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A ciência e os sistemas – reflexões de
Pedro Américo de Figueiredo e Mello

Nadja Paraense dos Santos*

1 INTRODUÇÃO

Pedro Américo de Figueiredo e Mello (1843-1905) é conhecido como pintor de quadros históricos,
participando de um projeto de construção da nação e da identidade nacional. Além da pintura, Pedro
Américo atuou em outras áreas, sendo autor de cerca de doze trabalhos literários de história, filosofia
natural, belas artes, romances, discursos, etc.

Através do mecenato de D. Pedro II, o jovem pintor parte para Europa em 1859, matriculando-se na
École des Beaux-Arts e, concomitantemente, frequentando a Universidade de Sorbonne, onde era reconheci-
do como filósofo. Retorna ao Brasil em 1864 para participar de concurso de professor para a cadeira de
desenho figurado da Academia Imperial de Belas-Artes, tendo sido aprovado. Ainda em 1864, publicou em
22 capítulos no periódico Correio Mercantil, “Considerações Filosóficas sobre as Bellas Artes entre os
Antigos”, onde descorria sobre o aspecto estético no enlace entre pintura e filosofia.

Em 1865, Pedro Américo em licença, sem vencimentos, retorna à Europa e dirige-se a Bélgica com o
propósito de concluir seus estudos na Université Libre de Bruxelles, onde era matriculado desde 1862. Em
13 de janeiro de 1869 defendeu a tese intitulada, inicialmente, “De la liberté, de la Méthode et de l’Espirit de
systeme dans létude de la Nature”, posteriormente publicada com o título “La science et les systèmes questions
d’histoire et de philosophie naturelle”.

Na tese, Pedro Américo aprofunda questões que já havia levantado na parte final da obra publicada
no Brasil em 1864. Além de ressaltar as relações de semelhança entre a ciência e as artes plásticas, para
ele não é possível compreender a ciência sem a referência explícita aos contextos em que ela se faz. Defende
a necessidade de a ciência desfrutar de liberdade e sugere que a mesma não seja confundida com dogmas,
opiniões arbitrárias e sistemas exclusivos. Refuta o materialismo de Comte, o empirismo de Bacon, o
criticismo de Kant e o fisiologismo de Cabanis, demonstrando estar familiarizado com as discussões
filosóficas em voga na Europa.

2 OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso, por meio da tese defendida por
Pedro Américo, primeiro doutor brasileiro em ciências com fundamentos filosóficos, a fim de nos ajudar a
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compreender os debates em torno da filosofia da ciência que estava firmando-se como área de investiga-
ção intelectual no século XIX.

3 PEDRO AMÉRICO E A FILOSOFIA

“Na Sorbona (sic), durante um tempo chamavam-no o filósofo”, assim nos informa um de seus biógra-
fos (Oliveira, 1898). O período fértil filosófico de Pedro Américo compreende 1860 e 1869. Esse foi o
período de sua formação intelectual em que esteve por duas vezes na Europa.

Pedro Américo de Figueiredo e Mello iniciou sua relação entre trabalho científico e registro artístico
ainda muito jovem. Com cerca de dez anos acompanhou o explorador francês Louis Jacques Brunet (1811-
c.1877), como desenhista assistente, na expedição que tinha por objetivo explorar e estudar a flora e a
fauna dos sertões paraibano, cearense e piauiense. Esta experiência, além de tê-lo iniciado no gosto pelas
ciências naturais, pelo idioma francês e pela pesquisa sistemática, ainda lhe valeu uma recomendação de
estudo no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, para onde se muda em 1854 (Mello Junior, 1983).

Aos doze anos matricula-se na Academia Imperial de Belas Artes onde estuda por três anos. Com o
mecenato de D. Pedro II muda-se para a França em 1859, matriculando-se na École Supérieure des Beaux-
Arts de Paris. Estuda física, primeiro no Instituto de Adolphe Ganot (1804-1887), depois na Sorbonne. Nesta
universidade, aprofunda seus conhecimentos em arquitetura, teologia, literatura e filosofia. No campo
filosófico tem como mestres Victor Cousin (1792-1867) e Claude Bernard (1813-1888). Assiste às aulas de
física ministradas por Michael Faraday (1791-1867), de química por M. Depretz (1798-1863) e por Henri
Sainte-Claire Deville (1818-1881) e de arqueologia, por Charles Ernest Beule (1826-1874).

Enlaçando pintura e filosofia aparece o aspecto estético. Do lado da pintura a beleza que encanta os
olhos. Do lado da filosofia a teoria sobre essa beleza. Assim, aos 21 anos une pintura e filosofia. Teórico da
filosofia desenvolvia o ecletismo, abordado por seu mestre Cousin, nas aulas de filosofia. Era o todo
estético. No período que passa em Paris é laureado com prêmios e títulos.

A parte que uniu melhor filosofia e pintura foi primeiro o esboço, depois a tela “Sócrates Afastando
Alcebíades do Vício” (ca. 1863). Aí há o entrelaçamento filo-pictório. Para a pintura Pedro Américo foi
buscar no símbolo ético da filosofia, Sócrates, o seu padrão ético, depois de posse do arcabouço histórico
que traçou na tese defendida para obter o grau de bacharel em Ciências Naturais pela Sorbonne, “Conside-
rações Filosóficas sobre as Belas Artes entre os Antigos” (Mello, 1865), mantém a postura de tornar
indissolúvel filosofia e pintura, mostrando o belo nos sentidos e na mente (Silva, 2001).

Em 1862, depois de curta temporada na Argélia, Pedro Américo vai para a Bélgica e matricula-se na
Université de Bruxelles, que frequenta com pouca regularidade.

Retornou ao Brasil em 1864 para concorrer à cadeira de desenho da Academia Imperial de Belas
Artes, apresentando como subsídio o quadro supracitado. Ainda neste ano publica no Correio Mercantil
“Estudos Filosóficos sobre as Belas Artes” (Mello, 1864).

Em 1865 retorna a Paris onde passa por dificuldades financeiras, dirige-se à Bruxelas com o propó-
sito de concluir seus estudos, obtendo o grau de doutor em ciências naturais em 21 de julho de 1868.
Permaneceu na Bélgica para tentar o grau de lente adjunto na Faculté des Sciences de l’Université Libre de
Bruxelles com um estudo sobre o positivismo e o materialismo, mostrando método utilizado nas ciências.
No dia 13 de janeiro de 1869 foi defendida a tese intitulada inicialmente “De la Liberté, de la Méthode et de
l’Espirit de Systeme dans l’etude de la Nature”, posteriormente publicada com o título “La Science et les
Systémes, questions d’Histoire et de Philosophie naturelle” (Silva, 2001).
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Pedro Américo foi o primeiro doutor brasileiro em Ciências, com fundamentos filosóficos, antes dele
Eduardo Ferreira França, defendeu em 1834, na Faculdade de Medicina de Paris a tese “Essai sur l’influence
des aliments et des boissons sur Le moral de l’homme”, mas não possuía conteúdo filosófico.

Após a defesa da tese, Pedro Américo dedicou-se à pintura dos grandes eventos nacionais e depois
incursionou pela literatura com obras publicadas entre 1882 e 1901. Também publicou longos artigos em
jornais brasileiros, quase todos relacionados à temática artística. Podemos constatar que a tese foi o
último trabalho de cunho filosófico. No entanto, na pintura, a filosofia apareceria ainda uma vez na tela de
1890, “Voltaire abençoando o neto de Franklin em nome de Deus e da Liberdade”.

4 A CIÊNCIA E OS SISTEMAS: QUESTÕES DE HISTÓRIA E FILOSOFIA NATURAL1

A tese é o aproveitamento da parte final das “Considerações Filosóficas sobre as belas artes entre os
antigos”. A mesma foi publicada com quinze dias de antecedência, ficando à disposição do público. Como
já explicitado, a defesa ocorreu no dia 13 de janeiro de 1869 à noite e seu genro assim descreve o momento:

[...] de elevada tribuna, em uma esplendida sala profusamente iluminada, e perante nosso
cônsul e um seletíssimo auditório de mais de duas mil pessoas, orou Pedro Américo durante
cerca de meia hora expondo o assunto completo de sua dissertação. As últimas palavras do
discurso f oram quase abafadas por uma salva  de palmas dos ouvintes, já cativados pela
linguagem convicta, correta e entusiástica do eloqüente orador. (Oliveira, 1898).

A obra tem 129 páginas e está dividida em:

AOS MEUS COMPATRIOTAS
INTRODUÇÃO – Definição de ciência; Certeza e probabilidade; Indução; Observação e experimenta-

ção; Filosofia vulgar;
CAPÍTULO I: O MÉTODO ANTES DO RENASCIMENTO
I. Mobilidade perpétua dos fenômenos; Imobilidade das leis; Necessidade do método experimen-

tal;
II. A antiguidade grega; Aristóteles e sua cosmologia; Erros do método natural entre os filósofos;

Constância do verdadeiro método entre os artistas; Fídias; Arquimedes; Os romanos;
III. A Idade Média; sua filosofia e a luta contra o espírito de progresso; A arte gótica;
IV. Arquitetura racional; Brunelleschi lança as bases do Renascimento;
CAPÍTULO II: CRIAÇÃO DA LIBERDADE INTELECTUAL
I. Últimas elucubrações da escolástica; Leonardo da Vinci inspira o gosto pela natureza; A libera-

ção da arte prepara a liberação da ciência;
II. A obra de Michelangelo;
III. A obra de Rafael;
CAPÍTULO III – CRIAÇÃO DO MÉTODO CIENTÍFICO
I. Contradições do Renascimento; Copérnico; A razão;
II. A atividade estética transforma-se em atividade científica;

1 Utilizamos a tradução feita em 1999  por Gabriel A lves de Oliveira e Maria Guadalupe Melo Coutinho,
publicado pela Editora Universitária da UFPB (Coleção Nordestina).
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III. Galileu e seus trabalhos; Os inimigos da verdade; Intolerância e fanatismo dos inquisidores;
Condenação de Galileu; Contradições dos teólogos; Triunfo da ideia galileana;

IV. Método de Francis Bacon;
V. Descartes e seu método;
VI. Isaac Newton; Sua mediocridade e seu gênio; Descoberta da lei de atração universal; Falsos

julgamentos emitidos sobre essa lei por Leibnitz e por Huyghens;
CAPÍTULO IV – OS SISTEMAS EXCLUSIVOS E A HIPÓTESE DIANTE DO MÉTODO
I. Contradições e mobilidade dos sistemas; O materialismo; O raciocínio; Opiniões de Galileu e de

outros grandes observadores sobre o papel da razão no método científico;
II. Utilidade e características da hipótese; Empirismo;
III. O cérebro e o pensamento;
IV. Ceticismo; Regras da hipótese; Aplicação dessas regras ao exame de algumas hipóteses.
CONCLUSÃO

A filosofia da ciência surgiu como área de investigação intelectual em meados do século XIX. Somen-
te nas primeiras décadas do século passado foi considerada como domínio de investigação, tendo como
principal tema de investigação a questão: o que é ciência?

Videira (2005) observa que a filosofia da ciência, quando definida como tentativa de legitimação da
ciência somente faria sentido caso houvesse uma contextualização. O mesmo autor cita como exemplo um
trecho inicial retirado da tese de Pedro Américo, onde o mesmo explicita que para o leitor brasileiro
pudesse compreender o conteúdo e o espírito da tese, seria necessário transportar-se no espaço e no tempo
para julgá-los a partir da perspectiva que ele usou para escrevê-la.

As referências utilizadas por Pedro Américo para a escrita de sua tese nos dão a ideia de um autor
atualizado com as discussões filosóficas de seu tempo e também de seu saber enciclopédico. Cita obras
datadas de 1868, como o livro “Introduction à la Philosophie et préparation a la métaphisique “ de Guillaume
Tiberghien, onde o autor realiza um estudo analítico dos objetos da ciência e critica o positivismo; o livro
“Notions de Philosophie” de Charles Jourdain. E uma discussão sobre o ensino superior francês publicado
em maio de 1868, “L’ enseignement supérieur devant le sénat”.

Na introdução, define ciência como “um conjunto sistemático de conhecimentos verdadeiros e cer-
tos ou como dizia Ampère: um grupo de verdades demonstradas pela razão, reconhecidas pela observação
ou percebidas pela consciência”.

O objetivo de seu trabalho é mostrar através de fatos retirados da história, a defesa da ideia de que
para a ciência florescer é necessário que reine a liberdade e também demonstrar a diferença entre a ciência
e os sistemas exclusivos, os dogmas e as opiniões arbitrárias.

Ainda define a observação como a “procura nos fatos de tudo o que eles podem oferecer deles
mesmos”, e a experimentação como a produção ou modificação dos fenômenos a serem estudados para que
o estudo seja mais fácil, seguro e fecundo.

Podemos observar na leitura de sua obra que o autor expunha as semelhanças entre a ciência e as
artes plásticas. Valoriza a arte desde a Grécia antiga pela capacidade de observação da natureza pelos
artistas. E afirma que a Idade Média foi a época das palavras e a Igreja inimiga natural de toda revolução.

Para Pedro Américo, as bases do Renascimento foram lançadas por Filipo Brunelleschi (1377-1446)
através da arquitetura racional e os verdadeiros precursores da ciência moderna foram os artistas italia-
nos do Renascimento: Leonardo da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564) e Rafael (1483-1520). Seu
fascínio pelo período renascentista é ressaltado por um de seus biógrafos, que também interpreta a sua
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propensão ao conhecimento universal ao fascínio por Leonardo da Vinci, que se impõe como modelo a ser
cultivado e seguido (Mello Junior, 1983).

No capítulo em que discorre sobre a criação do método científico privilegia Galileu e demonstra
conhecimento de sua obra com várias citações do livro “Diálogos sobre os dois maiores sistemas do
mundo” (1632) além de vários trechos de sua correspondência. Refuta o empirismo de Francis Bacon que
“não cessa de realçar as vantagens da indução e parece desconhecer as vantagens da forma dedutiva, cuja
aplicação é, entretanto, indispensável no estudo da física”. Para o autor, o principal erro de Bacon foi
“privar o método experimental do controle necessário do raciocínio dedutivo”.

No último capítulo da tese, Pedro Américo faz um levantamento das teses defendidas entre 1810 e
1832 nas Faculdades de Letras e de Ciências reconhecendo os sistemas filosóficos que predominam a cada
período, e diz que, a partir de 1856, o espiritualismo começa a dar lugar “às influências revolucionárias do
ateísmo e do materialismo revivificados” e que as mesmas passaram a ser introduzidas em toda parte pela
influência das doutrinas socialistas.

No subtítulo “O Cérebro e o pensamento” critica o fisiologismo de Pierre-Jean-Georges Cabanis
(1757-1808), filósofo materialista mecanicista, Cabanis defendia que o homem é meramente um ser mate-
rial e o pensamento, resultado de “secreções” no cérebro análogas à secreção da bile pelo fígado. Pedro
Américo refuta Cabanis através das obras do químico Humphry Davy (1778-1829) e do paleontólogo George
Cuvier (1769-1832). Termina o capítulo citando o químico Charles Adolphe Wurtz (1817-1884): “Um sistema
científico só é verdadeiramente digno desse nome com a condição de não excluir nenhuma ordem de fatos
importantes”.

Por fim, faz um estudo sobre a hipótese acompanhado de exemplos tirados da história da ciência,
concluindo que a condição primordial da mesma é que seja justificada por uma necessidade real do
método.

Conclui seu trabalho proclamando a liberdade no estudo da natureza e o livre ensino das ciências
naturais. Diz também que, apesar do método experimental ser o mais seguro e fértil para o estudo dos
fenômenos, ele não deve ser imposto às ciências que tem outro objeto.

Kodama (2005) filia o pensamento de Pedro Américo ao de Domingos José Gonçalves de Magalhães,
o visconde de Araguaia, um dos introdutores do romantismo no Brasil, em sua obra “A Alma e o Cérebro:
Estudos de Psicologia e Fisiologia” (1876), combate as críticas dos materialistas e evolucionistas contra a
metafísica diante da insuficiência de suas teorias, afirmando “não é a ciência que fala pelos seus lábios,
é a presunção do sistema”. Ambos se mostrariam céticos quanto a algumas ideias, como a corrente
positivista.

A crítica da tese “A Ciência e seus sistemas” só ocorrerá cerca de dez anos após sua publicação,
primeiramente pela escritora italiana Carolina Invernizio (1851-1916) no ensaio “Studi Filosofici sulle belle
arti” (1877), onde faz um estudo crítico sobre a arte pictória, mas não desvincula o artista do filósofo. Neste
ensaio ela confirma a posição de Pedro Américo contra o positivismo:

Começavam então a difundir-se entre a juventude belga, as falsas idéias de Littré e Viroubof.
Seria difícil dizer assim com que ânsia era esparedo o discurso do distinto filósofo e artista,
que se propunha a combater com maior energia, o positivismo. [...] A sabedoria extraordinária,
a elevada agudeza de espírito, a lógica insuperável com que o artista soube tanto combater
como por abaixo as doutrinas adversárias, ampliando os limites  destas, dist inguindo o
verdadeiro do falso, obtiveram o aplauso geral. (I VERNI ZIO, 1877).
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No Brasil, Sylvio Romero (1851-1914), no seu ensaio “Filosofia no Brasil” (1878), realizou a crítica
mais contundente, apontando as posições de Pedro Américo relacionadas aos dados históricos, aos cien-
tistas modernos como Galileu e Newton e às posições filosóficas do ecletismo e do positivismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o regime Republicano, instalado no país a partir de 1889, Pedro Américo produziu obras como
“Tiradentes Esquartejado” (1893), “Honra e Pátria” (1897) e “Paz e Concórdia” (1902), sua última obra. Com
o passar do tempo podemos ler em alguns artigos sobre arte a classificação da obra de Pedro Américo nos
moldes positivistas, justamente invertendo a ordem do pintor que em sua tese combatera aqueles postula-
dos filosóficos.

Sua aspiração enciclopédica e o seu orgulho em ostentar o título de doutor em ciências naturais por
uma universidade europeia, como também por ser professor adjunto da Universidade de Bruxelas, fazem
com que seja uma figura constante entre os jornais polemistas da década de 1860, através de artigos e
caricaturas (Cotrim, 1983).

Em 1947 a escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira trouxe para o carnaval o tema
“Ciência e Arte”, uma homenagem ao pintor Pedro Américo e ao cientista Cesar Lattes. Nos versos do samba
composto por Cartola e Carlos Cachaça, podemos observar a proposta de um diálogo entre duas dimensões
da cultura, como já havia feito o pintor-filósofo Pedro Américo no século anterior.

Tu és meu Brasil em toda parte
Quer na ciência ou na arte

Portentoso e altaneiro
Os homens que escreveram tua história

Conquistaram tuas glórias
Epopéias triunfais

Quero neste pobre enredo
Reviver glorificando os homens teus

Levá-los ao panteon dos grandes imortais
Pois merecem muito mais

Não querendo levá-los ao cume da altura
Cientistas tu tens e tens cultura

E neste rude poema destes pobres vates
Há sábios como Pedro Américo e Cesar Lattes.
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