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A ciência e a curiosidade na enciclopédia Tesouro da juventude  
Bernardo Jefferson de Oliveira ∗ 

1 INTRODUÇÃO 
Tem sido reconhecido que a difusão da ciência depende não somente de boas idéias, mas também da capacidade em convencer o público sobre a importância e eficácia do desenvolvimento científico. Esse convencimento depende da popularização da ciência, da institucionalização de práticas e critérios, fazendo o conhecimento científico aparecer seguro, promissor e superior.  Existem muitos meios utilizados na popularização da ciência, tentando faze-la acessível ao conjunto da população: conferências, cursos, revistas, livros, enciclopédias, exibições, museus, jardins botânicos e zoológicos, rádio, cinema e televisão. Ainda que nem sempre de uma forma coerente, esses meios interagem com referencias mútuas e reforços. O conhecimento desse processo é algo vital para compreensão da dinâmica da cultura científica e de como ela se tornou hegemônica em nossa sociedade.  Como tem sido apontado por diversos autores (Hilgartner, 1990; Cooter & Pumfrey, 1994; Myers, 1996; Gregory & Miller, 1998; Bensaude-Vincent, 2001, entre outros), a popularização da ciência é mais importante na configuração do conhecimento que o público tem da ciência do que o trabalho original dos cientistas. A difusão da ciência não é uma simples transmissão e simplificação das idéias dos cientistas. Ela transforma o conhecimento científico na medida em que o insere em novas formas textuais e o relaciona com outros elementos da cultura não científica.  Considerada num sentido amplo, a idéia de alfabetização científica e tecnológica do conjunto da população vem de longa data. Já no movimento enciclopedista, no século XVIII, buscava-se que todo cidadão tivesse acesso aos conhecimentos básicos das ciências e das artes, e considerava-se que esse acesso era condição fundamental para o desenvolvimento social. Desde então, é notável a correlação entre o crescimento do conhecimento científico e a multiplicação de enciclopédias, que em sua grande maioria reservam um importante lugar para ciência e tecnologia (Yeo, 2001). Embora haja uma longa história desse gênero de literatura antes da era moderna, foi no século XVIII que ele se tornou um best-

seller. O empreendimento editorial de Diderot e D’Alembert – L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers – foi um marco na história do conhecimento e um dos mais conhecidos produtos do projeto iluminista de fortalecer a cidadania disseminando a racionalidade e o progresso das ciências. O termo enciclopédia significa um completo ciclo do conhecimento, cujo conjunto é organizado e apresentado de forma accessível. Uma coleção de conhecimentos apresentada de maneira que todos interessados possam entender. Além da preocupação com a disponibilização do conhecimento, outra importante inovação das enciclopédias foi a ausência de uma explícita hierarquia no conhecimento. Por exemplo, um artigo sobre Deus ou princípios filosóficos não são priorizados, mas ladeados por explicações de temas prosaicos, como a fabricação de sapatos. Tratava-se de uma nova ordenação do conhecimento com repercussão em outras expressões culturais. Mas ainda que a Encyclopédie de 1751 tenha se tornando um dos emblemas do Iluminismo (Darton, 
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1996), sua circulação foi bem restrita quando comparada com o fenômeno de massas que as enciclopédias se tornaram no século XX. Graças às tentativas de universalização da instrução, ao desenvolvimento da indústria gráfica, com a produção em larga escala e empreendimentos transnacionais, às inovações editoriais (com uso de fotografias e linguagem mais acessível) uma nova camada de consumidores e leitores passou a ter acesso a informações e explicações que antes eram restritas a certos grupos socioeconômicos e geracionais.  O público infanto-juvenil foi se tornando um filão cada vez mais explorado. Esse tipo de literatura científica para crianças é bastante significativo para análises da representação popular da ciência, pois tradicionalmente são seleções de conhecimentos tidos como consolidados e fundamentais. 
2 ABRINDO O TESOURO  

O Tesouro da juventude se apresenta como uma “Enciclopédia em que se reúnem os conhecimentos que todas as pessoas cultas necessitam possuir, oferecendo-os em forma adequada para o proveito e entretenimento dos meninos.” e foi, em diversos países, a primeira enciclopédia para crianças que se tem notícia. Embora nunca tenha revelado sua fonte, ela é uma adaptação da enciclopédia estadunidense chamada O livro do conhecimento (The book of knowledge), que por sua vez era uma versão um pouco mais elaborada da obra A enciclopédia das crianças (The children’s encyclopaedia,) organizada por Arthur Mee em 1908 na Inglaterra.  O resgate da versão original e de sua história editorial nos ajuda a entender um pouco de suas características. Arthur Mee era um jornalista que trabalhava para diversos semanários ingleses e acabou editando uma revista para crianças (The children’s encyclopaedia) que, depois de dois anos de circulação, passou a ser agrupada e vendida em volumes. O sucesso editorial da revista se repetiu na coleção encadernada. O novo formato parecia dar consistência e tornar seu conteúdo imperecível.  Como sucede muitas vezes, a autoria dos artigos se torna menos relevante do que a ação dos editores. Este parece ter sido o caso desta enciclopédia editada por M. W. Jackson em 1910 nos Estados Unidos. Graças a iniciativas de sua empresa, The Grolier Society, esta enciclopédia teve muitas traduções e reedições. A coleção passou a ser publicada poucos anos depois em italiano (La enciclopedia dei ragazzi) e em russo (Dietskaia entsiklopediia) 1. No final da década de 1920, já eram bem vendidas as edições em espanhol, francês, chinês e português. Em 1945, a versão inglesa já tinha tido 40 reedições e vendido um milhão e meio de coleções no mercado britânico e três e meio milhões na América do Norte (Hammerton, 1946). A Grolier Society teve um papel fundamental na circulação de enciclopédias, inaugurando estratégias editoriais e diversificando produtos com o mesmo material. Além de autores, editores e tradutores, seu sucesso editorial envolveu também um leque amplo de agentes. Muito do material original foi sendo selecionado através de sondagens junto a grupos de distribuidores e leitores. A enciclopédia continua sendo editada em novas versões, digitalizadas e sem o status que tinha quando era vendida de porta em porta e quando ter o conjunto na prateleira era um notável símbolo de capital cultural. Muitas pessoas guardam com grande estima sua coleção pelo significado que ela teve em suas vidas, mas hoje em dia o Tesouro pode ser encontrado em sebos a preços irrisórios.  A coleção Tesouro da juventude é composta por dezoito volumes, com em torno de 350 páginas cada, divididas em quatorze seções, intituladas O livro da Terra, O livro da nossa vida, O livro dos porquês, O velho e o 
novo mundo, Animais e plantas, Coisas que devemos saber, O livro dos contos, O livro das belas ações, O livro das belas 
artes, Homens e mulheres célebres, Coisas que podemos fazer, Poesia, Livros famosos e Lições atraentes, nas quais, de acordo com a introdução da primeira edição brasileira, “os grandes mistérios do mundo e da vida são apresentados na maneira mais clara que é possível de forma a alargar o espírito das crianças e das famílias, por toda a parte”. Ainda de acordo com esta apresentação, feita por um jurista de destaque na 
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época, Clóvis Bevilaqua, a enciclopédia era um recurso especial sobretudo, para os jovens e adultos que viviam afastados dos grandes centros urbanos. Embora várias dessas seções não tratasse diretamente de assuntos científicos ou técnicos, elas também compõem o cenário da difusão científica, isto é, as mediações e contextos em que a difusão da ciência ocorre. Para entender os valores que vão sendo incorporados na história da representação social da ciência, não se deve dissociar o exame do conhecimento científico veiculado de outros elementos associados, como, por exemplo, a maneira que os heróis da ciência são descritos ou quais são as belas ações. Nesse sentido, nossa análise buscou tratar do conjunto. Há pequenas variações nos nomes das seções nas diferentes edições, mas as seções sempre estiveram misturadas em cada um dos volumes, num arranjo desordenado. Essa peculiaridade, provavelmente advinda do fato de estar agrupando revistas, foi em certa medida um dos motivos de seu sucesso. A disposição aparentemente aleatória ajudava a entreter o leitor, distraindo o tédio de uma abordagem sistemática 2. Essa fórmula, tão usada ainda hoje em revistas e almanaques de variedades, ganhou ares de seriedade nessa publicação, com uma encadernação cara e vistosa, apresentada como equivalente a um bacharelado.  As edições do Tesouro contam com milhares de fotos e figuras, o que àquela época era absolutamente inusual e inovador para aquele tipo de publicação. Imagens são um recurso excelente para explicações, evitando descrições demasiado abstratas, sobretudo para crianças. Fotos fazem as imagens ainda mais vívidas. As ilustrações tinham se tornado tão importantes nessa obra que, com freqüência, seus editores escolhiam as imagens antes de selecionar o texto que as acompanhariam.  Em geral as enciclopédias são organizadas ou alfabeticamente ou por temáticas. Cada um desses sistemas tem suas vantagens: a ordem alfabética torna fácil encontrar um tópico desejado e do qual se desconhece suas articulações. Além disso, a ordem alfabética se mostra mais imparcial na hierarquização dos conhecimentos. Por outro lado, a organização temática se adequa melhor ao espírito sistemático da ciência, derivando um tema do outro, explicitando suas conexões e desdobramentos. Este foi um argumento freqüente na legitimação do empreendimento científico: sua inclinação metódica e sistematizadora. Tanto a organização alfabética quanto a temática exploram lógicas racionais bem conhecidas. Mas parecia sem sentido a disposição dos assuntos intercalados sem nenhuma ordem aparente no Tesouro da juventude. Se não viesse acompanhada de um índice completo ao final, esta enciclopédia jamais poderia ser utilizado como um material de consulta, como foi.  Um libreto complementar ao Book of knowledge, dirigido aos pais e professores – Parents’ and teachers’ 
guide to reading courses (Grolier Society, 1917) – revela uma ordem oculta no arranjo aparentemente aleatório das temáticas. Se explicitada ao jovem leitor, a lógica da disposição poderia desfazer a surpresa da leitura e o encanto que ela provocava. Já os adultos responsáveis por acompanhar a formação dos jovens deveriam conhecer a estrutura da obra para estimular e encorajar a descoberta de seus alunos e filhos.  Uma das questões trazidas no Livro dos porquês – “Podemos pensar sobre coisas que não nos interessam?”- nos dá uma dica sobre do arranjo do Tesouro ou sobre a justificativa que se encontrou para ele. A resposta apresentada é: “Não. É o interesse que aciona o pensamento”. Os editores apostaram na “irresistível atração” da ciência e tecnologia e procuram ser fiéis à idéia de tornar a educação o mais prazerosa possível. Eles estavam sintonizados com os movimentos educacionais da época, como o Progressivism que aqui no Brasil ficou conhecido como escolanovismo, que defendiam a centralidade da criança e de seu interesse no processo de aprendizagem. De acordo com seus promotores, a riqueza do Tesouro estava na curiosidade que ele atiçava. “Curiosidade é a grande mestra”; “A curiosidade fez Colombo descobrir a América. Cada criança tem a 
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capacidade de descobrir um novo mundo, se você ajudá-la”. Pais, professores e tios são convocados a apoiar, comprando e lendo o Tesouro, estando preparado para dar respostas em nada desapontadoras, mas, pelo contrário, sempre estimulantes.  Ainda que impessoais, as séries de questões que compunham o Livro dos porquês buscavam manter o tom similar ao de um jovem curioso. As respostas eram equivalentes as que lhe dariam professores bem informados e conscienciosos. Uma das propagandas afirma que as questões não são apenas adequadas, mas tratadas cientificamente: “centenas de questões tiradas da boca de crianças são respondidas com precisão científica e perfeita simplicidade, em conformidade com a mais recente psicologia.” (New York 
Times, 17/12/1913, p. 15). A referida psicologia reforçava a importância da subjetividade do iniciante, o que significava uma ciência mais dependente do encantamento do que de método de investigação ou explicação sistemática. A maravilha da ciência é identificada com a criança. Ambas são apresentadas como herdeiras de todos os sucessos do passado e promessas do futuro.  
3 A CIÊNCIA DO TESOURO  

Primeiramente, vale lembrar que as seções não são por tipos de conhecimento e não apresentam fronteiras disciplinares entre os temas. Eles quase sempre são desdobrados a partir de um fenômeno natural ou artificial. De acordo com o mapeamento feito a partir dos índices, as ciências têm 112 entradas nas primeiras edições, o que representa em torno de 43 % do total. Se incluirmos os artigos sobre tecnologia e alguns verbetes das seções Coisas que podemos fazer e Lições atraentes a percentagem cresce para 61%. Verbetes sobre religiões representam 3%, história e geografia 18%, e artes e literatura 22%. Quando se compara essas proporções com as das edições da década de 1950, vê-se que as matérias científicas e tecnológicas aumentam em torno de 15%. Dado que a enciclopédia mantém seu tamanho total, o aumento dessas matérias implicou na exclusão ou redução dos outros assuntos. Mas esse é um levantamento que fiz das edições estadunidenses, ainda falta checar se o mesmo foi ocorrendo no Tesouro.  No que concerne à concepção de ciência, percebe-se uma tensão entre o que é descrito e o que é sugerido. A verdadeira ciência é descrita como a ciência pura, de base, e não a aplicada. O que move os cientistas em seu trabalho é a curiosidade, e deles não se esperaria que se preocupassem com questões práticas. 
O cientista nunca se preocupa se o que ele pesquisa hoje representará uma melhoria dos automóveis em 
alguns anos. Ele sabe que se ele acrescenta algo ao que sabemos sobre a natureza, então, algum dia isso 
ajudará a humanidade a ter uma vida mais feliz (The book of knowledge, 1946, p. 7138) 3. 

O modelo do conhecimento é a matemática e, nos estudos da natureza, a Física tem preponderância. Isso é mais perceptível nas edições posteriores à década de 1940. A edição de 1946 do Book of knowledge lista os cientistas mais eminentes do século XX. A maioria deles estava viva e era vencedora do prêmio Nobel: 22 eram físicos, 10 químicos, 6 biólogos, 5 fisiologistas e 2 arqueólogos. Ali não são listados nenhum dos exploradores, inventores como Thomas Edison, médicos e cirurgiões como Walter Reed, apontados como heróis da ciência em outras seções.  Entretanto, por outro lado, as razões apresentadas para o cultivo da ciência são principalmente seus produtos, os já desenvolvidos e os que ainda estão por vir. A promoção da ciência se baseia no conforto e nas utilidades que ela traz, ainda que seus produtos não viessem à tona de imediato. Além disso, a imagem da ciência como algo prático é reforçada pelo tipo de explicações que a enciclopédia apresenta. Esforçando-se para tornar as teorias científicas significativas para jovens, o Tesouro busca 
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exemplos relacionados à vida cotidiana de seus leitores. Da mesma forma, a presença massiva de invenções, aparatos e técnicas sugere que o mais importante não é ciência pura.  As características que distinguem os cientistas são mais morais (perseverança, honestidade, coragem, desprendimento) do que cognitivas (curiosidade, perspicácia, sabedoria) Em uma análise da imagem da ciência na mídia inglesa do início do século XX, Broks (1996) observa que enquanto os cientistas eram descritos nas revistas de ficção como insensíveis, egocêntricos, pedantes e sem jeito para a vida cotidiana, eles eram retratados nos jornais e revistas de notícias de forma bem diferente: prodigiosos, criativos, abnegados, perseverantes. Outro estudo sobre as revistas populares americanas de maior circulação entre 1910 e 1950 (LaFoullete, 1990) chega a 4 características preponderantes – genialidade, especialista, criatividade e heroísmo – que também são recorrentes no Tesouro da Juventude.  A inclinação heróica é uma das formas de mostrar como cientistas vêm contribuindo com a civilização. No artigo “Alguns heróis modernos da ciência” há uma boa explicação para o fato dos cientistas serem tratados como guerreiros.  
Se nos tempos antigos os heróis eram aqueles que se mostravam valentes nas batalhas… hoje sabemos que 
as doenças, a pobreza e ignorância são as verdadeiras inimigas da humanidade. Por causa disso, há sempre 
um pequeno exército de homens devotados, prontos a sacrificar suas vidas para salvar a sociedade da 
destruição (The book of knowledge, 1946, p. 3235). 

A imagem do herói, com sua coragem e determinação, é ressaltada nas descrições do cientista que trabalha em condições precárias, dedica sua vida e sua saúde ao estudo e pesquisas intensas em prol do bem-estar da humanidade. Aquele que tudo faz em nome do avanço do conhecimento científico e que, mesmo com todos os obstáculos, realiza grandes descobertas: “No seu afã de conhecer e dominar a natureza, o homem não se detém diante de nada. A investigação científica tem custado muitas vidas, porque o desejo de conhecer é maior que o temor da morte” (Tesouro da juventude, 1958, vol. 4, p. 268). O cientista herói representa o poderio do homem e seu domínio sobre a natureza. Ele está acima dos interesses particulares, como o dos lucros que possam vir de seus esforços. O texto sobre a descoberta da radioatividade é bem ilustrativo a este respeito. Nele lê-se sobre as dificuldades encontradas pelo casal Curie, como a insalubridade do espaço em que trabalhavam. É com certa emoção que se descreve seu trabalho solitário e incessante para a realização de grandes descobertas:  
Se nossa descoberta tem futuro comercial é puro acidente do qual não devemos tirar proveito. A patente 
seria contrária ao espírito científico. Depois, o rádio vai ser de incalculável utilidade no tratamento de 
doenças. Impossível procurar lucro com isso. E meia hora depois dessa observação de desinteresse, de 
elevada concepção do papel humanitário da ciência, os dois esposos rumavam felizes a caminho do 
campo, em suas modestas bicicletas (Tesouro da juventude, 1958, vol. 4, p. 268). 

Esse tipo de narrativa feita a partir da vida de heróis é uma boa forma de personalizar o processo supostamente impessoal da ciência. Mas vale a pena observar que a heroificação muitas vezes traz o efeito paradoxal de tornar o modelo inalcançável. Ainda que fazendo os cientistas heróis adoráveis, cria-se uma distancia insuperável entre o trabalho deles e o levado a cabo pelos homens comuns. Isso que a principio iria contra o propósito de engajar meninos e meninas nas maravilhas da ciência,4 era remediado com a estratégica descrição dos cientistas como pessoas que se tornaram extraordinárias, mas que, no inicio, eram crianças comuns como qualquer outra.  
4 A RECEPÇÃO NO BRASIL 

Uma das principais mensagens dessa enciclopédia é a de que a ciência está em toda parte e todo mundo deve conhecer seus efeitos na vida cotidiana e suas possibilidades futuras. Mas esse “todo 
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knowledge, 1946, p. 7142.  
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mundo” não significa que o mesmo conhecimento circulasse nas diferentes culturas e países por onde essa enciclopédia foi vendida. O significado de um livro varia bastante dependendo das interações que têm lugar no circuito de comunicação. Relações sociais, econômicas e políticas interferem na maneira como são adaptados e lidos. Traduzido em diversos países num curto período de tempo, as diferentes versões do Tesouro são um excelente material para análises comparativas da popularização da ciência. As versões dessa enciclopédia tiveram sucesso editorial em diversos países da América Latina, entre os anos 1920 e 1960. El tesoro de la juventud reunia um grupo de intelectuais de diferentes países. Sob a liderança do positivista argentino Estanislao Zeballos, faziam parte da comissão editorial o filósofo espanhol Miguel de Unamuno; o ex-ministro de estado do Chile, Alberto Edwards; o educador uruguaio Abel J. Pérez e o cubano Ismael Clark y Mascaró; o literato José Enrique Rodó; o naturalista argentino Adolfo de Holmberg; o diretor da Biblioteca Nacional do México Luis G. Urbina e o jurista peruana Paulino Fuentes Castro. O grupo reeditou o material do Book of knowledge alargando a coleção para 21 volumes. Na versão brasileira não há referências bibliográficas sobre autores, tradutores. A maior parte das edições sequer registra a data de publicação. Tampouco há informação sobre o número de edições e tiragens. Mesmo assim há diversas evidências de essa coleção foi bastante influente.  As primeiras edições eram mais requintadas e foram destinadas, sobretudo, às bibliotecas das famílias ricas. Um dos significados de adquirir e ler o Tesouro era o de estar sintonizado com o mundo moderno. O aprendizado do conhecimento científico estava estritamente ligado ao projeto de difusão de valores racionais e modos de vida das nações mais modernas. Como em muitos outros países periféricos do período, as crianças da elite eram educadas de acordo com os padrões da Europa ocidental. Nas primeiras décadas do século XX, a França era nossa principal referência como centro de difusão cultural. Apesar de sua origem inglesa, o Tesouro reforçava em parte essa tendência, pois traz lições de francês e não o inglês. Entretanto, a maior parte dos exemplos de construções, indústrias e inovações tecnológicas é estadunidense. Nas edições em português a história e geografia do mundo são divididas entre velho mundo (Europa, Ásia, África) e o novo mundo. O futuro e suas novidades estão, sobretudo, neste lado do Atlântico. Quando se compara o caso brasileiro, com o de outros países do hemisfério norte, vemos um relativo atraso de algumas décadas na onda de popularização da ciência, que segundo Massarani e Moreira (2000) ocorreu no Brasil na década de 1920. O Tesouro fez parte dessa onda, sobretudo junto ao público jovem. Embora bem mais sério e menos sensacionalista que as revistas populares, esta enciclopédia promovia um semelhante entusiasmo com as inovações tecnológicas e as promessas da ciência. Dentre as evidências da importância do Tesouro da juventude na formação de gerações de jovens da elite brasileira das décadas de 1930 a 1960 vemos que ela aparece como bibliografia básica para currículos de ciências em programas escolares (Revista de Ensino, vol. 9, 1935, p. 118; vol. 12, 1938, p. 287) e também na lista de obras consultadas por crianças nas bibliotecas públicas da capital mineira (Revista de Ensino, vol. 10, 1936, p. 316 e vol. 14, 1946, p. 210). Durante quatro décadas o Tesouro foi a grande referência e somente perdeu seu domínio na década de 1960, quando o mercado editorial brasileiro foi invadido por diversos concorrentes, que inovavam com impressões coloridas e sobretudo um esquema de vendagem em fascículos nas bancas de jornal. Outro importante impacto na cultura a ser analisado é o da transformação que esta e outras enciclopédias acabaram gerando nos livros didáticos. Estou convencido que as enciclopédias representam o elo intermediário entre as inovações lançadas nas revistas e sua “oficialização” nos manuais didáticos de ciências, tanto no que diz respeito ao estilo editorial (uso intenso de imagens e fotografias, textos mais leves, quebra de seqüências lineares, conjunção de autores variados), quanto na ênfase da ciência ligada ao dia a dia (novidades tecnológicas, compreensão do funcionamento dos fenômenos naturais e das etapas de produção de artefatos). 
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Seja como for, a contribuição dessas enciclopédias juvenis na história da popularização da ciência ainda está para ser melhor avaliada. Acho que estudos comparativos de diferentes contextos históricos podem ajudar a compreender essa dinâmica. Ainda não tivemos chance de comparar as adaptações do 
Book of konwledge em português com as edições em castelhano. Espero que essa apresentação neste fórum do cone sul possa atrair alguns pesquisadores desses países interessados num trabalho conjunto.  
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