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Imprensa e divulgação científica no centenário da independência do Brasil

Araci Alves Santos*; Nadja Paraense dos Santos**

1 INTRODUÇÃO

As exposições universais constituíram importantes espaços de trocas comerciais, de ideias, merca-
dorias, informações, técnicas, valores. Entretanto, percebemos também que um canal indireto de divulga-
ção científica pode ser observado nesses eventos que aconteciam desde o século XIX na Europa, pois nas
mesmas se procurava mostrar com otimismo os benefícios do progresso científico e técnico expresso
principalmente nas construções monumentais, nas máquinas e nos produtos de várias partes do mundo
(Moreira, Massarani, 2002).

A primeira exposição universal foi realizada em Londres, em 1851, e apresentou ao mundo o “Palá-
cio de Cristal”, uma verdadeira maravilha da engenharia do período. Depois foram realizadas outras
exposições na Europa e também no continente americano (Pesavento, 1997).

Embora não tenha participado da primeira exposição universal, o Brasil enviou representante e
jornalistas para apreciarem o grandioso evento. Em 1861, foi realizada a primeira Exposição Nacional sob
os auspícios do imperador D. Pedro II, a partir desse evento o país passou a preparar-se e a participar das
exposições realizadas na Europa e na América.

Durante a primeira República foram realizadas duas importantes exposições na cidade do Rio de
Janeiro, então capital da República: uma em 1908, comemorando os cem anos da abertura dos portos e
outra em 1922, referente aos cem anos da Independência do Brasil.

A exposição do centenário foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República,
durante os anos de 1922 e 1923. Inicialmente seria nacional, mas foi ampliada tendo uma seção interna-
cional, que contou com expressiva participação de muitos países europeus, tais como a França, Portugal,
Inglaterra, e países americanos, dentre eles: Estados Unidos, Argentina e México.

Ao longo dos meses foram realizados congressos, palestras e mostras das principais instituições de
ciências brasileiras como o Observatório Nacional, a Escola de Minas de Ouro Preto, o Museu Nacional, o
Instituto Oswaldo Cruz dentre outras (Santos, 2010). Sendo assim, a temática Ciência foi notícia recorrente
na maioria dos jornais nesse período.

Embora a exposição tenha sido palco para importantes acontecimentos como, por exemplo, a pri-
meira transmissão de rádio no país, a realização de congressos científicos, religiosos, comerciais e a
fundação do Museu Histórico Nacional, a historiadora Marly Motta destaca a omissão deste tema nos
estudos tradicionais referentes à década de 1920:
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No que toca especificamente à comemoração do centenário da independência, em 1922, esta
sequer é lembrada, a não ser em citações pas sageiras em enciclopédias  e livros didáticos
antigos. Tal omissão pode ser explicada, sem dúvida, pela suspeição que essas comemorações
coletivas despertavam na comunidade de historiadores. Tais celebrações, que encarnariam o
artificial ismo e o elit ismo da ideologia dominante, podiam interessar, se tanto, à história
oficial. (Motta, 1994, p. 2).

Por outro lado, a mesma autora chama a atenção para o fato da vasta documentação referente ao
certame indicar uma grande mobilização dos intelectuais das principais cidades do país no período: Rio de
Janeiro e São Paulo.

Percebemos também que além do tema ser escasso nos estudos históricos, a questão da Ciência na
Exposição é pouco abordada. Analisando as fontes tais como: o Livro de Ouro, as Atas dos Congressos, as
fotografias bem como as reportagens publicadas nos jornais e revistas, notamos uma importante articula-
ção de cientistas organizando associações e participando de congressos científicos em que se discutiam
assuntos pertinentes ao desenvolvimento científico e industrial do país.

Levando em conta que a maioria dos intelectuais e das instituições científicas do país estava se
fazendo representar durante o certame, seja participando dos congressos ou realizando mostras, podemos
perceber a exposição também como um espaço de divulgação de ideias e conhecimentos. Embora essa
divulgação tenha se dado através das propagandas, mostras e palestras realizadas, acreditamos que o
principal meio para a propagação das ideias tenha sido por meio da Imprensa. Essa era uma fonte de
informações sobre a exposição, atingindo a um público que não podia participar do certame. O escritor
Lima Barreto (apud Resende, Valença, 2004, p. 567), em uma crônica nos esclarece o seguinte: “Os senhores
hão de admirar de como possa eu, sem ter assistido sequer um festejo, apreciar feições características do
atual centenário. É muito simples. Leio com o maior cuidado os jornais, como não os leria, se estivesse de
perfeita saúde”.

Neste sentido este trabalho tem como objetivo analisar o duplo papel da imprensa, especificamente
do Jornal do Commércio como divulgador e difusor das ciências durante a exposição do centenário.

2 DISCUSSÃO

A emergência da imprensa no Brasil no início do século XIX, com a criação da Imprensa Régia por D.
João, deu uma importante contribuição para o desenvolvimento cultural e científico no Brasil visto que
jornais, periódicos e livros passaram a ser publicados no país. Com a transformação da cidade do Rio de
Janeiro em sede do Império português foram criadas instituições científicas e culturais e, consequentemente,
aumentou o público interessado em ciência e, embora fossem bem variadas as notícias publicadas, pode-
mos dizer que a temática esteve presente na maioria dos jornais brasileiros desde então (Esteves, 2006).

Pouco mais de um século depois, na década de 1920, houve uma retomada das iniciativas de divul-
gação científica através do uso mais intenso de jornais e revistas e também da realização de eventos
científicos abertos ao público (Moreira, Massarani, 1998).

Um dos principais jornais do período, o Jornal do Commercio, criado em 1827 por Pierre Plancher,
além de recontar a História do Brasil em suas páginas na edição comemorativa do centenário da indepen-
dência (Junqueira, 2008), criou uma seção diária denominada “O Centenário”. A seção publicava as notí-
cias referentes à exposição e divulgava os principais congressos científicos, bem como os trabalhos apre-
sentados nas conferências. Desta maneira, além de informar o público leigo o jornal acabava por atender
também a uma comunidade científica ávida por receber as principais informações sobre o andamento das
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questões referentes às suas áreas. Cabe lembrar que esse mesmo jornal, antes e durante a primeira expo-
sição universal (1851) havia publicado reportagens sobre a mesma: “Na Corte alguns jornais, como O Brazil
e o Jornal do Commercio, também começaram a veicular notícias sobre a Exposição antes mesmo de seu
início em 1º de maio; sobre o assunto publicou-se na Corte até 1º de dezembro, bem depois do encerramento
da Exposição” (Strauch, 2008, p. 38).

A coluna destinada à exposição ocupava uma grande parte do jornal com as notícias referentes ao
certame, tais como as homenagens recebidas pelos brasileiros, os pavilhões, e os congressos que estavam
acontecendo. Na edição do dia 1º de outubro de 1922, por exemplo, a seção “O Centenário” destacou dentre
outros assuntos, o Congresso Eucarístico que havia realizado sua sessão de Encerramento, o Congresso
Nacional dos Práticos, o Congresso Internacional de Engenharia, o Terceiro Congresso de Agricultura e
Pecuária, o Congresso de Ensino Secundário e Superior, o Pavilhão das Grandes Indústrias da França.

Sobre o Congresso de Ensino Secundário e Superior, o jornal divulgou os pareceres aprovados pelas
comissões os quais versavam sobre as bases que deveriam nortear a reforma no curso de Engenharia
apresentado pelo engenheiro Heytor Lyra da Silva e também sobre o ensino de Corografia e História do
Brasil e o de História Natural.

Já a edição do dia 1º de novembro anunciava a inauguração do primeiro Congresso Brasileiro de
Química, que iria acontecer no dia 3, estava sendo promovido pelo Ministério da Agricultura e organizado
pela subcomissão de Congressos do Centenário. Uma das ações desse Congresso foi criação em 1922 da
primeira agremiação nacional na área de química: a Sociedade Brasileira de Química que reuniu os profis-
sionais que atuavam na área no país. A nota revelava ainda que foram enviados convites para as altas
autoridades, aos membros dos diversos institutos e associações, os chefes de repartições, os professores
de química, os chefes e químicos de laboratórios oficiais e particulares, industriais, os comerciantes e os
agricultores nacionais e estrangeiros. Entretanto, observamos que, independentemente do convite, todas
as pessoas que trabalhavam ou tinham interesse em Química poderiam participar. O programa dos traba-
lhos ficou dividido em duas partes: “Questões Gerais de Química” e “Questões de Química Aplicada às
Nossas Diversas Atividades”.

Destacam-se também alguns dos assuntos que seriam tratados nas duas partes: organização do
ensino e fundação de Institutos de Química Experimental, pesquisas químicas nas indústrias e nos labora-
tórios, propaganda da química no Brasil, colaboração feminina nos estudos e trabalhos de química, bolsas
para os estudos de química, Conselho Superior e Federação Brasileira de Química, estudos históricos da
química no Brasil, participação brasileira na colaboração química internacional. Na área de Química
Aplicada deu-se ênfase, dentre outros assuntos, às questões referentes aos laticínios, açúcares e deriva-
dos, cacau, indústria de fermentação, óleos alimentícios, produtos de origem animal, conservas, águas
minerais, óleos vegetais, aplicações industriais do álcool, destilações da madeira, borracha natural,
taninos, celulose, corantes naturais e artificiais, sais potássicos, fosfatos naturais, adubos inorgânicos,
estudos químicos dos combustíveis naturais e seus derivados, estatísticas relativas à química e aos produ-
tos químicos no Brasil, eletroquímica no Brasil, quimioterapia, processos químicos de imunização e con-
servação, química a serviço da Justiça, legislação e convenções sobre assuntos da química no Brasil, etc.

Nas duas edições seguintes o jornal noticiou novamente o Congresso de Química, destacando a
participação dos ministros de Estado e das altas autoridades. Finalmente, no dia 4 de novembro, o jornal
deu aos leitores a cobertura da tão anunciada da sessão inaugural do evento.

Dentre os importantes congressistas já anunciados pelo jornal chama-nos a atenção a participação
feminina no evento: “muitas senhoras e senhoritas, especialistas neste ou naquelle ramo da Chímica, e que
também prestarão ao Congresso importante contribuição” (Jornal do Commercio, 4/11/1922).
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Além de informar, o texto também procurava passar uma descrição detalhada do que ocorreu no
congresso, dando ao leitor uma imagem do que estaria acontecendo no evento e a sensação de fazer parte
do mesmo, ainda que sequer tivesse ido ao local. Talvez por isso Lima Barreto sentia-se tão à vontade para
opinar sobre os congressos realizados: “Tenho estudado com afinco os seus programas; e com o mais
rigoroso método científico, procurando estabelecer uma regra geral para eles” (Barreto apud Resende,
Valença, 2004, p. 567). Mais adiante, o escritor conclui que a regra geral para todos os tipos de congressos
eram os chás dançantes, os passeios, o football e os discursos do presidente.

O que interessa destacar neste trabalho é mostrar o potencial da imprensa como uma difusora e
divulgadora de ciências no âmbito da exposição. Pois mesmo com a crítica de Lima Barreto percebemos
que, para ele, os jornais eram fundamentais para que se pudesse “participar” do evento. Por outro lado,
para os interessados diretamente em química, as matérias publicadas sobre o andamento do Congresso
tornavam possível uma aproximação maior com a área. Isto porque a matéria não só anunciava dia, hora
e local da sessão de abertura do evento como também fazia uma chamada geral a todos os interessados a
participar do congresso. Para atrair ainda mais os interessados, publicou-se o programa do que iria ser
trabalhado nas subáreas de Química Geral e de Química Aplicada. O jornal ainda ressaltava a importância
desses trabalhos para o desenvolvimento industrial do país.

Segundo Ana Maria Sánchez Mora (2003), há três vertentes na área de divulgação científica: a dos
comunicólogos, que têm como objetivo maior transmitir a mensagem e os processos que nela intervêm, a
dos popularizadores da ciência, que têm interesse maior nos produtos, e a corrente que congrega ciência e
humanidades.

As exposições universais iam além do caráter puramente comercial, pois as mesmas não só expu-
nham produtos ao público como também se destinavam a expor ideias, valores e conhecimentos. A exposi-
ção universal de 1889 realizada em Paris, por exemplo, tinha a função de instruir a população em assuntos
como história do trabalho, história de habitação humana (das técnicas construtivas), técnicas de higiene
(Pavilhão da Higiene e da Cidade de Paris), e exposições coloniais. Sendo que: “[...] em termos globais o
grande objetivo parece ser mesmo o de instruir (ou industriar) sobre a vida moderna da sociedade indus-
trial; ensinar à massa um modelo de mundo [...]” (Barbuy, 1999, p. 55).

Se as matérias relativas à química possuíam um público mais restrito, havia outras destinadas ao
público em geral que procuravam divulgar conhecimentos e instituições científicas. Grandes eventos públi-
cos tornavam-se propícios para a divulgação de informações e dos estudos realizados nos institutos de
pesquisas. A matéria publicada no dia 5 de novembro “A Saúde Pública na Exposição” anunciava a inaugu-
ração da seção do Departamento Nacional de Saúde no dia 7 de novembro. A nota revela que: “Essa
propaganda está ao alcance de todos e faz-se por meio de diagramas, graphicos, quadros, photografias e
dados estatísticos” (Jornal do Commercio, 7/11/1922).

Desta maneira, a exposição foi utilizada para divulgar conhecimentos e conselhos sanitários para
a população, além de expor o resultado dos trabalhos realizados. A nota também destacava que a mostra
da Saúde Pública ocupava a maior parte das galerias do Palácio das Festas e que a parte restante estava no
Instituto Oswaldo Cruz, que também estaria inaugurando uma exposição no mesmo dia e horário. Todas as
dependências se faziam representar, principalmente as seções das Inspetorias de Profilaxia da Tuberculo-
se, da Lepra e Doenças Venéreas, da Higiene Infantil e a mostra realizada por elas: “prende a attenção do
visitante, que, sem sentir, recebe noções do nosso estado sanitário e é obrigado a interessar-se pela
questão das moléstias evitáveis, que tanto prejudicam a saúde” (idem).

O trabalho realizado pelo Departamento Nacional de Saúde Pública tinha como objetivo instruir a
população para que doenças e conflitos fossem evitados. Pretendia, assim, divulgar e instruir a população
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para que não se repetissem episódios como o da Revolta da Vacina em 1904 (Carvalho, 1987), quando a
população reagiu violentamente à implantação da obrigatoriedade da vacina de Jenner (a vacina contra a
varíola). Podemos observar um deslocamento da visão do início do século XX quando as questões de saúde
se tornaram casos de polícia e, na maioria das vezes, os agentes de saúde comandados por Oswaldo Cruz
precisavam andar acompanhados da força militar para prevenir as resistências da população nos traba-
lhos de profilaxia na cidade. O que se procurou fazer na exposição foi uma popularização dos conhecimen-
tos científicos e uma aposta na ciência para convencer a população por meios pacíficos da necessidade de
determinados cuidados para epidemias fossem evitadas.

Através da propaganda utilizada também percebemos a aproximação da ciência com a população.
Em um cartaz utilizado pela Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, os seguintes dizeres:
“As doenças venéreas estão destruindo a saúde do nosso povo e comprometendo a pujança de nossa raça”,
e abaixo um chamado à população: “Todos podem e devem auxiliar a Saúde Pública na Luta contra esse
inimigo”. Ao fundo a imagem reforça o papel da ciência como salvadora mostrando a deusa da sabedoria
Minerva lutando contra Medusa (Rio de Janeiro, 1923).

A enfermagem constituiu um ponto-chave nas ações empreendidas por Carlos Chagas para instruir
e cuidar da população. Para Freire e Amorim (2008, p. 123),

a enfermeir a de saúde pública passou a  ser a agente de pers uasão nas estratégias de
educação sanitária nas diversas ações empreendidas pelo DNSP, e, portanto, a criação e a
organização do Serviço e da Escola de Enfermeiras do Departamento passaram a ser espaços
priv ilegiados de discus são sobre o s aber e o faz er da enfermagem de saúde pública na
década de 1920.

O Jornal do Commercio destacou também a seção da enfermagem na Exposição onde foi realizada
uma homenagem a duas enfermeiras: Anna Nery, “a voluntária da caridade”, precursora da enfermagem no
Brasil e que atuou na Guerra do Paraguai e Florence Nightingale, “Dama da lâmpada”, que lançou as bases
da enfermagem moderna e teve uma atuação importante na Guerra da Crimeia. Elas foram representadas
por duas estátuas e simbolicamente refletiam a importância do papel das enfermeiras como agentes na
História mundial e na História do Brasil. O Departamento Nacional Saúde Pública estava empenhado em
levar conhecimentos à população através de sua Inspetoria de Profilaxia à Tuberculose, por exemplo,
procurava mostrar os trabalhos desenvolvidos pela mesma, expresso em cartogramas e quadros, com o
objetivo de ganhar credibilidade junto à população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise focaliza um aspecto da exposição pouco explorado em trabalhos sobre o assunto. Perce-
bemos que as comemorações do centenário permitiram que diversos eventos científicos fossem realizados
e que as principais instituições científicas levassem ciência a um público leigo através de mostras e
propagandas. Sendo assim, a temática ciência esteve direta ou indiretamente presente nas páginas dos
jornais durante o período da exposição.

Por isso, é possível aferir o papel fundamental da imprensa através da leitura das notícias veicula-
das antes e durante as comemorações, pois, além de divulgar os eventos, permitindo uma visibilidade
ainda maior para o certame, teve um papel fundamental para o sucesso da exposição, como divulgadora e
difusora de ciências.
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