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RESUMO
A mudança ocorrida na identidade do sujeito do conhecimento no Ocidente, entre o final
do século XlX e o início do século XX, é o tema deste texto. Ele aborda a substituição da
figura do erudito pela figura do intelectual como o produtor e consumidor do saber nas
sociedades ocidentais contemporâneas. Esta transformação do sujeito do conhecimento
Implicou na mudança das regras para a própria produção do saber, bem como significou
uma mutação do IóclIJ institucional de sua produção e legitimação. A Universidade, que
busca cada vez mais sua autonomia diante dos grupos e partidos políticos e das confissões
religiosas, se torna o centro de produção do conhecimento, levando a uma profissionalização,
especialização e maior racionalização dos saberes, e, ao mesmo tempo, levando à
marginalização e deslegitimação de outras formas de conhecimento, de outros profissionais

locais de produção de saber.
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i\13 TRACT
'I'he change occurred 00 the ideotity of me subject of knowledge in the West, berween the
cnd of the ninetecnth century and the beginning of the twentieth ceotury, is therne of this
ICXl. It approaches the substitutioo of the figure of the scholar by the figure of the
mtcllecrual as me producer and coosumer of koowledge 00 me contemporary western
societies. This transformation of me subject of knowledge has implied me change of me
iulcs of the productioo of knowledge itself, as well as it has meant a mutation of me
ursuruuonal locas of its productioo aod legitimac)'. The Universiry, which seeks more and
more its autooomy before the political groups aod parties aod rhe religious coofessioos,
" -cornes the knowledge productioo center, takiog to a professionalization, specialization
.111d grearer rariooalizatioo of the koowledges and, at the same time, takiog to the
marginalization and illegitimacy of other forms of knowledge of orher professiooals aod
knowledge productioo places.
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Em livro publicado logo após a Segunda Guerra Mundial, o
antropólogo e etnólogo Bronislaw Malinowski assim se referia ao trabalho de
James George Frazer, um dos seus mais importantes antecessores:

Frazer nasceu, se formou e produziu numa época em que a erudição era ainda
possível, no sentido de procurar, despreocupada e não utilitariamente
conhecimento e cultura. Seu saber era vasto e universal, aliava conhecimentos
de física, biologia, história, folclore; escreveu ensaios e poesia. Lia Homero
em grego, Ovídio e Virgílio em latim e a Bíblia em aramaico.A Primeira
Guerra Mundial deu um golpe mortal na erudição, no humanismo e nas belas
letras. A Segunda Guerra se esforçou para eliminar tanto o sábio como o
cavalheiro da nossa civilização.'

um olhar que agora em vez de percorrer várias superfícies procuraria se fixar
em um ponto dado do campo do conhecimento para esquadrinhá-lo com maior
precisão. Não é mais o olhar que o antropólogo e o etnólogo herdaram do
viajante, do conquistador, olhar que quer devorar com rapidez a maior
quantidade de informações possíveis. Agora o parâmetro para Malinowski parece
ser o olhar do cientista em seu laboratório, esquadrinhando detidamente com,
uma lente de aumento, o pequeno objeto que tem sobre a mesa, o olhar
especializado do intelectual."

Ao mesmo tempo em que ficamos informados pelo texto de
Malinowski de que a erudição e o erudito estão desaparecendo, podemos
inferir dele que uma outra figura de sujeito do conhecimento veio substituí-
Ia. Entre fins do século XIX e meados do século XX, um outro lugar de
sujeito, um outro modelo de identidade surgiu no Ocidente para nomear
aquele que se dedica ao trabalho de produção de sentidos, de produção de
símbolos, às atividades do pensamento e das artes. Esta figura é a do intelectual,
identidade que só está em circulação a partir das últimas décadas do século
XIX, como pudemos constatar nesta pesquisa. Todos os textos anteriores a
este período, ao nomearem o sujeito de qualquer tipo de conhecimento, o
chamam de erudito. Seja o matemático, o historiador, o antropólogo ou o
físico, todos são conhecidos e identificados como eruditos.

A palavra "intelectual", no entanto, já existia anteriormente em línguas
como o inglês, o francês, o espanhol ou o português, para se referir ao
entendimento e ao mundo da razão, mas era apenas usada como adjetivo e
não como substantivo. Em inglês, a palavra "intelectual", assim como outras
do mesmo campo, como "intelectualismo" e "inteligência", tinham um sentido
pejorativo até meados do século XIX. Ela era um adjetivo que qualificava
alguém que se considerava estar encerrado numa "torre de marfim" ou era
usada para burlar ironicamente de alguém.3 Como substantivo, a palavra
intelectual é usada pela primeira vez por ocasião da organização dos professores
e escritores franceses em torno do Caso Dreyfus, em 1898. Georges
Clemenceau havia aberto as páginas de seu jornal L'Aurore para os revisionistas
e dreyfusistas e, depois do documento revolucionário de Zola, apareceram
petições e manifestos, batizados por ele de "Manifesto dos Intelectuais".

O substantivo "intelectual" surge para nomear, portanto, o que seria
uma nova "classe" de pensadores e escritores, quase sempre em oposição à
ordem sociopolítica estabelecida - ou ao menos à margem dela - tendo, pois, o
sentido de alguém descontente, que mantém uma atitude crítica e independente,
frente ao governo e à sociedade de seu país. Em francês, a palavra teria ainda
parentesco com a expressão "ouvries de Ia penseé", usada para denominar

Parece claro que Malinowski está se referindo a Frazer como alguém
que realizou um trabalho no campo do conhecimento e da cultura diferente
do seu, que seguia regras diferentes das que procurava agora apresentar a
seus leitores. Nesse texto, Malinowski está procurando construir uma ruptura
entre sua forma de trabalhar com a cultura, sua forma de ser antropólogo e
etnólogo e a forma como um de seus mais famosos antecessores produziu
conhecimento e entendeu o seu ofício. O texto deixa claro que Frazer foi um
erudito e que a erudição já não era mais possível e nem útil. Viveríamos um
outro momento em que ao conhecimento se exigia outras regras de produção
e outras temáticas, em que qualquer sujeito que se dedicasse a este trabalho
deveria ter outras preocupações, outra formação e outro tipo de produção.
O erudito seria uma figura de sujeito do conhecimento que estava
desaparecendo no Ocidente. Entre o final do século XIX e o início do século
XX, período em que Frazer produziu sua obra, e o pós-guerra, algo havia
acontecido que teria inviabilizado este lugar de sujeito, teria tornado obsoleta
esta identidade no campo do conhecimento; quem se dissesse agora um erudito
era alguém extemporâneo, superado pelo tempo e por suas exigências.

Se Malinowski não se considera um erudito como Frazer, que identidade
reivindica para si? Que figura de sujeito toma como modelo para construir a
própria identidade como produtor de conhecimento e como especialista na
análise da cultura? Pela sua própria descrição de Frazer podemos intuir como
considera a si mesmo e o trabalho que faz. Sua procura pelo conhecimento não
é mais desinteressada, despreocupada. O conhecimento que produz e a própria
cultura agora têm uma função social clara, devem ser úteis. Seu conhecimento
já não é tão vasto e universal como o de Frazer, é mais específico e especializado,
já não transita por tantos campos do conhecimento e já não se dedica a tantos
gêneros de escritura. Seu olhar buscaria a profundidade em vez da vastidão,
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aqueles que pretendiam influir política ou socialmente através da imprensa
socialista. Ao espanhol e ao português, essa palavra chega no mesmo momento
em que é introduzida na França e possivelmente pela repercussão internacional
que teve o Caso Dreyfus. Segundo as fichas que se conservam na Real Academia
da Língua, atribui-se à escritora Pardo Barzán a primeira menção em espanhol
ao substantivo "intelectual". Referindo-se ao assunto Dreyfus, teria escrito, em
1900: "les envidio ...sus intelectuales". Coerentemente com o sentido de oposição
e crítica à ordem estabelecida, a palavra é usada em Portugal pela geração de
pensadores que, entre os finais do século XIX e a primeira década do século
XX, se opunha à Monarquia e defendia o republicanismo. Na Espanha, seu
uso se afirma definitivamente quando da reação de cientistas, escritores e artistas
à execução do pensador e educador anarquista Francisco Ferrer, em 1909,
pelo governo de Antonio Maura.4

A transição da figura do erudito para a do intelectual como sujeito
do conhecimento no Ocidente parece, no entanto, ter se dado de forma lenta
e muito diferenciada, dependendo da área de conhecimento e da sociedade
em que o fenômeno ocorre. A emergência do intelectual e o declínio da
erudição parecem estar ligados à situação particular em que se desenvolveu e
se encontra cada área de conhecimento, ao contexto social e ao estágio de
desenvolvimento da sociedade capitalista e burguesa em cada país, região ou
localidades. Quando Malinowski toma a Primeira Guerra como marco dessa
transição, parece indicar que a figura do erudito se tornou obsoleta a partir
das transformações econômicas, sociais, políticas e culturais que o conflito
representou. Esta nova sociedade exigia outro tipo de conhecimento e,
portanto, o emprego de novos métodos, novas teorias e novos procedimentos
que somente um novo sujeito era capaz de manejar. O novo estágio do
capitalismo e da sociedade burguesa exigia um produtor do conhecimento
engajado no seu tempo, preocupado com sua inserção social e com a utilidade
do que fazia. Já não se admitia mais a produção de conhecimento ou o
trabalho com a cultura por puro prazer ou deleite pessoal, para a satisfação
da vontade de saber de uma única pessoa, para a ilustração e a construção de
um tatus pessoal à parte dos demais.

A expansão da economia capitalista, o processo de industrialização e
urbanização crescentes e a conseqüente separação entre cidade e campo,
levaram à complexificação cada vez maior da sociedade e à emergência de
diferentes classes e grupo de interesses que passam a lutar entre si pela
hegemonia p Iítica e social. A ampliação da divisão do trabalho leva à
emergência de um campo autônomo de idéias e especulações - cultura no
sentid restrito do termo - e ao campo de comportamentos e realizações
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materiais - a civilização. Esta crescente cisão do mundo burguês, entre seus
discursos e suas práticas, recoberta pela dicotomia entre as noções de cultura
c ivilização, se expressa também por uma crescente separação entre os
produtores profissionais de discurso e os ativistas do mundo da política, e
-rure a política e a experiência técnica.'

A sociedade urbano-industrial, com seus aparatos tecnológicos, leva a
lima crescente valorização do conhecimento técnico e da ciência aplicada, em
detrimento dos conhecimentos em humanidades ou das chamadas belas letras.
I \sses campos, que antes não estavam bem delimitados ou separados, vão cada
vez mais se distanciando e se especializando. O erudito, que se caracterizava
Ior transitar por diferentes áreas de conhecimento, vai sendo substituído pelo
Intelectual, especialista em uma dada disciplina e voltado para um trabalho cada
vez mais identificado com uma ciência que tem como modelo as ciências naturais
ou exatas. A acentuação do caráter utilitário da cultura e do conhecimento leva
a separação progressiva entre o campo artístico e literário e o campo científico.
Às artes e à literatura se atribui o terreno da sensibilidade, do gosto estético, do
gozo e recreio pessoal e não mais do conhecimento, embora esses aspectos
ainda apareçam integrados na educação das elites dirigentes.

A vida e a experiência são pensadas agora como distintas de sua
escritura ou de sua representação. A sensibilidade burguesa voltada para a
dimensão material, pragmática, utilitária, quando não mercantil, da experiência,
leva à desconfiança crescente em relação ao mundo dos símbolos, das
representações, da linguagem. A busca da objetividade, da realidade e da
verdade passa a presidir não apenas o campo do conhecimento científico,
como o próprio campo das artes e da literatura. O que o positivismo significa
como conjunto de regras para a produção do conhecimento científico, o
naturalismo e o realismo significam como regras para a produção do discurso
artístico e literário. A desvalorização da própria dimensão artística, do estilo
literário, do discurso científico e a busca de uma linguagem própria da ciência
são desdobramentos desta atitude cética diante da representação e da linguagem.
A preocupação erudita com a beleza e o prazer do texto vai dando lugar à
busca da linguagem especializada, formal, rigorosa, quando não ininteligível,
por parte do intelectual. A cisão entre ideologia e prática, bem como a separação
entre ideologia e ciência, são também outras formas de expressão conceitual
da suspeita que a sociedade burguesa constrói em torno do mundo dos
discursos e da sua ênfase no mundo das práticas, das ações e das intervenções
objetivas e materiais. A isso se chamou, no início do século XX, de crise
universal das letras e do espírito."

A sociedade burguesa caminha para a formação de subjetividades
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cada vez mais individualizadas, o que tem repercussões no campo do
conhecimento. A emergência da ética individual e do individualismo em
detrimento da ética da pessoa e do personalismo vai acarretar a busca cada
vez maior de autonomia, independência e singularidade do sujeito que produz
conhecimento ou cultura. Se o intelectual surge como alguém capaz de se
opor à ordem vigente, como alguém separado e distante das instituições que
até então controlavam a produção da cultura, o Estado e a Igreja, é porque
se pensa como um indivíduo e não mais como uma pessoa. A concorrênci~ e
a competição, elementos centrais na sociedade de classes capitalista, tambem
chegam ao campo da produção do conhecimento e produzem, em setores
sociais emergentes ou excluídos, como a pequena burguesia ou o proletariado,
a sensação de solidão, marginalização e desajustamento social. O intelectual
emerge, na sociedade burguesa, marcado pela ambigüidade, que é o slg~o
distintivo de sua identidade e de seu lugar de sujeito. Por não se dedicar as
atividades consideradas como vitais para a reprodução material da sociedade
capitalista, pelo menos, até meados do século XX, sua posição é vista, muitas
vezes, como exterior a esta sociedade, podendo ter atitudes de rechaço e
rejeição em relação a esta, ao mesmo tempo em que produz um conhecimento
ou artefatos culturais que são cada vez mais integrados no circuito do mercado,
da propaganda e da justificação e legitimação da própria sociedade, daí o
apoio, às vezes tímido, às vezes crítico, às vezes radical, ao status qtlo. Este
estatuto esquizóide da identidade do intelectual torna esta figura de sujeito
uma identidade de difícil definição e em permanente reelaboração. Diante do
acirramento dos conflitos e da emergência de movimentos sociais cada vez
mais organizados, os intelectuais serão chamados a exercer funções e a tomar
atitudes marcadas pela ambigüidade, pela errância, pelas constantes mudanças
de rotas e de posições.

A tensão permanente entre massas e elites que caracteriza a sociedade
moderna e os contínuos conflitos de interesse, entre parcelas diferenciadas
da própria burguesia, leva a que os intelectuais, que se caracterizam pela
busca da intervenção social e pela procura da mudança política, social ou
cultural, possam, em muitas circunstâncias, caminhar para a elaboração ou
adesão a propostas radicais de transformação social, de direita ou de esquerda.
!\. tônica que marcaria a emergência da identidade de intelectual, no final do
sé ulo passado, seria a própria descrença dos produtores de conhecimento e
cult lir, n s sistemas sociais e políticos vigentes. No campo político, era crescente
I) til spr 'stígio e o descontentamento com o sistema parlamentar de cunho
111 It'I.il, Ioss expresso no formato da Monarquia parlamentar, caso da Espanha,
I1I 11111 t lIgal ou da Inglaterra, fosse expresso no formato de uma República,

aso da França ou do Brasil. Isso levava a um distanciamento crescente entre
os profissionais da cultura e as elites tradicionais, burguesas ou aristocráticas,
lue controlavam o aparelho de Estado. O distanciamento era maior ainda
.m relação à Igreja, instituição que monopolizara, durante séculos, as funções
de educar e de produzir discursos de justificação e legitimação da ordem
s cial. A dessacralização do mundo, característica da visão de mundo da
burguesia e marca da modernidade, fazia com que a identidade do intelectual
fosse pensada como contraposta ao de um servidor do Estado, ou ao de um
fiei da Igreja. Enquanto o erudito era ou reivindicava ser um partícipe e
Integrante da elite do Estado e, na maioria dos casos, um fiel a mais no
rebanho da Igreja, o intelectual, mesmo fazendo parte do Estado ou
professando alguma fé religiosa, vai pensar sua identidade como apartada e
diferenciada da prestação de serviço a essas instituições. Isto produz mais
uma ambigüidade nesta identidade de intelectual que, mesmo tendo que viver,
na maioria dos casos, de cargos públicos, ou mesmo tendo crenças religiosas,
t .m que pensar sua identidade como diferida destas duas situações.

Os intelectuais vão se tornar e se assumir como um novo grupo de
pressão que, por isso mesmo, busca criar para si novos espaços institucionais,
novas formas de agrupamento e organização profissional e politica. A luta
pela autonomia da Universidade, tradicional instituição de saber e
onhecimento, que estava sob o patrocínio e o controle administrativo e

político do Estado e, em grande medida, sob o controle ideológico da Igreja,
(' uma etapa importante na solidificação profissional da categoria dos
intelectuais e um passo decisivo para a construção de sua identidade
diferenciada. Mesmo pertencendo ao aparato do Estado, a luta dos intelectuais
vai ser no sentido de tornar a Universidade desligada das intervenções movidas
J1 .los interesses imediatos daqueles que governam, torná-Ia um espaço politico
(' a Iministrativo regido por regras internas próprias e manejadas apenas por
quem faz parte de seus quadros. A desconfiança liberal em relação à
uucrvenção estatal serve de base para a construção de espaços alternativos
para o exercício da atividade intelectual. Os .Ateneos e os Liceos são exemplos
dl: instituições culturais do liberalismo, no momento em que, após meados do
\l' ulo XIX, se despoja da roupagem revolucionária legada pelo jacobinismo
11,\11cêse se constitui em elemento moderado, organizador da nova legalidade
hurguesa. São instituições que buscam a criação e difusão da cultura e das
I tras a serviço da "civilização humana". Elas significam a busca por uma
ruptura com as vinculações tradicionais do trabalho cultural e artístico, a luta
1H'la conquista de novas formas de proteção e de um novo público.'

A autonomia ou distanciamento da ordem vigente seria elemento
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decisivo na definição da identidade própria do trabalho do intelectual. O intelectual
é aquele que, ao contrário do erudito, não desempenha apenas o papel de
legitimador do regime ou de analista, mesmo crítico, da ordem a partir e em
nome da qual ele fala. O intelectual o faz em nome do Homem, da humanidade
ou da ciência. A nova figura do intelectual pressupõe a existência de um sujeito
do conhecimento capaz de se colocar à margem da ordem estabelecida e de
falar desde suas margens ou distanciado delas. Sua análise objetiva e objetivante
seria capaz de tomar a ordem econômica, social ou política como algo externo
e estranho a si mesmo. A neutralidade científica, uma das premissas básicas do
positivismo, que informa a própria imagem da ciência moderna, permitiria ao
intelectual se apartar dos interesses mesquinhos e imediatos de governantes e
governados, das convicções pessoais e dos sentimentos e valores imperantes
em sua cultura, em seu grupo ou em seu pais.

O intelectual busca intervir nos destinos de seu país, de sua nação
ou de sua classe social em nome de uma universalidade de princípios e valores,
tomando como base a verdade científica, livre e apartada de qualquer
particularismo. A legitimidade e a não subjetividade do que pensa e diz estaria
garantida pela profissionalização de sua atividade. Ao contrário do erudito,
que era um amador e amante do que fazia, o intelectual se pensa como um
profissional que exerce um ofício desapaixonadamente, sem deixar que outras
faculdades, além da razão, rejam suas atividades e orientem as suas ações.
Coerentemente com uma sociedade que valoriza o trabalho e a
profissionalização, o intelectual luta pelo reconhecimento de seu ofício, pela
inserção social de sua atividade e pelo exercício de uma parcela crescente do
poder nesta sociedade.

A construção de espaços, instituições e rituais próprios de legitimação
de seu discurso e de suas atividades é uma etapa decisiva para a consolidação
do poder dos intelectuais na sociedade capitalista e para a própria consolidação
da identidade de intelectual. ão necessitar da legitimidade advinda das relações
pessoais ou políticas ou mesmo do estar a serviço de certas instituições e
interesses estranhos ao trabalho dos próprios intelectuais é um passo decisivo
para o reforço de seu próprio poder. Os concursos para ingresso na carreira,
os congressos científicos, os rituais de titulação e a luta pela autonomia da
atividade docente fazem parte destes ritos que garantem a legitimidade do
que se diz, do que se publica e do que se ensina.

om a extensão do ensino público, uma das bandeiras mais importantes
da burguesia liberal interessada na capacitação de crescente parcela da população,
seja para o trabalho, seja para o exercício do que se chamava de cidadania, que
se expressa na progressiva universalização do direito ao voto, vai se dar também

50

I) rescimento da população estudantil, que irá se tornar um outro grupo de
111" .ssão na sociedade. Os primeiros grandes protestos estudantis, no Ocidente,
I) .orrern entre o final do século XIX e o começo do século )L"'{, e são um
,I ontecimento decisivo para a consolidação da identidade do intelectual como
lima figura apartada dos interesses imediatos dos quadros dirigentes. Na Espanha,
por exemplo, os protestos que antecederam e se seguiram à execução de
1:rancisco Ferrer, durante o governo Maura, ou que se produziram contra a
expulsão de professores de suas cátedras pela ditadura de Primo de Rivera, em
1923 e 1924, contribuem para o afastamento dos intelectuais de uma
Identificação imediata com as elites dirigentes e levam a que se agrupem e se
vejam como uma categoria social à parte. A identidade de intelecrual também
tmerge, como todas, a partir de um campo de conflitos, enfrentamentos e de
disputa pelo poder,"

A emergência da figura do intelectual também é fruto da valorização
rescente da racionalidade na cultura moderna. O trabalho do intelectual vai

ser pensado como totalmente apoiado na atividade racional e contraposto ao
iclealismo, ao romantismo e à metafísica presentes no trabalho dos eruditos.
Tomando por base a visão do conhecimento elaborada pelo positivismo, vai
fazer da empiria e da indução o ponto de partida para diferenciar o
conhecimento que produz do produzido pelos não intelectuais ou seus
antecessores, os eruditos. Retomando a imagem diferenciada que Malinowski
I rocura construir de seu método de trabalho, do conhecimento que produz
para os métodos usados por Frazer e para o conhecimento que esse produz,
poderemos ter uma idéia de que tipo de ruptura epistemológica estamos
falando quando tratamos de distinguir erudição e ciência. Para Malinowski, a
Antropologia e a Etnologia, que praticava, eram científicas, ao contrário de
Frazer, porque estavam apoiadas numa teoria científica da cultura. Esta teoria,
por sua vez, orientaria a escolha do método e permitiria chegar a compreensão
do significado geral de uma cultura como processo e.como resultado.

Malinowski acusa Frazer de não possuir uma teoria geral da cultura
e, por isso, ficar preso à abordagem de detalhes. Frazer, apesar da erudição
luxuriante, do estilo literário, da imaginação e do sentido empírico, mostrava-
se apenas um interessado por tudo que era estranho, exótico ou inusitado,
sentindo grande dificuldade em generalizar. Para Malinowski, "a ciência começa
realmente quando os princípios gerais forem erigidos em testemunho dos
fatos e quando os problemas práticos e as relações teóricas dos fatos
pertinentes são aplicados para manejar a realidade das ações humanas"."
Para ele, a definição mesma de ciência pressupunha a enunciação de leis
gerais e posterior verificação do discurso acadêmico pela aplicação prática.
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Este era outro aspecto que tornava a erudição de Frazer um momento do
conhecimento distinto do vivido pelo intelectual Malinowski, ou seja, além de
não produzir um saber generalizável, o conhecimento de Frazer era pouco
útil e de verificação prática quase impossível. Ao se dedicar a assuntos como
mitologia, magia ou simbolismos e ao estudo de sociedades mortas e m~t.o
apartadas de nós pelo tempo, Frazer produzia um conhecimento que se dirigia
apenas a um público seleto e que estava disposto, e tinha tempo disponível,
para armazenar ou memorizar conhecimentos que de nada servmarn na
vida de seu tempo e que apenas atendiam ao desejo de saber ou serviam para
dar-lhe uma certa distinção aristocrática em relação aos demais. lU

A metodologia de trabalho de Frazer também é vista como ultrapassada
e pouco científica, por Malinowski. O uso do método comparativo para
estabelecer relações íntimas e apodíticas entre culturas e sociedades de tempos
muito diferenciados parecia de pouco valor científico para esse autor, pois
estava apoiado num procedimento de interpretação psicológico, que buscava,
através da ernpatia com os sujeitos dessas culturas, encontrar os sentidos e
significados que certos rituais ou certas práticas teriam. Para Malinowski, faltava
a Frazer o manejo do único método ou procedimento de análise que permma
apreender o essencial em uma cultura e, assim, conseguir o seu conheciment.o
e a sua manipulação, ou seja, o método funcionalista, que partia, antes de mais
nada, da observação de campo. Era o contato direto do sujeito do conhecimento
com seu objeto o que legitimava um conhecimento que nascia, portanto, da
experiência, da observação empírica. Ao contrário do conhecimento de Frazer,
nascido da erudição livresca, do achado, da decifração e da leitura de textos e
documentos raros e escritos em línguas clássicas ou mortas, o conhecimento de
Malinowski nascia do trabalho de campo, da observação participante, das
anotações na caderneta de campo, da fotografia ou desenho do espaço e dos
elementos do grupo e do contato com as formas e funções de uma dada
cultura e sua expressão em determinados rituais e estrutura social."

Para Malinowski, os eruditos invertiam a própria trajetória para a
produção do conhecimento, ou seja, partiam de uma dada concepção ger~
sobre a cultura, de cunho meta físico, idealista ou romântico e tentavam aplica-
Ia a um estudo dilatado de casos particulares, comparados de forma abusiva a
partir destas generalidades psicológicas ou históricas, tendo, como resultado
final, uma prodigiosa justaposição de tempos, espaços e culturas sem que se
conseguisse formar uma imagem global ou sintética do objeto estudado. O
erudito partia do sintético e abstrato para chegar ao concreto e ao fragmentar.
Malinowski defendia que o procedimento científico deveria ser o inverso: partir
da observação empírica para depois construir a teoria, permitindo a elaboração
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ti definições mais concretas e precisas. O intelectual partia do concreto e do
tl,lgmentar para chegar ao abstrato e ao sintético. Este também se dedicaria a
-studar culturas ainda presentes em nosso tempo, cuja compreensão era um

ti -safio, no sentido de integrá-Ias ao processo de civilização, permitindo, ao
mesmo tempo, que se testasse ou se verificasse a aplicação prática da própria
teoria elaborada. O apoio do trabalho dos eruditos, na história ou num
lustoricisrno de cunho evolucionista, tornava suas explicações pouco confiáveis,
),i que "a hisrória não explica nada, a menos que se possa demonstrar que um
a ntecimento histórico teve completa determinação científica e possamos provar
.sta determinação sobre a base de dados bem documentados"."

Para Malinowski, os antecessores não teriam sido capazes de tornar
a Antropologia um saber científico, porque seus métodos e suas formas de
conceber o trabalho com o conhecimento ainda careciam de uma atitude de
liberdade, de inovação e de singularidade, que agora deviam estar no centro
das preocupações dos que produziam cultura e saber. O intelectual seria
aquele capaz de implantar socialmente uma mentalidade científica, à medida
que lutasse pela superação de qualquer vínculo com uma interpretação religiosa,
mírica ou simbólica da realidade social. A ele caberia tentar racionalizar a
realidade social de seu país, de sua região, de sua localidade, entendê-Ia a
partir da generalização dos conceitos. O saber sociológico nasce da busca dos
Intelectuais por construir uma imagem totalizadora e racionalizante de seu
/OCIIS social. O sociólogo é um dos modelos mais destacados da nova figura de
sujeito do conhecimento na sociedade Ocidental. Desde Com te, passando
por Marx, Durkheim e Weber, os inspiradores da sociologia como saber
moderno do social, partem da necessidade de se criar um especialista na
interpretação da realidade social, capaz de produzir sínteses interprerativas a
partir dos dados empíricos que podem ser fornecidos pelo trabalho de
investigação do próprio sociólogo ou por outras disciplinas consideradas de
menor insrrumentalização científica, como a história. Apoiada, em grande
medida, numa imagem da ciência que vem das ciências físicas e matemáticas,
a sociologia buscaria superar o caráter fragmentário e narrativo dos saberes
sobre o social, dotando-os de modelos de interpretação e linguagem próprios.

A afirmação do intelectual como uma identidade social à parte vai
se dar definitivamente quando passar a ter condições de sobrevivência
autônoma e quando a legitimidade social do seu saber torná-lo peça
indispensável na própria maquinaria da ordem e do poder sociais. O
crescimento da imprensa escrita e, posteriormente, do mercado editorial e o
surgimento de novos meios de comunicação vão permitir que o intelectual se
emancipe cada vez mais do mecenato, público ou privado. A oportunidade
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de viver do trabalho com a escritura, com o pensamento, com a ciência ou
com as artes faz do intelectual um novo personagem na sociedade burguesa,
urbana e industrial, que se complexifica. A imagem do intelectual boêmio ou
marginalizado, muito presente nas primeiras gerações de sujeitos que a~sumlram
esta identidade vai ficando para trás. O intelectual vai alcançar, hoje, com a
chamada sociedade do conhecimento ou pós-moderna, uma centralidade na
vida social que jamais sonhou. . .

O conceito de intelectual se afirma e ganha foros de uruversalidade
entre os últimos anos do século XIX e as primeiras três décadas do século xx.
Longe de ser uma identidade homogênea e livre de segment~çõe,s inte:nas, a
identidade do intelectual esteve e está sempre em questão, fOI e e passível de
constantes disputas em torno de seu sentido e significado social. Como nos
mostra Edward Said," houve, desde o princípio, uma gama variada de discursos
em torno do que seria o intelectual e qual o papel que teria a exercer na
sociedade. Desde a formulação gramsciana da generalidade do ser Intelectual
até a visão elitista e aristocratizante de Julian Benda ou Ortega y Gasset, o
intelectual é pensado e dito de várias maneiras. Se, para Gramsci," tod_os os
homens eram intelectuais, embora nem todos exercessem essa funçao na
sociedade, para Benda e Ortega, os intelectuais compunham um reduzido ~po
de superdotados e moralmente capacitados para se constituírem na consciencia
da humanidade. Os autênticos intelectuais instituiriam um cenáculo, uma energia
criativa sumamente rara, porque se ateriam às pautas de verdade e justiça que
não são propriamente deste mundo. Mas, mesmo em Gramsci, os intelectu~s
estavam divididos em intelectuais tradicionais, cuja definição nos leva a identificá-
los com o que estamos chamando de eruditos, e intelectuais orgânicos, cuja definição
se aproxima, na verdade, da definição da própria figura do intelectual da qual
estamos tratando.

A universalização do conceito de intelectual teve, como uma de suas
conseqüências, o uso anacrônico para nomear todos os que, na história ocidental,
trabalharam com as atividades ligadas ao pensamento, às artes e à cultura. O
conceito de intelectual perde sua historicidade e é usado para nomear figuras
de sujeito do conhecimento que estavam submetidos a regras de produção,
distribuição e consumo do saber totalmente distintas das que permitiram a
constituição dessa identidade. O intelectual deixa de ser percebido com~ ~m
lugar de sujeito, um modelo de subjetividade, produto de um momento histórico
muito particular e recente. Dá-se ao conceito tal grau de generalidade, que ele
perde toda as características que originalmente o fizeram emergir como uma
nova forma de pensar a relação com o conhecimento, com a verdade, com o
trabalho científico. Esta aplicação naturalizada da noção de intelectual levou a
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que, para tratar de formas diferenciadas ou anteriores de se exercer o trabalho
com o saber, se recorresse quase sempre a adjetivar a palavra intelectual. Quando,
por exemplo, Sérgio Miceli vai tentar demarcar as diferentes formas como os
intelectuais se relacionaram com as classes dirigentes e o Estado, no Brasil,
lança mão de adjetivos como tradicional, oligárquico, moderno, quando, na
verdade, está tratando da emergência dos intelectuais e do desaparecimento
progressivo da figura do erudito. Entre o início e meados do século xx, o ser
erudito era um dos modelos de subjetividade disponível para quem lidava com
o saber, tanto no período que antecede a emergência da figura do intelectual,
como quando este já havia emergido, e esta distinção é obscurecida pelo uso
indiscrirninado do termo intelectual."

Se um indivíduo se pensa como erudito, se ocupa este lugar de sujeito,
se assume esta identidade para pensar a relação que estabelece com o
conhecimento, terá comportamentos e concepções muito diferenciados das
que terão os intelectuais. O erudito se caracterizava por possuir um saber
vasto e transitava por diferentes áreas do conhecimento; ele não era um
especialista, tinha o olhar direcionado mais para a extensão do que para a
profundidade do conhecimento que procurava. Sua relação com o saber,
com os livros, com os documentos, com a biblioteca era de amador, de
amante. ão vê sua atividade como uma profissão, pois, na verdade, os
eruditos quase sempre se dedicavam às belas letras ou às humanidades por
prazer ou em busca de status, já que, comumente, tinham outra profissão
que garantia o sustento. Na maioria dos casos, a formação do erudito era
autodidata, não possuía uma formação especializada e, quando a possuía,
costumava ser em área distinta daquela em que produzia grande parte do
trabalho com as letras. Seu trabalho com a escritura não era visto como
separado da vida privada ou íntima; nessa figura, não há cisão clara entre
identidade pública e privada, como a figura do intelectual, que
esquizofrenicamente é chamado a não misturar vida privada, afetiva e
emocional com o seu trabalho, com a produção, com a atividade de pensamento.
O erudito costumava ter, em casa, a sua própria biblioteca, lugar de trabalho,
o seu lugar de receber e conviver com outras personalidades do mundo da
cultura. Sua vida era escrever e, em grande medida, escrever sobre o que
vivia. Experiências íntimas e interesses privados se misturavam com sua
atividade pública de escritor, poeta, historiador, etc.

A figura do erudito está relacionada com uma organização social ainda
marcada por uma ordem estamental, com pouca mobilidade e em que o status
exerce um papel preponderante. O erudito prevalece modernamente em
sociedades em que a divisão de trabalho trazida pelo desenvolvimento capitalista
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ainda é muito restrita, e o ritmo mais lento das transformações econômicas e
sociais leva a prevalência das relações personalistas, da troca de favores, do
clientelismo, do mecenato, tanto no campo da politica como no campo da
cultura. Essas atividades não são pensadas como separadas ou autônomas. Há
uma constante complementaridade e circularidade de pessoas entre campos
distintos do conhecimento e de atividades sociais. O erudito pode ser, ao mesmo
tempo, poeta, escritor, historiador, advogado, empresário e deputado, pois não
se exige ainda formação especializada, nem prevalece a valorização da
profissionalização. Ao contrário, é valorizada a capacidade de acumular diferentes
tipos de conhecimento e de exercer diferentes atividades. O trabalho com as
letras, com as humanidades, é visto como uma espécie de acréscimo de distinção
para quem exerce outras atividades. Numa sociedade cujo etbos ainda é regido
por concepções aristocráticas, o saber aparece como forma de distinção e não
como função utilitária ou pragmática. O conhecimento, antes de ter uma função
social, estava destinado a permitir à pessoa ter destaque, status e poder ascender
aos restritos postos de comando da sociedade.

Ao contrário dos intelectuais, os eruditos não pensavam sua identidade
como apartada da ordem dominante e do Estado. Sua razão de existir era
não somente pertencer a esta ordem e ascender aos cargos públicos, como
legitimá-Ios pelo trabalho com os discursos. O erudito comumente fazia parte
das elites dirigentes mais tradicionais, embora podia também estar ligado
àquela parcela da burguesia que, nos países de desenvolvimento retardatário
do capitalismo e onde a ordem burguesa não foi implantada pela via
revolucionária, fez um pacto conservador com as elites dirigentes tradicionais.
O erudito, quando não estava ligado a instituições tradicionais de produção e
distribuição de sentidos, como a Igreja, a Academia, o Museu, a Biblioteca, a
Universidade de formato ainda medieval, representava os setores mais ligados
às atividades rurais ou a elas vinculados no âmbito do aparelho de Estado. O
erudito precisava do amparo do Estado ou destas instituições para poder
continuar produzindo o seu trabalho com as letras e fazer dele uma forma
de conseguir apoio. Numa sociedade em que ainda não existem formas de se
viver de forma independente e autônoma das atividades relacionadas ao
conhecimento e à cultura, o erudito necessitava do mecenato oficial, o que o
leva a sofrer uma constante dependência das elites dirigentes, a fazer parte
das oligarquias que controlam as instituições político-administrativas e culturais,
a pensar sua atividade ainda dentro de uma organização corporativa. O erudito
continuava preso, em grande medida, a padrões medievais de produção,
distribuição e consumo do saber.

O precário nível de modernização e desenvolvimento técnico em
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sociedades, em que o capitalismo industrial ainda não revolucionara
amplamente as formas de produção, leva a que o saber prático, o saber
técnico, as ciências aplicadas tenham um baixo prestígio social. Nessas
sociedades, predominam as humanidades e as belas letras, como pensadas c
definidas na epistemé clássica." O erudito quase sempre toma o clássico
como modelo para sua produção no campo do conhecimento ou da cultura.
Sua identidade ainda é construída como prolongamento da figura do sábio
clássico ou renascentista. Possui uma visão crítica e negativa em relação ao
mundo moderno e à sociedade industrial. Seu trabalho com a linguagem se
encaminha para tentar bloquear qualquer tipo de transformação social ou
politica que venha destruir esta ordem estamental, em que predominariam os
melhores, os mais instruídos, os mais cultos, e que deveria ser defendida
contra a ameaça de uma sociedade de massas, em que os lugares tradicionais
pudessem ser revolucionados. Portanto os eruditos tendem a ser reativos e
reacionários diante das mudanças que possam vir a alterar o seu status, que
possam vir a destruir a ordem social hierárquica e verticalizada. Tendem a
ter uma visão sacralizada do mundo e da ordem. Tendo sido, em sua maioria,
formados em instituições de ensino dominadas pela Igreja ou partilhado de
sua cosmologia e filosofia da história, os eruditos querem construir uma
visão estável e estática da ordem social. A análise da sociedade está longe de
se reger pelo distanciamento crítico e racional, tendendo a contemplar a
sociedade a partir de concepções meta físicas e morais. A análise social busca,
quase sempre, justificar e legitimar a ordem vigente, procurando corrigir
aquilo que Ihes parece contradizer os princípios morais, de direito, de justiça,
de perfeição, de beleza que deveriam prevalecer universalmente para toda a
humanidade. A visão humanista, de matriz clássica, se conjuga muitas vezes
com a visão antropológica negativa que vem das formulações cristãs e leva à
desesperança e ao decadentismo romântico. Esta nostalgia romântica tende a
se acentuar à medida que os eruditos se confrontam com o desmantelamento
progressivo da sociedade tradicional pelas relações capitalistas e das próprias
condições para a perpetuação de sua identidade e do modelo de produção de
conhecimento que representam.

Por isso, o erudito vai se caracterizar por ter o seu trabalho ligado a
uma temporalidade passada. O seu foco de atenção é o que aconteceu, nele vai
buscar as próprias soluções para questões que se colocam no seu presente.
Enquanto o intelectual é uma identidade marcada pela fascinação com o futuro,
com a criação do novo, usando o presente como um momento de preparação
para uma mudança ou uma transformação que trará um futuro diferenciado,
que legitima seu trabalho a partir da idéia de que este contribui para a criação
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de uma sociedade nova, moderna; o erudito desconfia de todas as mudanças
que possam vir a distanciá-lo ainda mais de um passado que vê como momento
de glória ou idade de ouro. Sempre busca, no passado, numa atitude que será
consagrada pelo romantismo, um momento superior e exemplar para o presente.
Sua identidade é construída inclusive, como um prolongamento deste passado
e na contramão destes novos tempos que se avizinham. O erudito valoriza,
sobremaneira, noções como tradição, costumes, hábitos, todas as categorias
que dão um sentido de continuidade e perenidade. Se o intelectual se coloca
como um homem de seu tempo, preocupado com seus problemas, o erudito se
coloca como um homem de outros tempos. Se o intelectual se caracteriza por
desafiar a rotina, o erudito busca construir, mesmo em sua vida, uma rotina
que combata toda a possibilidade de uma mudança brusca.

O modelo de produção de conhecimento está, como na episterné
clássica, fundado na idéia de representação e não no seu questionamento ou
na sua impossibilidade, como será a produção do conhecimento na epistemé
moderna. O olhar que a orienta é de superfície, preocupado com a descrição
minuciosa, com o ordenamento, com a nomeação, com a classificação, com a
criação de uma grade taxonômica que permita localizar os diferentes objetos
ou os diferentes dados. O erudito, de forma distinta do intelectual, está mais
preocupado com a descrição minuciosa, detalhada, de todos os elementos
singulares, de tudo o que chama a atenção pelo exotismo, pela antiguidade,
pela raridade. Sua estratégia de argumentação é formista, ou seja, se baseia
na descrição do quadro que compõe, em seu conjunto, os detalhes, as
singularidades, as unidades que consegue reunir em nível de empiria. A
explicação dos fatos, sua causação ou inteligibilidade é dada pelo uso freqüente
de anologias, de comparações, do estabelecimento de similitudes, de
continuidades entre as formas e conteúdos de fatos, coisas e personagens do
passado e do presente, de culturas e sociedades as mais distintas, de
temporalidades diversas. Se o intelectual busca elaborar uma explicação
sintética, recorrendo a estratégias de argumentação organicista, mecanicista
ou mesmo irônica, articulando através de conceitos metonímicos ou
sinedóquicos a dispersão dos dados empíricos, das formas e conteúdos de
seus objetos, produzindo uma pretensa compreensão totalizadora e essencialista
de seu objeto, o erudito, quase sempre, não pretende superar a dispersão, mas
apenas ordená-Ia e articulá-Ia em torno de imagens ou metáforas que produzem
a sensação de verossimillança e de racionalidade. Sua preocupação está voltada
para a raridade de seus temas, documentos, descobertas, conclusões mais do
que para a recorrência, para o estabelecimento de leis ou conclusões gerais.

O erudito também se diferencia.do intelectual pelo seu estilo. Sendo
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o sujeito do conhecimento e da cultura em uma sociedade em que ainda não
há uma clara divisão entre os campos do saber e uma separação radical entre
fato e ficção, razão e sensibilidade, imaginação e raciocínio, objeto e sujeito,
objeto e representação, o erudito se preocupa com a forma ou o estilo com
que aborda o seu objeto. A erudição requer o domínio da arte de escrever, de
falar, de representar, de lidar com a linguagem e com os símbolos. A hnguagem
do erudito é literária e não específica de uma dada disciplina ou ciência. O
próprio contato freqüente com a leitura, com as artes e a literatura,. :om ~
produção cultural e artística clássica, que é uma das marcas da er~diçao, da
ao erudito um amplo domínio da linguagem e torna a preocupaçao com a
dimensão estética de sua obra uma constante. As chamadas belas letras exigem
do erudito uma capacidade não só de manejar bem sua língua, como àquelas
em que estão forjadas as obras clássicas: grego, latim ou mesmo aramaico. A
filologia é um saber auxiliar indispensável para realizar seu trabalho, como
também a história, a filosofia ou a paleografia.

Ao contrário do intelectual, que tende a valorizar o saber experimental,
que nasce da experiência e da observação direta, o erudito se destaca pelo
saber que mais tarde será chamado pejorativamente de "livresco" ou "de
gabinete", ou seja, apóia-se na leitura constante e sistemática de um grande
volume de livros e documentos, preferencialmente caracterizados pela raridade,
pela antiguidade, pelo ineditismo. O erudito, em suas pesquisas, não busca a
formulação de uma teoria geral ou o desenvolvimento de um método ou a
proposição de questões e o achado de conclusões que tenh~m um c~ráter
genérico c que estejam ligados a problemas colocados pela realidade SOCIalde
seu presente. Ao erudito interessam, muitas vezes, questões que parecem
bizarras e sem importância: o achado do documento raro, a descoberta do
original de um texto antigo, o comprovar a autenticidade de um texto clássico,
o estabelecer a autoria ou identificar a identidade do autor de certo texto. Os
problemas que coloca são de interesse, muitas vezes, eminentemente p~ssoal
e têm como finalidade não atender a uma demanda SOCIal, mas SIm, a
necessidade de destaque e de afirmação de seu status e legitimação de seu
saber. O erudito se pensa como um aristocrata do saber, alguém que sempre
deve provar que sabe mais do que ninguém sobre um dado tema, nos mínimos
detalhes. Não tem, portanto, espírito de equipe ou de colaboração. Malinowiski
condenava a antropologia que havia sido feita antes dele por não trabalhar
em equipe, pelo fato do pesquisador se pensar como um sujeito solitário e
que deveria ter um conhecimento e um saber a que ninguém mais tiv~sse
acesso. O saber não é visto como um bem de produção e consumo coletivo,
mas de produção e consumo privado, destinado a servir de signo heráldico.
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o erudito evita compartir com qualquer outro sábio os seus achados
documentais, e guarda, em privado, todas as descobertas que faz. Quando
circula seus achados e textos, quase sempre o faz seguindo uma rede de troca
de favores, espécie de vínculos de homenagem entre pessoas que têm relações
não estritamente no âmbito acadêmico ou da ciência. O saber é produzido e
ofertado como um favor que se faz a alguém e de quem se pede também
algo em troca. Seria, portanto, uma figura caracterizada pelo trabalho solitário,
pelo isolamento, rompido apenas por relações pessoais e contatos epistolares
com especialistas que compartem a mesma visão de mundo. O erudito evita
o debate público de suas idéias, sua forma de aparecimento público não se
caracteriza pela discussão e pelo confronto, pois, além de ter certa dificuldade
de relacionamento com outras pessoas, propõe-se apenas a se colocar em
situações em que sua fala seja a única e derrame o seu saber como uma
dádiva para platéias embasbacadas. Prefere longos e retóricos discursos ou
palestras a se digladiar numa mesa-redonda, por exemplo. O público do erudito
é também limitado ao que se poderia chamar de um grupo seleto de aficionados
pelas mesmas preferências temáticas e metodológicas de quem fala. O erudito
não opera com a lógica da competição e do conflito, características do mundo
moderno. Sua palavra não pode ser passível de contestação e, quando o é,
sua atitude, muitas vezes, se baseia em uma espécie de olhar de desprezo e de
condescendência.

Ao contrário do intelectual, que busca protagonismo social, que se
aproxima de públicos cada vez mais vastos, que é atraído e se encaminha
para falar e produzir em nome de grupos e classes sociais que representam
um grande contingente da população, que tenta entender e interpretar as
aspirações da nação, do povo, das massas, do proletariado, o erudito fala
preferencialmente em seu nome ou em nome do grupo restrito ou da instituição
tradicional que representa. Enquanto o intelectual aposta na formação da
opinião pública, na formação de subjetividades coletivas, na distribuição de
sentidos e significados cada vez mais gerais e generalizantes, o erudito trabalha
no sentido da formação da subjetividade pessoal, na formação da opinião
das elites dirigentes, dos estratos dominantes, pois os considera "os melhores"
da sociedade, que devem dirigi-Ia e precisam, portanto, estar preparados de
uma forma distinta das massas, do povo, das camadas inferiores.

Em sociedades de desenvolvimento tardio das relações tipicamente
capitalistas, a figura do erudito vai ter excepcionallongevidade e vai conviver,
em muitos campos do saber, com os intelectuais até, pelo menos, meados do
século XX. Onde perduram relações sociais e de poder marcadas pelo
corporativisrno e pela pouca mobilidade, uma certa rigidez da ordem social,
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os eruditos vão continuar ocupando boa parcela dos lugares de produção do
rorihecimento e de produção de sentidos e significados voltados para a
I 'gitimação da ordem. Sociedades como a brasileira, a portuguesa e a espanhola
oferecem um contexto favorável para a lenta e difícil prevalência das idéias
ti profissionalização, especialização, concorrência, competição e utilidade no
ampo do conhecimento. São sociedades em que, na maioria dos casos, o

acesso a títulos universitários, ao bacharelismo, tem muito mais um sentido
de legitimação e perpetuação de status social, do que o sentido de formação
de um profissional voltado para a produção de um saber útil para a sociedade,
uma formação voltada para a pesquisa, para a criação, para o invento, para a
inovação. O título acadêmico, o acesso ao conhecimento, a obra de cultura e
de arte são encarados como mais uma prebenda do que como uma
intervenção social, do que como um trabalho voltado para a consolidação da
ordem moderna, burguesa e capitalista.

Assim como é tardio o estabelecimento da modernidade nesses países,
também será o desenvolvimento de uma nova forma de relação com o saber,
de uma sensibilidade voltada para a prevalência de uma atitude racionalista,
indagativa, crítica em relação à própria ordem social e seus problemas. As
primeiras gerações de produtores de cultura e conhecimento que se identificaram
como intelectuais e que basearam suas atividades e suas vidas em regras
emanadas deste novo modelo de subjetividade, nesses países, também ocorreram
numa época muito recente. Miceli vai localizar o que chama de passagem do
intelectual oligárquico, tradicional, para o intelectual moderno no Brasil, no
período de 1920 até 1945. J oel Serrão vai considerar que a primeira geração de
intelectuais portugueses sucede à geração de 1870, e que vai estar ligada ao
agitado período político que media o ultimatum inglês de 1890, o estabelecimento
da República em Portugal, em 1910, até a grave crise política e social do pós-
guerra, que termina com a ascensão da ditadura de Antônio Salazar, em 1926.
Na Espanha, a primeira geração que se autonomeia de intelectuais ficou
conhecida como "geração de 14", mas que, na verdade, começa a ter presença
social e política de destaque desde 1909, quando do fuzilamento de Francisco
Ferrer, embora a geração anterior, de 98, possa ser considerada como de
transição entre a figura do erudito e a do inrelecrual.'?

Miguel de Unamuno, poeta, escritor e filósofo espanhol, que pertenceu
à geração de 98, fazia constantes críticas aos eruditos e à erudição, acusando-
a de não estar conectada com os problemas contemporâneos da sociedade
espanhola e se dedicar a tratar de problemas que lhe pareciam exóticos,
bizarros e secundários. Ao escrever o ensaio Vida de Don Quixote e Sancho,
procura, em vários momentos, diferenciar seu trabalho do realizado pelos
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eruditos e demonstrar seu desprezo por toda a interminável lista de esrudiosos
que viviam de anotar, corrigir, reeditar e reler a obra de Cervantes." Enquanto
aqueles se compraziam em explicar para o leitor contemporâneo cada
singularidade prosódica, ortográfica, gramatical, sintática ou semântica da
escrita cervantina, em fornecer intermináveis listas de exemplos extraídos da
tradição clássica, erudita ou popular para certos usos da linguagem, e para
certas referências temáticas, rníticas ou históricas de que se valeu Cervantes
para compor sua obra, Don Miguel usa a obra de Cervantes como um pretexto
para fazer uma reflexão meta física sobre o ser da própria Espanha e de seu
povo. Procura extrair de Cervantes uma compreensão da própria essência
do ser espanhol, do significado de sua história e pensar o que podia ter sido ou
seria sua contribuição para a humanidade e a civilização.

A atirude de Unamuno diante da obra de Cervantes é muito distinta,
por exemplo, da atitude de Francisco Rodrígues Marín, um dos maiores
especialistas modernos da obra cervantina. Membro da "geração de 58"
(1858), Marín dedicou-se a realizar esrudos em áreas tão distintas como a
história, o folclore, a etnologia, a literatura, além de se dedicar a escrever em
prosa e versos. Advogado de profissão, militando durante grande parte da
vida como defensor público em Sevilha, passou todo o tempo reclamando de
que sua profissão atrapalhava a atividade que lhe dava prazer, que fazia por
amor, como amador, sem receber grandes somas de dinheiro por isso, ou
seja, a atividade de realizar intermináveis pesquisas documentais, em arquivos
que nunca haviam sido utilizados, para anotar temas e fatos que considerava
relevantes e recolher material que ajudasse a melhor entender e explicar a
obra de Cervantes, Mas, ao mesmo tempo, foi essa atividade e seu interesse
por este trabalho que o tornaram amigo do maior erudito espanhol do final
do século XIX, homem de enorme influência não só no campo da cultura
espanhola, como no campo da política, por ser um destacado participe da
elite que chega ao poder na Espanha com a Restauração Monárquica de
1878, Marcelino Menéndez y Pelayo. Graças à essa amizade e à constante
troca de favores entre os dois eruditos, que se tornam grandes amigos, Marín
termina por conseguir sair de Sevilha Madrid, onde consegue se tornar
membro da Academia Real de História, passando, desde então, a ter uma
subvenção estatal que lhe permite dedicar-se às suas atividades no campo
das letras, sem ter que exercer outra atividade.

Ao publicar a última versão anotada por ele de Don Quixott, em
1947, pouco antes da morte, Francisco Marín ainda está preso às regras de
produção do saber que orienta as atividades eruditas. Respondendo às críticas
de Unamuno, Marín, às vezes de uma forma que parece ingênua, volta a

incorrer nos mesmos aspectos criticados. A resposta a Unamuno não se dá,
como era de se esperar, na contestação das assertivas gerais e abstratas que
retira como conclusão da leitura de Cervantes, não há crítica às teses defendidas
pelo, na época, reitor da Universidade de Salamanca; ao contrário, Marín
passa a fazer reparos sobre imprecisões de detalhes cometidos por Unamuno,
chamando atenção para sua falta de erudição e para sua ignorância em relação
a episódios do romance clássico de Cervantes, para sua incapacidade de
perceber, em certas passagens do texto cervantino, o reflexo de outros textos
anteriores, possivelmente lidos pelo autor do século XVII. Às generalizações
meta físicas do texto de Unamuno, o erudito Marín só consegue opor, por
exemplo, a informação correta sobre o uso da lança na época de Cervantes,
criticando a falta de conhecimento do texto de Clemencin sobre como os
cavaleiros faziam uso desta arma e o desconhecimento de que não era
exclusividade destes o seu uso.

Quando Unamuno, na análise do Quixote, passa ao largo do capítulo
doze por tratar apenas de livros e não de vida, Marín faz um reparo que
estabelece, de uma forma muito clara, a distinção que procurei fazer neste
texto, entre a compreensão que o erudito tem de seu papel como sujeito do
conhecimento e a compreensão que terá o intelectual deste mesmo papel:

Unamuno, em sua Vida de Quixote e Sancho, passa por alto neste capítulo,
porque 'trata de livros e não de vida', pois, por onde se pode estudar e
conhecer um sujeito melhor que pelos livros que tem e em que apacentou e
educou o espírito' . 'Digas o que lês que te direi quem sais' ,poderíamos dizer
com mais fundamento do que: 'Diga-me com quem andas que eu te direi
quem es', pois para coisas do espírito os homens costumam acompanhar-se
mais de seus livros do que de seus camaradas.")

A distinção entre vida e escritura, entre vida e texto, não é partilhada
pelos dois autores. Esta distinção fundante da modernidade, que permite a
representação que se pretende objetiva e realista do mundo, parece não ter sido
incorporada pelo erudito Marín. Para ele, vida e texto, vida e leitura, vida e
escritura se mesclam e se definem entre si. Para o erudito, viver é ler e escrever,
a vida, no que tem de melhor, está nos livros. Para o intelecrual, a vida está
separada da escritura, da leitura e do livro. Estas são apenas operações técnicas,
instrumentalizadas como fábricas de sentido e de signos. O mundo dos
sentimentos, dos afetos e das sensações está totalmente desvinculado do mundo
da razão e dos procedimentos escriturísticos e conceituais. Enquanto o erudito
faz questão de dizer o quanto leu, de disputar com seus pares quem leu mais
vezes e melhor um texto, o intelectual quer saber quem o compreendeu em sua



totalidade e dele retirou um sentido que possa estar a serviço da realidade
presente. Enquanto eruditos, como Marin ou Menéndez Pidal, são obcecados
pela idéia de restituir o texto à sua versão primitiva, "rechaçando as infinitas
emendas arbitrárias com que lhe adulteraram muitos editores e anotadores",
procurando dizer o que o autor realmente quis expressar ou como deveria ter
dito, numa série de operações que, na busca desesperada de fixar o texto, só o
torna cada vez mais aberto e babélico, os intelectuais como Unamuno, Ortega
y Gasset, Ramiro de Maeztu ou María Zambrano vão tomar o texto de
Cervantes apenas como um ponto de partida, uma metáfora para pensar a
realidade espanhola de seu tempo, lendo, através do texto cervantino, as
constantes e a essência do caráter espanhol, buscando no quixotismo uma
forma de ser espanhola que devia ser preservada ou superada, dependendo da
postura política e do projeto de futuro que defendiam para o país."

O mais curioso é que, anotando o prólogo que o próprio Cervantes
escreveu ao seu livro, Marín, aparentemente sem ter consciência, refere-se a
uma postura crítica do autor do Quixott em relação àqueles que, em seu
tempo, arrotavam erudição, fazendo um grande número de citações exóticas
em seus textos. Em uma ironia, possivelmente dirigida ao estilo de Lope de
Vega, Cervantes modifica o nome dos autores que cita, cometendo erros
propositais. O mais irônico é constatar que a postura que Marín adota diante
do texto cervantino é a mesma já sarcasticamente prevista por ele. Parece
que Cervantes antecipava o trabalho que fariam seus anotadores, procurando
sempre corrigir e adequar o seu texto, considerado descuidado e sem a
necessária correção. Como, para o erudito, seu trabalho é muito sério, Marín
não consegue perceber que Cervantes ria previamente de figuras enfatuadas
como ele. As palavras de Cervantes ironizam o procedimento erudito de
tudo explicar por analogias com fatos, personagens ou mitos extraídos dos
textos clássicos, procedimento que Marín, possivelmente sem se dar conta,
reproduz ao fazer a anotação do próprio texto de Cervantes. Em dado
momento, por exemplo, Cervantes finge não saber em qual livro da Bíblia
narra-se o confronto entre David e Golias e Marín se apressa em fazer uma
nota informando ao leitor. Sem o menor senso de humor, tenta explicar as
ironias do texto do Quixote, chamando a atenção muitas vezes para o absurdo
da situação, explicando seriamente que era impossível de ocorrer tal coisa,
rebaixando assim o próprio clima de humor, a ponto de considerarmos suas
intervenções eruditas como as de um estraga prazeres que logo as abandona."

Portanto, a legitimidade do saber de um erudito é dada, antes de mais
nada, pelo volume de leituras e de conhecimentos memorizados, pelo ineditismo,
raridade e antiguidade dos autores e documentos que conhece, por saber citá-
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los de memória, com precisão, sem precisar consultá-Ios. Estilisticamente sua
.scrirura rejeita as formas modernas e busca assemelhar-se ao estilo clássico.
ua estética e seu estilo tentam também ser a ressurreição de uma época de

glória da produção literária, artística e cultural de seu país. Tenta ser novamente
um clássico, já que considera que a literatura e a arte têm formas eternas e
imutáveis. Marin, por exemplo, considera que seu estilo segue as pegadas dos
textos de Horácio: "Sigo praticando o preceito horaciano de mesclar o doce
com o útil, o qual me jogam na cara como pouco ou nada científico, aqueles
que gostam de erudição à paIo seco, mais áspera que um cardo".22 Nessa
passagem, fica clara a própria fissura entre a forma de escrever do erudito e a
do cientista ou intelectual, como formas distintas de se relacionar com o saber,
com o conhecimento, de produzi-Io e de consumi-Io na sociedade Ocidental.
Eruditos e intelectuais representam, portanto, diferentes figuras de sujeito do
conhecimento que têm sua história e épocas próprias.
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