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Resumo 

 

Este trabalho realizou-se a partir de uma pesquisa desenvolvida entre 2008 e 2010, em 

projeto coletivo e de pós-doutorado, junto ao Programa de Estudos Pós-Graduados em 

História da Ciência e ao Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência - CESIMA 

(PUC-SP). Suas atividades abrangeram reflexões, produção documental audiovisual e escrita, 

bem como análises em torno dos eventos que ocorreram no âmbito do Centenário do Prof. 

Simão Mathias. Houve a oportunidade de construir e apresentar resultados da pesquisa, 

afeitos ao tipo de fontes empregadas nos discursos de divulgação científica, com publicação 

de artigos e entrevistas realizadas com cientistas de várias gerações dispostos a falar de suas 

histórias de vida, em ligação estreita com a institucionalização das ciências no Brasil. Tais 

histórias narradas configuram performances como comportamentos expressivos, a partir de 

práticas discursivas de oralidade, que se transformam em outros discursos com registro em 

dispositivos eletrônicos, mobilizadores e possibilitadores do exercício de linguagens orais e 

escritas, também voltadas à popularização das ciências graças à valorização da experiência 

subjetiva dos cientistas.  

A hipótese principal de trabalho é que o balanço da vida e da produção desses 

cientistas venha a colaborar para o entendimento dos caminhos trilhados pela comunidade 

científica brasileira. A pesquisa com fontes orais e audiovisuais visava inicialmente reunir e 

tornar públicas entrevistas com cientistas brasileiros para retraçar, pelos dizeres dos próprios 

cientistas, linhas de suas experiências e subjetividades, valorizando performances da oralidade 

(ZHUMTOR, 2007, SCHECHNER, 2002). Os testemunhos também tematizam problemas 

presentes na historiografia nacional sobre o alcance e os caminhos da ciência e da tecnologia 

no Brasil. Pesquisadores de diversas áreas de conhecimento – ciências humanas, naturais e 

exatas – buscam desde algum tempo, com este tipo de pesquisa, a construção conjunta nas 

áreas de interface de saberes e possibilidades que emergem de reflexões teóricas e práticas 

norteadas pela interdisciplinaridade. 

 Desde 2008, foram entrevistados sete cientistas reconhecidos pela comunidade 

científica brasileira como expoentes da construção da institucionalização das ciências no 

Brasil, a saber: Paschoal Senise, Ricardo Ferreira, Fernando Galembeck, Etelvino Bechara, 

Carlos Alberto Filgueiras, Hans Viertler e Jailson Bittencourt de Andrade. Reflexões sobre 

esse expressivo conjunto documental foram apresentadas com um artigo que tratou de analisar 

o processo interdisciplinar de construção de memórias de uma comunidade científica, 

problematizando desde a própria noção de memória, até outros conceitos amplamente 

utilizados em pesquisas que envolvem estudos em história oral e audiovisual, tais como 

identidade, comunidade e especificamente comunidade científica. Nessa direção: 

 

(...) destacam-se os sentidos atribuídos a noção de investigação como um 

valor; o peso e a responsabilidade da hierarquia universitária; as ligações 



entre pesquisa e titulação; a importância das publicações; o acesso às bolsas 

para o desenvolvimento de doutorados no exterior, numa época em que tais 

intercâmbios eram imprescindíveis para a inserção dos cientistas e a 

consolidação das instituições. (SANTOS & RIBEIRO, 2010, p. 134)  

 

 Assim, podemos afirmar que, de alguma forma, esta pesquisa mobilizou 

performances de oralidades específicas e conseguiu atingir seus objetivos ao tentar 

contribuir com reflexões e construção documental em torno das práticas de história oral e 

audiovisual. Acreditamos que tais práticas de pesquisa sobre performances de oralidades 

permitiram enriquecer as possibilidades de estudos em história da ciência e história da 

química no Brasil, assim como de estudos sobre discursos de memórias, história oral e 

cultura audiovisual. 

 

Eixo Temático 5: Programas, materiales y productos para popularización científica 
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1. Introdução 

 

Este trabalho realizou-se a partir de uma pesquisa desenvolvida entre 2008 e 2010, em 

projeto coletivo e de pós-doutorado, junto ao Programa de Estudos Pós-Graduados em 

História da Ciência e ao Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência - CESIMA 

(PUC-SP). Suas atividades abrangeram reflexões, produção documental audiovisual e escrita, 

bem como análises em torno dos eventos que ocorreram no âmbito do Centenário do Prof. 

Simão Mathias. Houve a oportunidade de construir e apresentar resultados da pesquisa, 

afeitos ao tipo de fontes empregadas nos discursos de divulgação científica, com publicação 

de artigos e entrevistas realizadas com cientistas de várias gerações dispostos a falar de suas 

histórias de vida, em ligação estreita com a institucionalização das ciências no Brasil. Tais 

histórias narradas configuram performances como comportamentos expressivos, a partir de 

práticas discursivas de oralidade, que se transformam em outros discursos com registro em 

dispositivos eletrônicos, mobilizadores e possibilitadores do exercício de linguagens orais e 

escritas, também voltadas à popularização das ciências graças à valorização da experiência 

subjetiva dos cientistas.  

A hipótese principal de trabalho é que o balanço da vida e da produção desses 

cientistas venha a colaborar para o entendimento dos caminhos trilhados pela comunidade 

científica brasileira. A pesquisa com fontes orais e audiovisuais visava inicialmente reunir e 

tornar públicas entrevistas com cientistas brasileiros para retraçar, pelos dizeres dos próprios 

cientistas, linhas de suas experiências e subjetividades, valorizando performances da oralidade 

(ZHUMTOR, 2007, SCHECHNER, 2002). Os testemunhos também tematizam problemas 

presentes na historiografia nacional sobre o alcance e os caminhos da ciência e da tecnologia 

no Brasil. Pesquisadores de diversas áreas de conhecimento – ciências humanas, naturais e 

exatas – buscam desde algum tempo, com este tipo de pesquisa, a construção conjunta nas 

áreas de interface de saberes e possibilidades que emergem de reflexões teóricas e práticas 

norteadas pela interdisciplinaridade. 

 Desde 2008, foram entrevistados sete cientistas reconhecidos pela comunidade 

científica brasileira como expoentes da construção da institucionalização das ciências no 

Brasil, a saber: Paschoal Senise, Ricardo Ferreira, Fernando Galembeck, Etelvino Bechara, 

Carlos Alberto Filgueiras, Hans Viertler e Jailson Bittencourt de Andrade. Reflexões sobre 

esse expressivo conjunto documental foram apresentadas com um artigo que tratou de analisar 

o processo interdisciplinar de construção de memórias de uma comunidade científica, 



problematizando desde a própria noção de memória, até outros conceitos amplamente 

utilizados em pesquisas que envolvem estudos em história oral e audiovisual, tais como 

identidade, comunidade e especificamente comunidade científica. Nessa direção: 

 

(...) destacam-se os sentidos atribuídos a noção de investigação como um 

valor; o peso e a responsabilidade da hierarquia universitária; as ligações 

entre pesquisa e titulação; a importância das publicações; o acesso às bolsas 

para o desenvolvimento de doutorados no exterior, numa época em que tais 

intercâmbios eram imprescindíveis para a inserção dos cientistas e a 

consolidação das instituições. (SANTOS & RIBEIRO, 2010, p. 134)  

 

 Assim, podemos afirmar que, de alguma forma, esta pesquisa mobilizou performances 

de oralidades específicas e conseguiu atingir seus objetivos ao tentar contribuir com reflexões 

e construção documental em torno das práticas de história oral e audiovisual. Acreditamos 

que tais práticas de pesquisa sobre performances de oralidades permitiram enriquecer as 

possibilidades de estudos em história da ciência e história da química no Brasil, assim como 

de estudos sobre discursos de memórias, história oral e cultura audiovisual. 

 

2. Sobre o processo de construção de documentos audiovisuais e as noções de 

performances de oralidades e de discursos de memórias 

 

 Em nosso trabalho de pesquisa, tratamos de expor e problematizar o processo de 

construção de documentos audiovisuais que abrangem o registro de performances de 

oralidades de sujeitos que pretendem assim estabelecer discursos de memórias, para  

construírem identidades e comunidades. Entendemos que atualmente os documentos 

audiovisuais podem ser feitos com mais facilidade pelos pesquisadores, favorecendo o 

trabalho simultâneo de produção de fontes para investigações de interesse específico de 

pesquisadores, assim como para um público mais amplo que busca informações nas 

produções voltadas à popularização das ciências e/ou à divulgação científica.  

 Assim como outros estudiosos que discutem a temática na contemporaneidade, 

buscamos não fazer hierarquizações entre o que seria um discurso científico e outro de 

divulgação. Acreditamos que ambas práticas discursivas estão interligadas e podem servir 

igualmente aos propósitos de pesquisa e divulgação, o que tornou-se mais evidente no tipo de 

trabalho de pesquisa que fazemos ao privilegiar conhecer as performances – isto é, os 

comportamentos expressivos – de cientistas entrevistados sobre suas trajetórias de vida.  

 Dizemos performances de oralidades para ressaltar o que Paul Zumthor observou 

sobre a importância da oralidade em nossa sociedade (ZUMTHOR, 2007). Nessa direção, 

observamos que existem comportamentos expressivos que se configuram quando um 

indivíduo narra sua história de vida para pesquisadores que o entrevistam e se tornam 

interlocutores – usando a mediação de uma câmera de vídeo, por exemplo (SCHECHNER, 

2002). Quando se usa a oralidade para significar o passado vivido, compreendemos que não 

se fala exatamente do que aconteceu no passado, que consideramos praticamente inacessível 

nesse sentido portador de uma verdade única, estável e inquestionável. Ao narrar no presente 

e diante de interlocutores de outro contexto diferente do que foi vivido, são criados 

acontecimentos que se referem tanto à experiência vivida e passada, quanto aos efeitos 

discursivos que os entrevistados pretendem estabelecer e provocar naqueles que ouvem e 

também nos que futuramente terão acesso ao documento audiovisual, portador de um discurso 

de memória. 

 Pensamos que os trabalhos de divulgação científica precisam cada vez mais sofisticar 

seus olhares sobre esses processos de construção documental, tal como fazem os trabalhos 



voltados para a pesquisa científica sobre discursos de memórias. Nosso esforço de análise 

busca que as performances dos sujeitos, seus comportamentos expressivos, não sejam tratados 

como uma realidade unidimensional, que se referem diretamente à “verdade” do ocorrido. 

Acreditamos na necessidade de desenvolvimento de estratégias que mostrem como os 

discursos são construídos e podem ser problematizados, pois não são absolutos. Os discursos 

de memórias podem portar a elaboração de múltiplos significados, mesmo que os sujeitos que 

narram e tentam controlá-los enxerguem como legítima e verdadeira apenas a sua significação 

atribuídas às experiência e às suas visões de mundo e de ciência. 

 Cientistas podem falar sobre a ciência e sobre como suas vidas se interligam 

diretamente com o que fizeram como prática científica e o conhecimento desses discursos de 

memórias possibilitam se aproximar do trabalho científico em termos objetivos e subjetivos. 

Pode-se contemplar a ciência como algo encarnado em sujeitos, comunidades e contextos 

históricos, com suas contradições, ambiguidades e complexidades. Esses olhares  levam a 

perceber a pluralidade do mundo e das escolhas que são feitas pelos cientistas e que acabam 

por influenciar no que será estabelecido como ciência pelas comunidades científicas e pela 

sociedade. 

 

3. O trabalho de campo com os cientistas 

 

 Destacaremos a seguir alguns aspectos do trabalho de campo que fizemos com 

cientistas, tendo em vista a construção de documentos audiovisuais com suas histórias de 

vida. Todos os sete cientistas entrevistados, em suas performances de oralidades, ressaltam 

as especificidades da formação do cientista brasileiro, expressas em histórias e trajetórias, 

com destaque para a área Química. Isso ocorreu porque a construção de memórias de sete 

entrevistados teve como marco o tema do Centenário de Simão Mathias, um dos maiores 

expoentes da ciência brasileira, figura marcante e presente  em suas vidas. Portanto, tanto os 

pesquisadores das mais variadas áreas científicas quanto àqueles ligados à popularização das 

ciências e divulgação científica, quando forem utilizar os documentos audiovisuais 

produzidos precisarão, como tentamos fazer, buscar compreender a participação dessas 

pessoas numa importante comunidade científica no contexto do início do século XXI, quando 

ocorre o Centenário e porque cientistas de outras gerações consideram esse momento como 

um marco importante, a ponto de servir de mote para que os cientistas entrevistados fizessem 

suas narrativas em performances de oralidades.  Mais do que expor e tratar do contexto 

histórico, estão em questão os significados elaborados e disputados pelas comunidades 

científicas para tratar de sua própria história. 

 Por isso, ressaltamos que criamos documentos audiovisuais a partir das histórias de 

vida de cientistas que, assim como Simão Mathias, pertenceram à Sociedade Brasileira de 

Química, SBQ, ao longo dos seus anos de formação e consolidação. Em suas lembranças 

narram acerca do período de formação da sociedade científica, com antecedentes que remetem 

às suas origens familiares, formação básica, profissional e acadêmica, suas vidas de trabalho, 

suas escolhas científicas e políticas, seus interesses de ensino e pesquisa, compondo um 

amplo panorama das transformações da área Química, bem como da história da ciência no 

Brasil, pensada por alguns de seus protagonistas. As histórias de vida em performances de 

oralidades nos levam a considerar os períodos de formação e escolha acadêmica para 

compreender como muitos desses sujeitos se tornaram professores e pesquisadores, membros 

de comunidades científicas que protagonizaram a continuidade projetos de institucionalização 

da química e da ciência no Brasil. 

 Nosso objetivo, que consideramos ligado duplamente à pesquisa científica em 

humanidades e aos processos de favorecimento de popularização e divulgação das ciências, 

foi refletir sobre a construção da subjetividade desses cientistas. Observamos que esta, sem 



dúvida, influenciou aspectos subjetivos e objetivos da dinâmica e estrutura de suas 

comunidades científicas, e que podemos conhecer ao entrar em contato com suas histórias de 

vida por meio das performances de oralidades registradas nos documentos audiovisuais. A 

partir das narrativas foi possível compreender muitos dos motivos e caminhos que os levaram 

até a Universidade e, nesse caso específico, até a Química, posto que a escolha da profissão e 

da vida acadêmica marca a trajetórias de formação de todos.  

 Ao privilegiar a importância de se valorizar performances de oralidades, bem como 

estudo e análise de como são forjados discursos de memórias, foi fundamental o processo de 

trabalho desenvolvido a partir de perspectivas teórico-metodológicas de história oral e 

audiovisual. Isto porque as abordagens das fontes, conforme o tipo de registro oral ou 

audiovisual, comportam traduções diferentes, favorecendo mais de uma mediação possível 

para as entrevistas, com a criação de novos discursos, o que inclui os discursos diferenciados, 

porém não hierarquizados, provenientes da intenção da pesquisa científica e da divulgação 

científica.  

 O trabalho de campo envolveu a construção de uma rede de entrevistados, possível 

graças a contribuição da Sociedade Brasileira de Química. A realização das entrevistas 

abrangeu a definição dos espaços onde seriam feitos os registros orais e audiovisuais, quando 

observamos a predominância dos ambientes institucionais e profissionais, tais como a reunião 

científica, os laboratórios e escritórios nas universidades. O privilégio de escolha desses 

lugares para as performances de oralidades aponta para a compreensão de como a vida desses 

cientistas está intimamente ligada à construção e consolidação desses espaços profissionais e 

institucionais ao longo do tempo. O ato de narrar com mais desenvoltura, as performances, ou 

seja, os comportamentos mais expressivos, encontram seu lugar nas instituições científicas, 

que se transformam em cenários e contextos dos discursos de memória elaborados pelos 

sujeitos entrevistados. 

 No entanto, cabe destacar que o ambiente familiar também foi palco da construção de 

um registro audiovisual que possibilitou o documento escrito que contém a fala de um dos 

cientistas entrevistados, Prof. Ricardo Ferreira. É importante destacar o papel de suas duas 

filhas, Roberta e Rejane, na mediação do encontro com uma das pesquisadoras para que se 

desenvolvesse a narrativa trabalhada por essa pesquisa. Narrativas que se elaboraram em 

torno de roteiros de história de vida, nos quais a linha condutora é o tempo cronológico da 

origem familiar, da infância, da adolescência, da vida adulta, atravessado pela primeira 

formação, pelas escolhas pessoais e profissionais, pelos encontros e desencontros 

relacionados aos contextos em que os sujeitos vivenciaram e construíram suas experiências. O 

roteiro aberto contou com três perguntas, cortes trazidos pela temática do Centenário Simão 

Mathias: a construção da SBQ, o papel da história da ciência e a figura do Prof. Simão 

Mathias nesse panorama histórico. Como pode ser observado, um fator importante que 

alinhava a construção da rede de entrevistados e entrelaça suas histórias é a categoria de 

geração, relacionada  à  idade dos cientistas, possibilitando uma compreensão sobre como 

sucessivas gerações de cientistas compreendem a história da ciência no Brasil e no mundo, o 

desenvolvimento das áreas científicas no Brasil, e o papel de Simão Mathias, um dos 

cientistas proeminentes nesse cenário histórico. A questão geracional também revela a 

especificidade de se fazer entrevistas e registrar performances em documentos audiovisuais 

com cientistas mais velhos, aposentados, em que a condição subjetiva de vida e saúde 

necessita do apoio e das mediações familiares para que um registro histórico pudesse ser feito.  

Os estudiosos que lidam com aspectos da oralidade também procuram destacar que, sob 

organização de um mesmo roteiro de história de vida, amplo e aberto, são construídas 

entrevistas que variam entre 45 minutos e três horas de duração ou mais, dependendo das 

vivências e das formas de narrar, das performances, que os cientistas apresentam no momento 

do encontro para o registro oral e/ou audiovisual, o que aponta para o caráter subjetivo e 



particular da construção de documentos históricos desse tipo. E para a mobilização da 

sensibilidade e da subjetividade de pesquisadores dispostos a ouvir mais do que falar sobre os 

temas que são tratados e registrados, e que podem servir igualmente aos propósitos de 

pesquisa científica, em determinadas áreas de conhecimento ou interdisciplinares, e à 

divulgação científica. 

 Destacamos aqui a especificidade da entrevista realizada com o Prof. Paschoal Senise, 

uma das figuras emblemáticas da história da ciência e da área química no Brasil, amigo 

pessoal do Prof. Simão Mathias, cuja riqueza da narrativa se desdobrou em duas performances 

diferentes e complementares: num primeiro encontro registrado em áudio na reunião da SBQ, 

e num segundo encontro gravado em vídeo em sua sala, no Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo.  A diferença do suporte escolhido para esses registros tem relação 

direta com as condições de realização e gravação, isto é, a situação em que ocorrem as 

performances, que são possibilitadas pelo trabalho de campo, levando-nos à reflexão sobre a 

utilização de recursos tecnológicos de acordo as possibilidades técnicas de registro das 

entrevistas em ambientes públicos e institucionais.  

 Depois dos momentos de construção da rede de entrevistados, da realização das 

entrevistas com registro das performances narrativas, o processo de trabalho se detém sobre a 

mediação dos registros orais e audiovisuais para o texto escrito, considerando as diferenças 

entre essas linguagens e as tarefas assumidas pelas pesquisadoras quanto à construção do que 

se torna um documento escrito. Assim, trabalhamos sobre esses corpos documentais 

entendendo-os tanto como comportamentos expressivos subjetivos, quanto como construções 

da história da ciência com contribuições para uma compreensão do papel desses cientistas no 

âmbito da história da ciência no Brasil. 

 Parte dos temas abordados e analisados posteriormente para artigos científicos são 

descobertos durante as entrevistas, em meio às performances que possibilitam sua existência. 

Outros temas podem ser tratados em pesquisas específicas ou em divulgação científica a 

partir de uma mesma entrevista, pois as performances favorecem a construção de múltiplos 

discursos de memórias que mudam conforme os interesses e os olhares de quem investiga, 

interpreta ou cria novos documentos de pesquisa e/ou de divulgação científicas. Cada uma das 

narrativas têm marcas especiais e diferenciadoras feitas por esses profissionais da ciência em 

discursos de memórias sobre suas vidas e escolhas. Os registros dessas histórias em 

linguagem audiovisual foram transcritos e transformados em narrativas de história de vidaem 

que o cotidiano da área Química é atravessado ao longo dos anos pela organização e 

reorganização da universidade e de sociedades de químicos, forjando identidades e 

subjetividades relacionadas às prática de pesquisa e à institucionalização das ciências. 

 Assim, a partir das reflexões do já citado ZHUMTOR (2007) e de JOUTARD (1993), 

foi primeiro pela investigação oral, em seu sentido como performance – e também 

audiovisual, com a evolução das formas técnicas de registro – que construímos essa 

possibilidade das memórias coletivas desse grupo serem apreendidas em discursos sobre o 

nosso presente. As memórias coletivas desse grupo podem ser percebidas quando as mesmas 

lembranças, vividas ou transmitidas, voltam de maneira repetitiva ou com olhares 

particulares, e quando elas são apresentadas como propriedade específica da comunidade. 

Joutard afirma que uma comunidade baseia sua legitimidade e sua identidade na recordação 

histórica e, nesse caso, a memória é simplificadora: se organiza em torno de um ou mais 

acontecimentos considerados fundadores, que constituem marcos históricos visíveis para o 

grupo. Por exemplo, a criação do curso de Química na USP e a fundação da Sociedade 

Brasileira de Química, nos contextos, respectivamente, da primeira e da segunda metade do 

século XX. A história da ciência brasileira e da área química do Brasil se desenvolve para 

além desses marcos, pelas ações de sujeitos inseridos e comprometidos com as instituições de 



ensino, de pesquisa e de afirmação da comunidade científica, que as performances de 

oralidades procuram demarcar. 

Segundo JOUTARD (1993) e HUYSSEN (2000), estudiosos da questão da 

memória como fenômeno social, os eventos são memorizados por analogia, repetição e 

confirmação de um acontecimento fundador. Os fatos anteriores ou posteriores vão sendo 

assimilados ou esquecidos, sempre reelaborados. O esquecimento é constitutivo da memória: 

mas esse esquecimento pode ser vontade de limitar-se ao essencial ou ocultação.  Torna-se 

importante lembrar que a memória se alimenta de toda uma cultura escrita e iconográfica, de 

que se tem maior ou menor consciência e assim se transforma em discurso sobre o passado, 

nunca no próprio passado, inapreensível. Não é pertinente, portanto, a oposição entre uma 

memória coletiva que seria popular e oral e uma memória histórica, erudita e escrita. Ao se 

concordar com a ideia de Halbwachs, presente no livro Memória Coletiva, de que a lembrança 

não se mantém sem uma rede de sociabilidade dinâmica, é importante lembrar que essas redes 

se reforçam na vivência de instituições reconhecidas, como as escolas e as universidades, 

além de se estabelecerem de forma livre no cotidiano das pessoas (HALBWACHS, 1990). 

Nesse sentido, durante todo o período da pesquisa foi possível perceber os marcos, oficiais ou 

não, afetivos, culturais, sociais, políticos, econômicos, que constituem a memória coletiva 

dessa comunidade de cientistas. Os narradores fizeram referências à eventos que ao longo dos 

anos foram constituindo, em meio a muitas histórias, o que é ser cientista e químico no Brasil 

contemporâneo e os trabalhos de pesquisa e divulgação científica precisam considerar esses 

processos de construção discursiva das memórias, problematizando como estes se 

transformam ao longo do tempo, de acordo com os contextos e com as demandas dos sujeitos 

que buscam compreender o passado pelas práticas de história da ciência.  

 Nossos primeiros olhares de pesquisadoras sobre a documentação audiovisual 

construída focam alguns temas das entrevistas, trazidos pela nossa experiência no presente. 

Destaca-se, para alguns desde a primeira formação, o reconhecimento das influências de 

leituras e tradições científicas da modernidade para a construção e consolidação de uma certa 

identidade acadêmica e de uma noção de pertencimento a uma comunidade científica. No 

caso da área química, uma identidade e uma comunidade em torno da ação individual e 

coletiva dos sujeitos entrevistados e de figuras históricas como a de Simão Mathias, que 

levaram adiante a institucionalização das ciências no Brasil, participando ativamente da 

criação e do desenvolvimento de instituições por meio das quais o campo científico brasileiro 

se mobiliza e se complexifica na contemporaneidade. As entrevistas possibilitam entreolhar 

mais de uma visão sobre os processos de formação dos cientistas como pesquisadores e como 

docentes. Sobretudo, as performances de oralidades constroem sentidos: atribuídos a noção de 

investigação como um valor; sobre o peso e a responsabilidade com a hierarquia universitária; 

acerca das ligações entre pesquisa e titulação; em torno da importância das publicações; 

tratando do acesso às bolsas para o desenvolvimento de doutorados no exterior, numa época 

em que tais intercâmbios eram imprescindíveis para a inserção dos cientistas e a consolidação 

das instituições. Essas temáticas são tratadas nas narrativas, que podem ser examinadas sob 

outra ótica e assim iluminarem novas temáticas, pois apresentam de forma complexa os 

discursos de memórias de sujeitos que atuam e atuaram em nossas instituições universitárias e 

nas sociedades científicas maiores e mais relevantes no contexto científico e educacional 

brasileiro, como a SBQ e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC.  

 O tema, por exemplo, da escolha pela área de Química é um marco nas performances 

dos entrevistados, pois possibilita compreender como as pessoas se envolveram com a mesma 

carreira por razões distintas, aparecendo algumas justificativas para a orientação profissional. 

Vontade pessoal, influências de uma orientação ou formação anterior, vivências familiares, ou 

mesmo falta de outras possibilidades no contexto de construção de áreas científicas no Brasil 

são levantados como fatores relevantes. Muitos enfatizam que a atividade profissional, em 



seus primórdios no âmbito histórico nacional, não estava relacionada a uma situação de 

prestígio.  As narrativas revelam que os sujeitos pensaram na decisão por abraçar esta ou 

aquela área cientifica relacionando-as às diferenças históricas regionais, de classes sociais e 

de gerações. A vocação, vista como algo natural, pode então ser vista como uma construção 

social, pois existe um forte peso social nas escolhas pela profissão, somado às questões de 

personalidade, de construção de subjetividade em que condicionamentos mais amplos, como 

os familiares e os culturais se destacam. As performances de oralidades registradas em 

documentos audiovisuais possibilitam observar dimensões plurais da subjetividade e da 

identidade dos cientistas, entrelaçando vida institucional e vida pessoal em que múltiplas 

influências complexificam visões de mundo, valores éticos, condições socioeconômicas, 

norteadores da escolha da profissão. 

 

4. Comunidades científicas (des)construídas em discursos de memórias 

 

 Consideramos, por meio de nossa pesquisa, que participamos ativamente das 

performances de oralidades dos cientistas que acabam por promover discursos de memórias 

que (des)constroem continuamente as noções que podemos elaborar de comunidades 

científicas. Isso é perceptível quando fazemos questão de ressaltar que a mobilização das 

lembranças dos cientistas foi efetivada nos marcos do Centenário Simão Mathias. Ao 

situarmos as performances narrativas nesse contexto, os sujeitos entrevistados têm ampla 

consciência de que estão falando para o que se plasmará como um discurso para a História, 

para historiadores da ciência, que pretendem estabelecer registros como vestígios sobre o 

passado, possibilitando igualmente a finalidade de reforçar a identidade daquela comunidade 

científica. Questionamo-nos, como pesquisadoras, sobre quais seriam as dificuldades ou 

possibilidades destes sujeitos narrarem ou mobilizarem suas falas, seus comportamentos 

expressivos, enfim, suas performances de oralidades, fora desse contexto acadêmico de 

pesquisa, o que nos leva a pensar no papel das comunidades científicas e dos historiadores da 

ciência para a organização, o reconhecimento, a manutenção e a continuidade desses grupos. 

Nesse sentido, a organização, o reconhecimento, a manutenção e a continuidade da 

comunidade científica, representada por suas instituições, suas transformações e mudanças, 

estão em jogo e são sempre narradas com orgulho e/ou apreensão, em ideias díspares de 

identidade e diferença que se apresentam. Uma identidade se forja como uma construção 

relacional que necessita do outro, do diferente para se constituir (HALL, 2004, 2005). Os 

significados das palavras em performances de oralidades não são fixos e  surgem nas relações 

de similaridade e diferença entre as próprias palavras, sendo que as tentativas de controle dos 

discursos e de manutenção de identidade sempre escapam à subversão que novos significados 

– sejam estes presentes em novos artigos de pesquisa ou em produtos variados de divulgação 

científica – podem fazer do que foi expressado e registrado no documento audiovisual.  

Para os cientistas ligados a uma comunidade científica, a identidade aparece como o 

resultado de uma busca, uma ação em sentido contrário à instabilidade, e as narrativas  

mostram contradições, pois revelam como uma visão sobre sua própria história e sobre a 

memória coletiva de um grupo é uma conquista e uma elaboração difíceis, exigindo esforços 

dos que falam e dos que escutam para sua manutenção. Visões críticas, contraditórias, 

polissêmicas e plurais são justapostas numa trama complexa em que as comunidades 

científicas se expõem e se apresentam pelo trabalho de memória dos sujeitos que as 

constituem, com suas subjetividades e identidades que não comportam simplificações ou 

visões únicas dos acontecimentos vivenciados. 

É a partir de comunidades que cada sujeito se torna mais consciente de suas noções de 

pertencimento e de identidade e, nesse sentido, as reflexões sobre identidade se relacionam 

intimamente com comunidade (BAUMAN, 2003). O conceito de comunidade tem 



desempenhado papel cada vez mais importante na escrita da história e de pesquisas científicas 

variadas nos últimos anos, extrapolando assim as fronteiras dos estudos antropológicos e 

sociológicos que destacam como as comunidades precisam ser continuamente construídas e 

reconstruídas, bem como nunca são homogêneas ou estão livres de conflitos. 

O processo de formação de uma comunidade é coletivo e contínuo, sempre negociado 

entre coletividade e indivíduos, por meio de suas atuações institucionais e privadas. A 

coletividade se desdobra em relações com colegas de departamento e familiares em 

negociações constantes e intensas, surgindo um sentimento de pertencimento à comunidade  e 

de existência de uma identidade. A identidade é socialmente outorgada, sustentada e 

transformada, reforçando o argumento de que as pessoas constroem suas identidades pessoais 

a partir dos grupos e culturas em que vivem (BERGER & GOFFMAN, 1982). O 

estabelecimento de uma identidade para a vivência comunitária é algo necessário para a 

segurança do grupo,  um lugar confortável e aconchegante, aparentemente tornando imune às 

instabilidades os que dela participam (BAUMAN, 2003).   

Ao entrevistar essas pessoas nos apresentávamos como historiadoras. Tivemos, assim, 

acesso ao que podia ser narrado para alguém “de fora” de uma comunidade da área Química, 

por exemplo. Algumas narrativas assumem a responsabilidade do registro para a posteridade, 

numa fala atravessada por essa marca histórica, dos que estavam contando experiências 

vividas para a história da Ciência no Brasil. Estabeleceu-se, portanto, um diálogo entre 

sujeitos de comunidades diferentes, possibilitando outros olhares sobre como se elaboram os 

discursos de memórias da comunidade de cientistas. As possibilidades de falar em 

performances de oralidades e as escolhas sobre o que será registrado são perpassadas por 

marcas da vida institucional, principalmente quando esta é vista como uma comunidade. 

Portanto, tem-se que se fazer uma leitura dessas entrevistas, levando em conta tais questões. 

Dessa forma, ao falar com pessoas “de fora”, as críticas que são feitas nas entrevistas 

aparecem de maneira leve, até mesmo polida pois, evidentemente, questões de conflito maior 

são expostas de forma delicada e, dessa maneira, a comunidade se retrata ainda mais coesa, 

confortável e aconchegante. A identidade coletiva implica em obrigações comportamentais e 

respeito a regras de convívio, que muitas vezes geram mudanças individuais, e assumir uma 

identidade é buscar o semelhante e sentir-se acolhido, mas é também ser impulsionado à 

convivência com a diversidade e à prática da negociação constante para a definição de quem 

se é. Por vezes essas questões escapam e aparecem e, por vezes, são justificadas. 

As performances de oralidades conformam discursos de memórias nos quais as 

pessoas destacam o papel das instituições de trabalho e no fazer científicos como um fator de 

empoderamento e, por causa de sua união identitária e comunitária, podem falar por todo um 

grupo, têm uma história comum. Essa história comporta um movimento dialógico e dá 

legitimidade ao narrador que, por sua vez, legitima a história por meio de sua narração e, com 

isso, poucas diferenças internas aparecem. Mas, sabemos que uma cultura é formada por uma 

diversidade de indivíduos e esses indivíduos, por diferentes pensamentos, ideias e práticas. 

Isso pode ser pautado para compreender a comunidade científica, de forma que há uma grande 

variedade de percepções, pensamentos e práticas sociais dentro da comunidade que 

conformam identidades diversas, mesmo que os sujeitos ressaltem em seus discursos de 

memórias uma identidade e uma história que aparentam serem fáceis de organizar e relatar. 

 

5. Considerações finais 

  

Em nossas considerações finais, faremos uma breve observação à noção de 

comunidade científica mais conhecida e utilizada por pesquisadores em trabalhos semelhantes 

ao que desenvolvemos, construída por Thomas Kuhn, que fundamenta inúmeras análises e 

que traz aspectos importantes para se pensar a estrutura e a dinâmica específica dos grupos 



nos quais os cientistas se inserem (KUHN, 1978). Entendemos que este autor reforça 

possibilidades de análise que destacam muitos dos aspectos coletivos aqui mencionados que 

orientam os sujeitos para o pertencimento a um grupo de cientistas. No entanto, ao trazermos 

outras referências das ciências humanas na contemporaneidade para se pensar sobre um grupo 

de cientistas – tais como as noções de performance como comportamentos expressivos em 

contextos específicos; a dinâmica particular da oralidade na construção de narrativas em 

documentos audiovisuais e escritos em pesquisa e divulgação científicas – buscamos  

valorizar para além das estruturas, as marcas únicas e singulares das ações dos indivíduos que 

compõem tais comunidades. As individualidades expostas nas performances dos cientistas, os 

mundos íntimos que configuram subjetividades que dialogam com as objetivações das áreas e 

dos conhecimentos científicos, foram nosso foco de trabalho e de criação documental, 

igualmente disponíveis para a divulgação científica tanto quanto para outras formas 

discursivas em torno de práticas científicas como práticas sociais. Assumimos privilegiar 

olhares dos sujeitos e ressaltar sua importância na estrutura social, sobretudo ao tratarmos de 

seus processos de dinamização, transformação, ressignificação.  

Optamos por perspectivas diversas e interdisciplinares para enriquecer debates 

acadêmicos sobre a própria validade das comunidades científicas no amplo panorama de 

mudanças vivenciadas pelas áreas de conhecimento neste início de século. E, assim, 

consideramos que as narrativas dos cientistas que se dispuseram a fazer narrativas como 

performances de oralidades registradas em documentos audiovisuais para esta pesquisa, 

apresentam como a identidade de uma comunidade científica é mudada e moldada ao longo 

do tempo, num processo de construção permanente das de discursos de memórias sobre as 

ciências e suas histórias no Brasil que podem constituir objeto documental para divulgação 

científica e popularização das ciências, de saberes e de fazeres científicos.   

 

Referências Bibliográficas 

 

BAUMAN, Z. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2003. 

BERGER, P. L. et LUCKMANN, T. A construção social da realidade, Petrópolis, Vozes. 

1966, e GOFFMANN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1982. 

BURKE, P. História e teoria social. São Paulo, Ed. Unesp, 2002. 

HALBAWCS, M. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 

HALL, S. A identidade cultural na pós modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

HALL, S., at alli. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: 

Vozes, 2004. 

HUYSSEN, A. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2000. 

JOUTARD, P. Verberte: Memória Coletiva, pp. 526-528. In: BURGUIÈRE, A. Dicionário 

das ciências históricas. São Paulo: Imago, 1993. 

KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

SANTOS, A. P. dos; RIBEIRO, S. L. S. “Memórias de uma comunidade científica no 

Centenário de Simão Mathias: histórias e trajetórias de cientistas da Química no Brasil”; 

“Entrevistas”. In: Simão Mathias - Cem Anos: Química e História da Química no início do 

século XXI (ALFONSO-GOLDFARB, A. M.; FERRAZ, M. H. M.; BELTRÁN, M. H. R.; 

SANTOS, A. P. dos, orgs.) São Paulo: EDIT-SBQ, PUC-SP, 2010, pp. 127-139; 140-259. 

SCHECHNER, Richard. Performance Studies, an introduction. London: Routledge, 2002. 

ZHUMTOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac & Naify, 2007. 

 


