Azevedo 
   

 VOLUME 2  
   
30/01/1876 Estabelecimentos de Instrução que devem 

de preferencia crear as Assembléas 
Legislativas Provinciaes 

Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

05/06/1874 Inauguração das Conferencias Populares 
de Nitheroy 

Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

20/07/21874 Poesia Epica I – Homero e Virgilio Conselheiro J. M. Pereira 
da Silva 

07/02/1876 Como cumpre escrever a historia patria Conselheiro Tristão de 
Alencar Araripe 

05/09/1875 Os Aerostatos Manoel Francisco 
Correia Junior 

08/02/1874 Pensamentos 
 

Dr. Joaquim José 
Teixeira 

23/01/1876 Aguas mineraes do Brazil 
 

Dr. A. C. de Miranda 
Azevedo 

 VOLUME 3  
   
12/03/1876 Patriarcas da Indepedencia Conselheiro Tristão de 

Alencar Araripe 
08/03/1874 Riqueza intelectual Conselheiro Manoel 

Francisco Corrêa 
04/10/1874 Poesia Epica II – Dante Alighieri e Luiz de 

Camões 
Conselheiro J. M. Pereira 
da Silva 

20/02/76 Gráos scientificos ou literários concedidos 
em virtude de leis provinciaes 

Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

02/04/1876 Acclimamento dos Europeus nos paizes 
quentes 

Dr. Nuno de Andrade 

09/04/1876 Da Competencia em materia de colocação 
de gráos  

Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

16/04/1876 Da Moda em relação com a hygiene Dr. Antonio felicio dos 
Santos 

   
 VOLUME 4  
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23/04/1876 As Assembléas Provinciaes legislando 

sobre instrucção publica podem impor 
penas administrativas e disciplinas 

Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

27/02/1876 Hygiene Escolar I Dr. João Pizarro Gabiso 
11/10/1874 Poesia Épica III – Torquato Tasso Conselheiro J. M. Pereira 

da Silva 
18/10/1874 Poesia Épica IV – Milton Conselheiro J. M. Pereira 

da Silva 
23/11/1873 Ensino obrigatório  Conselheiro Manoel 

Francisco Corrêa 
12/04/1874 Instrucção Publica  Dr. Manoel Jenuino 

Ferreira 
 

04/01/1874 Lafontaine e suas fabulas Dr. José Joaquim 
Teixeira 

30/04/1976 Dos banhos em geral 
 
 

Dr. Nuno de Andrade 

 VOLUME 5  
   
14/05/1876 Poesia Dramatica - Sua origem e 

desenvolvimento 
Conselheiro J. M. Pereira 
da Silva 

24/05/1876 Competencia das Assembléas Provinciaes 
para a concessão de jubilações 

Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

23/05/1876 Poesia Dramatica II – Theatro Grego  Conselheiro J. M. Pereira 
da Silva 

11/01/1874 Necessidade das Escolas Normaes Conselheiro Francisco 
Manoel Corrêa 

05/07/1874 Instrucção Pulbica II Dr. Manoel Jenuino 
Ferreira 

01/08/1875 Asphyxia  Senador José Martins da 
Cruz Jobim 

18/01/1874 A educação da mulher I Conselheiro José 
Liberato Barroso 

 
15/02/1874 A educação da mulher II Conselheiro José 

Liberato Barroso 
 VOLUME 6  

 
04/06/1876 

 
A educação na família e na escola 

 
Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

11/06/1876 Poesia Dramtaica III – Poesia dramatica em 
Roma  

Conselheiro J. M. Pereira 
da Silva 

18/06/1876 Organisação e vida José Thomaz de 
Porciuncula 

25/06/1876 Socorros á invalidez e á velhice Dr. Antonio Limoeiro 
22/11/1874 Educação da mocidade Conselheiro Manoel 

Francisco Corrêa 
22/03/1874 A educação da mulher III Conselheiro José liberato 

Barroso 
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12/11/1874 O presente e o futuro da província do 
Espirito Santo 

Dr. Misael Ferreira Pena 
 

21/01/1874 A educação e o ensino obrigatório Dr. Luiz Corrêa de 
Azevedo 

   
 VOLUME 7  

   
02/07/1876 Poesia Dramática IV – A Idade média e os 

mysterios 
Conselheiro j. M. Pereira 
da Silva  

09/07/1876 A Mulher perante o Evangelho Dr. Francisco Ignacio de 
Carvalho Rezende 

16/07/1876 Factos historicos da Idade média relativos à 
invasão dos babaros, ao feudalismo e á 
cavalaria errante 

Senador Jobim 

23/07/1876 Poesia dramática V – Poesia dramática nas 
Hespanhas 

Conselheiro Pereira da 
Silva 

30/07/1876 Exposição das bases de um systema para 
facilitar a tradução das línguas 

Dr. Luiz Maria Vidal 

22/08/1875 Concurso dos cidadãos a bem do ensino  Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

28/12/1873 Em que condições deve ser instituído no 
Brazil o ensino obrigatório  

 

Conselheiro Affonso 
Celso 

 VOLUME 8  
   
06/08/1876 Poesia Dramática VI – O Drama de 

Calderon da La Barca 
Conselheiro j. M. Pereira 
da Silva  

14/08/1876 Algumas palavras sobre a marinha 
mercante nacional e o systema Trajano 

1º Tenente Hernann Luiz 
Gade 

20/08/1876 Espiritualismo e materialismo Feliciano Pinheiro 
Bittencourt 

27/08/1876 Poesia dramática VII – Poesia dramatica 
em Inglaterra 

Conselheiro J. M. Pereira 
da Silva 

10/08/1876 Curso de botânica popular I Dr. Joaquim Monteiro 
Caminhoá 

31/08/1876 Prolegomenos de biologia Dr. Bento Gonçalves 
Cruz 

28/08/1875 Concorrencia do elemento municipal a bem 
do ensino  

 

Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa 

 VOLUME 9  
   
02/09/1876 Curso de botânica popular II Dr. Joaquim Monteiro 

Caminhoá 
17/09/1876 Historia de Portugal I  Conselheiro José Martins 

da Cruz Jobim 
10/09/1876 O Positivismo Feliciano Pinheiro 

Bittencourt 
03/09/1876 Kosciusko Dr. Rodrigo Octavio 
03/10/1875 O Ensino moral  Conselheiro Manoel 

Francisco Corrêa 
 VOLUME 10  
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12/10/1876 Poesia Dramatica VIII: VIII: Poeisa 

dramática em Inglaterra: Shakspeare 
Conselheiro J. M. Pereira 
da Silva 

26/07/1875 Sociedade de Socorros aos feridos e 
doentes militares 

Dr. Joaquim Monteiro de 
Caminhoá 

08/10/1876 Systemas Penitenciarios Cunha Ferriera 
11/10/1876 Historia de Portugal III José Martins da Cruz 

Jobim 
15/10/1876 As crianças nas ruas Conselheiro Manoel 

Francisco Corrêa 
   

Fonte: CONFERÊNCIAS POPULARES, 1876, Vol. 1. 
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Minhas senhoras, meus senhores.

0 meu primeiro dever subindo a esta tribuna é pedir-vos
que principieis desde já a offerecer-me a vossa benevolência,
desculpando a demora que tive, fazendo, involuntariamente,
esperar um auditório tão ili listrado.

Se volto a esta tribuna, se venho novamente occupar a
attenção de pessoas tão intelligentes, com um ponto de estudo
de sciencias naturaes, é porque de ha muito estou convencido
que é pela meditação pcrenne, pelo cultivo constante desse
ramo dos conhecimentos humanos, que a instrucção popular,
grandeza das nações, se hade elevar no século actual, chamado
por Haeckel, o século das sciencias naturaes; acreditando pois
na grande utillidade dos conhecimentos positivistas, volto para
fallar-vos d'essas sciencias.

Tratarei do darwinismo e da doutrina, evolutiva dessa
theoria que occupa actualmente a attenção de todos os sábios
da velha Europa, e dos Estados-Unidos e que infelizmente é

quasi desconhecida entre nós.
Anima-me a vir occupar a vossa attenção, a convicção pro-

funda que tenho de assim contribuir para o nperfeiçoamento
dos estudos e da instrucção popular no Brazil. Confrange-se-me
o coração sempre que cuco de pessoas, que dizem-se habi-
litadas em sciencias naturaes, a pergunta, que revelia com-

6
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pleta ignorância sobre esta matéria: — quem foi Darwin ? o

que significa esta thioria? E eu vos referirei com magoa que
ainda hontem um collega, distineto por sua intelligenciae por
sua Literatura, me perguntava quem era Danvin e o que
significava essa doutrina !

Se, pois, na classe medica, se n'aquelles que de alguma
maneira devem estar a par das sciencias naturaes, existe tão

grande ignorância, que muito é que na classe dos bacharéis
em direito, dos graduados em theologia e outras sciencias, haja
completa ignorância sobre a theoria darwinista ?

Eu ouvi já, com pezar, desta mesma tribuna um orador
dizer que « o Dancinismo era uma tlieoria que nem merecia
as honras de t/tese. » Decidir por essa maneira uma questão
que preoecupa as mais altas intelligencias de todo o mundo,
é reveliar desconhecimento absoluto da matéria, e inqualiíi-
cavei leviandade de critica scientifica.

Eu reconheço que uma das causas que mais tem contribui-
do para a ignorância da theoria darwinista, para até hoje como

que haver um seqüestro dessa doutrina scientifica, é o predo-
minio de certas idéas theologicas e orthodoxas ; acredita-se
que essa questão aílectti de uma maneira profunda a. crenças
religiosas que recebemos de nossos avós, e que contribuo para
toda espécie de subversão dos princípios da moral. Mas, senho-
res, no estudo da theoria darwinista nada temos que ver com a
religião. E um erro profundo, um erro que sempre tem preju-
dicado a sciencia, querer-se essa alliança heterogenea,sem razão
de ser,entre a sciencia e & religião procluctos de dous fautores
diííerentcs - a razão e a fé.

Deixemos que cada uma cam nhe pelas trilhas que lhe tra-
çárão essas duas forças : os religiosos acceitárão as idéas que
receberão de seus pais ou das luzes de sua fé; outros seguirão
os prinepios das sciencias positivas, que hoje constituem a
primeira feição dos conhecimentos do século XIX.; pertencendo
a este grupo caminharemos com passos seguros na estrada scien-
tifica, da interpretação real dos factos pelo estudo das leis da

.



DARWINISMO�43

natureza. Mas para que os meticulosos não deixem de estudar
a doutrina evolutiva, sempre lhes direi que Huxley, um dos
naturalistas mais distinctos do século actual, um daquelles
que contribuio para fundar o darwinismo, demonstrou que a
idéa da creação simultânea de Cuvier, a que se oppoe a dou-
trina evolutiva, não só estava em contradicção com os factos,
mas com a Biblia.

Já vedes que nao ha grande razão para que os theologos

queirão levantar-se contra o triumpho das idcas darwi-
nistas.

Não pretendo, porém, de maneira alguma confrontar o
darwinismo com a religião, nem expor a interpretação dada
por essa theoria aos factos (pie se ligão a algumas crenças
religiosas.

Senhores, a theoria darwinista, exclusiva de historia natu-
ral, já fora prevista por alguns sábios antigos. Nos livros
exparsos de vários philosophos naturalistas, encontramos os

primeiros germens, os primeiros ensaios dessa theoria.
Vejamos, porém, antes, o que entende-se por darwinismo ?
O darwinismo, como diz Haeckel, não é mais do que um

fragmento, uma parte dessa lei geral da interpretação dos fa-
tos universaes; defini-lo-hêi, portanto , assim : a theoria

genealogica (pie sustenta que todos us organismos ex-
tinctos, existentes, futuros, e vegetaes ou animaes deri-
vão-se cie um pequeno numero de typos antepassados, ex-

cessivamente simples e transformados por uma evolução ou

metimorphose gradativa por meio da selecção natural.

As quatro leis fundamentaes desta doutrina, excluindo as

idéas das creações simultâneas adõptadàs por Cuvier, que por
tanto tempo reinarão na sciencia, são o resumo e synthese
dessa theoria que todos os dias encontra novas demonstrações
a favor dos princípios que sustenta. Podem ser formulados do

seguinte modo : 1" luta pela existência, 2* variabilidade das

espécies, 3'' hereditariedade e P selecção natural.

Antes de entrar no desenvolvimento de cada uma dessas
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leis, permitti que, pedindo luz á historia, eu vos mostre quaes
forão os antecessores e os contemporâneos de Darwin, para
que, tomando esclarecimentos nesses factos históricos, possa
predizer, propheti.ar o futuro do darwinismo.

Uma das bases mais seguras do darwinismo é por certo a

paleontologia, o estudo dos fosseis, quer animaes, quer vege-
taes, sciencia, por assim dizer fundada por Cuvier, um dos
maiores adversários do darwinismo. Pelas idéas falsas que
por tanto tempo prevalecerão a respeito dos fosseis, por acre-
ditar-se que erão elles meros brincos da natureza, lusus na-
turm, nisus formativiis, vis plástica, ensaios das forças da
natureza para formar organismos e esboços reprovados, por
essa ignorância explica-se o apparecimento da doutrina evolu-
tiva só neste século.

Percorrendo-se, a lista dos eminentes sábios da antiguida-
de, esses homens que com tão maravilhosa previsão e profi-
ciência, descobrirão tantas theorias, tantas doutrinas que as
sciencias positivas dos séculos modernos têm confirmado, ape-
nas se depara com um nome, o do fundador da escola eleatica,
afirmando a idéa menos absurda acerca dos fosseis que nada
mais erão do que vestigios de antigas existências.

Depois de Xenophones de Colophonte, apenas em Aristo-
teles, esse genio assombroso, que, dominando toda sciencia
antiga, chegou a influir sobre a dos séculos modernos, vê-se
algumas idéas que tenhão relação com a theoria evolutiva e
genealogiea do darwinismo.

Durante a idade média os vestigios fosseis erão considera-
dos como attestados de uma raça gigantesca anterior ao ho-
mem, e nessa crença errônea permanecerão sábios e povo até
quasi este século.

E verdade que Bernardo de Palíssy no fim do século XVI
perante «todos os doutores de Pariz sustentou que as con •
chás, os ossos e outros objectos fosseis, erão na realidade res-
tos de existenciaá anteriores, despojos de corpos organizados,
f emprazou toda a escola de Aristóteles para destruir suas



DARWINISMO�45

provas. » As descobertas deste immortal filho dojjovo e do tra-
balho, forão quasi esquecidas e só em 1690, Agostinho Scilla
as reviveo e sustentou-as com grande entlmsiasmo.a ponto de
chamar a attenção de Lcibmtz. Ganho incalculável de terreno
foi para esta doutrina o nome do grande Leibnitz, que por
prestigio seu, adiantou-lhe o triumpho de muitos annos. Com
efleito d'ahi em diante numerosos sábios se occupâo com as
investigações dps fosseis e apparecem trabalhos notáveis. Lei-
bnitz por uma verdadeira inspirarão pbilosophica, diz que
« os homens ligao-se aos animaes, estes ás plantas e estas aos
fosseis. " Acreditando em uma lei de continuidade para todos
os seres, considera-os, como extensa cadeia cujos elos estavão
tão estreitamente reunidos, que era impossiveí traçar os limi-
tes de um e outro. Levado ainda pela lógica de sua razão
este sábio chegou a prophetisar a descoberta immortal de
Trembley.

Sobre estes factos o naturalista Bonnet creou a sua celebre
escala continua dos seres, na qual, cem auxilio das espccüs
intermediárias ou passagens, suppoz um plano único de es-
truetura atrayez de todas as gradaçoes orgânicas por meio de
uma só linha.�#

Nessa épocha havia como que uma inquietação de todas as
intelligencias, já não era sufficierite a cosmogonia mosaica, to-
dos procuravão melhor interpretação para os factos, havia por
toda a parte symptomas precursores de uma grande revolução
scientiíica. Éaillet e Robinet em França, bem que não pos-
suissem ainda dados positivos, esboçavâo as primeiras idéas
sobre a transformação de todas as espécies. O primeiro expli-
cava essa evolução, pouco em harmonia com a sciencia actua.,
bem como Robinet,que ensii ava a gradação natural das fôrmas

do organismo. Um nome cheio de merecimento veio trazer

grande impulso ás idéas evolutivas em zoologia; natural-

mente já sabeis que me refiro a Buílon.
Não pretendo demorar-me no estudo de todas as suas obras,

nem traçar minuciosamente sua biograpiiia, tão bem sabida

deste auditório ; peço attenção apenas para a parte relativa á
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serie de considerações apropriada á doutrina evolutiva, Estu-
dando a influencia do clima, da alimentação e da domesticida-
dê, Buflon traçou um quadro admirável acerca da degeneraçao
dos animaes. Arrastado pela força irresistível da verdade,
Buffori admittio a mutabilidade das espécies, e embora em
algumas occasiões, parecesse esquecido destes principios,
apresentou argumentos tirados de sua observação em favor
desta lei do darwinismo.

Senhores, repousemos um instante para contemplar La-
marck, esse talento admirável, esse sábio naturalista que deve
ser considerado o verdadeiro fundador da theoria evolutiva.

Lamarck em 1^01 tornou conhecida a sua doutrina, cujas
ultimas conseqüências ficarão consignadas em sua importante
obra Philosophia zoológica, uma das contribuições mais bri-
lhantes em favor da doutrina mecânica da natureza.

Profundo botânico e zoologista eminente, não satisfazia-se
em tomar os factos isolados, procurava-lhes as causas effi-
cientes e a ligação natural de accordo com a sua interpretação
positiva. Generalisando a somma de conhecimentos particu-
lares, Lamarck traçou de uma maneira que sorprehende, as
mais ousadas proposições, hoje confirmadas pela sciençia. Es-
tabelecendo a descendência e evolução progressiva dos orga-
nismos, do mais simples para o mais compiexo, reconheceu
que só erão regulados pelas forças physico-chimicas, da mesma
maneira que os corpos inorgânicos. O homem considerado de
accordo com sua doutrina ligava-se aos mamiferos superio-
res por intermédio dos quadrumanos, e pela primeira vez,
com coragem, sustentou a existência do homem-macaco....

E este, senhores, justamente um dos pontos, á primeira
vista, mais delicado do darwinismo. Sei como ordinariamente é
recebida esta proposição, que encontra quasi sempre o riso
impensado para critica-la sem exame. Os adversários da
doutrina evolutiva, e os levianos tomão superficialmente esta
proposição destacada, e procurando provocar o riso e o ridículo
julgão jter alcançado victoria. Oh! mas certamente é uma
victoria que bem pode ser comparada ás de Pyrrho ...

'•;--,'.
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Deixemos estas digressões, consignando comtudo aqui as
palavras de Huxley ao bispo de Oxford, em polemica sobre
este assumpto. Disse aquelle profundo naturalista que: «pre-
feria mil vezes descender de um animal que se aperfeiçoava do
que de um homem que occupava sua intelligencia em comba-
ter a investigação da verdade. »

Fazendo minha essa resposta, accrescentarei com Claparè-
de, prefiro descender de um macaco aperfeiçoado antes do
que de um Adão degenerado !.... Lamarck superior ás idéas
de seu tempo, sustentou essa doutrina, bazeado nas leis do
habito e da herediíariedade.

Raciocinando sobre essas bases, explicava o maior ou .
menor volume de certos órgãos desenvolvidos em alguns seres
pelo habito de mais ou menos exercicio, a que erão sujei- \
tos, modificações essas que se transmitüão pela herança.
Havia talvez neste systema alguma cousa de exagerado na im-
portancia que ligava Lamarck a estas duas forças, e por ahi
talvez possa ser comparado ao celebre devaneio philosophico
de Schopenhauer. As obras do grande naturalista francez
não forão devidamente apreciadas por seus contemporâneos,
e alguns homens eminentes que sustentavão as mesmas idéas,
como Gocthe, nunca citarão os seus trabalhos; outros, como
Lyell, chegarão a ser contrários ao homem que sustentava a
doutrina pela qual cjmbatião. Como que uma indififerença
geral aniquilou a theoiia da descendência de Lamarck, o qual
só chegou a conquistar o respeito e a consideração dos sábios
por outros escriptos de zoologia como a sua Hisioire des ]
animaux sans vertèbres. Mas, senhores, nessa época já se
reunião os elementos sólidos e sérios que havião de dar ganho
de causa á escola evolutiva, e os seus próprios adversários con-
corrião para estabelecer-lhe as mais íirmes bases, como Cuvier.

Antes de historiar as lutas havidas entre este grande
homem e GeoíTroy de Saint Hilaire, antes de tratar da influen-
cia perniciosa que elle exerceu contra a theoria evolutiva da
descendência, rapidamente direi o estado da anatomia com-
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parada e a maneira porque ella tambem auxiliou a escola da

interpretação mecânica da natureza.

A mesma incerteza e o mesmo absurdo de idéas que exis-

tião em relação á paleontologia, dominavão grandemente a ana-

tomia comparada , que talvez não merecesse o titulo de scien-

cia senão posteriormente a Cuvier.

A verdade positiva e scientifica dos faetos, arrancava todos

os dias revelações preciosas de homens eminentes. A idéa,

da analogia de estruetura dos ^organismos 
animaes, de-

rivados de um modelo primitivo'; | geral, já tinha adeptos

entre os representantes da anatomia comparada. Camper de-

monstrava « a analogia admirável, que se encontra entre a

estruetura do corpo humano, e a dós quadrúpedes, dos passa-
ros e peixes. » Perrault, Daubentôn, lielon e outros oflerecião

trabalhos parciaes de grande importância. Vicq d'Azyr 6 do-

minado pela preoccupãçâo constante, dos pontos semelhantes

entre os esqueletos humanos e de outros animaes. Essa preoc-
cupação revela-se em todos os seus escriptos, sustentando esse

sábio •* que a natureza procede sempre de accordo com um

modelo primitivo e geral, do qual se affasta com dificuldade,
e do qual existeni vestigios por toda a parte; esses caracteres

existem impressos em todos os seres, revelando a constância

do typo e a variedade nas modificações. » Era este o terreno
mais ou menos exacto em que se achavão as questões scienti-
ficas quê vião novos horizontes nas descobertas geológicas de

Pallas, de Deluc, de Saussure, de Werner e Cuvier.

Que importa que na França, apezar de todos estes mate-
riaes preciosos, só dous homens combatessem pela verdade,
contra adversários do covado de Cuvier l

Nos trabalhos e nos esforços deste grande homem, contra
as idéas de Lamarck e St. Hilaire, se encontrao immensas

provas em favor dellas; e essa convicção será a vossa se ler-
des com attenção e critica os trabalhos e a vida, de G. Cuvier.

Intelligencia privilegiada, compreliendia uma grande es-

phera de actividade, de sorte que em quasi todos os ramos das

.'•'"'¦"?
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sciencias naturaes tinha alcançado um lugar elevado por suas
investigações e descobertas.

Em zoologia r. fundio a classificação de Linneu, e precisou
a natureza de muitos organismos inferiores, em geologia fun-
dou a sua celebre hypothese das creações successivas, e das
catastrophes periódicas, que durante muito tempo teve domi-
nio exclusivo na sciencia morphologica.

Fundando, porém, a palentologia, veio, com outros prin-
cipios por ede demonstrados em anatomia comparada, torne-
cer os melhores argumentos para Lyell e outros, contra sua
orthodoxa hypothese.

A luta travada entre Cuvier e a escola evolutvia foi re-
nhida, graças ao enthusiasmo e dedicação de Geoffroy de St.
Hilaire, contemporâneo e continuador das idéas monisticas de
Lamarck. Aifastava-se um pouco deste naturalista na expli-
cação que dava para as modificações orgânicas, as quaes fa-
zia depender principalmente dos meios ambientes, como os cli-
mas, e sobretudo das variações atmosphericas.

Infelizmente para o progresso da humanidade, a autorida-
de do nome de Cuvier e o seu prestigio absoluto acabrunha-
vao todos os talentos, de sorte que por isso demorou por lon-
go tempo a marcha vietoriosa da doutrina evolutiva.

E se ainda fosse mister a demonstração do quanto é per-
meloso o poder absoluto, em qualquer ramo do viver social,
estava a fallar bem alto este facto.

Em duas memoráveis sessões da Academia de Sciencias
lutarão esses gigantes da sciencia; Geoffroy de St. Hilaire,
sustentou com o maior brilhantismo os golpes dos adversários,
e embora a razão e a verdade estivessem de seu Lido, o ven-
cedor do dia íoi o Barão de Cuvier!... Essas datas impor-
tantes forão 22 de Fevereiro e 19 de Julho de 1830.

Tinha-se, porém, conseguido um suecesso notável com a
publicação das idéas monisticas, e com a diffusão pelo povo
dos seus princípios; por assim dizer estava ganha a causa da
doutrina evolutiva, pois tinha ella a seu favor a força mais

7
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poderosa da sociedade, aqueila que vence todos os prestígios
e assoberba todas as influencias — o povo....

Demais, senhores, patenteava-se com toda a evidencia a
verdade eloqüentemente proferida pelo immoital historiador

dos Martyresda liberdade: vencedora ou vencida, sempre

caminha a onda da idéa, eis o que salva a humanidade.
Assim é que Goethe na Allemanha recebia com maior júbilo
e tinha como suceesso de maior importância a revolução
scientifica de 1830, do que o movimento politico que nesse
anno transformou o governo francez.

E ao fallar-vos deste astro radiante, cabe-me o dever de
contar a parte activa que assumio na fundação da doutrina
monistica e dizer-vos os seus titulos como um dos seus pre-
cursores. Goethe não tem a cingir-lhe a fronte só os louros
litterarios, e as flores da poesia, não íorao as únicas que o seu
engenho cultivou. Comprehendeu elle a superioridade dos
estudos positivos, e dediecu-se com ardor ás sciencias na-
turaes; embora não fosse devidamente considerado pelos sábios
de seu tempo, hoje a justiça da historia cercou o seu nome do

prestigio de um grande naturalista. No seu livro Metamov-
phoses das plantas, Goethe estabelece os germens de suas
convicções monisticas que desenvolve'mais tarde, e para cujo
triumpho concorre com a grande descoberta do osso inter-
maxillar no homem, que o possae á semelhança de outros
mamíferos. Ligado com Geoflroy de St. Hilaire, o seu ultimo
escripto ainda íoi em prol da doutrina evolutiva ; poucos dias
antes de morrer Goethe escrevia sobre os princípios de plálo-
sophia zoológica, e ahi estudando as tendências de Cuvier e
de St. Hilaire, resumia e historiava toda a luta havida entre
os dous esforçados paladinos.

Goethe não exerceu comtudo a influencia que poderia ter
tido ; pois embora seguidor das mesmas idéas que seu compa-
triota Lourenço >Oken, nutriâo antipathia entre si, de sorte
que por essa razão vivendo afastados não puderão prestar os
serviços que se podia esperar dos seus estudos e saber.
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Antes de Oken, já Gottfried-Treviranus de Bremen sus-
tentava as idéas monisticas da natureza.

Em sua Biologia da natureza viva, dizia que toda « a for-
ma viva pôde ser produzida pelas forças physicas de dous mo-
dos, ou originando-se da matéria amorpha, ou modiíicando-se
de uma forma preexistente. « Treviranus dá uma grande im-
portancia aos zoophytos, « formas primitivas d'onde provém
todos os organismos das classes inferiores por desenvolvimento
gradual. » Para este naturalista os individuos e as espécies
crescião e morrião, não sendo a morte das espécies mais que
a sua degenerescencia, ou metamorphose em outras espécies »
tambem combatia as catastrophes diluvianas da geologia.

Pelo que já vos disse a respeito de Buífon, vedes que Tre-
viranus com a sua degenerescencia, para explicar a variedade
das formas, repetia a doutrina daquelle naturalista. Depois de
Treviranus e gozando maior celebridade, Oken fundou a sua
theoria da substancia colhida primitiva, que nada mais é que
o protoplasma da sciencia actual. Esta subs*ancia, chamada
urschleini era um composto albuminoide, viscoso que, segun-
do Oken, adaptava-se a todas as condições e a todos os meios,
dando lugar a maior variedade das formas

Esta substancia apparece sub o aspecto de miriadas de pe-
quenas vesiculas, e constitue os ivfasorios, principio de todos
os organismos mais complexos, quer vegetaes quer animaes.
As propriedades destes ivfusorios. e o papel que elles repre-
sen tão na natureza, são em tudo idênticos aos das cellulas da
biologia moderna. Abraçando estas idéas, naturalmente Oken,
filia-se aos seguidores da doutrina evolucionista, e elle o affir-
ma quando diz « o homem não foi creado, mas desenvolveu-
se. »

Desde então succedem-se os nomes dos homens notáveis,
dos naturalistas conscienciosos que trabalhão em accumular

provas a favor da doutrina evolutiva.
' Na Allemanha Leopoldo de Buch em geologia, Bôer na

zooloo-ia, Schleiden, ünger em botânica, Carus, Schaaffhau-
1 *—?�
�'O
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sen e Büehner, em morphologia, anthropologia, ou em philo-
sophia natural, Augusto-Schleicher em philologia, são os lu-
zeiros que conduzem a intelligencia para a verdade da inter-

pretação mecbanica da natureza, a qual tem em E/Haeckel
um dos mais illustrados representantes.

A Inglaterra, porém, foi a pátria do homem que, por as-
sim dizer, reunindo todos os elementos anteriores, por sua in-
tellieencia illustrada communieou á doutrina evolutiva ocu-
'�''MT'-

nho scientiíico e positivista que hoje possue, baseada na somma
enorme de factos e nas leis que com tanta felicidade desço-
brio; mais algumas palavras, e me occuparei com esse gran-
de revolucionário scientifico —Carlos Darwin.

Neste paiz, como que todos os elementos se achavão dis-
postos para o berço do darwinistno ; ahi estavão homens ceie-
bres que tinhão combatido com vantagem as idéas teleologicas
da escola bíblica, cujo chefe parecia ser Cuvier. Entre todos,
avulta Carlos Lyell, que destruio completamente as hypothe-
ses mosaicas de Cuvier, das creaçoes successivas e repetidas
catastrophes.

«

Na época em que parecia mais solida a influencia de Cu-
vier, e que seus enthusiastas victoriavão-no pelo pseudo-
triumpho alcançando sobre Geoffroy de St. Hilaire, em 1830
Lyell nos seus Princípios de Geologia, demonstrava os absur-
dos e erros das idéas acceitas em geologia, e fundava, deroons-
trando a sua celebre doutrina da evolução natural da ter^a.

Às modificações que ainda hoje se passão a nossos olhos,
aquellas qtie a historia da humanidade registra, são sufficien-
tes para nos darem idéa de todas as formações das camadas
terrestres, desde as altas cadeias de montanhas até os mais
profundos valles. Pela disposição das jazidas terrestres, todas
ellas com os seus fosseis apropriados, pela evolução progresso
va do seu aperfeiçoamento, Lyell mostrou o nenhum funda-
mento das hvpotheses de Cuvier.

Deixando as grandes catastrophes, as erupções e terrerno-
tos sobrenaturaes, appellou para o processo das leis naturaes,
e fez entrar, com demonstrações positivas, o tempo como um
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dos faotores indispensáveis para essa creação; desde então o
incommensuravel dos períodos geológicos foi uma verdade
scientifica que contribuio grandemente para a marcha da in-
telligencia humana. No terreno morphologico, na geologia es-
tava destruida a interpretação theleologica da natureza, e em
bases firmes ostentava-se a doutrina evolutiva.
• Agora, senhores, vejamos em uma pequena digressão que
papel é que os religiosos, filiados ás lições das creações simul-
taneas e catastrophes repetidas querem fixar para o Creador.
É reduzi-do mais ou menos a um caprichoso omnipotente, que
por um brinco, por desfastio forma organismos vegetaes e ani-
mães, para logo, arrependido de sua obra imperfeita, suprimil-
os e destruil-os. Decorrido certo periodo volta ao seu antigo
passatempo, e forma novas espécies, novos indivíduos, conser-
vando comtudo um ou outro que agradou-lhe por sua elegan-
cia ou qualquer outra razão.

Dizei-me, não é amesquinhar esse próprio Ente que
querem engrandecer, e em cujo nome combatem a doutrina
evolutiva? Ah 1 senhores, é que esses adversários o que com-
batem é a civilisação e a sciencia, não querendo render-se á
própria evidencia, porque Huxley já demonstrou que a hypo-
these de Cuvier está em contradicção com a Bíblia, o livro sa-
grado que lhes serve de labaro.

Continuando no assumpto de minha conferência, direi que
desde então muiliplicá.ão-se as investigações em todos os
sentidos, vierão as excavaçoes geológicas na Europa e na.
America, e surgirão milhões de provas a favor da doutrina
darwinista.

i

Nomes dos mais gloriosos apparecêrao a favor da doutrina1
que todos os dias ganha terreno, Naudin, Lecoq, Omalius
d'Halloy, Forbes, W. Herbert, Grant, Freke, Hooker,
Huxley, Herbert Spencer e tantos outros, por obras imrnor-
taes fundarão definitivamente a nova era scientifica, que é
dominada pela grande figura de C. Darwiiv, e creio que
julgareis como eu, senhores, interessante um rápido esboço
biographico do grande naturalista cuja theoria vamos examinar.

í
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Carlos Robereo Darwin nasceu a 12 de Fevereiro de 1809,
e.n Shrewsbury, e tem hoje 65 annos. Tendo 17 annos de
idade encetava sua carreira universitária em Edimburgo,
passando logo depois para Cambridge. Em 1831, tendo
22 annos, fazia parte de uma expedição scientiíica enviada
para estudar a America do Sul. Durante 5 annos C. Darwin
observou o novo continente, e a relação de sua viagem a bordo
do Beagle é de uma leitura muito attractiva e interessante
sob o ponto de vista puramente scientifico ; por ahi como que
se vê a marcha da intelligencia de Darwin para a fundação de
sua doutrina. A formação dos recifes de coral ea sua origem,
a vida dos cirrhipedos e outros muitos pontos receberão dos
estudos de Darwin viva luz, e a interpretação dos factos foi
sempre de accordo com as leis naturaes.

Na America, três grandes phenomenos impressionarão
principalmente Darwin:—a suecessão e substituição de espécies
muito vizinhas, á medida que vai-se do norte para o sul, — o
parentesco e semelhança das espécies que habitâo o continente
e as ilhas do littoral, bem como a variedade das do archipe-
lago de Gàlapagos, e finalmente os estreitos vínculos de re-
lação existentes entre os mamíferos edentados e roedores con-
temporaneos, com os fosseis das mesmas famílias.« Nunca se
esquecerá, diz elle, da sorpreza que teve ao desenterrar cs
destroços do tatu gigantesco análogo ao tatu vivo. »

De volta á pátria sentia sua saúde alquebrada portantos esforços, e, felizmente para a sciencia e para a huma-
nidade, pôde Darwin retirar-se da vida de Londres e ir viver
em sua propriedade de Down, no condado de Kent. Ahi,
recuperando a saúde, entregou-se á série de suas meditações,'
e a um cogitar seguido e ineterrompido nas leis naturaes,
accumulando uma somma extraordinária de factos em favor
de sua doutrina já esboçada bem que inédita. Talvez ainda
delongasse a sua publicação se não fosse o facto decorrido
com outro naturalista inglez Alfredo Wallace.

Como todos os iniciadores de uma nova seita scientiíica ou
religiosa, se retirara Darwin para a solidão, onde vivia a aper-
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feiçoar sua doutrina; ahi foi interrompel-o Alfredo Wallace
seu compatriota, e que também se impressionara por pheno-menos riaturaes novos que presenciara nas ilhas do archipelagoda bonda.�r b

Tendo quasi que as mesmas idéas que Danvin. pedia-lhe
que enviasse a Lyell a communicação de suas opiniões paraserem publicadas; passava-se isto em 1858

Caracter elevado e honesto como soem ser todos os sábiosDarwin tratou de dar publicidade aos trabalhos de Wallace'embora tivesse eseripto desde 1814 as mesmas considerações
que por um escrúpulo de modéstia reservara inédito. Lyell eHooker, porém, tnhão sciencia das opiniões do grandeDarwin, e aconselhárSo-n\> para que conjunctamente com otrabalho de Wallace publicasse em resumo ha sua doutrina o
que deu-se nesse mesmo anno, apparecendo no anno seguintea monumental obra da Origem das espécies, traduzida paratodas as línguas, excepto para a nossa.

Senhores, lamentemos esse íacto ; emquanto o romance es-candaloso e absurdo ainda não sahio dos prelos europeus e jáconta mil traducções e versões portuguezas, um livro sério, umaobra do valor desta, não tem sequer uma tentativa detradücção !...
Embora queirão alguns que C. Danvin não expuzesse ahiclaramente a sua theoria, a verdade que resalta da leituraattenta que fiz é contraria a esse pensar, e a doutrina da se-lecção ficou perfeitamente fundada; ás obras posteriores forãoo desenvolvimento, o maior numero d? factos a favor, e final-mente a conclusão; porém a doutrina, essa existio, e foi umadata gloriosa para a sciencia humana essa do primeiro livrode Darwin.
As conclusões, applicadas ao homem forão calculada e

prudentemente deixadas para mais tarde, e só em 1871 appa-recêrflo formuladas por Darwin na sua obra a Descendência
do homem.

Quizera ser mais minucioso e demorar-me-hia com prazersobre estas questões da vida de um dos maiores vultos da
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sciencia humana, o tempo porém, corre e não quero mais
abusar do auditório, por isso tratarei de outros tópicos no
desenvolvimento das leis darvvinistas.

Darwin foi no terreno zoológico e botânico o revolucionário
que produzio a mesma reforma que Lyell na geologia, assim
baqueou nas sciencias naturaes a absurda hypothese theleolo- ,
gica sustentada por Cuvier e ultimamente por Luiz Agassiz.

Desde que a doutrina de Darwin foi conhecida, desde que
os faetos por elle interpretados apparecêrão explicados pela
luz de uma critica positiva, levantou-se grande celeuma,
grande alarido no campo contrario, os homens da autoridade,
do tradiccionalismo levantárão-se contra a nova theoria. As
duas doutrinas se extremarão e ferirão luctas tremendas; de
um lado estava a escola theleologica, dualistica que sustentava a
fixidez das-espécies, a creação simultânea e destruição sucees-
siva das gerações, tendo á sua frente L. Agassiz; de outra
parte estava a maioria dos naturalistas com Darwin, que

¦

ensinava o como e o porque os organismos descendião de um
pequeno numero de typos universaes antepassados, por meio
da selecção natural. Darwin procurou basear a sua doutrina
em faetos positivos, e aproveitou quer os observados por si
próprio, quer os sabidos por todos, que adaptou á sua theoria;
assim destrui a aceusação d^quelles que lhe dizião que sua
doutrina seria uma hypothese engenhosa, porém nunca uma
opinião com o cunho scientifico da verdade.

Sim, senhores, esbocemos as suas quatro leis que synthe-
tisão e concretão toda a theoria darwinista, como vos disse
ha pouco.

A primeira lei, aquella que por sua maior extensão taívez,
e por sua inenterrompida execução nos desperta logo a intel-
ligencia é a luta pela existência, siruggle for life como
expressivamente chamou Darwin.

Accompanhai-me, vede este espectaculo que se apresenta
tão calmo na apparencia, onde a paz, a suavidade e a harmonia
parecem ter seu dominio; pois bem, a mais tremenda lueta
se ostenta ahi de mil variadas formas! Os combates que ahi
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se ferem, as dilacerações terríveis que ahi se passâo, só podemser contados pe o numero de organismos vivos que ahi exLemE o vegetal q„e proeura a„iqnj)ar „ A�*
pe; para medrar um e necessário que definhe outro estesubtrahe aquelle uma quantidade de calorico, de luz dehumidade, de azoto ou carbono, por isso este nutre-se^!
quanto aquelle decompõe-se. Mais adiante é o animaculodevorado e preza de outro que precisa de seu elemento paraviver• subi_ sempre em escala progressiva, do verme ao pas-saro, deste a ave de rapina, generalisai e vede essa lucta pro-, pagando-se entre todos os seres organisados até o homem, „>ei da creação, que propaga e continua essa concurrencia vitalate seus semelhantes.

Fallando sobre este ponto, consenti que repita as elo-
quentes palavras com que Büchner começou uma de suas con-íerencias sobre o Darwinismo: . O solo sobre que estamos,dizeUe, e no qual pisamos, nada mais é que o pó de milharese milhares de gerações que nos precederão, e das quaes des-cendemos. ., Reconhecida e demonstrada a verdade desta leiesta por si explicado como naturalmente, e sem caíastrophes!desapparecem e succedem-se as gerações animaes e vegetaes.

Mas, senhores, já prevejo a objecção natural, que levanta-reis baseados na própria luta da existência, contra o darwi-
msmo; íormulareis a pergunta do porque em um momento
dado não desapparece a vida, e nâo se aniquilão todos os or-
ganismos ?

Para destruir e responder categoricamente a essa duvidaahi estão as outras leis darwinistas, tão positivas e geraescomo a precedente, está o principio da tariabilida.de das es-
pecies, da hereditariedade e da selecção natural.

Senhores, esqueci-me de dizer ha pouco, da palavra espécie,e de sua interpretação decorrem as discussões e nasceu a li-nha divisória das duas escolas, a teleologica e a darwinistica.
feustentâo os primeiros a immutabilidade das espécies e ainda
é seo axioma o principio de Linneo - Species tot sunt di-
versa, quot diversas formas ab initio creavit inânitum ens
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emquanto os partidários da evolução e do darwinismo, sem

se occuparem com as distincções escholasticas do que é uma

espécie boa ou má, estudâo e considerão os indivíduos, e pou-
co se importão com essas convenções artificiaes.

Mas o próprio Linneu ensina que dous seres de espécies

differentes produzem um outro fecundo que não lhe é interior;
Buflon pensa da mesma maneira, e actualmente sabe-se que
hybridos provenientes do carneiro e da cabra e de outros de-

monstrão a perfeita fecundidade destes organismos, e portanto
a variedade das espécies; a fecundidade dos hybridos vege-

taes indefinidamente tem a sancçâo dos factos e a autoridade

do nome de W. Spencer. Por essa propriedade de variarem

as espécies, e pelas leis que decorrem tambem do estudo do

darwinismo como a da adaptação aos meios, comprehende-se
como de um pequeno numero de formas ou typos antepassa-
dos provém por descendência toda a variedade de espécies que
hoje possuímos. A lei da hereditariedade, a cada momento
verificada pelo medico, nas heranças mórbidas, reconhecida e

acceita pela crença popular que vê transmittirem os progeni-
tores, as suas feições physicas, o seu caracter, e até as
tendências aos seus descendentes, dá-nos a razão porque se
transmittem essas variedades de typos, que cada vez mais se
accentuão e se affastão da origem primeira. Demais, o dar-
winismo estabeleceu o principio que os individuos não produ-
zem um ser seu igual, mas que produzem um organismo que
lhe é análogo. Agora, senhores, cumpre-me tratar do princi-
pio da selecção natural, o mais glorioso titulo de Darwin, que
accentua e caracterisa a sua doutrina, que completa e expli-
ea satisfatoriamente a theoria evolutiva da descendência, já
prevista e fundada por outros. E interessante saber que Dar-
win meditando profundamente nas suas opiniões, leu o livro
admirável de Malthus, e impressionou-se com a lei que esta-
belece esse sábio do desenvolvimento das populações em pro-
porção geométrica, e a proporção aritbmetica do desenvolvi-
mento das substancias próprias para a alimentação hu-
mana.
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As lutas e as guerras que succedem deste desequilíbrio,
forão applicadas á natureza em geral, e do poder modifica-

•*

dor dessa concurrencia vital proveio a lei da selecçao natural
de Darwin. Assim, diz elle, entre individuos da mesma es-

peeie, offerece mais garantias de victoria, e portanto de vida,
os que têm melhores recursos de adaptação ao meio em que
vivem. Em um terreno árido e secco, de duas plantas do mes-
mo gênero, suecumbirá logo a que não tiver elementos para;
conservar a humidade, emquanto que viverá aqualla cujas fo-
lhas forem ou mais rugosas ou revestidas dos appendices
apropriados para esta íuncçâo. D'ahi a victoria do exemplar
mais perfeito, que depois cada vez separa-se mais do seu typo

primitivo e constitue, para os da escola dualistica uma espe-

cie nova, e para os darwinistas um indivuduo naturalmente
filiado aos seus antepassados, e modificado, graças ás leis e

ás condicções que vos tenho rapidamente exposto.
Além disso, a anatomia e a phisiologia comparada fome-

cendo ao darwinismo luzes poderosas, davão-lhe a chave da
explicação dos órgãos rudimentarios em certos organismos;
tão absurdamente interpretados pela escola dualistica. Ainda
outros raios brilhantes de luz são fornecidos ao darwinismo

pela teratologia a sciencia das monstruosidades, e a embrio-
logia que demonstrando a identidade de origem e metamor-

phose de todos os animaes, nos mostra o mais perfeito
da escola zoológica passando por todas as formas inferiores

que a doutrina da evolução assignala para antecessores do

homem. E o que é mais admirável, é que esses faetos são em

grande parte revelados por um dos mais sérios adversários do

darwinismo, o Sr. Agassiz, que comtudo arrastado pela ver-

dade, deixa escapar a seguinte confissão: <• E' impossível des-

tinguir-se e dizer-se se este craneo é de uma criança ou de

um pequeno chimpanzé » !...
De todos estes elementos expostos nasceu e ficou defimti-

vãmente fundado o darwinismo, que, como vos tenho dito, com

Haeckel, é a coroação desse monumento admirável da escola

evolucionista, e tambem resalta o mérito do sábio inglez que
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generahsando e demonstrando com experiências e observaçõesos íactos já expostos, por assim dizer apriori, por Lamarcke outros, deu um cunho positivista e scieníifico a esta doutrina.
Assim ficou esboçado bem, que incompletamente, o pas-sado histórico da doutrina evolucionista que pode ser conside-rado o passado do darwinismo, sabeis agora o seu estadoactual victorioso em toda a parte, e naturalmente prophetisa-reis comigo o sen futuro qual seja a única doutrina positivistados filhos do século XIX.
Mas, como vos ia dizendo, antes de deixar esta tribuna eudevo apontar uma das conseqüências praticas da theoria deDarwin que muito ha de interessar aos mais patrióticos e en-canecidos estadistas.
Todo mundo grita qne o gênero humano decahe, que ohomem de hoje não é o homem athletico e possante das eras

passadas. Sabeis a razão disto! È pela applicação da theortade Danvin que a percebemos. P„r todo mundo oivilisado ac-
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militares que nada valem, que para nada servem, tratemos
de formar o cidadão, uma sociedade forte, vigorosa e sadia
que nas horas de perigo toda ella será valida contra o inimigo
de nossas liberdades ? Não será muito mais vantajoso confor-
marmo-nos ás conseqüências das theorias de Darwin do queformularmos odiosas leis militares que só servem para armar
o despotismo e o capricho dos que governão ?

Mas porque trago aqui, á barra de tão illustrado auditório
a selecção das espécies, a hereditariedade e todos esses factos
que parecem de pura especulação scientífica! E' que no nosso
viver pratico, na nossa vida social, têm conseqüente e imme-
diata applicação bem como no estudo de todas as sciencias
naturaes.

Eu desejava, se o tempo me não fosse tão escasso, apre-
sentar-vos uma massa considerável de argumentos, não meus
porque sou novel na sciencia, porém dos sábios, na demons-
tracção de cada uma dessas quatro leis. Cada uma dellas é
assumpto mais que sufficiente para uma longa e profunda
conferência de mestre. Se aqui venho fazer uma exposição tão
rápida e imperfeita dessa doutrina; é porque além de me
falharem os conhecimentos necessários, o gênero própria destas
conferências,, a natureza mesmo dellas estão me ensinando a
trilha em que tenho marchado.

Quiz hoje convencer parte do meu auditório, aquelles que
nunca ouvirão fallar no darwinismo, que esta é uma ma-
teria que nada tem de assustadora, de revolucionaria ou de
anti-religiosa, porém que é um ponto scientifico de historia
natural, que merece serio e reílectido estudo de todos aquelles
que amão o progresso do seu paiz.

Deveria deixar-vos com a convicção dessa verdade ou ao
menos chamar a vossa attenção para tão importante assumpto,
fiz apenas o que cabia na minha fraca palavra para provar-
vos que não ha razão para que no ensino official de nossas
academias seja banida do programma a theoria darwinista.

No Brazil, na America, quantos factos isolados, quantos
factos brilhantes estão ã espera de um Darwin para vir collec*
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ciona-los e registra-los em favor dessa doutrina \ Ainda o
outro dia não nos ensinava Gerber que o Brazil era a parte
mais antiga de todo o mundo, simplesmente pela applicação
das theorias geológicas de E. Beaumont que toda a Europa
conhece ? Não temos nós geólogos distinctos que poderião ter
feito esse descobrimento X E se assim é, se o Brazil, principal-
mente o centro de Minas, é a parte mais antiga do mundo,
por que razão nas explorações, no estudo da nossa natureza,
não encontraríamos factos que de uma maneira esmagadora
provassem a verdade do darwinismo ?

Portanto, dizia eu, do próprio estudo das leis de Darwin
ainda se pode tirar outras conseqüências para a educação da
mocidade e para a felicidade dos povos. Nós sabemos que
pela selecção natural e pelas outras leis de Darwin mais se
aperfeiçóao quanto mais exercitados; um órgão ou uma facul-
dade; a historia está cheia desses factos, que nos contão, que
no Egypto, onde a concentração de talentos, da habilidade e
da sciencia, ém uma casta produzio um paiz, preza do despo-
tismo e das classes privilegiadas, esse facto ainda repetido, em
outros paizes e outras épocas, nos offerecem lição proveitosa
quanto á divisão do trabalho e diffusão de luzes por toda a
população.

Vede, pois, quanto é grandioso e cheio de brilhantes re-
sultados o estudo meditado dessas leis. Assim, a doutrina
que muito superficialmente expuz, deve ser a cogitação cons-
tante das nossas academias, do medico, do engenheiro, do
junsconsulto e até do theologo, para que por ella possa talvez
formar uma idéa mais magestosa da divindade.

Reconheço que expuz francamente essa theoria. Se a
vossa benevolência, se o critério de quem dirige estas confe-
rencias julgar conveniente maior desenvolvimento delia, se
acreditar na utilidade pratica, para a nossa mocidade, para
o nosso povo o complemento dessa exposição e não encontrar
quem queira de uma maneira mais brilhante se incumbir
dessa tarefa, encontrar-me-heis de novo nesta tribuna, vol-
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tarei a ella para vos dizer aquillo que leio, aquillo que apro-
veito do estudo das obras dos mestres.

Como JNewton, bem que eclypsado perante sua sabedoria,
e sem querer comparar-me com aquelle grande sábio, eu vos
darei como elle aos que elogiavão suas obras : « Só apresento
o resultado do estudo, sou como as crianças; nada mais fiz do
que, ao pé de um oceano admirável, immenso, apanhar pe-
quenas conchas; as mais preciosas, as mais custosas gemmas
essas lá estão no fundo desse oceano.»

Vinde, representantes da sciencia, vinde colher essas
gemmas preciosas ! (Muito bem; muito bem. Applausos
prolongados.)

¦«,.

¦f ¦;',.-

V'



rv;

:¦*¦&

w
•1 ¦» 'f*4»!

.;• ..jíff-aSi ¦,...**¦¦:!
m

•M,*W ¦

É

^ ^pj
S^-'

NO

E
*

SXÊ^^FLS.Q>«^ «iim *»*t«trt n¦ui Vim" Vi»»^5
.-/

191a CONFERÊNCIA EM 20 DE AGOSTO DE 1876
«•

Por Feliciano Pinheiro Bittencourt

(FMv.dcmíe da Faculdade de Medicina)

Minhas senhoras, meus senhores.—Antes de entrar no
desenvolvimento da these, que tive a honra de annunciar-vos,

julgo dever explicar-vos a minha presença n'esta tribuna que,
se para alguns é pedestal de gloria, para outros é áspero e
solitário rochedo de encontro ao qual naufraga inevitável-
mente o batei de suas idéas.
YTTI�*-'
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Moço e enthusiasta pela sciencia, desejando ardentemente
inscrever um dia o meu obscuro nome no magestoso pórtico
do templo do saber, não costumo ser indifferente ás lutas
incruentas da intelligencia, aos combates pacíficos do talento,
onde quer que elles se travem, qualquer que seja a sua
arena.

E quando porventura, em conseqüência da minha idade
e condição social, eu não posso, por exemplo, tomar parte nos
brilhantes e profícuos certamens, que têm por theatro o re-• cinto augusto do parlamento, cá de fora, de longe, olhando
com anciedale e interesse, folgo em ver e conhecer quaes
são os athletas mais denodados da tribuna em meu paiz, quaesos economistas maisabalisados, quaes os publicistas mais no-
taveis, os diplomatas mais distínctos, quaes são emíim,
aquelles, d'entre os representantes do povo, que mais nobilitão
o dom sublime da palavra, e mais alto elevão a gloria e o
esplendor da patna.

Emendo que emprego perfeitamente as minhas horas de
repouso, o tempo que me sobra de meus affazeres obrigatórios
em ler, apreciar, e confronta- as obras, os discursos, os tra-
balhos mais importantes, emíim, dos nossos homens de Estado,
d*aquelles em cujas mãos repousâo os destinos d'esta terra
americana, onde tudo é grande e magestoso.

Sendo assim, meus senhores, parece que me posso justifi-car perante vós, dizendo-* s que escolhi o espiritual,smo e o
matenalismo para objecto d'esta minha despretenciosa confe-
rencia, por ser hoje questão da moda fallar-se do espirito e da
matéria, preteudendo-se negar a existência do prime ro, e
attnbuir tudo, tudo explicar at • mesmo a vida e *uas mani-
festações, pela matéria e as propriedades physicas, que lhesão inherentes.

Certamente que senão fora a necessidaie de repetir certasverdades, de todos mais ou menos sabidas e c nhecidas, afimde fazel-as calar melhor no animo daquelles, que muito de
propósito buscâo esquecel-as, eu não viria, ante um auditóriotao numeroso e illustrado, tratar do espiritualismo e mate-

i.'*;*t*i .--(¦ ¦ -'"" 
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rialismo, assumpto que, apezar de ser de alta philosophia,
está, entretanto, no conhecimento de vós todos.

Não vos venho aqui apresentar variados conhecimentos

philosophicos. que não possuo, nem tão pouco fazer praça de
uma grande leitura, citando innumeros autores.

Preferirei apenas a opinião de alguns, que julgo mais com-

petentes na matéria, pois que sempre entendi que a muita
leitura, quando não é bem pensada e reflectida, quando não é
convenientemente digerida, produz males incalculáveis, gera
ordinariamente a meia sciencia que é o mais possante, o ver-
dadeiro obstáculo contra todo e qualquer progresso real.

Feitas estas considerações, que entendi dever apresentar-
vos, passo a occupar-me da minha these, começando pelo—
espiritualismo.

Admitte-se geralmente, é de crença universal, que o
homem é um composto de duas substancias: uma simples,
indivisível, impondeavel, immaterial, eterna, que é a alma

ou o espirito; outra material, composta, divisivel, pondera-
vel, que é o corpo.�,

Estas duas substancias componentes do ser humano,
distinctas como são, exercem entre si uma influencia recipro-
ca, estão na absoluta dependência uma da outra, afim de que
possa dar-se e manter-se o grande facto da vida.

Desde que, porém, por vontade do ser supremo, que rege
os mundos, o espirito, a alma abandona o corpo, este de-
compõe-se e vai para o mundo inorgânico; não perece de
todo, transforma-se. A alma, immaterial, eterna, eleva-se á

pátria celeste, comparece perante Deus, afim de ser julgada
conforme o entender a justiça suprema.

Tal é, em resumo, a doutrina aceita pela maioria dos

philosophos, pelos homens de bom senso em geral, e pelos
espíritos reflectidos; tal é também a doutrina que constitue
os fundamentos do espiritualismo—Deus e a alma humana.

Julgo, meus senhores, que não devo aqui entrar em largos
desenvolvimentos, em detalhes minuciosos, a respeito do espi-
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ritualismo, pois que, como já disse, é assumpto familiar a vós
todos.

Assim pois eu nada vos direi em relação ao espirita ali sm o
antigo, e ao da idade média ; passarei por sobre esses dous
longos períodos philosophicos, em que tantas escolas se fim-
darão, em que tantos systemas se apresentarão, em quetantas tentativas se fizerão, para estabelecer-se, de um modo
real e verdadeiro, os solid s alicerces da seiencia mãi, e oceu-
par-me-hei de uma maneira geral e suecinta do - espiritua-
lismo moderno.

Nos fins dos séculos XVI, meus senhores, quando já ago-
nisava a escolasticâ, quando já ãpproximava-se do seu termo
o periodo philosopfiico conhecido sob a denominação áè-pe-
riodo da idade média~as sciencias não só phibsophicas,como physicas e mathematicas, rèsentião-se sobretudo dê
falta de meihodo para poderem ser comprehendidas e estuda-
das com proveito.

; Foi n'essa época, em começos do XVIÍ século, que appare-certo dous gênios verdadeiramente notáveis, dou, espíritos
superiores. Bacon e Descartes, dando grande impulso á scien-cia moderna.

O primeiro fundou-se na observação externa dos phenome-nos physicos; o segundo na observação interna dos phenome-nos psychologicos, Áquelle segmo mais o testemunho dos sen-tidos ; este o testemunho da consciência.
Deixarei de parte o philosopho mglez, a quem se deve adescoberta do famoso methodo da mducçào, e oecupar-me heide Descartes, a quem cabe incontestável men te a gloria dehaver lançado as primeiras bases do systema espiritualistamoderno.
Cumpre confessar, meus senhores, a bem da verdade queDescartes deixou-se arrastar por uma espécie de aberração

por um como que desvano do ,-a espirito, pretendendo at*ouir tudo a consciência e á razão
Foi elle quem, depois de haver dito em physica ¦ dai-me* torça e o movimento, e farei o mundo, ,, ousou dizer em phi-

¦;
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losophia « dai-me a consciência e a razão, e terei o homem, e
todas as \eidades que elle pode conhecer! »

Descartes, declaiando-se idealista puro, chegou ao absur-
do de negar a existência do mundo externo, duvidando até
mesmo da própria existência ; e é por isso que o seu methodo
chama-se da — duvida perenne.

E para lamentar-se que n-este ponto o próprio JoãoLocke,
chefe da escola sensualista ingléza, adversário acerrimo de
Descartes em muitas outras questões, como em relação ás
idéas innatas, por exemplo, é para lamentar-se que se mos-
trasse seu discípulo fervoroso,

Condillác, mmbem sensualista; Berkley, idealista; e
Hüme com o seu systema egoísta, nada mais fizerão do que
modificar em alguns pomos a doutrina de descartes, seguin-
do-a, porém, na essência.

De sorte que pode-se dizer, senhores, que o reinado de
Descartes proiongou-se até o appar-cime-ito de Thomaz Reid,
illustre philosopho, chefe da escola espiritualista escosseza,
successòí de Adam Sm th na cadeira de philosophia moral da
universidade de.Glasgow, que regeu até 1780.

Foi Reid, com elFeito, o primeiro que, separando a percep-
ção cia sensação que a in volve, collocou-a no numero das
nossas faculdades onginaes; de modo que, segundo a doutri-
na d'e,^te philosopho, conhecemos o mundo externo por meio
d'essa faculdade especial do nosso espirito, chamada—percep-
ção externa; assim como conhecemos o mundo interno por
essa outra faculdade denominada—percepção interna, senso
intimo, ou consciência.

lemos, pois, o homem conhecendo o mundo externo, e co-
nhecendo a si mesmo.

O systema e Keid estava, portanto, desenvolvido e aper-
fei coado, ma* não completo ; e pois a estas noções de percep-
ção não tirdou elle a addicionar outras de grande importan-
cia, e que servirão de complemento ao seu systema.

Quero referir-me, senhores, ás noções absolutas de causa,
efeito, tempo, espaço, infinito, eternidade, etc, e ás outras
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idéas que lhes são correlatas, como as de virtude, do bem, do
mal, do justo, do injusto, do bello, etc.

Pode dizer-se que uma nova era abrio-se para a philo-
sophia.

A questão das idéas absolutas, ou necessárias despertou

logo a attenção geral; n'ella tomarão parte todos os philo-
sophos da época. Para a sua soluç o fatigárâo-s>e embalde os

gênios verdadeiramente superiores de Leibmtz, Clarke,
Newton, Rant, e tantos outros. Fatigárâo-se embalde, digo,

porque o erro principal de taes philosophos estava em que-
rerem elles demonstrar, conhecer positivamente a essência,
a natureza intima das idéas absolutas, o que nos é inteira-
mente vedado prescrutar. tí aqui temos uma justificação
para a seguinte verdade: os próprios gênios, os espíritos
superiores, sentem-se pequenos e fracos quando pretendem
ultrapassar as raias dos conhecimentos humanos.

Assim, pois, meus senhores, as primeiras discussões, os
primeiros debates travados sobre as noções absolutas e neces-
sarias, forão em pura perda.

Modernamente, porém, graças sobretudo aos trabalhos do
immortal Victor Cousin, dfesse homem que já aos 23 annos
era professor de philosophia na faculdade de Pariz, as idéas
necessárias, ou absolutas, têm recebido uma completa e cabal
explicação.

Não é, certamente, procurando prescrutar a essência,
a natureza intima, de taes idéas que chegaremos ao seu
conhecimento; mas é, pelo contrario, partindo do relativo,
do contingente, do finito, do limitado, que poderemos chegar
ao absoluto, ao necessário, ao infinito, ao illimitado, servin-
do-nos do raciocínio.

Tomemos para exemplo a idéa de causa. Todas as causas
terrenas são finitas, relativas, secundarias ; pois bem, remon-
tando-nos por uma successão de causas, chegaremos á causa
primeira, a—causa causarum—àe todas as cousas, chegaremos
á idéa de Deus. E assim conheceremos as demais noções ab-
solutas. sempre pelo mesmo processo.

V
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Conhecida a idéa de Deus, temos o primeiro fundamento
do espiritualismo; o segundo é a alma humana, cuja existen-
cia se demonstra ainda por um processo semelhante ao que
acabo de indicar.

Peço licença, senhores, para não apresentar provas physi-
cas, moraes, ou metaphysicas, da existência de Deus, nem tão
pouco da alma humana, pois que fallo perante um auditório
catholico e illustrado, e que conhece perfeitamente taes ver-
dades.

Demais, eu não venho aqui defender o espiritualismo, por-
que elle não carece de defesa, tem em si mesmo a sua maior
justificação.

As seitas que se levantão para combatei o nascem hoje,
morrem amanhã; só o espiritualismo tem conseguido atra-
vessar impávido os séculos e as idades, zombando do tempo,
% insinuando-se pelo futuro.

Os ataques dos materialistas contra o nosso systema po-
dem ser comparados a esses esforços impotentes das ondas
oceânicas, que erguem-se furiosas, arrojão se contra o penedo,
e recuão desfeitas em alvas e argenteas espumas.

Passarei, portanto, a encarar a segunda parte da minha
these, a que ligo maior importância, por ser actualmente
assumpto da moda, vou tratar do mattrialismo.

Vejamos o que é o materialismo, e quaes as suas preten-
ções?!...

O systema materialista pretende tudo explicar, tanto os
factos ou phenomenos de ordem physica, como os de ordem
puramente psychologica ou metaphysica, appellando única-
mente para a matéria, e suas propriedad-s physicas.

Tendo tido á sua frente nomes como Moleschott, Buchner,
Proudhon, Le Bon, Vogt, Huschke, Biiba, Vallentin, Fiou-
rens, Rodolpho "Wagner, e alguns outros homens notáveis pela
intelligencia e pelo saber, mas infelizmente desvairados, o
fnaierialismo tem conseguido chamar a si alguns adeptos, que
cumpre confessar a bem da verdade, deixâo-se levar mais
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por espirito de imitação, por espirito de novidade, do que por
convicções arraigadas.

O erro principal de tal systema (se assim pode se chamar),
a sua falta mais grave está justamenta no seu exclusivismo.

Façamos as devidas distincções ; não queiramos attribuir
tudo á matéria, nem tudo ao espirito. No primeiro caso tere-
mos o materialismo, sem razão de ser; no segundo, o idea-
lismo, não menos absurdo.

Assim como, meus senhores, seria absurdo pretender-se
explicar factos ou phenomenos de ordem puramente physica,
como, por exemplo, os movimentos mecânicos de uma machi-
na, appellando para o espirito, assim também seria impossi-
vel, não seria menor absurdo querer-se explicar factos de or-
dem moral, psychologica, ou metaphysica. somente pela mate-
ria e suas propriedades.

E pois da confusão que nascem os erros, as inconsequen-
cias, as extravagâncias e os absurdos, que pretendem os ma-
tenabstas sustentar, e que devem ser energicamente comba-
tidos.

E, senão, vejamos como pretendem elles explicar a intel-
ligencia, as idéas, os juizos, os raciocínios, os pensamentos,
em uma palavra,— a intelligencia e todas as suas operações.

¦ lr-vos-hei apresentando, senhores, as opiniões dos chefes
mais autorisados e respeitados da seita, e combatendo sepa-
radamente o modo de pensar de cada um d'elles, na medida
de minhas fracas forças.

Começarei por Vogt, materialista de força, autoridade a
que recorrem sempre os adeptos da seita para a sustentação
de suas doutrinas.

Vogt diz que « ha entre o pensamento e o cérebro a mes-
ma relação que ha entre a bilis e o ligado, entre a ourina e os
rins. .. De sorte que elle considera o cérebro como - órgão
secretor da idéa, do pensamento, do juizo, etc , do mesmo
modo que o fígado secreta a bilis, e os rins secretãoa ourina. »

Ora, senhores, á primeira vista se reconhece quanto ha de
extravagante e absurdo em semelhante opinião !



ESPIRITUALTSMÔ E MÀTERIÀLISMO�49

É uma verdade incontestável, e por todos sabida, que ha
sempre entre o produeto de secreção e o órgão secretor a mais
intima relação, a mais absoluta dependência; isto é,|]o pro-
dueto secretado participa da natureza do órgão secretor.

Assim é que o fígado, ou glândula hepatica, órgão mate-
rial, composto, visível, ponderável, etc, secreta a büis,s\ib$-
tancia igualmente material, composta, visível, ponderável, di-
visivel, etc.

O mesmo suecede com os rins, ou glândulas renaes, em
relação á ourina.

Agora, perguntaremos nós aos senhores materialistas, dar-
se-ha a mesma cousa com o cérebro e a intelligencia . Serão
a intelligencia, e seus produetos, secreções do cérebro.

Qualquer espirito, ainda o mais rude, deixando-se apenas
guiar pelo bom-senso, responderá negativamente.

Com effeito, senhores, o pensamento, a idéa, o juizo, etc.,
são eousas simples, invisíveis, imponderáveis, impalpaveis,
immateriaes, etc.; como, pois, acreditarmos que sejão pro-
duetos de secreção de uçn órgão material, composto, divisivel,
ponderável, palpável, etc, como é o cérebro? L

E pois não ha a menor analogia, a minima paridade, a
mais ligeira identidade, que autorise a desarrazoada compara-
ção que faz Vogt.

O próprio Buckner n'este ponto discorda da opinião do seu
collega, dizendo que ¦< a sua comparação é muito arrojada e
pouco feliz. »

Molescfwtt, outro materialista não menos esforçado, em
cuja obra, Circulação e vida, muito se inspirou Buckner, an-
tes de escrever o seu livro, Força e matéria, diz e pretende
sustentar que « o pensamento não é senão o resultado do mo-
vimento das cellulas cerebraes. »

Vem ao caso, senhores, discutirmos essa questão de força
e movimento da matéria, em que tanto fallão os materialistas,
fazendo d'ella o seu cavallo de batalha.

É para admirar-se, na verdade, que os homens que só ren-
dem culto á matéria, e que dizem só deixarem-se guiar por
VIII�J
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aquijdq que, 4ejmqnstrão a experiência e a observação scientifi-
ças, sf .fibemU.este ponto na maior e mais flagrante contra-
diç^ãq^com^igp mgsmp^!...

- Com effeitp, a;sciencia tem demonstrado, de uma maneira
ineqrçpussa.,. qúe. uma, das propriedades physicas da matéria é
a^erciúí; isíi? é, a; matéria é por, si mesma inerte, precisa
Sjfjnjm^�para por-se em movimento.

Como, pois, nos vêm os senhores materialistas dizer que a
m^eria^^q^J^aemovimentot! Sempre as mesmas fal-
sas proposições, e conseqüências igualmente falsas !...

Demais, senhores, se fossemos a admittir a hypothese fi-
guraçla ppr Mplesqhott seriamos levados, pelo rigor inflexível
da lógica,, aadmit^ir tambem tantos pensamentos quantas fos-
sem as cellulas cerebraes.

Ora, esta§ são, em numero considerável e indemarcavel, e
pois seria, oJndividuo assaltado ao mesmo tempo por múltiplos
P,ens_meiit;9S. ppr múltiplas idéas; mas o pensamento, a idéa,
-afsr;demm> operações,da intelligencia, são cousas simples, in-

%isiyeis. e. impalpayeis; como, pois, admittir-se essa supposta
multiplicidade f §....

Vê-se, portap(tof, que por qualquer lado encarada é inac-
cÍteÍ.lÍo^Molescliot., que nada explica, antes tudo
confunde e baralha.

L}usçhker ainda..outro, adeptp da, seita, diz que « ha entre
o.Ppnsamentpe o cérebro aT mesma relação que ha entre a côr
e as vibrações do ether. »

Em primeim lugar observaremos que nada ha mais obscuro

^vfP^É^Íi^» própria mesmp de um cérebro de
^||pa|st|, e materialista allemão!...

O ether, meus senhores, sua natureza, propriedades e vi-
brações, são questões puramente physicas, e que, portanto,
.¦$9. vêm ao caso, nada pro vão.

Eppis temes aqui a confusão deplorável de que vos fallei
a principio.

Além d'isso a natureza, a essência do ether, as suas pro-
priedades, ainda por ninguém forão demonstradas positiva-

V
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mente ; sao apenas hypotheses adítiittidas ha sciencia, pára a
explicação de phenomenos exclusivamente do domínio da
physica, mas que nada têm que ver com d estudo dos factos
do mundo interno, psychologico, ou da cdíisciencia.

E pois a opinião de Huschke deve ser regeitada, sfefri
maior exame.

Não menos extravagante e esquisita é a maneira por que
Briba, outro materialista, pretehde demonstrar a intelligencia
e suas manifestações.

Elle diz que « a intelligencia depende, ou tem a síía
origem na gordura do cérebro; de modo que quanto màiòr
quantidade de gordura contém o cérebro de um indivíduo, e
quanto maior quantidade de phosphoro se acha em combinação
com esta gordura, tanto mais ihtelligènte ê o sujeito. »

E tanto é assim, diz ainda Briba, que sô as crianças, os
recém-nascidos, e o feto mesmo (!), não são tão inteligentes
Como os adultos é porque têm menos gordura e phosphoro no
cérebro!!

Ora, resalta aos olhos de qüalcfuer o absurdo dé semelhante
opinião....

Liebig, illustre physiologista, apreciando de modo muito
justo e razoável essa esdrúxula doutrina de Briba, diz (juè>
a ser verdade o que com tanto desettibaraço affirma o mate-
rialista allemão, deveríamos considerar os ossos como os
órgãos da intelligencia por excéllencia, pois que tiãò ha parte
alguma do organismo em que se encontre tanto phosphoro
como nos ossos.

E assim deveríamos logicamente admittir a intellig-encia
espalhada por todo o corpo; onde houvesse Um osso, pòr
menor que fosse, residiria Uma certa quantidade de siibstància
intellectual, como a querem chamar os materialistas.

Ora, sendo assim, sempre que se fizesse uma operação,
por exemplo uma amputação de um membro, o sujeito per-
deria certa parcella de entendimento, ficaria mais estúpido !...

A meu ver, senhores, a opinião de Briba nem merece as
honras de uma refutação séria....
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Rodólpho Wagner, physiologista aliás de nomeada, mas
infelizmente filiado á seita, diz, em uma de suas obras de
physíologia, tratando do cérebro e sua influencia sobre as
faculdades intellectuaes, que « a intelligencia se transmitte
dos pais aos filhos por divisão da substancia intellectual! >¦

Ora, perguntaremos nós, qual será a natureza d'essa pre-
tendida substancia intellectual, e como se fará essa divisão,
de modo a poder ella transmittir-se dos pais aos filhos .!..

Demais, R. Wagner não nos diz se os pais que tiverem
muitos filhos perdem de todo a intelligencia, repartindo-a por
entre elles!...

Além d'isso a intelligencia é indivisivel, simples, invisível
e impalpavel; como admittirmos, portanto, essa pretensa
divisão ? Nada ha mais absurdo e inconseqüente.

E uma opinião, que por si mesma se refuta.
Le Bon, notável physiologista, a quem tanto deve a

sciencia moderna, desgraçadamente na questão de que nos
occupamos n'este momento, cahe nos mesmos absurdos e
extravagâncias dos demais autores a que nos temos referido.

Elle pretendeu explicar a intelligencia, ou entendimento
pela quantidade maior ou menor de massa cerebral; assim

*.

diz elle: « quanto mais volumoso e.pesado é o cérebro, tanto
mais intelligente é o indivíduo, e vice-versa. »

Le Bon ainda appellou para a comparação dos craneos,
para a saliência das bossas frontaes, para os diâmetros da
cabeça, etc.

Ora, senhores, a admittirmos essa influencia do volume e
peso do cérebro sobre o maior ou menor gráo de intelligencia,
então deveríamos admittir tambem que os seres que occupão
os gráos superiores da escala zoológica, como o elephante
o leão, etc, são os mais intelligentes. Não é isto, porém, o
que nos mostra a observação.

Vallentin, querendo responder a esta objecção, diz que«a superioridade da intelligencia do homem sobre todos os
outros seres animaes, resulta, não do volume ou peso do seu
cérebro, mas sim da estructura especial das fibras nervosas do
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mesmo cérebro, que são mui delicadas, guardando entre si
um arranjo particular, o que não se nota nos outros animaes.

Isto, porém, não é exacto ; não está provado que as fibras
nervosas do cérebro humano sejão grandemente diversas das
dos demais seres que occupão os gráos superiores da escala
zoológica. Essa supposta estructura especial, essa delicadeza
extrema, esse arranjo particular que Vallentin pretende en-
contrar somente no cérebro humano, existem igualmente na
substancia encephalica dos outros animaes superiores. Logo,
se fossemos a adoptar a opinião de Le Bon, o elephante seria
o animal mais intelligente, pois é aquelle que tem o cérebro
mais volumoso e pesado.

A estas experiências de pesar-se o cérebro entregárão-se
muitas outros physiologistas, como Flourens, Hauner, Hof-
fman, e outros, concluindo que a massa cerebral do homem

pesa geralmente mais do que a da mulher, e que por isso
mesmo os homens são sempre mais intelligentes.

Não me é possivel, meus senhores, deixar de protestar do
alto d'esta tribuna contra esta grave injustiça, que os senhores
materialistas irrogão ao sexo amável! A experiência e a
observação de todos os dias nos estão mostrando senhoras de

grande talento, de intelligencia robusta, capazes de competir
r

com homens dos mais illustrados. E nem preciso citar nomes

próprios em apoio da verdade que acabo de proferir, o que
me seria facillimo fazer.

Mulheres ha muito superiores a certos homens, que por
mais que se esforcem nunca passão de verdadeiras mediocri-
dades, no sentido amplo da palavra. Dê-se a educação que
convém ás mulheres, procure-se esclarecer convenientemente
o seu espirito ; deixe-se a velha rotina, infelizmente ainda se-

guida, e veremos se ellas igualão ou não com os homens, po-
dendo até mesmo excedêl-os.

Tenho-vos mostrado, meus senhores, de um modo succinto
e rápido, os absurdos, as extravagâncias, os erros e inconse-

que n cias que resultão do facto de querer-se fazer nascer o
simples, o immaterial, do composto, do material!
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Tênhô-vos mostrado também que não devemos nunca ser
exclusivistas, não devemos procurar os extremos, e sim o meio
termo.

Não proseguirei, não só porque já occupei demasiadamente
a vossa attenção, como também porque já me sinto um tanto
íatigado.

Vou terminar, mas antes de fazêl-o não posso deixar de
dirigir-me á mocidade, a que tenho a gloria de pertencer, e
que em futuro não remoto tomará conta dos destinos grandio-
sos d'este Império, afim de pedir aos jovens, meus companhei-
ros, qüe empreguem muito cuidado, muito escrúpulo, antes de
formarem as suas opiniões, e firmarem as suas convicções a
respeito de questões de tanta transcendência, de tanto alcance
social, como esta de que me acabo de occupar.

Não nos devemos deixar nunca arrastar pelas primeirasimpressões, muitas vezes fallazes e enganadoras; não nos de-
vemos deixar levar por simples phosphorescencias, meras ar-
dentias, e sim pelo estudo acurado dos assumptos, pelo exame
detido, pela reflexão inteira e completa.

Pela minha parte posso dizer-vos que é sempre o que pro-Curo, e procurarei fazer.
Resta-me somente agora, meus senhores e senhoras, agra-

decer cordialmente a honra que me fizestes, vindo assistir a
esta minha despretenciosa conferência, e devo agradecer tanto
mais, quanto apresentei-me aqui sem titulo algum, que de
direito me pudesse recommendar á vossa attenção e benevo-
lencia. (Applausos do auditório.)

( O orador è felicitado.
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grito, e especulação 1 A questão, porém está justamente em

subsútuir-se o que se destróe ou tenta destruir; a máxima

ditoculiiado não está, certamente, em derribar, mas em edi-

ficar sulid; mente.
Esses sonhadores de todos os tempos, esses espíritos ar-

dentes e insoflri los, que não querem manter-se dentro da or-

bita dos conhecimentos humanos, que tudo pretendem conhe-

cer devassar o impossível, confundindo o increado com o

creado, a causa com o eleito, o relativo com o absoluto ; que

tudo des jão ver e apalpar, pyg.neus que querem ser gigantes,

cahem mfallivelmente no profundo e insondavel barathro da

extravagância e do absurdo, ou então, o que é mais para Ia-

meutar-se, vao engrossar a miserrima e triste pha ange dos

entes inúteis para a sociedade, d'aquelles que, tendo perdido

a luz brilhante da razão, vivem nâo vivendo!...

Turg.t, meus senhores, vulto saliente, do reinado de

Luiz XVI e que tantos serviços prestou ao seu paiz, quer

com* hábil político, quer como notável estadista, quer como

escriptor de nomeada, muito antes que Augusto Comte em

nuJrosüs artigos que escreveu para a Bnegclopedia mcder-

na nos seus discursos sobre os progressos do espirito huma-

i no que forno colleccionados e publicados em Pariz em 1808,

se'esforçou sempre em substituir as concepções absolutas ou

necessárias, a. <déas abstractas do espirfo, por noções sim-

plesménte relativas, por factos, ou phenomenos de ordem P«-

Lente physic-a, e consequentemente do (bminto exclusim

da erperiencia e da ohsenacão 
^E apezar de procurar A Comte encoonr

apezar de faltar elle ao seu dever, não ~™fe|rg

como seu predecessor, E. Littré encarregou-se de fazeU.ei

sua obra Litulada . Augusto Comte e a philosçfkus pos,

'".tire 
diz que to, Comte quem ^f^ff ^

philosoptía positiva, mas que não se pode dizer que 
£p.

Le a .nativa, triste gloria que cabe "*»%£*£

como já vos disse, a Turgot, Condorcet, Rant e Samt-Simou,
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minas fazer florescer a >ua nova e pretensa doutrina posi-
....�i ¦

Mas vós comprehendeis perfeitamente, e isto é de simples

intuição, que se Augusto Coffite havia feito somente quatro

lições sobre o seu novo methodo phlosophico, cahmdo logo em

estado de alienação mental, chegando mesmo a ser louco

furioso nunca mai, pôde láM em diante raciocinar de modo

lógico e concludente, nunca mais pode escrever cousa alguma

boa
E é por isso que eu noto, senhores, que todos os escriptos

do inculcado philosopo resentem-se de grande falta de conne-

Xão de nenhuma estabilidade, deixando intrever unicamente

planos visionários e irreaüzaveis, próprios mesmo de uma ca-

beca que já não podia fazer imperar a razão^sobre o excita-

mento das paixões!...
De sorte que a respeito de Comte, como philosopho,

pôde-se dizer o qne disse um notável escriptor trances, tta-

tando de Diderot: «Escreveu bellas paginas,! mas nunca

aoube fazer um livro! »

Feitas estas considerações, que julguei dever apresentar-

vos veiamos quaes os fundamentos do positivismo, e como o

definem aquelles qne o adoptao, que o considera como a

ultima palavra da sciencia.�?; ... ,

O positivismo, dizem os chefes da seita,;.- o conjuncto, é

asomma do saber humano, e Wse, íunda-se exelmo^

mente na experiência e na observação.

O dogma fundamental da philosophia positiva, diz-A.

Comte, é que * além da esphera da experiência e da obser-

vação é tão illusorio affirmar como negar! »
" 

Ora meus senhores, se isto íosse exacto, se o homem se

visse na dura contingência de não poder passar além da ex-

pertencia e da observação, de ido poder raciocinar senfio

»bre aquillo que vê e observa, de nao poder elevar-seras

idéas sublimes e grandiosas, ás concepções abstractas do espi-

/
i
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rito, qual o seu papel, a que condição ficaria redu/ido, como
ente racional e livre?!

Nada ha mais lamentável e pernicioso do que querer-se
generalisar o methodo da experi. ncia e da observação !

Ninguém ousa neg.ir, e insensato seria aquelle que preten-
desse fazêl-o, a grande utilidade, a im ortancia inconte*tavel
d'esse methodo para certa ordem de conhecimentos; é elle
indispensável ao progresso e á marcha ascendente das scien-
cias exactas; mas não se queira generalisal-o. não se pre-
tenda por meio delle supplantar o raciocínio, o methodo me-
taphysico, ou subjectivo.

Rigorosamente íallando não se pode dizer, senhores, queha escola de observação, ou experiência ; a oLservaçno e a
experiência constituem apenas um methodo analytic muito
importante, mas só apphcavel a certa ordem de factos ou
phenomenos.

Mas é justamente n'este ponto, no facto de «,uerer-se
negar á metaphysica os foros de sciencia, que opositismoeo
materiahsmo muito se assemelhão, tanto que alguns consi-derão erroneamente como idênticos os dous systemas.

Entre elles ha, além de outras, a seguinte diilerença • osmaterialistas, advogando a mais absurda das causas que é
possível imaginar-se, propugnando por princípios os mais ex-travagantes, são ao menos lógicos, francos, leaes e conclu-dentes! Porque elles dizem : « Nós não admittimos de modoalgum as idéas necessárias ou absolutas ; tudo pfevéir, da ma-teria e ella a causa, a origem de todas as cousas. „ Os posí
S ^ T** 

afcta"d°^ * t«kv as regras dalealdade da franqueza e da coragem, lim.tfio-se a diZer -» Nada temas que ver eom as idéas abstratas do espirito'com as concepções necessárias e absolatas, uma vez que ellasnao podei» ser trazida* ,o campo da experiência e í obsração, além do qual na» nos é licito passar, „ üe sorleseinterrogardes a um positivista a respeito da idéa de Deu,da alma humana, sua existência, e immortalidade; em uma
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palavra a respeito das idéas necessárias, não será outra a .

sua resposta, nem affirmará, nem negará!�
Ora, senhores, não é, certamente, permanecendo-se em

uma duvida perenne que se hade convencer á outrem ! Argu-
mente-se, estabe eça-se as premissas, e chegue-se com co-

ragem e franqueza ás suas ultimas e legitimas conseqüências !

A duvida, a vacillaçãoe a incerteza-, só assentão nos espíritos
fracos, tíbios e irresolutos...

Se fossemos a permanecer na duvida, a respeito de todas

as questões sérias e importantes, qual seria o resultado .

A sciencia não daria um passo, nenhuma descoberta notável

se effeçtuária, o progresso desappareceria como que por en-

canto!
Sendo assim, parece que a philosophia positiva, e as

demais doutrinas de Comle, em vez de constituírem o conjuncto

da sabedoria humana, só traduzem a duvida e a vacillação! !...

Essas pretendidas phases porque tem passado a humam-

dade, phase theologica, metaphysica epositiva, que é a actual

segundo dizem, só existem, ou poderão existir no cérebro

cfaquelles que o tiverem semelhante ao de Augusto Comte !

Que estes tres estados ou phases tenhão sempre existido

conjunctamente ninguém contesta, e não repugna admittir-se ;

mas querer-se fazer a humanidade passar gradualmente por

esses períodos, é o que não tem razão de ser.

Desde que o universo se constituio que ha factos ou phe-

nomenos de ordem physica, que só podem ser estudados e de-

monstrados pela experiência e pela observação; e outros ha,

de ordem psychologica, moral ou metaphysica, que escapao

inteiramente á alçada de semelhante methodo, pertencendo
exclusivamente ao raciocínio.

Como é. pois, que ousa-se affirmar que um tempo houve

em que a theologia explicava tudo; outra época em que so

reinou a methaphysica; e outra, finalmente, a actual, em

que só ha positivismo ?!...
Estes extremos são deploráveis, inconcebíveis mesmo!...

b
IX
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0 que se deve admittir é, sem duvida, o meio termo.
Faça-se uma justa distribuição: aquillo que pertencer á

experiência e á observação conceda-se-lhe ; o que pertencerao raciocínio, á nietaphysica seja respeitado.
O que não fôr isto é a confusão, com todo o seu Cortejo de

funestas conseqüências.
É, senhores, uma verdade universal, um axioma pâiloso-

p/üco, que « não ha effeito sem causa, »
Pois bem, os positivistas, não podendo negar esta ver-

dade, têm procurado todavia sophismal-a, desvirtuando-a.
Eis como elles se exprimem : «, Estamos hoje emancipa-

dos do jugo metaphyúco que nos fazia ver uma causa, ondevemos um effeito; a questão n'este caso reduz-se a um simplesfacto de experiência: tal antecedente é seguido sempre de talconseqüente, quando experimentamos nas mesmas condições •
de sorte que,depois d'isto,as idéas de causa e efeito íornão-sé
pueris! »

Mas, perguntaremos nós agora, esse antecedente em quelallao os positivistas a que corresponde í Não será á causa t Eo conseqüente, Mo será ao efeiM Logo é nma questmncalapequenina,simplesmente de palavras. Chame-se causa e effeitoantecedente e comente, a idéa nío muda, é sempre a

Mas eomprehende-se facilmente, meus senhores, a razãopor que Gomte o seus discípulos não querem admittir franca-«ente a ,dea ae causa. Se elles o âzessem, teriao de admittirlógica forçosamente todas as demais idéas necessárias, teriaode ad.mtta a idéa de Deus, causa absoluta de todas ascousas. Isto, porém, é vedado aos positivistas, uma vezm fés ,deas não podem passar pelo cadmh da experiência

equivoca, falsa e duvidosa!.... Triste recurso »
Se considerarmos agora o systema de Comte sob o pontode ™ta religioso, veremos que as extravagâncias, os errose .«conseqüências são ainda mais palpáveis e visíveis"
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thematicas ; se muito fez em prol das sciencias exactas, ne-

nhum serviço prestou, cousa alguma produzio em relação a

religião, a philosophia, e á politica.
Era o que eu pretendia demonstrar-vos do alto d esta tri-

buna.�.
Devo agora despedir-me de vós, mas não o farei sem tocar

n'uma questão em que muito fallão os positivistas, querendo

chamar a si a gloria de haverem sido os primeiros a trazel-a

á tela da discussão, mostrando os seus inconvenientes e nor-

rores ; de haverem sido os primeiros a pretender riscal-a dos

annaes da humanidade ; quero referir-me á guerra.
¦ Nada ha de mais inexacto, digamos sem receio.

A guerra, meus senhores, esse recurso extremo a que che-

,ão as „ações, para desconta de sua honra e dignidade, e

geralmente estygmatisada, todos a detestão, todos querem

qne de uma vez para sempre ella desappareça, deotd.ndo.se

todas as questões internacionaes por meio de agentes diploma-

ticos, que sa.bão comprehender os seus deveres, mostrando-se

im altura da melindrosa missão que lhes é confiada.

Hoie que os povos têm dado agigantados passos na senda

do progresso e da olvilisação; hoje que os sentimentos de re-

tio humamdade são o apanágio das nações cultas * hoj

em que jâ se sabe respeitar a justiça, a razão e o direito, a

guerra deve acabar ��avr,ar,er,c-\a
Não serão aoaso sulficíentes, não servirão de experiência

os horrores, os estragos, as devastações, o desespero e o luto

% em épocas e pontos diversos do g!obo tem ella causadoH

Pois o incêndio, a pilhagem, a morte e a destruição, podem

ter justificação'. Certamente que não.�)

Como pois onsão os positivistas attribuir a s, o anathema

da «erra? Em que se fundão para reclamarem a iniciativa

de sua aboliçãol...�. -
Isto, porém, não deve admirar, porque em tudo o mais sao

sempre os mesmos os adeptos da seita.... _
Cumpre-me ainda, senhores, rebate,* d'aqu, uma accusa-

ção que seria gravíssima, se não fosse a mais infundada, que



62 CONFERÊNCIAS POPULARES

fazem os discípulos de Comte ao càristianismo! Elles dizem
que esta crença universal é actualmente o mais poderoso obs-taculo contra a marcha progressiva das nações....

Ora, senhores, eu me dispenso de procurar mostrar-vos deuma maneira real e positiva os innumeros benefícios os immensos serviços que o christianismo tem prestado e continua-ra a prestar, á humanidade.
Bastar-me-hia recorrer a um único exemplo -a regenera

ção da mulher, que, graças aos princípios d'essa crença su-bhme, occupa hoje o lugar de honra, que de direito lhe com-
pete, como obra prima da creação....

Limito-me, portanto, a protestar contra tão leviana quãobanal aceusação.�' 4
Resta-me somente agora, senhores, agradecer a atten-

çao e a benevolência com que me ouvistes, e acreditai que o
ZittZ\ 

"laÍS ™° reC°"heCÍme"t0' (4**« rfo
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INAUGURAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS NO EDIFÍCIO DAS ESCOLAS
PUBLICAS DA FREGUEZIA DA GLORIA

Ia CONFERÊNCIA EM 23 DE NOVEMBRO BE 1873

Pek) Conselheiro Manoel Francisco Correia

Concebendo a idéajde fazer -estas conferências para entre-
ter-vos com assumptos que vos possão interessar, sem trans-

por a rçg$o serena em que se debatem as questões que a
todos tocão, mas extremes das paixões políticas e de ostras

que rse agitão no seio da]socie«iade e a perturbão pela divisão
de crenças e princípios, tive a fortuna de vel-a benevqlamente
acolhida pelo augusto protector 4e todos os commettimentps

•*\
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úteis, que veio honrar com sua presença os esforços que faze-
mos a bem da causa publica, e a quem devo, assim como a
Sua Magestade a Imperatriz por seu animador comparecimen-
to, a minha primeira palavra de gratidão.

Devo também palavras de agradecimento ao ministério,
aqui representado por tres de seus illustres membros, pela
bondade que teve de pôr á minha disposição e de meus com-
panheiros este recinto, em qué esperamos poder realizar regu-
larmente, ao menos por algum tempo, a tarefa hoje encetada.

Não são menos dignos de encomios os distinctos cidadãos
que aceitarão o meu convite, encarregando-se das próximas
conferências. Com seu saber e eloqüência elles farão logo
esquecer o orador que tomou a iniciativa, pedindo assim á
natural curiosidade que desperta o começo de execução de
uma idéa vantajosa a attenção que seus collegas obteráõ fácil-
mente por sua notória capacidade e superiores talentos.

A esses distinctos cidadãos, ao illustrado publico que aco-
lheu com tanta benignidade o pensamento que ora principia a
tornar-se pratico, devo igualmente manifestar sem demora o
meu reconhecimento.

..

Senhores.-Ao abrirem-se as portas de um edifício que a
solicitude do governo fez levantar em prol da instrucção da
infância, á qual liga-se mais intimamente do qup á primeira
vista pode parecer o desenvolvimento futuro da pátria, acre-
dito que nenhum assumpto deve ter preferencia aquelle com
que vou occupar-me.

Nos antigos tempos entendia-se garantir efficazmente a se-
gurança dos povos e das cidades construindo muralhas, como
essas famosas da China, e essas outras não menos famosas
que Semiramis cansou-se em levantar, uma das sete maravi-
lhas do mundo, as muralhas de Babylonia.

Mas essas muralhas inertes de nada servirão á Babylonia
nem á China; e nos tempos modernos se tem comprehendido
que a verdadeira segurança dos Estados está nos cidadãos,
muralhas' animadas que engendrão, á medida das circums-
tancias, os meios de aggressão e de defesa, em cujos peitos
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agita-se vivaz a fibra do patriotismo, que cresce e augmenta
se uma cabeça esclarecida pelos raios da instrucção guia o
braço armado em sustentação d'aquillo que o homem possue de
mais caro na terra, a pátria e a família.

Um soldado, já não direi instruído, mas que, tendo com-
pletas noções da instrucção primaria, comprehende o alcance
das evoluções militares, está para o soldado que apenas se
sujeita ás leis rigorosas da disciplina, como, permitta-se-me
a comparação, o canhão Krupp para as colubrinas do século
passado.

Tal é a influencia da instrucção mesmo em relação á força
dos Estados!

Por isso um illustre escriptor, Augustin Cochin, dizia poucoantes de exhalar o ultimo suspiro, que a questão da obrigação
legal do ensino era uma d'aquellas que a guerra colossal entre
a França e a Allemanha havia definitivamente resolvido.

E dessa questão que vou tratar a primeira vez em que é
dado fallar n'este palácio que o sentimento patriótico erige
para attestar o empenho com que se procura diífundir em
todo o Império a instrucção elementar.

A muitos parecerá por demais vasto e sumptuoso este
edificio, mas eu não sei em que circumstancias acharia dema-
siado magestoso o repre. utan te material de um grande prin-
cipio, qual o degravar em todas as consciências a necessidade
de curar assiduamente em ministrar o pão do espirito á infância,
sobretudo aquella que mais carece do braço poderoso do Es-
tado para não ficar sepultada nas trevas da ignorância, que é
a mãi dos vicios.

Nem devia ter menores proporções este prédio destinado
ao cultivo espiritual dos meninos desvalidos na cidade em que
para os enfermos pobres construi rã o-se com razão não menos
de quatro magníficos hospitaes, onde para os míseros em cujo
cérebro enfermo apagou-se o facho da intelligencia ergue-se o
mais grandioso hospício que talvez existe, e onde, para recreio
dos que dispõem de mais abundantes meios, levantou-se esse
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longi

soberbo Cassino, que disputa preferencia aos que possue a

culta e adiantada Europa.
Se fora na capital do Império acanhado este edifício, o pri-

meiro construído sob a direcção do governo, se a municipal)-

daded'esta populosa cidade tivesse dado ás suas.escolas menos

espaçosas dimensões, o que poderíamos esperar que fossem as

edificações para fim idêntico nos pontos afastados de nossas

inquas provincias ?
Este monumento, destinado a prestar no presente úteis

serviços, é um documento permanente para certificar de modo

significativo ás gerações vindouras o empenho da actual em

deixar-lhes vivos traços de sua passagem.
Com elle a geração presente viverá longamente na me-

moria agradecida da posteridade.
Tanto mais necessário é engrandecer os symbolos visíveis

do elevado pensamento que em referencia á instrucção e edu-
cação popular felizmente anima os poderes públicos, quanto é
certo que estamos comparativamente atràzados n'esse impor-
tante ramo da administração.

Comprehénde-se a magua com que profiro estas palavras ;
meu coração de brazileiro deleitar-se-hia se pudesse entoar
hymnos ao desenvolvimento intelleCtual de meu paiz.

Affago, porém, a fundada esperança de que dia virá, não
muito escondido nos horizontes Üo futuro, em que outro orador
n'este ou em algum lugar semelhante poderá fallar outra lin-

guagem, porque ventürosaririente a direcção do espirito publico
é no sentido de promover o espargimento das luzes pôr todas
as classes sociaes.

Desejara que antes me coubesse essa agradável tarefa;
mas como sei que o patriotismo é severo, e que assim como
louva também francamente indica o que falta para attingir á
meta desejada, não hesito em apresentar os algarismos que
provão quanto temos ainda de caminhar para vermos suffi-
cientemente derramada no Brazil a instrucção elementar.

Assim procedendo, tiro exemplo de uma\ grande nação, a
Inglaterra, que chegou ao apogeu em que se acha pela -nobre
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coragem de não occultar os próprios defeitos, promulgandosabiás; leis para exfcirpal-os.
E que vergonha ha, como diz um notável escriptor emreconhecei? uma nação a superioridade de outra em algum

ramo do serviço publico, uma vez que siga os bons exemplos
e colha assim grande proveito ?

Não instituirei comparação com as nações mais adiantadasepopulosas, e menos com os Estados-Unidos, ondecontão-se
200,000 escolas freqüentadas por 7,000,000 de alumnos

Outra cousa não era de esperar de um povo, onde 25 annosdepois que os peregrinos, Pilgrims Fathers, desembarcarão
na bahia de Massachussets, a legislatura do Estado promul-
gava, em 1647, uma lei obrigando cada município em queexistissem 50 famílias a manter um professor para ensinar
todos os meninos da localidade a ler e a escrever, e cada
município que contasse 100 famílias a sustentar uma escola
de grammatica. Outra cousa não era de esperar de um povodoutrinado por Washington, cuja ultima palavra foi a bem daeducação popular, onde o esforço particular e a acção dos
poderes públicos reúnem cada anno, com as necessidades quecrescem, maior somma para ser despendida com a instrucção;
onde o imposto para a mantença e creação de escolas publi-cas é o que encontra mais unanime assentimento, onde, no-
tavel exemplo, foi esse imposto triplicado durante os desas-
trosos cinco annos da ultima guerra intestina; e onde, cousa
pasmosa. a despeza total com a instrucção sobe a 180.000:000f

A comparação será entre o Brazil e outras nações de mais
diminuta população, onde entretanto o numero de escolas é
excessivamente maior do que aquelle que a nossa estatística
d'este anno fornece. Segundo esta apenas possuímos 4,885 es-
colas, ao passo que a Hollanda e a Baviera possuem 9,000,
a Suissa 7,160, e a Bélgica 7,000.

Entre nós a mesma estatística diz que o numero de alum-
nos que frequentão todas as escolas é de 150,555, ao passo
que esse numero eleva-se a 946,000 na Baviera, a 838,000 na
Bélgica, a 450,000 na Hollanda, a 390,000 na Suissa.
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Entre nós uma escola corresponde a 1,738 habitantes h-

vres, quando na Baviera e na Hollanda corresponde a 500, e

na Suissa a 300.
No Brazil a proporção entre o numero de alumnos e o dos

habitantes livres é de 1 para 56, quando na Hollanda e na

Bélgica é de 1 para 7, e na Baviera e na Suissa de 1 para

5 ; e citarei aqui a União Americana como o mais nobre en-

tre todos os exemplos, a de 1 para 4.

Reconheço que são muitas as condições especiaes que at-

tenuão os factos que se dão entre nós ; mas ainda assim não

se pode escurecer que não é lisongeira a situação em que a

este respeito nos achamos.
E que prova maior do que a quo fornece o ultimo recen-

seamento da população d'este mumcipio ?

O total da população escolar eleva-sé a 41,514 meninos,

dos quaes infelizmente só 10,046 frequentão as escolas : 31,468

vegetão na ignorância.
, Estes algarismos estão patenteando que convém cuidar

com o máximo esforço em promover os meios de tornar entre

nós mais abundante a instrucção elementar, essa que a lei

fran.eza de 13 de Setembro de 179i declarou indispensável a

todos os homens.
Tal é a questão que, no século presente, preoccupa as na-

ções cultas, pois que mesmo nos Estados-Unidos a commissão

de instrucção do Estado do Connecticut lamentava amarga-

mente que, em 1868, de 123,650 meninos de 4 a 16 annos só-

mente 93,000 freqüentassem as escolas de verão.
Esta preoccupação é de certo meritoria, mas releva notar

que ella não se daria se os séculos passados, desde a mais re-

mota antigüidade, não fossem accumulando os elementos sem

os quaes não podião chegar as cousas ao ponto em que se

achão.
Foi o alphabeto, sublime invento no qual tanto mais se

reflecte quanto mais se admira; forão essas poucas letras com

que se traduzem, e por assim dizer se solidificão as palavras
variadas e numerosas das mais diversas línguas com que os
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povos de todas as idades têm manifestado seu pensamento ;forão essas vogaes e consoantes que trouxerão uma necessida-
de, a que essencialmente se liga a do ensino obrigatório, a da
escola; e com ella a do livro e da imprensa.

Da utilidade da escola já não ha quem duvide; e sua im-
portancia para o bem estar e prosperidade dos Estados não
pode ser melhor assignalada do que n'estas palavras de Jules
Simon:

« O povo que possue as melhores escolas é o primeiro povo;se não fôr hoje sel-o-ha amanhã. »
Convém entretanto fixar bem as idéas sobre o que deva

entender-se por melhor escola. Errados andaríamos se tomas-
semos estas expressões em sentido parcial ou restricto.

Não se pôde ter por melhor escola aquella que somente
apresenta mais vastas e regulares proporções.

Não se pode ter por melhor escola aquella em que o pro-fessor é mais hábil e instruído quando pouco assíduo no des-
empenho de seus árduos deveres, ou pouco paciente para. a
laboriosa tarefa de levar o amor do estudo ao coração da in-
fancia, volúvel e desattenta.

Não é a melhor escola aquella em que, pela rigidez e se-
veridade do professor embora hábil, o espaçoso e elegante
edifício vê abandonados e quasi desertos os vastos salões onde
alegres meninos devião sugar contentes o mel do ensino.

Não é a melhor escola aquella em que não se gravão, mas
se escurecem ou se confundem as santas noções do bem, da
justiça, da religião, em *»umma das idéas fundamentaes queconstituem a solidez do edifício social, e preparão os povos
para a virtude, garantindo a estabilidade das boas instituições
políticas.

A melhor escola é a que reúne condições moraes e archi-
tectonicas, que infelizmente nem sempre se encontrão.

A melhor escola é aquelle edifício risonho jardim, infantil
na phrase expressiva dos allemães, em que o professor zeloso
e paternal reúne grande numero de crianças para introduzil-as
no pórtico do magestoso monumento da sciencia, imprimindo-

9
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lhes o gosto do estudo, e lapidando-lhes cuidadosamente o

diamante da consciência para que de sua limpidez sem jaca
datiira chispas brilhantes dos mais puros e nobres senti-

mentos.�. .
E careço dizer que é da maior necessidade multiplicar as

boas escolas! Mas isso não basta. Que valerião ellas, templos

sem sacerdotes e sem crentes, se faltassem professores com-

petentes e discípulos numerosos ?

São os professores os primeiros instructores da milícia

cidadã, os clarins da vanguarda nas batalhas em que se pe-

leja pelas conquistas da civilisação. Preparai os e habilital-os

devidamente para o seu elevado mister é assumpto digno de

demorada indagação.
Não é esse, porém, o ponto de que me cabe tratar, e sim

do meio de tornar freqüentadas as escolas por aquelles em

cujo proveito são ellas instituídas.
Examino a questão em principio, sem fazer especial appli-

cação ao nosso paiz. Será esta a matéria da próxima confe-

renciâ em que se fará ouvir o festejado orador Dr. Antônio

Ferreira Vianna (*).
Deve a lei, em caso de necessidade, constranger os pais a

mandarem os filhos á escola. Estende-se até ahi o direito do

Estado. Ou deve-se confiar exclusivamente nos meios moraes

que induzem os pais e tutores a dar instrucção aos filhos e pu-
pulos t

Quanto á efficacia dos meios moraes para que as escolas

sejão freqüentadas por todos aquelles que devem receber a ins-
trucçâo primaria, direi desde já que não se pode confiar ex-
clusâvamente n*elles. A obrigação moral de mandar os filhos á
escola, reconhecida em todos os tempos, é abafada na pratica
por grande numero de excepções creadas a arbítrio dos infra-
ctores d*essa obrigação. A igreja e a philosophia a proclamão ;

(*) Por iwommodos de iaude do Dr. Ferreira Vianna fallou n'e8sa confe-
renoia o Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira sobre biblxothecas em

gml e b&Hothtcae popufore* em particular.
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e entretanto mui reduzida tem sido e é a freqüência das escolas
primarias quando o poder publico se abstem de prescrevel-a
como obrigação legal. Nem appareceria a questão do ensino
obrigatario se não fora aprovada insufficiencia dos meios antes
empregados para se conseguir generalisar a instrucção ele-
mentar.

Decretando-o, o Estado não ultrapassa o seu direito.

É seu fim satisfazer aos interesses collectivos da sociedade
sobre a base do respeito aos direitos de todos, particularmente
dos fracos, como são os menores, que não podem por si tor-
nal-os effectivos.

Ora, é um grande interesse social que todas as classes re-
cebão nas escolas primarias a instrucção de que os cidadãos não
podem prescindir para o conveniente desempenho de suas
funcções publicas, e para mais segura apreciação de seus di-
reitos e deveres.

E um grande interesse social que os crimes não se repro-
' duzão, mas diminuão ; e é facto, revelado pela estatística, que

o maior numero dos criminosos são analphabetos, que a esta-
tistica criminal decresce na razão dõ maior desenvolvimento da
instrucção. .

Os trabalhos do inspector geral das prisões da Bélgica,
Mr. Ducpétiaux, ahi estão para attestar esse decrescimento á
medida que a instrucção augmenta.

Km Baden, onde os grandes esforços a bem do melhora-
mento da instrucção publica datão de 1834, o numero de presos
desceu, no espaço de dez annos, de J ,4^6 a menos de 600.

Na Suissa, as prisões, outr'ora cheias, depois da reforma
escolar quasi se despovoarão.

E recordarei eu um facto em presença de illustres senhoras
que me escutão com tanta attenção ?

Não hesito em fazel-o porque é honroso ao seu sexo.
Na Prússia, depois da promulgação da lei de 1819 que

tornou o ensino obrigatório ás meninas, a estatística criminal
decresceu 40 %..
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Não quer isto dizer infelizmente que a instrucção seja a
virtude. Dolorosa experiência mostra que ella não exclue a
perversão -do espirito. E porém mais um elemento que attrahe
o homem para o bem.

Até pelo lado de sua tranquillidade é do interesse do Es-
tado estender quanto possível a instrucção primaria.

Por oecasião do conselho de guerra, reunido em Versalhes
em 1871 para julgar os membros da communa, comparece-
rão perante a justiça meninos de 10 a 15 annos, que derra-
mavão em jorros o petróleo; e verificou-se que elles nem se-
quer sabião o seu nome, nem o lugar de seu nascimento, e

¦'*não conhecião uma letra do alphabeto !
E o acto de aceusação diz que, em muitos dos culpados,

descobrirão-se os germens de bons sentimentos. '

Mantendo um grande interesse social, o Estado faz ao
mesmo tempo respeitar um direito natural do menor.

Composto o homem de uma parte a material, e de outra a
intellectual, tem direito a que de uma e outra cuidem, nos
dias da infância, aquelles a quem a natureza ou a lei incumbe
esse ônus.

>*

O que se diria do pai ou do tutor que negasse alimento ao
filho ou ao pupillò, que lhe recusasse o vestuário, que não lhe
desse soecoros médicos durante as enfermidades! O legislador
em todos os tempos tem providenciado eíficazmente contra
tal procedimento.

Pois bem ! Porque diflferente proceder tratando-se do pão
do espirito ? Porque desarmar o legislador tratando-se de um
direito da infância, que, no dizer de Jules Simon, é quasi tão
sagrado como o de viver ?

Demais, o supremo ordenador do mundo, distribuindo em
épocas differentes, com aptidões diversas, a passagem do
homem pela terra, quer que o tempo seja aproveitado segundo
as forças de cada uma; e não tornou aptos os primeiros annos
senão para o recebimento da instrucção rudimental.

Negar ao menino o aproveitamento d'essa aptidão é de
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certo modo contrariar a natureza; é oppôr embaraços a um
direito natural.

Se, pois, o principio do ensino obrigatório attende ao
mesmo tempo a um direito da infância e a um grande interesse
social, não podem ser fundadas e procedentes as objecções

que contra elle se levantão. Vou aprecial-as.
Diz-se que esse principio enfraquece o pátrio poder, e

oppõe-se á liberdade das consciências e das familias.

Ouçamos o que a este respeito diz Guizot, cujo nome cito
de preferencia porque esse homem illustre, que durante muito
tempo militou nas fileiras oppostas, esclarecido pela luz sinistra
dos acontecimentos que tão acerbos forão para sua pátria glo-
riosa, manifestou-se pelo ensino obrigatório no discurso que
proferio na Sociedade de Instrucção Primaria em 23 de Abril
dõ anno findo. Disse elle :

" A liberdade das consciências e das familias são factos e
direitos que, n'esta questão, devem ser escrupulosamente
respeitados e garantidos; porém sob a condição d'esse respeito
e d'essas garantias pode acontecer que o estado social e o
estado dos espiritos tornem a obrigação legal, em matéria de
instrucção primaria, legitima, salutar e necessária.

« É esse o ponto em que hoje nos achamos. O movimento
em favor do ensino obrigatório é sincero, serio, nacional.

« Poderosos exemplos o autorisão e fortalecem ; na Alie-
manha, na Suissa, na Dinamarca, na maior parte dos Estados
da America, a instrucção primaria tem este caracter do qual

��a civilisação ha colhido excellentes fructos.
» A França e seu governo tem razão em acolher este

principio, ligando-lhe garantias efficazes para a manutenção
da autoridade paterna e da liberdade das consciências e das
familias. »

Vê-se, por estas palavras, que podem marchar harmoni-
camente com o ensino obrigatório outros grandes princípios
que Guizot tambem quer que não sejão esquecidos.
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Com effeito o ensino obrigatório não é destruidor do pátrio
poder, nem da liberdade das consciências e das famílias.

Esse principio não importa a separação violenta do filho
dos braços de sua familia, nem a imposição de freqüentar elle
certa e determinada escola. O rico pode dar instrucção ao
filho em sua própria habitação, ou envial-o a collegios parti-
culares de sua livre escolha, tendo em attenção suas crenças
religiosas. O pobre pode mandar o filho para a escola que
mais lhe approuver.

O que simplesmente não podem, ricos ou pobres, é prival-o
absolutamente da instrucção : o que o Estado não lhes pôde
conceder é o direito de optar entre a instrucção e a ignorância.
Não soffre com isso a autoridade paterna; suppre-se a sua
falta.

Passarão para sempre as errôneas apreciações dos senhores
íeudaes da idade media, que consideravão cousa villã o saber
ler e escrever.

Cabe aqui responder á objecçâo deduzida do principio da
liberdade do ensino.

»

A primeira vista parece que a obrigação legal repelle a
liberdade do ensino; mas assim não é, desde que não se con-
sidera a liberdade como a faculdade de dar ou recusar a
instrucção ao menor. Esta faculdade é que não pôde ser res-
peitada pelas valiosas considerações que tenho exposto.

Dando, porém, á liberdade do ensino o verdadeiro sentido,
ella nada tem de contrario á obrigação legal.

Não podeis recusar ao menino a instrucção primaria, mas
podeis dal-a com inteira liberdade, escolhendo o professor,
preferindo o estabelecimento de vosso agrado.

A obrigação legal é a protecção de um direito.
E a quem se estende a protecção 1 A quem se busca ga-rantir o direito l
Aquelles que têm facilidade e meios de mandar os filhos á

escola raras vezes recusão desempenhar este dever. E se ai-
gum se recusa, por obsecação de espirito, ou por capricho in-
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desculpavel, não deve o Estado secundar a realisação d'este
condemnavel procedimento. Mas antes de constrangel-o, em-
pregão-se os meios suasorios, as advertências repetidas, no-
mea-se um curador especial; só depois vêm as multas, e só-
mente no caso extremo de pertinaz, voluntária e injustificável
desobediência lança-se mão da prisão por pouco tempo.

É sobretudo ás crianças desvalidas, aos necessitados, que
se applica o principio da obrigação legal do ensino O que é
bom para os ricos e remediados, como pode ser máo applícan-
do-se aos pobres 1 Se a escola, como diz um distineto escrip-
tor, é balsamo benéfico quando deixão a freqüência á mercê
das apreciações ihdividüãès, porque se converterá em veneno
tornando-a obrigatória \

Não dispõe o pai de meios suficientes para a despeza es-
colar? A lei acautela a hypothese.

Evêde: os meninos cujos pais descurão de sua educação
vão tornar-se perigosos á sociedade ; são elles, como se tem
observado nos Estados-Unidos, os que reforçâo o numero dos

vagabundos ; são elles a massa mais affeiçoada para o crime.
É esta tambem uma das poderosas razões porque n'aquelles
Estados se procura tornar ainda mais geral o ensino das pri-
meiras letras. É esta uma das queixas que mais amargamen-
te alli se fazem contra os que tolérão que os meninos deixem

de freqüentar os estabelecimentos de instrucção.

E a obrigação é somente sensivel no momento de transi-

ção, quando sé passa do systema de não interferência do le-

gislador para o systema contrario em matéria de ensino pri-
mario. Logo que as populações se acostumão com o novo re-

gimen, este executa-se com suavidade. Não se repetem os ca-

sos em que a autoridade apparece para fazer respeitar a lei.

Mas, objecta-se ainda, como marchará a sociedade sendo

todos os homens instruidos \ Quem abafará os desejos que a

instrucção fará brotarln'alma \ Como se resignarão ás posi-

ções de dependência e sujeição, que aliás não se podem eli-

minar da sociedade?
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$ A instrucçao primaria não perturba as relações sociaes. O
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facto o está provando.
Não podem desapparecer as diversas profissões. Ha pap

isso uma razão decisiva.
¦ * 

*

0 mundo não foi creado para desconjuntar-se. As leis
que o regem são eternas e immutaveis como seu autor- E é
por determinação superior á vontade humana que tem de man-
ter-se a separação das profissões. A divisão do trabalho é uma
lei natural imposta á humanidade.

As necessidades materiaes da vida forção os homens a
dependências que em todos os tempos têm existido.

Admittida a geijeralisação do ensino, tornando-se obriga-
toria a freqüência da escola áquelles que espontaneamente não
a procurão, o que acontece é a elevação geral das profissões;
não o seu desequilíbrio.

Em muitas das profissões mais dependentes da sociedade
não existem hoje, quando a desigualdade é mais sensível, pes-
soas que sabem ler e escrever ?

Releva observar que, como diz Hippeau, nos Estados-
Unidos ninguém receia que haja crueldade em despertar, por
meio da instrucçao, desejos que não podem ser satisfeitos.

Comprehende-se a objecção em paizes onde os horisontes
políticos não se alargão para todas as classes, onde ha divisas
que nem todos podem transpor.�;

Não estamos n'este caso. Fuma nação como o Brazil,
onde uma sabia constituição declara que todo o cidadão pode
ser admittido aos cargos públicos civis, políticos ou militares,

£; sem outra differença que não seja a de seus talentos e vir-
tudes, que desejo legitimo pôde despertar-se no coração de

^qualquer 
de seus filhos para a realisaçâo do qual não lhe' abrão as portas os seus merecimentos í Seja elle illustre nos

talentos e virtudes, e que desvantagem pôde haver em que
alcance os cargos mais elevados . Se um lenhador dos pri-
meiros annos puder obter, com applauso de seus compa-
triotas, a mais gloriosa posição a que é licito o cidadão
aspirar, o que ha ahi que offenda a dignidade humana 1 Que

,.

V
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títulos mais legítimos, do que esses que a constituição recom-
menda, podem ser apresentados em justificação de um alto
destino, se os talentos e virtudes tiverem sido provados no
trato da causa publica ?

Tenho ainda de apreciar uma objecção opposta pelos que
entendem que a gratuidade absoluta do ensino primário é con-
dição inseparável da obrigação legal.

Esta objecção teve ainda extraordinária força perante a
commissão da actual assembléa nacional da França, encar-
regada de apresentar o projecto sobre a instrucção primaria.

Em seu relatório- lê-se que « não se poderia impor a obri-
gação sem a gratuidade, sua campanheira necessária. » £a
obrigação não foi imposta.

Entretanto, como pondera M. de Laveleye em sua recente
obra A Instrucção Popular, não ha entre estás duas medidas
connexão necessária. Na Allemanha, na Suissa, e em outros
paizes, o ensino é obrigatório, e não é gratuito.

E no voto aceito pelo conselho geral do Seine-et-Oise
lê-se que a decretação da gratuidade absoluta, não podendo
ter o effeito de supprimir a despeza com a instrucção primaria,
apenas a deslocaria.

Realmente, desapparecendo o imposto especial, a despeza
sahirá da massa geral dos impostos; eis tudo.

Mas qualquer que seja.o valor d'essa objecção, ella não tem
'alcanceno Brazil. E é aqui oceasião de tecer novos louvores
á sabedoria los autores de nossa constituição. Elles bem virão
que não lhes era possivel firmar o principio do ensino obriga-
torio, coíihecendo quanto seria nugatorio estabelecel-o onde
não existião escolas; e quanto seria violento decretal-o onde
os pais, para cumprirem a obrigação, tivessem de mandar os
filhos á primeira escola, collocada a grande distancia de suas
habitações.�i;

O que podião fazer a bemd'esse grande principio o fizerão,
determinando que a instrucção primaria seria gratuita a todos
oscidadâos.�'
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Senhores. Não concluirei sem repetir as palavras de um
grande pensador, Cousin :

« Estou convencido, dizia elle ha mais de quarenta annos,
de que dia virá em que a instrucção popular será reconhecida
como um dever social, imposta a todos no interesse geral. »

Esse dia, se ainda não chegou, parece não estar longe.
A estas palavras propheticas do illustre philosopho francez,

accrescentarei as de um eminente historiador inglez. Disse
Macaulay:

a Para cohibir os delictos o Estado tem somente dous ca-
minhosa seguir, ou tornar os homens melhores e maispruden-
tes, ou mais infames e miseráveis, isto é, instruil-os ou cas-
tigal-os. Não pôde haver duvida na escolha, e o Estado que
não liberalisa o ensino, além de faltar aos deveres de sua
creação, torna-se cúmplice em todos os attentados provenientes
da ignorância. »

Infelizmente não é possivel liberalisar o ensino primário a
alguns senão com a condição de impol-o, como dizia a Eu-
gene Rendu o cardeal Diepenbrock.

E o que é este principio do ensino obrigatório senão a ul-
tima e mais esplendida consagração do conselho do divino
mestre quando, como alli se vê, [apontando para a estatua col-
locada no fundo do salão) se acercava de crianças para as dou-
trinar l

Creio haver demonstrado, senhores, que o principio do en-
sino primário obrigatório é conforme aos interesses do Es-
tado, e mantém um direito natural da infância; que elle não
offende o pátrio poder, nem a liberdade das consciências e das
famílias; que não perturba o equilíbrio entre as diversas pro-fissões sociaes; que é salutar remédio contra o excesso de
crimes; efinalmente que prepara os cidadãos para amais
completa satisfação de seus deveres publicos.

Em favor d'esse principio eu invoco o auxilio de todos os
que me têm feito o favor de ouvir com tamanha benevolência,
e particularmente das illustres senhoras, ornato e encanto
d*este brilhante auditório, de quem tanto se deve esperar á
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vista do empenho que mostrão em tomar parte em nossos
trabalhos, dando assim inequívoco testemunho da sublimidade
com que se desempenhão da tarefa, que a Providencia mais
especialmente lhes confiou, de dirigirem os incertos passos da
iníancia para o caminho da virtude. Deus concedeu ás mais a
magia de impressionarem vivamente, nos primeiros annos, o
coração dos filhos, no qual se gravão indelevelmente os bene-
ficos conselhos dados no meio de ternas e meigas caricias, de
cujo segredo o Omnipotente só fez depositário aquelle senti-
mento privilegiado que se denomina—o amor materno.

Animem ellas, anime o íllustrado publico esta instituição,
que começa sob os melhores auspícios. A primeira conferen-
cia realisa-se, por feliz coincidência, no décimo sétimo anni-
versario da fundação de uma instituição patriótica, devida ao
zeloso architecto d'este edifício, a Sociedade Propagadora das
Bellas-Artes, á qual se deve o conhecido e popular Lyceu de
Artes e Officios, que conta hoje o avultado numero de 1,129
alumnos. Começando timidamente, esse Lyceu presta hoje
relevantes serviços á instrucção popular, graças á perseveran-
ça de seu fundador, e á enérgica cooperação de artistas presti-
mosos que, não medindo o patriotismo pelos recursos de que
dispõem, tanto se recommendão á estima publica.

Mas como colher o fructo saboroso sem lançar ao solo a
semente fecunda 1 Sem resguardar dos vendavaes o frágil ar-
busto.

Também que compensação depois, quando raizes possantes
sustentão a arvore copada e frondosa, a cuja sombra se abri-
gão tantas almas bem formadas ! I Não tem o pai maior satis-
facão vendo robusto e merecidamente laureado o íilho a quem
dedicou os mais assíduos cuidados no desabrochar da exis-
tencia.

Possa a instituição, que também começa no dia 23 de No-
vembro, ter o mesmo venturoso porvir!

Por isso ainda uma vez invoco a animação do publico.
Da protecção de Suas Magestades Imperiaes não é licito
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duvidar. Sua Magestade o Imperador tem o seu nome escripta
em caracteres bem visíveis entre os mais solícitos promotores
do desenvolvimento da instrucção publica no Brazil.

Justo é, pois, que eu termine como principiei; e sejão
minhas ultimas palavras n'esta. conferência a repetição de
meus agradecimentos a Suas Magestades Imperiaes.
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Pelo Dr. ü/cmoe! Jeswmo Ferreira

Minhas senhoras, meus senhores.—Quando a tribuna das
conferências tem sido occupada por espiritos illustrados, que
hão tomado a si o encargo de desenvolverem theses cujos
assumptos se achão na vanguarda das aspirações do século;
quando estadistas conceituados, historiadores criteriosos,
professores respeitáveis, eesperançosos talentos atem honrado
e admiravelmente correspondido á vossa expectação tão illus-
trada e conseguintemente tão exigente, eu, baldo dos recursos
da oratória, sem as precisas habilitações, commetto por certo
uma grande imprudência apresentando-me hoje.

Só um desejo de amigos poder-me-hia trazer até aqui:
é por esse decreto imperioso que tomo parte na cruzada em
favor da instrucção nacional, que associo a minha fraca voz á
desses athletas da palavra que me precederão, e venho tambem
dizer o que penso sobre essa aspiração dos amigos da huma-
nidade.

y^m

A
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Da vossa benevolência espero desculpa para o mal alinha-
vado das minhas palavras, e para a pobreza das minhas idéas

Senhores. Em geral a Europa inteira marcha ovante na
senda do progresso. A Inglaterra, a França, a Hollanda»
a Allemanha, a Bélgica e a Suissa têm os seus nomes no
mappa das nações altamente civilisadas. Isto do lado de lá
do Atlântico. Do lado de cá os Estados-Unidos espantão o
mundo inteiro pelos seus grandes commettimentos, pelas suas
forças vitaes, pelo seu progresso e opulencia. A que é devido,
senhores? Somente á instrucção nacional.

; E então devemos nós que possuímos as mais férteis terras
do globo, que temos os mais caudalosos rios do mundo; que
fomos dotados com as mais bellas e pacificas bahias dos con-
tinentes; que somos ricos nos reinos vegetal, mineral e ani-
mal; que apanhamos os brilhantes nos leitos dos nossos
riachos; que extrahimos das nossas minas o ouro, a prata,
o ferro e o carvão de pedra; que derribamos o frondente e
musculoso potumujú, ou o precioso ibirapitanga; devemos,
digo, representar um papel menos consentaneo com as aspi-
rações de um povo a quem a Providencia brindou com um
paiz cuja natureza é explendida e grandiosa? Felizmente
estas apprehensões se desvanecem á vista da progaganda civi-
lisadora que se vai desenvolvendo por toda a parte em nosso
paiz com o espirito do século e pelo influxo de uma alta von-
tade protectora.

Havia, senhores, nas nossas condições de desenvolvimento
uma causa latente de atraso, e que em boa hora foi desco-
berta,—a ignorância—: mal que envenena as forças da nação,
verme que corróe os dias de sua juventude, sombra que em-
pana o céo de sua felicidade, e contra os quaes ha apenas um
remédio, uma força, uma luz—a instrucção.

Vinhão e infelizmente ainda vêm na frente das calamida-
des, que a ignorância produz, os ataques á propriedade e á
segurança individual; e á vista do que se ha obtido em outros
paizes, onde a instrucção está elevada a um principio de rege-
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neração humanitária, é de esperar que no nosso produza o
mesmos benéficos resultados.

Para os corações bem formados, pulsando com as emoções
do amor e da caridade é melhor prevenir do que casti-
gar; só a instrucção pôde conseguir este resultado ; só
ella poderá com o cathecismo derrogar o código penal, com as
escolas fechar as penitenciárias, com o mestre annullar o juiz.
Sejão por tanto o alpha e o beta a faísca electrica desprendida
do embate do amor e da intelligencia em luta com a ignoran-
cia, fundindo a grilheta preparada para o galé, ou tornando
imprestável nas mãos do algoz o instrumento sinistro da
execução.

E será este, senhores, o único resultado benéfico que se
pode esperar da instrucção?

Se por um lado ella pode afastar o homem do caminho dos
erros, ,dos vícios, e dos crimes, se ella pôde regeneral-o
mesmo ; por outro pode ser o elixir da vida, pode dar-lhe dias
de prolongada juventude, pôde ainda multiplicar-lhe as forças
pelos diversos conhecimentos úteis á saúde e ao trabalho

E intuitivo que um homem instruído melhor e mais op-
portunamente se acautella das intempéries das estações,
conhece quando a applicação de suas forças com maior soli-
citude lhe poderá ser mais vantajosa, não receiando pôl-as ao
serviço de um trabalho improductivo, que produza o cansaço,
a doença, a pobreza e até a morte ; quando cumpre alimen-
tar-se, e quando descansar e trabalhar; é intuitivo que o ar-
tista instruído é um artista emancipado, e senão perguntai ao
pintor e ao esculptor o que poderão produzir se não conhece-
rem a historia, ao constructor se não conhecer o calculo e a
physica. O operário analphabeto é a machina a que se im-
prime maior acção do que comporta, e que não pôde dizer
basta, porque não conhece a extensão de suas forças, a gran-
deza de sua capacidade para tornar-se inactivo quando as
molas estiverem prestes a partir-se.

Um ente n'estas condições duvida de si, porque na classi-
ncação dos seres desconhece o seu lugar próprio.
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E como, senhores, os seres da creação estão divididos por
classes, havendo seres que crescem; seres que crescem e

vivem; seres que crescem, vivem e sentem; e finalmente

seres que crescem, vivem, sentem e pensão, sem a menor

contestação os das tres primeiras classes estão subordinados

aos da ultima. Os mármores, os metaes preciosos, as plantas,
os animaes irracionaes são meios para o homem, porque são

apenas cousas. Se o mármore figura no capitei magestoso de

alguma columna no palácio dos reis ou nos templos da divin-
dade • se o madeiro da floresta é convertido na imagem de

^ santo pava ser exposta á adoração dos 8e,s; se os pro-

prios irracionaes podem ter nos misteres a que se podem
prestar nas industrias fins mais ou menos nobres, tudo depen-

de senhores, da vontade do homem. Só elle quer, só elle
manda, só elle distribue a harmonia e a ordem nas cousas
crêadas por Deus e existentes sobre a face da terra.

De oride provém essa superioridade 1 Será do seu tamanho
material % Será da robustez de suas forças physicas ? Não, se-
nhores ! Bem pequeno que é o homem ; seu desenvolvimento

physico não é precoce, pelo contrario é bem demorado; suas
forças são diminutas. Um leão tem a força de quarenta
homens!

Então por que motivo é elle o dominador e o senhor da
creação? Porque não se une esta, porque não desaloja o usur-

padòr do dominio a que não tem direito pela sua pequenhez ?
É por que não pode ; falta-lhe intelligencia para dirigir a

campanha, e a intelligencia é só apanágio do homem.
Pois bem, senhores, o homem ignorante não é um homem,

é um vivente; descamba do nivel dos seres superiores entre
os quaes Deus o collocou e comparte a sorte do bruto. A sua
vontade está subordinada á de outrem, por que a sua razão
embrutecida, como esses fructos agrestes que só têm amargo-
res, não lhe pôde dar na sociedade o logar a que elle tem di-
reito ; atrophia-lhe as aspirações, a

Falta-lhe a consciência do que vale, e somente se lembra
que pertence a essa parte nobre da creação chamada humani-

ij '¦ ¦•::. 
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dade, quando se encontra com algum d'esses acontecimentos�'
notáveis que revelão aomnipotencia da razão esclarecida; por"
isso que, como em um espelho, elle vê a sua imagem, e então
se humilha no meio de sua admiração, se entristece no meio
de seu contentamento, porque reconhece a sua inferiori-
dade.

E no entanto, senhores, Deus fez todos os homens iguaes;
somente a ignorância os divide, abate, e distancia. São grandes
ou pequenos conforme o desenvolvimento de sua razão. A
causa que os amesquinha é facto d'elles, que Berão grandes
logo que o quizerem ser�j

Para, que os homens no Brazil sejão a obra primada
creação nada lhes falta. Em geral a intelligencia do brazileiro
é vigorosa como essas arvores que formão a nossa riqueza
florestal, seu coração é bondoso e hospitaleiro como este vasto -.
continente que tem alimento para muitos e lugar para todos. '
As leis permittem todaa liberdade, cada um pensa e crê
como deseja, a instrucção é gratuita, a palavra, póde-se dizer,
corre franca de porte, livres são—tribuna e imprensa!

A inferioridade do homem no Brazil portanto é acto pro-
prio: a culpa é somente sua.

Senhores, as 25 letras do alphabeto são um talisman
admirável. Quem as possue pode abrir todas as portas, sen-
tar-se a todas as mesas, provar de todas as iguarias, tomar
parte em todas os festins ; pode galgar tesos, perfurar monta-�f
nhas, déssecar pântanos, atravessar mares, estar sem estar
em todos os lugares ; é emíim a palavra mysteriosa dos contos
árabes em frente da porta da gruta de colossaes riquezas.

Não vos cansarei provando com dados estatísticos o que
acabo de dizer, porque parece-me que não ha entre vós
duas opiniões divergentes sobre a influencia que a instrucção
exerce nos destinos e vida dos homens. Sena tarefa um poucolonga, e conseguintemente excederia dos limites d'esta humilde
conferência.

Todavia passo a mencionar alguns factos da maior impor-
tancia, que revelão prodígios.

"m
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Kepler, astrônomo notável, foi em sua mocidade, caixeiro

de uma taberna ; Benjamim Franklin, celebre phisico, entre-

gador de jornaes ; Vauquelin, distincto chimico, aprendiz de

uma drogaria; fchakespeare, notável poeta, cardador dela; o

papa Adriano VI era tão pobre e de tão humilde condição

que muitas vezes não tinha dinheiro com que comprar uma

vela de sebo, e estudava as lições á luz dos Iam peões das ruas.

O lenhador Abrahâo Lincoln, se não soubesse lêr nem

escrever, não teria chegado a esse ponto culminante da hiato-

ria, onde as gerações futuras o hão de sempre admirar cercado

d'essa aureola de luz que só o gênio irradia !

Emfim, senhores, Christovão Colombo não descobriria a

America se não soubesse ler nem escrever. Foi nas lições de

Marco Paulo, foi nas notas do mestre Aflonso Sanches, que
.aportara enfermo á ilha da Madeira onde esse homem arrojado

e emprehendedor tinha um modesto hotel, que elle 1 obrigou as

terras occidentaes e que abalançou-se a descobril-as, tendo

lutado com os mais penosos sacrifícios, as mais combatidas

esperanças, com os elementos contrários e ainda não bem es-

tudados, com a má vontade e ignorância de seus companhei-
ros, e conseguindo afinal a 11 de Outubro de 1192 saudar ju-
biloso a ilha verde que lhe surgira muitas vezes no pensamen-
to coberta de palmas e alcatifada de flores!

Passo agora, senhores, a fazer ligeiras considerações sobre

a instrucção no tocante ás vantagens auferidas pelos Estados.

Interessará ao governo de um Estado que a massa dos cida-

dãos seja instruída, ou antes convirá que os homens sejão em-

brutecidos pela ignorância afim de cumprirem com mais sub-

serviencia as ordens que lhes forem dadas, e não poderem com

perfeito discernimento joei raro bem do mal, nem propugnar
pelos seus direitos l

A nenhum Estado, senhores, pode convir esta segunda hy-

pothese; e se a Rússia, governo autocratico, promove a ms-
trucção publica de sorte que de trinta annos a esta parte tem
leito sensiveis progressos; se na própria Turquia a instrucção
é gratuita e obrigatória, como assevera Maurício Block, deve-*
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remos nós contentar-nos com o pouco que temos, quando o
nosso governo é uma monarchia democrática, e indubitavel-
mente mais interessa a instrucçâo publica aos governos que
mais se aproximão dVste ultimo typo ?

O maior de todos os direitos políticos é o de votar, porque
è o direito de se fazer representar e constituir governo, e a
usurpação d'esse direito foi classificada por um notável publi-
cista—crime de lesa-nação.

Pois bem, senhores, que mandato pode conferir aquelle

que não sabe ler nem escrever ? A quem elegerá \ Como po-
dera avaliar da capacdade do indivíduo a quem vai eleger!
Não terá mesmo illaqueada a sua boa fé quando pedir a ou-
trem que faça a sua lista, que escreva o nome do seu candi-
dato!

Convirá isto a um governo moralisado ; a um governo
conscio do modo por que vai gerindo os negócios da pátria;
que se inspire nos verdadeiros sentimentos nacionaes; que
modele seus actos pelas necessidades do povo; que não ignore

que os poderes são delegação da nação, e que elles são o refle-
xo do que ella é ?

Os poderes que emanão da vontade illustrada do povo são
temidos e respeitados, porque têm seus alicerces cimentados
na dignidade humana, no patriotismo dos cidadãos, e na om-
nipotencia da razão; os que se apoião na ignorância são fra-
cos, porque os acompanhão os vicios da sua origem, isto é, a
nenhuma consciência de seu valor, e a falta de fixidez de vis-
tas : aquelles são o verbo da dignidade e da soberania nacio-
nal, estes a negação d'essa dignidade e d'essa soberania!

A muitas humilhações está exposto um povo ignorante.
Eu o comparo a uma águia que não pode voar nas trevas,

mas que alteará seu vôo a roçar a própria face do sol, logo

que este astro surja no horizonte, explendido e vivificador!
A ignorância é o suicid o de um povo.
Mísero d'aquelle que sem saber lêr nem escrever tem o ar-

rojo de exercer o direito de votar, porque pode nomear quem
vá por si decretar o tremedal em vez da estrada, a cadeia em
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vez da liberdade, a guerra em vez da paz, a mendicidade em
vez da opulencia, a solidão em vez da familia, o exilio em vez
da pátria !•

A própria ambição do mando, os demoüdores da ordem e
tranquillida publica, senhores, têm mais facilidade em arrastar
para o torvelino das revoluções um povo ignorante do que um
povo illustrado.

Emfim a própria natureza, nos paizes cuja população está
immersa nas trevas da ignorância, parece sentir tão grande
calamidade. As brenhas são mais negras, os penhascos mais
agrestes, as águas mais turvas, o ar mais pesado, as arvores
mais enfezadas, até as próprias flores tristes e sem aroma.

Quereis provas, senhores? Ouvi estas notáveis palavras
de Lord Macaulay sobre a Fscossia antiga—a terrae os
homens.—

Diz elle ;
« Fallava-se em Londres do escossez do XVII século como

nós falíamos dos esquimós.
« O escossez do XVIII século porém foi alvo, não de des-

prezo, mas de inveja. Exclamava-se que 
'em toda a parte elle

se tornava saliente ; que, confundido com inglezes e irlan-
dezes estava certo de que sobresahiria como o óleo n'agua.

« Como operou-se esta grande revolução? A atmosphera
da Escossia era tão fria e seus rochedos tão nús como d'antes.
Todas as qualidades naturaes ao escossez erão as mesmas que
no tempo em que um homem, instruido e benevolo, acon-
selhava que fossem fustigados como o animal de carga para o
desempenho de sua tarefa diária. Mas o Estado lhe havia
dado instrucção. Esta não era, na realidade, qual podia ser ;
mas, tal qual era, havia feito para as tristes margens do Forth
e do Clyde mais do que fizerão o mais rico solo e o mais
ameno clima para Cápua e Tarento. »

Quereis outra provai Ouvi a Emílio Laveleye acerca da
Suissa.

Diz elle:�;
" '« Percorrendo o alto valle do Inn, admirei aquellas bellas
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aldeias tão prosperas em uma região que a neve cobre durante
seis mezes, e cujo clima é igual ao do Cabo do Norte; mas
eu comprehendia como Uo boa vida podesse existir sob um
céo tão rude. A instrucção tinha alli feito o milagre que
opera por toda parte. »

Náo obstante todas estas vantagens ha quem escureça e
negue a influencia da instrucção sobre a vida dos homens e

destinos das nações.
Ouvi ainda o que em resposta diz um escriptor notável,

D. Antônio da Costa.
h Tenhamos fé, por que, se a instrucção popular encontra

ainda vozes a disputar-lhe a valia social, vê abrirem-lhe os
braços a religião, a philosophia, a liberdade, a iniciativa popu-
lar, todos os elementos que representão uma força na socie-

.dade. Pode cada um d'esses elementos querer fazer da escola
um principio especial da sua especial confiança, mas isto

prova ainda mais a favor da escola como instituição. Prova

que ella é um grande poder positivo.
«« A escola ha de vencer. Milhões de creaturas humanas

multiplicadas umas poucas de vezes em cada século não são
hunnos de Atila nenhum, e o reinado da instrucção ha de dar
razão ao gênero humano, generalisando o ensino. Dissipar-
se-hão as trevas sem que a ordem se perturbe, antes sendo a
instrucção que allumie a paz entre os homens baseando-se no

principio religioso, na liberdade, no amor de todos. E aos

que não acreditão em que seja a escola primaria o elemento
mais poderoso de civilisaçâo, diremos nós: vede se não é o
fumo de uma pouca d'agua que está revolucionando as condi-

ções fundamentaes da humanidade. »

De tudo que fica exposto se conclue que a instrucção além
de outros fins secundários tem como principaes os seguintes :

1.° Nobilitar o homem pela pratica da virtude.
, 2.o Multiplicar-lhe e aproveitar-lhe as forças pelos diver-

sos conhecimentos úteis com que o dota.
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3.° Robustecer-lhe o corpo livrando-o de males e enfer-
midades.

4.° Finalmente engrandecer os Estados, porque forma
populações moralisadas, respeitadoras da leis e conhecedoras
dos seus direitos e deveres.

E quaes serão, senhores, os meios mais profícuos para
desenvolver a instrucção t

Na minha humilde opinião são os seguintes:
-.

A vulgarisação do ensino.
O mestre.
Os livros.
A emulação.
A escola.
Um sem o concurso dos outros pode comparar-se a um ma-

chinismo que funeciona com uma peça estragada; funeciona,
porém mal.

Muitos considerão que o ensino obrigatório é o primeiro
elemento da instrucção.

Desconhecer isto é negar todas as vantagens referidas ; é
dizer que a cousa é bôa, mas que deve ser descurada; é dizer
que o pai tem o direito de recusar o sustento espiritual do
menino, sustento que é indispensável para tornal-o um ser
intelligente e moralisado, isto tão somente em proveito de
seus recursos de vida e benefício dos outros membros da fa-
milia; é cahir emfim o governo de um Estado no maior dos
absurdos, como seja deixar o menino entregue á sua ignoran-
cia, porque se julga sem direito de separal-o da família paramandal-o para a escola, sem direito de fazer d'elle um ente
útil, considerando-se todavia com autoridade para separar o
par do filho, o marido da mulher, romper os mais santos laços
sociaes, e mandal-os obrigatoriamente para a guerra que é a
viuvez, a orphandade e a morte!

Não basta porém, senhores, para que aceitemos uma idéa
sem mais reflexão, que ella seja justa e útil tão somente, é
preciso mais que seja realisavel, e, quanto á instrucção obri-
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gatoria, creicç que nossas condições geographicas, obstão a

que ella seja decretada tão cedo.
Apezar da propaganda de Julio Simon, Charles Robert,

Victor Durruy, ella não foi ainda decretada em França, e a
França tem apenas duzentas e quatro mil milhas quadradas
com trinta e seis milhões de hahitantes, e a França é tres
vezes menor do que cada uma de nossas provincias do Ama-
zonas e Matto-Grosso, e duas vezes do que a do Pará, as

quaes têm: a 1." oitenta mil almas; a 2.a quarenta mil, e a
3.a duzentas mil!!

Na Bélgica também não é obrigatório o ensino, e a Bélgica
é mais de treze vezes menor do que as provincias da Bahia e
Minas-Geraes, as quaes têm cada uma mais de 130,000 mi-
lhas quadradas, ambas com uma população de pouco mais de
dous milhões de habitantes, emquanto que a Bélgica, que
como vos disse é treze vezes menor do que cada uma bellas,
tem quasi cinco milhões de almas !

Na Inglaterra, uma ilha apenas, com as dimensões pouco
mais ou menos das nossas mais pequenas provincias e que
tem uma população de cerca de vinte milhões de habitantes,
em quanto a de qualquer d'ellas não passa de alguns milhares
de almas, o ensino ainda não é obrigatório.

Ultimamente na Itália, por causas que não convém agora
averiguar, cahiu na respectiva Câmara a lei do ensino obriga-
torio, dando lugar a uma crise ministerial, da qual resultou a
retirada do ministro da instrucção publica.

Verdade é que em outros paizes como na Prússia, na
Suissa, nos Estados-Unidos o ensino é obrigatório ; mas esta
mesma excepção serve para confirmar a regra de que a idéa

pode ser justa e útil, mas que pód« deixar de ser realisavel
dadas certas condições, á vista de certas difficuldades, que
líVstes paizes não se encontrão.

Observai, senhores, que o nosso paiz estende-se por duas
zonas — a torrida, e a temperada do Sul —; que a sua área é
apenas menor que as da Ásia, África, e dasRussias; que
elle é quasi do tamanho da Europa continental; que tem de
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Norte a Sul e de Este a Oeste mais de 900 léguas em cada
uma das mencionadas direcções; que tem uma costa de K00
léguas, e que apenas possue uma população de cerca de dez
milhões de habitantes; edizei-me com franqueza, se com essas
'..7_:.�j

condições geographicas, se com os diversos hábitos e costumes
de um povo qne habita em latitudes differentes, uns á borda
dos mares, outros nas margens dos rios, aquelles nas monta-
nhas, estes nos areiaes, uns vivendo da caça, outros da pesca,
uns lavradores, outros fazendeiros e criadores, pode-se de-
creíar o ensino obrigatório? Fazel-o é decretar a desigualdade,
é decretar o vexame, a vingança local, o cansaço, é finalmente
decretar a bèlla utopia que não passará do papel

Em Portugal já foi decretado o ensino obrigatório, mas a
lei ainda não pôde ter execução.

Jatemos a instrucção gratuita; esta já está consagrada
na nossa constituição; nossas aspirações devem ser disseminal-a
e desenvolvel-a pelos cinco meios de que fallei e dos quaes me
occuparei em outra conferência.

_

Vou concluir, senhores, porque sinto-me um pouco fatigado,
pelo meu estado de saúde.

« Viva a mocidade com tanto que não dure sempre—disse
Lamartine.

« Sé é bello florescer, é mais bello amadurecer, transfor-
mar a máscula adolescência em forte virilidade.

« Se é bello ser menino, é mais bello ser homem, filho, es-
poso, pai, pendido gravemente sobre os deveres penosos da
existência; artista serio, cidadão útil, philosopho pensador,soldado da pátria, martyr d'uma razão desenvolvida pela re-
flexão e pelo tempo. »

Mas, convença-se a mocidade, que se a sua transíormação
fôr feita nas trevas da ignorância, jamais poderá attingir as
raias dos largos horizontes da felicidade e da gloria; nunca
poderá ser representada nem por Apollo, nem por Hercules,
nem por Homero, as tres figuras com que os antigos expri-
niirão a suprema belleza, a suprema força, e a suprema in-' ">ncia, mas sim por Nembrod, gigante de que falia oteme
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poeta florentino, acorrentado e preso, pronunciando rudes e
inintelligiveis palavras, até hoje ainda não decifradas.

Tenho concluído. [Muito bem, muito bem.)
(O orador foi applaudido e cumprimentado por todo o au-

ditorio.)

>*¦.*..
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CONFERÊNCIA EM 18 DE JANEIRO DE 1874

Pelo Conselheiro José Liberato Barroso

Era uma tarde do mez de Fevereiro do anno de 1864.
; esse dia tinha eu proferido na tribuna da câmara dos depu.

a °s algumas palavras, a que derão o nome de discurso,
nas *luaes chamava com muito empenho a attenção do go-verno P*.ra a necessidade palpitante, indeclinável e urgen-
��13
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tissima de desenvolver-se a instrucção publica no paiz, tão
abandonada n'esses tempos passados, e que hoje tenho a for-
tuna de ver constituindo a preoccupação de tantos espíritos
illustrados e pensadores.

Assignalava eu então os perigos d'essa política, que applica
a sua attenção exclusivamente aos interesses materiaes da
sociedade, abandonando os interesses moraes, sobre os quaes
unicamente se pôde firmar a ordem de uma sociedade bem
constituída.

De uma d'essas eminências que dão á capital do Império o
aspecto imponente é mãgestoso que faz a admiração do estran-
geiro, eu contemplava o espectaculo esplendido que se des-
dobra ás vistas do observador. Os novellos de fumo desenro-
lando-se das chaminés dos vapores que entravão e sahião do
porto, e sulcavão em differentes direcções as águas d'esta
bahia vastíssima, que ha de conter no futuro, não todas as
esquadras das nações em permanente hostilidade e ameaça,
mas todas as esquadras das nações que ferirem as batalhas do
commercio e da industria: o grito da locomotiva que descia a
serra do mar, e repercutia por essas serranias que nos cercão:
o fio electrico, estendido através do espaço, pelo qüálohbmèm
pretende transmittir o pensamento com a mesma velocidade
com que a intelligencia o concebe, roubando á natureza essa
força prodigiosa da electricidade, que fazendo em um segundo
oito vezes à volta dá terra, é quasi tão in^ònlpréhehsivel como
a immobilidade no movimento, como o movimento na immo-
bilidade, e parece desafiar como o infinito as mais potentes
faculdades do espirito humano: todos estes grandes productos
üo trabalho do homem, ainda tão pequenos, tão inferiores ás
explosões magníficas d'esta natureza estupenda; tudo elevava
o meu espirito na contemplação dos futuros destinos de minha
pátria.

E a minha pobre e fraca imaginação, erguendo-se somente
por um esforço de patriotismo, abraçava o quadro dás futuras~" " Ms d'este páil Por toda a parte, do norte ao sul, do

ao Amazona, òsfecMòs trabalhos da paz, às creaçóes
granae
Prata
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gigantescas da liberdade, as maravilhas do progresso, as con-

quistas da civilisação ! Sulcadas por vapores as águas d'esses

lios immensos que retalhão o solo abençoado; supprimidas

as distancias pela locomotiva e pelo telegrapho electrico ; o
commercio do mundo enchendo os nossos portos; cidades po-
pulosas e ricas nascendo e crescendo á sombra da escola e da

imprensa! Por toda a parte o espectaculo grandioso da liber-

dade e da ordem! Por toda a parte a luz ineffavel da harmo-
•pia social!

E lá, nos confins do norte do Império, eu vi um vulto im-
menso, que abrindo as azas elevava-se do alto das cordilhei-
ras e descrevendo circulos concentricos subia, subia até per-
der-se nas nuvens. Era o condor dos Andes, imagem do

gênio do Brazil, que abrangendo todas as espheras da intelli-

gencia e da actividade do homem, eleva-se, eleva-se até per-
der-se nos paramos infinitos do progresso e da perfectibilidade
humana!

Era um sonho, senhores 1 Sim; mas era também a pre-
visão do patriotismo. Era uma simples aspiração? Mas era
tombem a esperança de uma realidade que já se não esconde

D .' æ�.*'�>

completamente nas dobras do futuro.
Veio, porém, depois naturalmente a reflexão; e quando eu

medi a distancia immensa que separa a realidade do presente
«-fessa brilhante realidade do futuro, senti confranger-se-me o

W$P Por um sentimento de profunda tristeza.
Então procurei um lenitivo para as dores do espirito no

espectaculo do mundo; mas debalde. Por toda a parte o
mesmo espectaculo contristador 1

Sempre o mesmo antagonismo no seio do progresso! Os
faetos contestando os princípios : doutrinas estéreis em todos
| órgãos de publicidade, porque falta a sinceridade dos que
as Propalão; e a sociedade debatendo-se nas cadeias do
egoisnío e das paixões ruins !

E uma interrogação me sahio espontânea dos lábios.
lUe! pergunta eu a mim mesmo ; e o eco repetia— por-

• — no silencio de minhas meditações.
%
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E n'esta situação de espirito recolhi-me ao meu gabinete
onde abrindo as paginas de um livro li o seguinte pensamento:

Póde-se transformar completamente a face do mundo re-
formando-se a educação da mulher.—Eureka.

Para que o Brazil seja o theatro das futuras grandezas da
civilisaçâo, e cumprão-se os seus altos destinos, é necessário
educar a infância ; e para educar a infância é preciso educar
a mulher, formar a mãi de familia.

Sagrei-me ao culto d'esta idéa, senhores; e é este o motivo
de minha presença n'esta tribuna.

Não venho encarecer a necessidade de se diffundir a ins-
trucção por todas as classes da sociedade. Oradores muito
competentes já o fizerão.

Que o ensino obrigatório, prudentemente apiplicado ás
circumstancias peculiares do nosso paiz; a liberdade do ensino
a cuja sombra se desenvolve a iniciativa individual e o espirito
de associação que têm operado verdadeiros prodígios nos Es-
tados-Unidos da America do Norte; e uma sabia organisaçao
do ensino publico levem a instrucção ás mais longínquas para-
gens do território, e a derramem por todas as classes sociaes,
é o mais ardente voto do meu coração. Applaudo com júbiloesse movimento regenerador do espirito publico; e permiti-me
dizel-o, sinto algum orgulho, quando me recordo das palavras
que proferi na câmara dos deputados; quando folheio as paginasde um pobre livro, que tive a coragem de entregar aos ventos
da publicidade.

Oxalá que em poucos annos se não possa dizer mais, que ha
no Brazil um milhão de meninos em idade escolar que não re-
cebem instrucção ; e que no município neutro, na capital do
Império, ha para mais de trinta mil meninos nas mesmas con-
diçoes! E preciso que desappareça essa humilhação da face
do, paiz! Que em matéria de estatística de instrucção primaria,não se limitem as nossas pretenções a rivalisar com Portugal
e com a Turquia .....

Entendo, porém, senhores, que não basta derramar a ins-
trucção por todo o território e por todas as classes da socie-
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dade. Este poderoso e essencial elemento da grandeza e
prosperidade das nações encerra um grave perigo, quando se
lhe não imprime a direcção conveniente. Não basta saber ler;
é preciso ler, elêr bem.

Perto de nós existe uma nação: existe?... Existia perto
de nós uma nação, que se tendo formado sob a direcção do
despotismo theocratico dos jesuítas, viveu sob o despotismo de
um tyranno sombrio e tenebroso, e de um déspota sagaz e as-
tuto para acabar sacrificada ás desregradas ambições de um
déspota insensato. Comprehendeis que vos fallo do Paragüay :
pois bem, senhores, quasi todos os paraguayos sabião ler.
Liãoo quelhetinhão ensinado os jesuítas; o que lhe per-
mittião ler a tyrannia de Franciae o despotismo dos Lopes.

Remontemo-nos á antigüidade. Houve uma nação que
conheceu a imprensa séculos antes de nós, que soube ler,
instruio-se, e teve uma grande civilisação. E a China. Na
China, porém, a instrucção não desenvolveu as instituições;
petrificou-as.

O que vemos nas sociedades modernas ? A Allemanha, a
culta e sabia Allemanha sacrificando ao militarismo os recur-
sos de suas populações instruídas, e iníamando-se nos hor-
roresdeuma guerra de vã preponderância politica, emquanto
se agita interiormente pelos mais difficeis problemas de or-
ganisação e bem estar social; e não pode impedir a deserção
em massa de seus filhos, que procurão nas terras do novo
mundo o pão que na pátria lhes rouba a sua preconisada or-
ganisação militar. A França, a grande e generosa França,
pagando tão cara e dolorosamente as glorias do seu primeiro
Império, humilhada perante o mundo, e sacrificada aos erros
de um governo que forão os seus próprios erros, entregue
descuidada aos deleites de uma civilisação corrompida, quando
o inimigo lhe batia ás portas; e dando depois dos seus grandes
revezes o hediondo espectaculo dos horrores da communa.

lnglaterra, a rica e poderosa Inglaterra, dando na Ásia o
espectaculo do assassinio systematisado de um povo, degra-

ado e cruelmente sacrificado á voracidade do mercantilismo,
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quando o pauperismo lhe dilacera as entranhas; e ella vê
morrer, nas ruas de sua opulenta capital e de suas ricas
cidades, milhares de victimas da fome, não longe dos palácios
de sua orgulhosa aristocracia e dos seus ricaços banqueiros
e mercadores. E os Estados-Unidos da America do Norte
onde a instrucção popular tem tido um desenvolvimento
maravilhoso, onde não ha analphabetos, nem mesmo
aquelles que as armas victoríosas do Norte libertarão
da escravidão ! Esse povo gigante que soube dar a instrucção
aos quatro milhões d'almas emancipadas pela politica evan-
gelica de Lincoln; que estabeleceu mais de quatro mil escolas
nos Estados do Sul para os libertos, regidas por mulheres, as
quaes como missionárias da sciencia seguião os exércitos
libertadores, e ião derramando a luz da instrucção no meio
das populações libertadas; que durante a guerra tinha feito
freqüentar por quarenta mil libertos as escolas dos regimentos
creadas pelos generaes; que habilitou em escolas normaes es-
peciaes mil e duzentos pretos libertos para reger mil e duzentas
escolas; qne elevou á cadeira do magistério primário e secüii-
dario mulheres de dezoito annos, ha pouco escravas! Essa
nação que nasceu das entranhas da liberdade de consciência e
pensamento, debate-se nas garras de uma grande corrupção
administrativa e de um mercantilismo aventureiro, queabalãoas bases de sua organisação social !

Tudo indica, senhores, que ha um vicio radical na civili-
sação das sociedades modernas, um desequilíbrio no progressodos diversos elementos sociaes, um defeito gravíssimo na vida
do homem, que não conserva a precisa harmonia no desenvol-
vimento regular de suas faculdades.

E a educação o remédio para esta grave enfermidade
social. Educar o homem, desenvolver simultânea e harmo-
niosamente todas as forças de sua natureza, formar o homemcompleto no pleno desenvolvimento de sua natureza corporal,intellectual e moral, é a obra de uma verdadeira civilisação;é a condição essencial da verdadeira grandeza das nações.

ae. fazeis desenvolver somente as forças physicas do homem,
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o habilitais para satisfazer com mais facilidade as suas pai-
xões depravadas. Se formais somente a sua intelligencia,

tendes um perverso, armado de todos os meios de fazer o mal.

Quantos caracteres depravados unidos a uma intelligencia

rica de conhecimentos ! Quantos homens muito intelligentes e
muito illustrados, profundamente corrompidos, capazes de
todas as baixezas, e portanto perigosos instrumentos do

Educar a vontade humana, desenvolver os bons sentimen-
tos do coração do homem, formar o caracter, única força com

que o homem produz as obras duradouras do progresso indi-
vidual e social, é o complemento necessário da educação. E a
pratica do dever, meus senhores, o único meio de conjurar o
perigo immenso que ameaça a civilisaçâo moderna pelo cons-
tante abaixamento do nivel moral das sociedades. E o sen-
timento do dever desenvolve-se pela educação moral do
homem.

Mas o homem não vive isolado. O homem foi creado para
Viver em sociedade ; e a familia é o typo das sociedades hu-
riianas. E no seio da familia que o homem nasce, vive, cresce
e se desenvolve : é no seio da familia que começa a educação
do homem para completar-se no seio da harmonia social.

Na familia, minhas senhoras, impera a mulher, pela força
de sua fraqueza, pela fraqueza de sua força. A Providencia

; ' ' æ���... í ¦ergueu para vós um throno no lar, onde exerceis, a mais
nobre, a mais santa de todas as realezas, onde desempenhais
a missão sublime, ineffavel, quasi divina da mãi de familia.

Constituir a familia pela educação da mulher, formara
*ai de íamilia, deve ser a obra da civilisaçâo moderna. E o
problema das sociedades contemporâneas.

•Paliando da mulher em vossa presença, minhas senhoras,
eu venho advogar a vossa causa ; mas sinto o maior receio
que pode embaraçar o advogado, o receio de desagradar ao

u cliente. Hei de fallar-vos, como é meu dever, com toda a
iranqueza e lealdade; hei de dizer-vos a verdade. Mas na
Posição elevada em que eu vos contemplo, na missão sublime
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como eu comprehendo ser a vossa no seio da familia e da
sociedade, está a mais completa manifestação do profundo
respeito que vos consagro; e as minhas palavras hão de ser
tambem inspiradas pela sympathia e affectos que deve inspi-
rar a um homem de coração a mais primorosa de todas as
obras da natureza.

Antes de considerar a mulher no seio da familia; virgem,
sentindo no peito o perfume da innocencia, a flor de todas as
virtudes, o perfume de todas as flores d'alma : esposa, ele-
vando o homem pela dedicação, pela lealdade, e pelo amor:
mãi, desempenhando a mais nobre de todas as missões huma-
nas pelo mais santo de todos os sacrifícios, e pela mais su-blime de todas as dedicações; permitti, minhas senhoras, queeu peça inspirações á historia.

Vejamos o que foi a mulher no passado, para que compre-
hendendo o que sois no presente, possais melhor comprehen-
der o que deveis ser no futuro.

Não me demorarei em descrever a situação da mulher noestado selvagem ou da natureza, como é ainda hoje entre oshabitantes da nova Zelândia; e a lei de Manou da antigaÍndia consagrava sob o titulo de casamento do gigante. N'esseestado a mulher, victima da superioridade physicado homem,arrasta como um longo supplicio a sua existência na terra.lambem não fallarei da situação da mulher, objecto dedomínio cornmum, como entre os povos da antiga Bretanha.A mulher comprada é o começo da instituição da familia,como a conhecem ainda os povos contemporâneos da África°ZV 
Z 
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6Xempl0S nos livros santos as esposas deJacob. Na índia, quando „ pai pretendia casar uma filha,punha na porta de sua casa um ramo de folhas verdes; ospretendentes se apresentado, discutia» o preço; e aquelleque pagava o preço estipulado condnzia sua mulher.¦Ja compra da mulher foi conseqüência o seu encarcera-mento; o senhor defendia assim a sua propriedade, e a escon-
,""** 

C0b'Ç°~°* "os estranhos. O Oriente inventouo serralho, a Pérsia inventou o eunucho.
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0 Egypto foi mais engenhoso no systema de encarcerar a

mulher. Uma lei dos seus códigos prescrevia o seguinte:

Art. 1.° É permittido á mulher sahir, mover-se de um

lugar para outro fora de sua casa.

Art. 2.° A mulher, porém, só poderá sahir de casa calçada.

Art. 3.° É absolutamente prohibido aos fabricantes desa-

patos fornecer calçado ás mulheres.
Essa liberdade metaphysica fazia o orgulho e as delicias

das matronas de Memphis; como ainda hoje faz ás delicias

de muitos povos livres que conhecemos.
Houve porém um povo muito mais engenhoso que o

Egypto no systema de encarcerar a mulher. Os chinezés ti-

verão a habilidade de convencer as suas mulheres de que a

graça e a elegância do andar consistia em não poder andar; e

a mulher chineza se fez o instrumento de sua própria reclusãg,

apertando os pés até prival-os do seu movimento natural.

Foi na Grécia que se affirmou a personalidade da mulher:

ella deixa de ser eousa para passar ao estado de pessoa.
A hetaira Menesareth sahio um dia do banho do mar em

presença da multidão. e enxugando na praia os seus longos

cabellos, expoz ás vistas curiosas dos athenienses os encantos

de suas bellas formas. Era uma representação do nascimento

de Venus; e os athenienses cantarão o hymno sagrado de

Chypre. Foi a santificação da belleza; e n'esse culto consa-

grou-se a personalidade da mulher.
Não procuremos o typo da mulher grega n'essa

excepcional creada pelo gênio de Lyeurgo que se chamou re-

publica de Esparta. Constituindo uma nação guerreira Ly-

curgo considerou a mulher como uma machina de produzir
soldados, sem os doces sentimentos que são as flores do coração

femenino. A mulher que ouvindo da bocea de seu filho anoticia

da morte de outro filho o reprehende por não ter morrido ao

lado de seu irmão, é uma cidadã da republica de Esparta,

mas não é uma mãi.
Em um dia do anno reunião-se em uma sala escura todas

sociedade

as donzellas em idade de casar; fazia-se entrar igual numero

Sf
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de mancebos, que nas trevas escolhião as suas esposas, isto
é, as machinas de soldados.

E em Athenas que se deve estudar o typo da mulher
grega. Nos tempos homericos Penelope, encerrada nos seus
aposentos, sujeita ao seu marido e ao próprio filho, é o typo
da matrona casta e virtuosa. Escondida no gyneceu, a ma-
trona atheniense vivia somente para os misteres domésticos;
e toda a sua gloria consistia em dar filhos á pátria. Ligada a
um homem que não era o eleito do seu coração, porque o
casamento se fazia sem o consentimento da mulher, e que só
vivia para os misteres da vida publica, que o prendião todo o
dia fora do lar, a matrona atheniense conhecia o pai de seus
filhos, mas não conhecia o esposo. A vida para ella era um
desgosto perpetuo.

Contra o aborrecimento perpetuo do gyneceu procurou a
esposa do cidadão atheniense um remédio na embriaguez e
depois na orgia. Ouvio-se um grito que ecoou por toda a ei-
dade, Evohé! E a matrona atheniense abandonou o gyneceu;
e seminua, com os cabellos espalhados ao vento, atirou-se ao
phrenesi da orgia, estorcendo-se na epilepsia da bacchanal que
expirou nas trevas! E a baechante voltava para o gyneceu da
matrona com mais firme esperança de cumprir a sua missão
de dar filhos á pátria. >

Demosthenes, o grande orador, dizia com a simplicidade
de uma verdade moral, que elles, os athenienses, tinhão esposas
para lhes dar filhos, e amigas para os prazeres da vida. E
era isso uma necessidade da vida atheniense. O homem de
espirito, o orador, o estadista, o tribuno, não achavão no in-
terior doméstico os prazeres da intimidade: de nada podiãofallar á esposa, porque esta nada comprehendia; todo o
movimento da vida social lhe era desconhecido.

Mas o que não sabia a matrona atheniense, sabia-o a he-
teira, a musa da civilisação grega. A hetaira sustentou o
sceptro da' realeza do espirito. Aspasia, a inspiradora, a
mestra do maior homem de Estado e um dos mais distinetos
oradores da Grécia, Aspasia de quem a historia com mais jus-
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t'ca deveria chamar o século a que deu o nome de século de

péricles, Lais, e Phryné que o gênio de Praxiteles immorta-

lisou nas suas estatuas de Venus, Phryné cujo hábil advogado

empregou como mais convincente argumento e mais incontras-

tavel prova de innocencia a desnudação de suas íórmas na

presença do Areopago!
Como vos disse, minhas senhoras, a civilisação grega affir-

mou a personalidade da mulher; mas não conheceu a mulher

na dignidade de sua missão social. Entregou-lhe o sceptro da
realeza do espirito, e venerou a brilhante dymnastia das Sa-

phos, das Corinas, Cleobulinas, Aspasias, Lais, Phrynés, e

Diotimas; mas fez da esposa, da companheira do homem, a
epinelide e a bacchante.

Em Roma a historia contempla com respeito o vulto nobre
de uma Cornelia, a mãi dos Gracchos, de uma Porcia, a filha
de Catão, e outras encarnações da virtude da matrona romã-
na; mas nos códigos d'essa senhora do mundo está consagrada
a imbecilidade da mulher a par da magestade do homem. Em-
bora mais livre que a esposa grega, a romana é completamente
subordinada a seu marido, que sobre ella exerce o direito de
vida e de morte.

A conquista trouxe para Roma os costumes gregos: a he-
taira atheniense ostentou as suas graças no meio da cidade
soberana; e a matrona romana quiz imital-a. Começa então
essa longa epopéa do vicio e da depravação, na qual se desta-
cão os dous caracteres colossaes de Messalina e de Nero.

Mas quando o poder romano corria para a sua ruina, em
Belém da Judéa nascia Christo, o redemptor da humanidade.
A virgem esposa de um operário, como dizem os livros santos,
tinha recebido a visita do enviado de Deus, que a escolhera
para mãi do redemptor do gênero humano.

O christianismo, mudando a face do mundo, emancipou a
mulher.

Não ha mais homem nem mulher diante do Evangelho,
disse S. Paulo ; e foi levantado o interdicto lançado sobre Eva.

e'a doutrina de resignação que é a vietoria da fraqueza, e
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pela sua tendência para o mysticismo que é a religião do sen-
timento, o christianismo f aliou a linguagem da mulher, que é
a linguagem do coração. Uma virgem esposa e mãi, um Deus
filho entre os homens, é a maior glorificação da familia, a mais
completa dignificação da mulher. Rehabilitando a escrava o
christianismo consagrou a missão da mãi de familia.

Poupo á vossa delicada sensibilidade, minhas senhoras a
historia da perseguição christã, poema extraordinário de um
martyrio que,durou dous séculos e meio, pavorosa epopéa do
amphitheatro, que conotaça no reinado de Nero, a mais colos-
sal aberração da natureza humana, entidade apocalyptica
enigma indecifrável na historia.

Blandina, expirando na cruz para dar testemunho de sua
fé ardente íio martyr do Calvário! Potamiena, conduzida ao
supplicio por um official que a defende dos ultrages, amoroso
da virgem martyr, confessa a sua religião, e morre suppliciado
para se encontrar na outra vida com a esposa do seu coração!
Felicidade, escondendo com os braços os seios humidos, e Per-
petua, pregando no chão do circo os seus longos cabellos,
fneffaveí serenidade nos tormentos! E tantas outras victimas
puras da volúpia contagiosa do martyrio! E, finalmente, a vir-
gem christã, devorada por Nero, a besta do Apocalypse, que
entrava no circo coberto com uma pelle de tigre, é, como diz
tím escriptor moderno, a revelação de um principio que a hu-
manidade ignorava, a volúpia, a belleza, o prestigio do pudor,
o ideal de Diotima e de Hypatia.

E vede, minhas senhoras, como se prendem os elos da ca-
deia do progresso pelo desenvolvimento das idéas e de todas as

t manifestações esplendidas do espirito humano. Na Grécia, na
sala dos banquetes de Agathon, uma. formosa hetaira, Dioti-
ma, levantou um brinde ao amor ideal,—Estava presente um
philosopho, Sócrates, que colheu a idéa dos lábios da hetaira
para transmittil-a ao seu discipulo, Platão, que fez d'ella uma
doutrina. Depois Hypatia, a prégadora christã, ensinava aos
crentes de suaié o amor ideal; porém os monges de Nitria~""-" t-na.miJrtarao
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E o ideal que se revelara ao mundo nomartyrio da virgem
christã.da vietima de Nero, o amor ideal voou para o eéo com
a alma de Hypatia, a vietima dos monges !

O christianismo começava a esquecer as glorias do seu
martyrio de dous séculos; e foi a mulher, minhas senhoras,
como o vereis, a vietima mais infeliz d'este esquecimento.

Tinha soado no relógio dos séculos a hora da queda do im-

perio romano. Dos pântanos do centro da Europa levantarão-
se multidões immensas que forão bater ás portas de Roma; e
o império dos Césares desmoronou-se. No coração d'esses bar-
baros, que corrião a voz dos seus chefes — quo Deus impute-
rit—•expressão da crença profunda em uma missão providen-
ciai, havia um sentimento doce e inefiavel; era o culto da mu-
Iher. Ensinando-lhe a poesia do amor, attrahindo-o pela ele-
gancia e pela belleza, a mulher exerceu sobre o bárbaro uma
acção irresistível; e o converteu ao christianismo.

Sobre as ruinas da autoridade de César se levanta a auto-
ridade dos bispos, que celebrão alliança com os chefes barba-
ros para repartir o império do mundo. D'essa alliança do chris-
tianismo com a barbaria nasceu o feudalismo: ergueu-se o
çastello, império do nobre, e o claustro, império do monge. Lá
em cima, no interior do çastello, a mulher do senhor, a nobre,
a poderosa castellã : para dentro dos muros do claustro a re-
ligiósa, a freira, a serva do bispo: lá em baixo, no campo, na
terra do senhor, a escrava, a mulher, a. filha do servo da gleba,
que devia ao poderoso fidalgo christão, ao alliado do bispo, o

i

tributo de sua honra e de sua virgindade !
Onde está a mulher do christianismo? .Onde a esposa, a

mãi, glorificada por Christo l Uma outra pergunta responde a
esta, meus senhores: Onde estava então o christianismo|

A igreja, para quem a mulher fora o instrumento da con-
versão do bárbaro, e de suas aspirações ao império do mundo.
inventou a cavalheria. Uma ceremonia religiosa, um baptis-
mo, dava ingresso para a ordem: e o novo cavalheiro escolhia
a dama de seu coração, a mulher a quem prestava culto; e.a
quem consagrava a sua espada, como a consagrava á defeza

.

%•
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de sua fé. Foi um systema de bigámia inaugurado sob os aus-
picios do clero, no qual se preparou para a mulher um triste
papel.

Creou-se uma jurisdicção, e estabelecêrão-se cortes ou tri-
bunaes para julgar as causas de amor. Uma d'essas cortes de-
cidio que a mulher não podia amar o seu marido, mas sim o
seu cavalheiro!

E quando sob os auspícios do clero a mulher nobre deg.
empenhava esse papel, inventou-se a feiticeria para a infeliz
mulher do povo; e em nome de Christo, em nome da Vir-
gem immaculada da Judéa, accendião-se as fogueiras para
queimar a feiticeira. E Joanna d'Are, a donzella guerreira de
Orleans, a salvadora da França, tambem foi uma feiticeira!...

Veio o século da renascença, que resuscitou o paganismo.
A igreja fez alliança com o paganismo; e esta alliança inau-
gurou uma época de devoção e de immoralidade. Dous typos
notáveis exprimem a situação da mulher n'esses tempos de
grande corrupção unida ás praticas, ás exterioridades da re-
ligião: são Lucrecia Borgia, a Messalina de Roma dos pa-
pas, e Maria Stwart, a pia e licenciosa, graciosa e pérfida
rainha da Escócia, que dos braços de Darnley o dansarino
passava para os de Riccio o musico, e dos braços d'este para
os do scelerato Botwell, e dos d'estes para os do carrasco,
immolada aos ciúmes de sua poderosa rival Isabel de Ingla-
terra, a rainha virgem, amante de seus ministros. E
com Maria Stwart morreu a galanteria da idade média.

Foi um monge, minhas senhoras, que deu o primeiro
brado da regeneração da mulher depois da idade média,
Luthero, o grande reformador do christianismo. A reforma
pelo seu culto intellectual eleva a intelligencia da mulher; e a
leitura da Biblia planta no seio da família uma reforma pro-
funda. A reforma abolio o celibato clerical, feia mutilação
moral do sacerdócio, mais triste para a humanidade que a mu-
tilação oriental, instituição de ambiciosa política que fechou
as portas da família ao ministro de uma religião, que é nos
seus dogmas ineffaveis a glorificação da família! Instituio o
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divorcio, porque comprehendeu a necessidade da separação,
onde só existe a união dos corpos e o divorcio das almas.
Quando o casamento christão fôr uma verdade e o culto da
família o laço sagrado da união conjugai, o divorcio não terá
razão de ser. Então a indissolubilidade do matrimônio será
uma instituição veneranda, base da ordem moral da sociedade,
e não essa hypocrisia, essa mentira sacrilega proferida per-
petuamente á face de Deus e á face dos homens.

A reforma, porém, não disse a ultima palavra a respeito
da mulher. A mulher crê ; mas ainda não pensa: ainda não
começou para ella a vida social. Foi o século XVII que
alargou o circulo do lar: a marqueza de Rambouillet abrio o
seu salão ás celebridades do tempo ; e instituio a conversação,
exercendo a soberania da graça e do espirito. Era porém es-
treito o circulo do salão ; e o pensamento queria maior ex-
pansão: outra mulher, Mme de Sevigné, ereou a correspon-
dencia, e deixou á posteridade em suas cartas o segredo d'esse
estylo inimitável, que só pode será revelação da alma de uma
mulher de espirito. E depois de Mme de Sevigné, Ninon, a
rainha da elegância, a hetaira do século XV1Í, reivindicou
para o seu sexo a liberdade de pensar. Legando a sua biblio-
theca a Voltaire, ella despedio-se do mundo, saudando a au-
rora do século XVIII.

E a mulher do povo, minhas senhoras, foi no século XVIII
uma idéa, que teve a sua brilhante personificação em MmeRo-
land, a alma do partido girondino, vietima pura sacrificada
ás cruéis exigências do terror revolucionário.

Foi assim, minhas senhoras, que sobre as ruínas do pas-
sado que desabara ao sopro do tufão revolucionário, sobre os
destroços d'esse cataclysma immenso que transformou a face
da humanidade, ergueu-se a imagem bella da mulher moderna,
mulher da familia e da pátria, mulher e cidadã.

E quando o soldado de gênio que com a ponta de seu gladio
abrio caminho ás idéas modernas, pretendeu reduzira mulher
á condição spartana, machina de soldados para serem devo-
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rados nos campos de batalha, Mme de Staèl atirou um de-
safio solemne á face dos detractores do seu sexo; e imprimio
na primeira pagina do livro do século XIX o verbo da eman-
cipação da mulher: —O gênio não tem sexo.

E o século XIX, que na phrase de Júlio Simon é o século
da escola, e que será também o século da educação, eu o es-
pero, não chegará ao termo de sua evolução antes de ter con-
sagrado a missão da—mãi de família.

Mas eu, minhas senhoras, que tanto tempo tenho abusado
de vossa delicada attenção, ainda vos não disse quem é a mãi
de família. Não tenho titulos para impôr-vos o sacrifício de
uma segunda conferência : ouso porém esperal-o do interesse

que vos inspira o assumpto. Sei que nunca é vã a supplica

que falia ao vosso coração; e é com a mais animadora espe-
rança que eu tenho a honra de saudar-vos.

Até breve, minhas senhoras.

'*'.'¦• 
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