
 

XVIII A CIÊNCIA  

E A ESTRUTURA SOCIAL DEMOCRÁTICA 

A CIÊNCIA, COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE que envolve 
colaboração social, está sujeita a mudanças de fortuna. Por difícil que 
esta simples idéia possa parecer às pessoas criadas numa cultura que 
dá à ciência um lugar proeminente, senão de predomínio, na ordem das 
coisas, é evidente que a ciência não é imune aos ataques, à restrição e à 
repressão. Veblen, que descreveu já faz bastante tempo, pôde observar 
que a fé da cultura ocidental na ciência era ilimitada, indiscutível e sem 
igual. A rebelião contra a ciência, que então parecia tão improvável, que 
somente interessava ao intelectual tímido acostumado a pesar todas as 
contingências, por remotas que fossem, agora se impôs à atenção tanto 
do cientista como do leigo. Os contágios locais de antiintelectualismo 
ameaçam tornar-se epidêmicos. 

CIÊNCIA E SOCIEDADE 

Os ataques incipientes e reais à integridade da ciência tem levado 
os cientistas a reconhecerem sua dependência de certos tipos de estru-
tura social. Manifestos e declarações de associações científicas são dedi-
cados às relações entre a ciência e a sociedade. Uma instituição que so-
fre ataques tem que examinar de novo seus fundamentos, revisar seus 
objetivos, buscar sua explicação racional. As crises convidam à autocrí-
tica. Agora que tem que enfrentar ameaças ao seu modo de vida, os inte-
lectuais foram lançados a um estado de aguda conscientização : 
consciência da própria personalidade como elemento integrante da 
sociedade, e das obrigações e interesses correspondentes.1 A torre de 
marfim é inde- 

1. Como esse trabalho foi escrito em 1942, é evidente que a explosão de Hiroshima contri-
buiu para que maior número de cientistas percebesse as conseqüências sociais das suas 
descobertas. 
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fensável quando suas muralhas são assaltadas. Depois de prolongado 
período de relativa segurança, durante o qual o culto à ciência e a difusão 
dos conhecimentos tinham chegado a uma posição de destaque, senão de 
primeiro plano, na escala de valores culturais, os cientistas se vêem 
obrigados a justificar os caminhos da ciência para os homens. Assim eles 
fecharam o círculo, levando-o de volta ao ponto e momento em que a ,ciência 
reapareceu no mundo moderno. Três séculos atrás, quando a instituição da 
ciência pouca justificação podia apresentar para conseguir o apoio da 
sociedade, os filósofos naturais eram levados assim mesmo a justificar a 
ciência como um meio para fins culturalmente válidos de utilidade 
econômica ou de glorificação de Deus. 0 cultivo da ciência não era então um 
valor evidente por si mesmo. Mas, com a interminável corrente de êxitos 
obtidos pela ciência, o instrumental se transformou em final, os meios se 
transformaram em fins. Assim fortalecido, o cientista chegou a considerar-se 
independente da sociedade e a encarar a ciência como empresa que se 
justifica por si mesma e que "está" na sociedade, mas não "faz parte" dela. 
Era necessário que se desse um ataque frontal contra a autonomia da 
ciência, para transformar esse isolacionismo otimista em participação 
realista do conflito revolucionário das culturas. A conseqüência dessa 
associação leva a clarificar e reafirmar o "ethos" da ciência moderna. 

A palavra ciência é um vocábulo enganosamente amplo, que designa 
grande diversidade de coisas diversas, embora relacionadas entre si. É 
usada geralmente para indicar : (1) um conjunto de métodos característicos 
por meio dos quais os conhecimentos são comprovados; (2) um acervo de 
conhecimentos acumulados, provenientes da aplicação desses métodos ; (3) 
um conjunto de valores e costumes culturais que governam as atividades 
chamadas científicas ; ou, (4) qualquer combinação dos itens anteriores. 
Aqui estamos tratando, preliminarmente, da estrutura cultural da ciência, 
isto é, de um aspecto limitado da ciência como instituição. Assim, pois, exa-
minaremos não os métodos da ciência, mas os costumes que os circundam. 
Sem dúvida, os cânones metodológicos são muitas vezes expedientes téc-
nicos e, ao mesmo tempo, obrigações morais, mas são apenas estas últimas 
que agora nos interessam. Este é um ensaio sobre a sociologia da ciência, 
não uma incursão da metodologia. De modo análogo, tampouco trataremos 
das descobertas concretas da ciência (hipóteses, uniformidades, leis), salvo 
quando forem pertinentes aos sentimentos sociais padronizados em relação, 
à ciência. Não se trata de uma aventura de polimatia. 

0 "ethos" da ciência é esse complexo de valores e normas afetivamente 
tonalizado, que se considera como constituindo uma obrigação moral para o 
cientista.1a As normas são expressas em forma de prescrições, 

la. Sobre o conceito do "ethos", ver Sumner, Folkways, 36 e segs.; Hans Speier, "The social 
determination of ideas", Social Research, 1938, 5, 196 e segs.; Max Scheler, Schriften aus dem 
Nachlass (Berlim, 1933), 1, 225-62. Albert Bayet, em seu livro sobre este assunto, 

proscrições, preferências e permissões, que se legitimam em relação 
com valores institucionais. Esses imperativos, transmitidos pelo 
preceito e pelo exemplo e reforçados por sanções, são assimilados 
em graus variáveis pelo cientista, formando assim sua consciência 
científica ou, se preferirmos usar a palavra moderna, seu superego. 
Embora o "ethos" da ciência não tenha sido codificado,2 pode ser 
inferido do consenso moral dos cientistas expresso nos usos e 
costumes, em numerosas obras sobre o espírito cientifico e na 
indignação moral que suscitam as contravenções do "ethos". 

0 estudo do "ethos" da ciência moderna nada mais é que uma 
introdução limitada a um problema maior: o estudo comparativo da 
estrutura institucional da ciência. Ainda que as monografias' 
detalhadas, reunindo os materiais comparativos necessários sejam 
poucas e espalhadas, proporcionam alguma base para o pressuposto 
provisório de que "a ciência tem oportunidade de desenvolvimento, 
numa ordem democrática, integrada com o 'ethos' da própria 
ciência". Isto não significa que o cultivo da ciência esteja restrito às 
democracias.3 As estruturas sociais mais diversas tem 
proporcionado certo apoio à ciência. Basta lembrarmos que a 
"Accademia del Cimento" foi patrocinada por dois Médicis ; que 
Carlos II tem direito ao reconhecimento da história por ter concedido 
carta de privilégio à Real Sociedade de Londres e por ter patrocinado 
o Observatório r R. Greenwich ; que a Academia de Ciências em 
Paris foi fundada sob os auspícios de Luís XIV, mediante a 
recomendação de Colbert; que, pressionado por Leibniz, Frederico I 
fundou a Academia dá Berlim, ao passo que a Academia de Ciências 
de São Petersburgo foi instituída por Pedro, o Grande (para refutar a 
opinião de que os russos eram bárbaros). Mas estes fatos históricos 
não implicam uma ligação fortuita da ciência e da estrutura social. 
Resta ainda a questão da proporção entre o desenvolvimento 
científico e as potencialidades cientificas. É certo que a ciência se 
desenvolve em diversas estruturas sociais, mas quais fornecem 
melhor contexto institucional para seu maior desenvolvimento? 

0 "ETHOS" DA CIÊNCIA 

A meta institucional da ciência é a ampliação dos conhecimentos 
comprovados. Os métodos técnicos empregados para este fim 
proporcionam 

logo abandona a descrição e a análise e se põe a moralizar; ver sua La morale de Ia 
science, (Paris, 1931). 

2. Conforme diz Bayet: "Cette morale [de Ia science] n'a pas eu ses théoriciens, mais elle 
a eu ses artisans. Elle n'a pas exprimé son idtal, mais elle l'a servi: li est impliqué 
dans l'existence même de Ia science". Op. cit., 43. 

3. Tocqueville foi mais longe: "0 futuro provará se essas paixões (para a ciência] raras e 
fecundas ao mesmo tempo, nascem e se desenvolvem tão facilmente entre as 
sociedades democráticas, como nas comunistas aristocráticas. Quanto a mim, 
confesso que me custa acreditar nisso". Democracy in America (Nova Iorque. 1898), 
II, 51. Veja-se outra expressão da mesma idéia: "É impossível estabelecer uma 
relação causal entre a democra- 
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a definição relevante do conhecimento : predições empiricamente confir-
madas e logicamente congruentes. Os imperativos institucionais ("mores") 
derivam do alvo e dos métodos. Toda a estrutura de normas técnicas e 
morais leva à consecução do objetivo final. A norma técnica da prova 
empírica, suficiente, válida e digna de fé, é um requisito prévio para o 
comprovação das previsões exatas ; a norma técnica da congruência lógica, 
um requisito prévio para a predição sistemática e válida. Os "mores" da 
ciência tem uma explicação racional metodológica mas são moralmente 
obrigatórios, não somente porque são eficazes do ponto de vista do 
procedimento, mas também porque são considerados justos e bons. É um 
conjunto de prescrições tanto morais como técnicas. 

Quatro passos de imperativos institucionais - universalismo, comu-
nismo, desinteresse e ceticismo organizado - compreendem o "ethos" da 
ciência moderna. 

Universalismo 

0 universalismo4 encontra expressão imediata no cânon de que as 
pretensões à verdade, quaisquer que sejam suas origens, têm que ser sub-
metidas a critérios impessoais preestabelecidos : devem estar em consonân-
cia com a observação e com o conhecimento já previamente confirmado. A 
aceitação cu a rejeição dos pedidos de ingresso nos registros da ciência não 
devem depender dos atributos pessoais ou sociais do requerente ; não tem 
importância em si mesmas a raça, a nacionalidade, a religião e as 
qualidades de classe ou pessoais. A objetividade exclui o particularismo. A 
circunstância de que as formulações cientificamente verificadas se referem a 
seqüências e correlações objetivas, milita contra todas as tentativas de 
impor critérios particulares de validez. Um decreto de Nuremberg não pode 
invalidar o processo Haber, nem a lei da gravitação pode ser revogada por 
anglofobia. 0 chauvinista pode riscar o nome dos cientistas estrangeiros nos 
manuais de história, mas as formulações dos referidos cientistas continuam 
sendo indispensáveis para a ciência e a tecnologia. Seja echt-deutsch ou cem 
por cento norte-americano o resultado final de um experimento, alguns 
estrangeiros sempre intervêm em qualquer novo progresso técnico. 0 
imperativo de universalismo tem raízes profundas no caráter impessoal da 
ciência. 

 

cia e a ciência e afirmar que somente a sociedade democrática pode proporcionar o solo 
adequado para o desenvolvimento da ciência. Todavia, não pode ser mera coincidência que a 
ciência, na realidade, tenha florescido em épocas democráticas". Henry E. Sigerist, "Science 
and democracy", Science and Society, 1938, 2, 291. 

4. Para uma análise básica do universalismo nas relações sociais, ver Talcott Parsons, The Social 
System. Para uma expressão da crença de que a "ciência é completamente independente das 
fronteiras nacionais, das raças e dos credos", ver a resolução do Conselho da Associação 
Americana para o Progresso da Ciência, Science, 1938, 87, 10; também "The advancement of 
science and society: proposed world association", Nature, 1938, 141, 169. 

Todavia, a instituição da ciência é apenas parte de uma estrutura so-
cial maior, com a qual nem sempre está integrada. Quando a cultura 
maior se opõe ao universalismo, o "ethos" da ciência é submetido a fortes 
tensões. 0 etnocentrismo não é compatível com o universalismo. Par-
ticularmente, em épocas de conflitos internacionais, em que a situação 
sublinha fortemente as lealdades nacionais, o cientista está sujeito aos 
imperativos antagônicos do universalismo científico e do particularismo 
etnocêntrico.4a A estrutura da situação em que se encontra determina o 
papel social que está chamado a desempenhar. 0 homem de ciência pode 
ser transformado em homem de guerra e atuar em conseqüência. Assim, 
em 1914, o manifesto de 93 cientistas e professores alemães - entre os 
quais Baeyer, Brentano, Ehrlich, Haber, Eduard Meyer, Ostwald, Planck, 
Schmoller e Wassermann - desencadeou uma polêmica em que 
individualidades alemãs, francesas e inglesas recobriram seus 
sentimentos políticos com o manto da ciência. Cientistas desapaixonados 
impugnaram às contribuições do "inimigo', acusando-o de tendências 
nacionalistas, contubérnios, desonestidade intelectual, incompetência e 
falta de talento criador.5 Mas este mesmo desvio dessa norma do 
universalismo pressupunha realmente, sua legitimidade. Porque o 
preconceito nacionalista só é vergonhoso 

4a. Isto foi escrito em 1942. Em 1948, os lideres políticos da Rússia soviética acentuaram a 
importância que concedem ao nacionalismo russo ê começaram a insistir no caráter "na-
cional" da ciência. Num editorial intitulado "Contra a ideologia burguesa no cosmopo-
litismo", Voprosy filosofii 1948, N.o 2, traduzido no Current Digest of the Soviet Press de 
1.0 de fevereiro de 1949, vol. 1, NA 1, p. 9, lia-se o seguinte: "'SÓ um cosmopolita senam 
pátria, profundamente insensível aos destinos reais da ciência, poderia negar, com des-
prezível indiferença, a existência das matizadas formas nacionais em que a ciência vive e se 
desenvolve. Em vez da verdadeira história da ciência e dos caminhos concretos do seu 
desenvolvimento, o cosmopolita apresenta conceitos fabricados de um tipo de ciência 
supernacional e sem classe, despojada, por assim dizer, de toda a riqueza dê coloração 
nacional, despojada do brilho vivo e do caráter específico do trabalho criador de um povo e 
transformado numa espécie de espírito desencarnado... 0 marxismo-leninismo despedaça 
as ficções cosmopolitas concernentes a ciência supraclassista, não nacional, 'universal' e 
demonstra definitivamente que a ciência, como toda a cultura da sociedade moderna, é 
nacional na forma e classe quanto ao conteúdo". Esta opinião confunde duas questões 
distintas: primeira, o ambiente cultural numa sociedade ou nação determinada pode 
predispor os cientistas a enfocar a atenção sobre certos problemas, a se mostrarem 
sensíveis a uns problemas e não a outros, dentro das fronteiras da ciência. Isto tem sido 
observado há muito tempo, mas é fundamentalmente diferente da segunda questão: os 
critérios de validez dos títulos para que um conhecimento 
seja considerado cientifico, não são assuntos de gosto ou de cultura nacionais. Cedo ou 

tarde, os títulos em competição para a validez são fixados pelos fatos universalistas da 
natureza que estão em consonância com uma teoria e não com outra. 0 trecho acima 
transcrito é de primordial interesse como exemplo da tendência do etnocentrismo e das 
lealdades nacionais agudas a penetrar os próprios critérios da validez cientifica. 

5. Para uma coleção instrutiva de documentos desse gênero, ver Gabriel Pettit e Maurice 
Leudet, Lee allemands et Ia science, (Paris, 1916). Félix Le Dantec, por exemplo, descobre 
que tanto Ehrlich como Weismann perpetraram fraudes tipicamente germãnica no mundo 
da ciência ("Le bluff de Ia science allemande"). Pierre Duhem conclui que o "espírito 
geométrico" da ciência alemã abafou o "esprit de finesse": La science allemande, (Paris, 
1915); Hermann Kellermann. Der Krieg der Geister, (Weimar, 1915), replica vigorosamente. 
0 conflito estendeu-se ao período de após-guerra; veja-se Karl Kherkhof, Der Krieg gegen 
die Deutsche Wissenschaft, (Halle, 1933).
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quando julgado de acordo com a norma do universalismo; dentro de outro 
contexto institucional é definido como virtude: é o patriotismo. Assim, pelo 
próprio fato de condenar sua violação, são reafirmadas as normas morais. 

Mesmo sob as pressões em contrário, cientistas de todas as nacionali-
dades solidarizaram-se com o padrão universalista usando as palavras mais 
francas. Foi reafirmado o caráter internacional, impessoal, virtualmente 
anônimo, da ciência.6 (Pasteur disse : "Le savant a une patrie, Ia science n'en 
a pas"). A negação da norma se considerava uma quebra da fé. 

0 universalismo encontrou nova expressão, ao exigir que todas as 
carreiras fossem abertas ao talento. A base racional é fornecida pela meta 
institucional. Restringir as carreiras científicas por outros motivos que a 
falta de competência é prejudicar a promoção do saber. 0 livre acesso às 
atividades científicas é um imperativo funcional. Coincidem a conveniência e 
a moral. Daí a anomalia de um Carlos II, a invocar a moral da ciência para 
censurar a Royal Society pela suposta exclusão de John Graunt, o 
aritmético político e as suas instruções no sentido de que "se encontrassem 
mais comerciantes assim, os admitissem imediatamente e sem discussão". 

Por aí se vê também que o "ethos" da ciência pode não concordar com o 
da sociedade em geral. Os cientistas podem assimilar normas de casta e 
cerrar suas fileiras a indivíduos de classe julgada inferior (como, na época, o 
comerciante acima citado), independentemente do seu talento e realizações. 
Mas isto provoca uma situação instável. Recorre-se a ideologias complicadas 
para esconder a incompatibilidade entre a moral de casta e a neta 
institucional da ciência. É necessário demonstrar que es indivíduos de casta 
inferior são intrinsecamente incapazes de trabalho cientifico ou, pelo menos, 
que suas contribuições devem ser depreciadas de maneira sistemática. 
"Pode-se aduzir, pela história da ciência, que os fundadores da pesquisa em 
física e os granes descobridores, desde Galileu e Newton até os físicos 
inovadores de nossos dias, foram quase exclusivamente arianos, sobretudo 
de raça nórdica". As palavras modificativas "quase exclusivamente" 
constituem base de todo insuficiente para negar aos "párias" todos os 
direitos ao êxito científíco. Então a ideologia é "arredondada" pelo conceito 
de ciência boa ou má: a ciência realista e pragmática dos arianos opõe-se à 
ciência dogmática e formal dos não arianos.7 Ou se procuram fundamentos 
para a exclusão, no fato extra 

6. Ver a profissão de fé do professor E. Gley (em Pettit e Leudet, op. cit., 181): "...il ne peut y avoir 
une vérité allemande, anglaise, italienne ou japonaise pas plus qu'une française. Et parler de 
science allemande, anglaise ou française, c'est énoncer une proposition contradictoire a l'idée 
même de la science". Ver também as afirmações de Grasset e Richet, ibid. 

7. Johannes Stark, Nature, 1938, 141, 772; "Phillpp Lenard ais deutscher Naturforscher", 
Nationalsozialistische Monatshefte, 1936, 7, 106-112. Isto me lembra o contraste de Duhem 
entre a ciência "alemã" e a ciência "francesa". 

 
científico de que os cientistas sejam inimigos do Estado ou da Igreja.8 

Assim, os expoentes de uma cultura que abjura os padrões 
universalistas se sentem obrigados a prestar homenagem, de boca para 
fora, a este valor no campo da ciência. 0 universalismo é 
tortuosamente louvado em teoria mas suprimido na prática. 

Por inadequadamente que seja posto em prática, o "ethos" da 
democracia compreende o universalismo como princípio-guia 
predominante. A democratização equivale à eliminação progressiva de 
restrições ao exercício e desenvolvimento de talentos socialmente 
valorados. Os critérios impessoais de realização e a não estabilidade de 
status caracterizam a sociedade  democrática. Na medida em que 
persistem restrições, são consideradas como obstáculos no caminho da 
democratização total. Assim, na medida em que a democracia do 
"laissez-faire" permite a acumulação de vantagens diferenciais para 
certos setores da população, diferenciais que não estão vinculadas com 
diferenças demonstradas de capacidade, o processo democrático 
conduz à crescente regulagem pela autoridade política. Em 
circunstâncias cambiantes, é necessário introduzir novas formas téc-
nicas de organização para conservar e ampliar a igualdade de oportuni-
dades. 0 aparelho político destinado a por em prática os valores demo-
cráticos pode, em conseqüência, variar, mas as normas universalistas 
são mantidas. Na medida em que uma sociedade é democrática, oferece 
oportunidade para o exercício de critérios universalistas na ciência. 

 

"COMUNISMO" 

 
0 "comunismo", no sentido não técnico e amplo de propriedade 

comum dos bens, é um segundo elemento integral do "ethos" cientifico. 
As descobertas substantivas da ciência são produto da colaboração 
social e estão destinados à comunidade. Constituem herança comum 
em que os lucros do produtor individual estão severamente limitados. 
Uma lei ou teoria não é propriedade exclusiva do descobridor e dos 
seus herdeiros, nem os costumes lhes concedem direitos especiais de 
uso e disposição. Os direitos de propriedade na ciência são reduzidos 
ao mínimo pelas razões e princípios da ética científica. 0 direito do 
cientista à sua propriedade intelectual limita-se à gratidão e à estima 
que, se a instituição funciona com um mínimo de eficácia, são mais ou 
menos proporcionais aos aumentos trazidos ao fundo comum de 
conhecimentos. A eponimia - por exemplo, o sistema de Copérnico, a lei 
de Boyle - é, portanto, ao mesmo tempo, recurso mnemônico e 
comemorativo. 

8. "Temos afastado [os 'negadores marxistas'] não como representantes da ciência, mas 
como partidários de uma doutrina política que inscreveu em sua bandeira a destruição 
de todas as ordens. Com tanta maior decisão tivemos de agir, quando a ideologia domi-
nante de uma ciência livre de valores e de condições, lhes servia de resguardo para 
prosseguirem em seus planos. Não fomos nós que violamos a dignidade da ciência 
livre..." Bernhard Rust, Das nationalsozialistische Deutschland and die Wissenschaft 
(Hamburgo, 1936), 13. 
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Dada a importância institucional de gratidão e da estima como o uni, co 
direito de propriedade do cientista sobre os seus descobrimentos, o interesse 
pela prioridade científica é uma reação "normal". As controvérsias sobre 
prioridade que marcam a história da ciência moderna são produto da 
importância institucional concedida à originalidade.9 Surge uma cooperação 
competitiva. Os resultados da competição são comunizados10 e a estima 
cresce para o produtor. As nações alegam direitos à prioridade10a e as novas 
entradas na comunidade da ciência são rotuladas com os nomes dos 
nacionais : serve de testemunho a controvérsia sobre as pretensões rivais de 
Newton e de Leibniz acerca do cálculo integral. Mas tudo isso não ameaça a 
situação do conhecimento científico como propriedade comum. 

0 conceito institucional da ciência como parte do domínio público está 
ligado ao imperativo da comunicação dos resultados. 0 segredo é a antítese 
dessa norma; a plena e franca comunicação é o seu cumprimento.11 A 

 
9. Newton falava por dura experiência quando observou que "a filosofia [natural] é uma dama tão 

impertinentemente litigiosa, que um homem sofreria tanto, em se envolver num processo 
judicial, quanto ter que tratar com ela". Robert Hooke, indivíduo socialmente móvel, que subiu 
de situação unicamente por suas realizações científicas, era notavelmente "litigioso". 

10. Embora possa estar marcada pelo comercialismo dominante na sociedade em gera'., uma 
profissão como a medicina admite que o saber é de propriedade comum. Ver R. H. Shryock, 
"Freedom and interference in medicine", The Annais, 1938, 200, 45. "...a profissão médica... 
naturalmente franzia o sobrolho ante as patentes tiradas por médicos... A profissão regular 
tem... mantido essa posição constantemente, contra os monopólios privados, desde o advento 
da lei de patentes do século XVII". Agora está surgindo uma situação ambígua, em que a 
socialização da prática medica é combatida em circules onde não se discute a socialização dos 
conhecimentos. 

10a. Agora que os russos adotaram oficialmente tão profunda reverencia pela pátria, chegam a 
insistir na importância de determinar as prioridades nos descobrimentos científicos. Assim, 
dizem eles: "A mais ligeira desatenção a questões de prioridade na ciência, o mais leve 
descuido devem pois ser condenados, porque deles se aproveitam nossos inimigos, que 
encobrem sua agressão ideológica com uma conversa cosmopolita sobre a suposta inexistência 
de questões de prioridade na ciência, isto é, as questões relativas aos indivíduos que fazem 
contribuições ao acervo geral da cultura universal". E prosseguem: "0 povo russo tem a 
história mais rica. No curso da sua história criou a cultura mais rica e todos os demais países 
do mundo se abebedaram nela e continuam a faze-lo ainda hoje". Voprosy filosofai, op. cit., 
pp. 10; 12. Isto lembra as reivindicações nacionalistas que se fizeram na Europa ocidental no 
século XIX e as dos nazistas no século XX. (Cf. nota 7 do mesmo trabalho). 0 nacionalismo 
particularista não faz apreciações imparciais sobre o curso do desenvolvimento científico. 

11. Cf. Berna], que observa: "0 desenvolvimento da ciência moderna coincidiu com a rejeição 
definitiva do segredo". Berna] cita uma passagem notável de Réaumur (L'Art de convertir le 
forgé en acier) conhecida no qual a obrigação moral de publicar as pesquisas está 
explicitamente relacionada com outros elementos do "ethos" da ciência. P. ex.: "..i! y eût Bens 
qui trouvèrent étrange que j'eusse publié des secrets, qui ne devoient pas être revelés... est-il 
bien sur que nos découvertes soient si fort a nous que le Public n'y ait pas droit, qu'elles ne lui 
appartiennent pas en quelque sorte?... resterait il bien des circonstances, oú nous soions 
absolument Maitres des nos découvertes?... Nous nous devons premièrement a notre Patrie, 
mais nous devons aussi au reste du monde, cex qui travaillent pour perfectionner les Sciences 
et les Arts, doivent même se regarder comme les citoyens du monde entier". J. D. Bernal, The  

 
 
 
 
 
 

pressão para a difusão dos resultados é reforçada pela meta 
institucional de ampliar as fronteiras do saber e pelo incentivo da 
fama, a qual depende, naturalmente, da publicidade. Um cientista 
que não comunica suas importantes descobertas à irmandade 
científica -. por exemplo, um Henry Ca, vendish - converte-se em alvo 
de reações ambivalentes. É estimado pelo seu talento e, talvez, pela 
sua modéstia; mas, do ponto de vista institucional, sua modéstia está 
gravemente deslocada tendo-se em conta a obrigação moral de 
compartilhar a riqueza da ciência. Embora partindo de um leigo, o 
comentário de Aldous Huxley sobre Cavendish é instrutivo a este 
respeito : "Nossa admiração pelo seu gênio é mitigada por alguma de-
saprovação; parece-nos que um homem assim é egoísta e anti-social". 
Os epítetos são particularmente instrutivos porque implicam a 
violação de um imperativo institucional definido. Ainda quando não 
se liga a um motivo ulterior, a ocultação das descobertas científicas é 
condenada. 

O caráter comunal da ciência reflete-se também no 
reconhecimento por parte dos cientistas de que dependem de uma 
herança cultural à qual não tem direitos diferenciais. A observação de 
Newton - "se enxerguei mais longe foi porque estava sobre os ombros 
de gigantes" - exprime ao mesmo tempo o sentimento de estar em 
dívida com a herança comum e a confissão do caráter essencialmente 
cooperativo e acumulativo das realizações científicas.12 A 
humanidade do gênio científico não é somente culturalmente 
adequada, mas é também a conseqüência da compreensão de que o 
progresso científico implica a colaboração das gerações passadas e 
presentes. Foi Carlyle, e não Maxwell, que se entregou a uma 
concepção criadora de mitos da história. 

O comunismo do "ethos" científico é incompatível com a definição 
da tecnologia como "propriedade privada" numa economia capitalista. 
Obras recentes sobre a "frustração da ciência" refletem este conflito. 
As patentes registram direitos exclusivos de uso e, muitas vezes, de 
não .uso. A supressão da invenção nega a explicação racional da 
produção e da difusão científicas, como se deduz da sentença de um 
tribunal no caso do Estados Unidos contra a American Bell Telephone 
Co. "0 inventor é um indivíduo que descobriu algo de valor. É sua 
propriedade absoluta. Pode subtrair do público seu conhecimento... 
"13 As reações a essa situação conflitante tem sido diversas. Como 
medida defensiva, alguns cientistas chegaram a patentear sua obra 
para garantir que seria posta à disposição 
 
 
 
 
 
Social Function of Science, 150-151. 12.  

12. É interessante saber que o aforismo de Newton é uma frase estereotipada, pelo 
menos desde o século XII. Pareceria confirmar que a dependência das descobertas e das 
invenções sobre as bases culturais existentes já fora notada muito tempo antes dos 
enunciados dos modernos sociólogos. Ver Isis, 1935, 24, 107-9; 1938, 25, 451-2.  

13. 167 U. S. 224 (1897), citado por B. J. Stern, "Restraints upon the utilization of 
inventions", The Annals, 1938, 200, 21. Para estudo mais aprofundado, cf. outros 
trabalhos de Stern citados na mesma revista; ver também Walton Hamilton, Patents and 
Free Enterprise (Temporary National Economic Committee Monograph N" 31, 1941). 
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do uso público. Einstein, Millikan, Compton, Langmuir tiraram patentes.14 

Fizeram-se pressões sobre os cientistas para que se convertessem em pro-
motores de novas empresas econômicas.15 Outros procuram resolver o con-
flito invocando o socialismo.16 Estas propostas - as que pedem remuneração 
econômica para os descobrimentos científicos e as que pedem uma mudança 
do sistema social para deixar que a ciência prossiga em sua tarefa - refletem 
as discrepâncias no conceito da propriedade intelectual. 

DESINTERESSE 

A ciência, como ocorre com as profissões liberais e científicas em geral, 
inclui o desinteresse como elemento institucional básico. Não se deve con-
siderar o desinteresse igual ao altruísmo, nem a ação interessada igual ao 
egoísmo. Essas equivalências confundem níveis institucionais e de mo-
tivação na análise.17 Ao cientista tem sido atribuído a paixão de saber, uma 
curiosidade ociosa, um interesse altruísta pelo benefício da humanidade e 
muitos outros motivos especiais. A procura das motivações distintivas 
parece ter sido mal orientada. É antes um padrão típico de con-trole 
institucional de uma ampla margem de motivações o que caracteriza o 
comportamento dos cientistas. Pois uma vez que a instituição impõe uma 
atividade desinteressada, é do interesse do cientista conformar-se, sob pena 
de sanções e, na medida em que a norma foi assimilada, sob pena de con-
flito psicológico. 

A ausência virtual de fraudes nos anais da ciência, que parece excep-
cional quando comparada com outras esferas de atividade,' foi atribuída as 
qualidades pessoais dos cientistas. Por implicação, os cientistas se re-
crutam entre as fileiras dos que apresentam um grau pouco habitual de 
integridade moral. Não há, na realidade, provas satisfatórias de que isto 
Seja assim; rode-se encontrar uma explicação mais admissível em certas 
características distintivas da própria ciência. Ao implicar, como implica, a 
verificabilidade dos resultados, a pesquisa científica está debaixo do con-
trôle exigente dos colegas peritos. Em outras palavras - e a observação 
poderá sem dúvida ser interpretada como lesa majestade - as atividades dos 
cientistas estão submetidas a um policiamento rigoroso, sem paralelo, 
talvez, em qualquer outro campo de atividade. A exigência de desinteresse 
tem firme alicerce no caráter público e testável da ciência e podemos supor 
que esta circunstância contribuiu para a integridade do homem dê ciência. 
Existe competição no campo da ciência, competição que se intensi- 

14. Hamilton, op cit., 154; J. Robin, L'oeuvre scientifique, sa protection-juridique, Paris, 1928. 
15. Vannevar Bush, "Trends in engineering research", Sigma XI Quarterly, 1934, 22, 49. 
16. Bernal, op. cit., 155 e segs. 
17. Talcott Parsons, "The professions and social structure", Social Forces, 1939, 17, 4589; cf.  
 

 
 

fica pela importância que se dá a prioridade como critério de realização e, 
em condições competitivas, podem surgir incentivos para eclipsar os rivais por 
meios ilícitos. Mas esses impulsos encontram escassas oportunidades para se 
manifestarem no campo da pesquisa científica. Cultismo, camarilhas informais, 
publicações prolíficas mas banais - podem-se usar essas e outras técnicas para 
a promoção pessoal.18 Mas, em geral, as pretensões espúrias parecem ser 
negligíveis e ineficazes. A transformação da norma de desinteresse em prática é 
firmemente apoiada pela necessidade que os cientistas têm, mais cedo ou mais 
tarde, de prestar contas perante os seus colegas. Coincidem em grande parte os 
ditames do sentimento socializado e da conveniência, situação esta que conduz 
à estabilidade institucional. 

O campo da ciência difere bastante a este respeito, daquele de outras 
profissões. O cientista não lida com uma clientela leiga, como o fazem o médico 
e o advogado. A possibilidade de explorar a credulidade, a ignorância ou a 
necessidade do leigo está assim consideravelmente reduzida. A fraude, a 
chicana e as pretensões irresponsáveis (charlatanismo) são ainda menos 
prováveis do que entre as profissões de 'serviço'. Na medida em que as relações 
entre os cientistas e os leigos adquirem importância superior, desenvolvem-se 
incentivos para burlar a moral da ciência. O abuso da autoridade dos peritos e 
a criação de pseudociências entram em campo quando a estrutura de controle 
exercida por colegas qualificados se torna ineficiente.19 

É provável que a reputação da ciência e sua elevada posição ética na estima 
dos leigos sejam devidas, em grande parte, as realizações tecnológicas.19a Toda 
nova tecnologia atesta a integridade do cientista. A ciência realiza suas 
pretensões. Mas sua autoridade pode ser e é aproveitada para propósitos 
interessados, precisamente porque os leigos não estão amiúde em situação de 
distinguir as pretensões espúrias dessa autoridade. das legítimas. As 
declarações presumivelmente científicas dos porta-vozes totalitários sobre a 
raça, a economia ou a história são, para os leigos incultos, da mesma ordem 
que as informações dos jornais sobre um universo em expansão ou a mecânica 
de ondas. Em ambos os casos declarações e informações tais não podem ser 
testadas pelo homem da rua e, em ambos os casos, podem ser contrárias ao 
bom-senso. Talvez os mitos possam parecer mais admissíveis, e seguramente 
mais compreensíveis ao público em geral, que as teorias científicas acreditadas, 
já que estão mais perto da experiência de sentido comum e da tendência 
cultural. Por isso, em parte devido as conseqüências dos triunfos científicos, a 
população em geral torna-se mais suscetível a misticismos novos expressos em 
termos aparente 

George Sarton, The History of Science and the New Humanism (Nova Iorque, 1931).130 e segs. A 
distinção entre obrigações e motivos institucionais é, naturalmente, o conceito chave da sociologia 
marxista. 

18. Ver o relatório de Logan Wilson, The Academic Man, 201 e segs. 
19. Cf. R. A. Brady, The Spirit and Structure of German Fascism (Nova Iorque, 1937), Cap.II; Martin 

Gardner, In the Name of Science (Nova Iorque: Putnam's, 1953). 
19a. Francis Bacon formulou um dos primeiros e mais suscintos anunciados deste pragmatismo 

popular. "O que é mais útil na prática é o mais correto na teoria". Novum Organum, Livro II, 4. 
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mente científicos. A autoridade, tomada de empréstimo a ciência, dá pres-
tígio a teoria anticientífica. 

CETICISMO ORGANIZADO 

Como temos visto no capitulo anterior, o ceticismo organizado se inter-
relaciona de diversas maneiras com os outros elementos do "ethos" cien-
tifico. É um mandato ao mesmo tempo metodológico e institucional. A 
suspensão do julgamento até que "os fatos estejam a mão" e o exame im-
parcial das crenças de acordo com critérios empíricos e lógicos, tem envol-
vido periodicamente a ciência em conflitos com outras instituições. A ciên-
cia, que coloca questões de fato, incluídas as potencialidades, concernentes 
a todos os aspectos da natureza e da sociedade, pode entrar em conflito com 
outras atitudes em relação a esses mesmos dados que foram cristalizados e, 
amiúde, ritualizados por outras instituições. O pesquisador científico não 
respeita a separação entre o sagrado e o profano, entre o que exige respeito 
sem crítica e o que pode ser objetivamente analisado ("Ein Professor ist ein 
Mensch der anderer Meinung ist")• 

Esta parece ser a fonte das rebeliões contra a chamada intromissão da 
ciência em outras esferas. A resistência por parte da religião organizada tem 
perdido importância em comparação com a dos grupos econômicos e po-
líticos. A oposição pode também existir completamente a parte da introdu-
ção de descobertas cientificas específicas que parecem invalidar dogmas 
particulares da Igreja, da economia ou do Estado. É antes uma apreensão 
difusa, muitas vezes vaga, de que o ceticismo ameaça a distribuição de 
poder vigente. O conflito acentua-se sempre que a ciência leva sua pesquisa 
a zonas novas nas quais já existem atitudes institucionalizadas, ou sempre 
que outras instituições ampliam sua área de controle. Na sociedade 
totalitária moderna, o anti-racionalismo e a centralização do contrôle 
institucional servem ambos para limitar o campo deixado a atividade 
cientifica. 

 



 

EM SEUS PROLEGÔNEMOS a uma sociologia cultural, Alfred 
Weber distinguiu os processos da sociedade, da cultura e da 
civilização.1 Como seu interesse primordial era diferenciar as 
categorias de fenômenos sociológicos Weber ignorou em grande 
parte suas inter-relações específicas, campo de escudo que é 
fundamental para o sociólogo. É precisamente esta interação 
entre certos elementos da cultura e da civilização, com referência 
especial a Inglaterra do século XVII, que constitui o tema do 
presente ensaio. 

O "ETHOS" PURITANO 

A primeira parte deste trabalho esboça o complexo puritano de 
valo-res, em sua relação com o notável aumento de interesse pela 
ciência na última parte do século XVII;, ao passo que a segunda 
apresenta os materiais empíricos relevantes, concernentes ao 
cultivo diferencial da ciência natural pelos protestantes e os 
afiliados a outras religiões. 

A tese deste estudo é que a ética puritana como expressão 
típica ideal das atitudes para com os valores fundamentais do 
protestantismo ascético em geral, canalizou os interesses dos 
ingleses do século XVII de maneira a constituírem um elemento 
importante no cultivo da ciência. Os arraigados interesses2 
religiosos na época exigiam, em suas inelutáveis impli- 

1. Alfred Weber, "Prinzipielles zur Kultursoziologie: Gesellschaftsprozess 
Zivilisationsprozess und Kulturbewegung", Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, XLVII, 1920, 47, 1-49. Ver a classificação análoga de R. M. 
Maclver, Society: Its Structure and Changes, cap. XII; e a discussão desses 
estudos por Morris Ginsberg, Sociology, (Londres: 1934), 45-52. 

2. "Não é a teoria ética dos compêndios teológicos, que só serve de meio cognoscitivo 
(em ocasiões sem dúvida importantes), o que se deve considerar [como 'ética 
econômica' de uma religião], mas os impulsos práticos para a ação, 
fundamentados nos nexos psicológicos e pragmáticos das religiões". Max Weber, 
Gesanimelte Aufsätze zur Religions- 
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cações, o estudo sistemático, racional e empírico da natureza para glorificar 
a Deus em suas obras e para o contrôle do mundo corrupto. 

É possível determinar o grau em que os valores da ética puritana es-
timularam o interesse pela ciência observando as atitudes dos cientistas da 
época. Há, naturalmente, forte possibilidade de que, ao estudar os motivos 
confessados dos cientistas, estejamos lidando com racionalizações, com 
derivações e não com enunciados exatos dos verdadeiro-- motivos. Em tais 
casos, embora possam ser casos isolados específicos, o valor do nosso 
estudo não resulta viciado de modo algum, pois as próprias racionalizações 
concebíeis são provas (Erkenntnismitteln, de Weber) dos motivos que se 
consideravam socialmente aceitáveis, uma vez que, como diz Kenneth 
Burke, "uma terminologia de motivos é moldada em nossa orientação geral, 
quanto a propósitos, meios, a vida correta etc." 

Robert Boyle foi um dos cientistas que tentaram explicitamente entrelaçar o 
lugar da ciência na vida social com o de outros valores, particularmente em sus, obra 
Usefulness of Experimental Natural Philosophy. Idênticas tentativas foram feitas por 
John Ray, cujos trabalhos de história natural foram precursores e que Hailer 
considerou como o botânico mais importante na história do homem; Francis 
Willughby, que foi talvez tão eminente em zoologia como Ray em botânica; John 
Wilkins, um dos diretores do "Colégio invisível", de onde se originou a "Royal 
Society" ; Oughtred, Wailis e outros. Para maior evidencia, podemos citar a sotie. 
dade científica que, nascida nos meados do século, provocou e estimulou o progresso 
científico mais que qualquer outra entidade: a "Royal Society". Neste último caso, 
temos a grande sorte de possuir uma informação contemporânea escrita sob a 
constante vigilância dos membros da Sociedade, que pode ser considerada 
representativa das suas opiniões sobre os motivos e os propósitos da associação. 
Trata-se da muito conhecida History of the Royal Society of London, de Thomas 
Aprat, publicada em 1667, depois de haver sido revista por Wilkins e outros 
representantes da Sociedade.3 

Basta um rápido exame desses trabalhos para descobrir um fato 
notável: certos elementos da ética protestante tinham impregnado a esfera 
da conduta científica e haviam deixado sua marca indelével na atitude dos 
cientistas em relação ao seu trabalho. As discussões sobre o por- 
3 Cf. C. L. Sonnichsen, The Life and Works of Thomas Sprat (Harvard University, tese de 

doutoramento inédita, 1931), 131 e segs., onde se apresentam provas substanciais do fato de que a 
História representa as opiniões da Sociedade. É do maior interesse que as declarações do livro de 
Sprat, concernentes aos fins da Sociedade, conservem grande analogia em todos os pontos com as 
caracterizações que faz Boyle dos móveis e dos objetivos dos cientistas em geral. Esta analogia é 
prova do predomínio do ethos que com soziologie, (Tubinga. 1920), 1, 238. Como Weber justamente 
indica, o indivíduo reconhece livremente o fato de que a religião não é mais que um elemento na 
determinação da ética religiosa; não obstante, na atualidade, seja uma tarefa insuperável e, para 
nossos propósitos, desnecessária, determinar todos os elementos componentes dessa ética. E um 
problema que aguarda análise ulterior, fora do campo diste estudo. preendia essas atitudes 

 
 
 
 
 
 
 

quê e o para que correspondiam ponto por ponto com os ensinamentos 
puritanos sobre o mesmo assunto. Uma força tão predominante como 
era a religião naqueles dias não foi, e nem podia ser, dividida em com-
partimentos e delimitada. Assim, na tão elogiada apologia da ciência, 
Escrita por Boyle, sustenta-se que o estudo da natureza tem por objeto 
a maior glória de Deus e o bem do homem.4 Este é o móvel que se 
repete constantemente. A justaposição do espiritual e do material é 
caracterísca. Esta cultura repousava firmemente sobre um substrato de 
normas utilitárias que constituíam a vara de medição da desejabilidade 
das diversas atividades. A definição de ação destinada a maior glória de 
Deus era débil e vaga, mas os padrões utilitários podiam ser facilmente 
aplicados. 

Em princípios do século, esta nota tônica tinha ressoado na 
eloqüência de Francis Bacon, "verdadeiro apóstolo das sociedades 
cultas". Sem ser pessoalmente iniciador de descobertas científicas, 
incapaz de apreciar a importância dos seus grandes contemporâneos 
Gilbert, Kepler e Galileu, crente ingênuo na possibilidade de um método 
científico que "colocasse todos os engenhos e compreensões quase no 
mesmo nível", empírico radical que sustentava que as matemáticas não 
eram úteis a ciência, Bacon teve, não obstante, êxito muito grande 
como um dos principais protagonistas de uma avaliação social positiva 
da ciência e da renúncia a um escolasticismo estéril. Como se podia 
esperar do filho de uma mulher "culta, eloqüente e religiosa, cheia de 
fervor puritano", que foi reconhecidamente influenciado pelas atitudes 
maternas, diz ele, em sua obra Advancement of Learning, que o 
verdadeiro fim da atividade científica é a "glória do Criador e o alívio do 
estado do homem". Como se depreende claramente de muitos 
documentos oficiais e privados, os ensinamentos baconianos 
constituíram os princípios básicos sobre os quais se formou a `Royal 
Society"; por isso não é de estranhar que o mesmo sentimento fosse 
expresso nos estatutos da Sociedade. 

Ao redigir seu testamento e suas últimas vontades, Boyle faz eco a 
mesma atitude, manifestando seus desejos aos colegas da Sociedade, 
nos seguintes termos: "Desejando-lhes também feliz êxito em suas 
louváveis tentativas para descobrir a verdadeira natureza das obras de 
Deus, e rogando-lhes que eles e todos os outros pesquisadores das 
verdades físicas possam dedicar de coração suas descobertas a glória 
do Grande Autor da natureza e ao bem-estar da humanidade".5 John 
Wilkins proclamava que o estudo experimental da natureza era um 
maio muito eficaz para susci- 

4. Robert Boyle, Some Considerations touching the Usefulness of Experimental Natural 
Philosophy, (Oxford, 1664), 2 e segs. Ver também as cartas de William Oughtred, cm 
Correspondence of Scientific Men of the Seventeenth Century, compiladas por S. J. Rigaud, 
(Oxford, 1841), XXXIV et passim; ou as cartas de John Ray na Correspondence of John 
Ray, publicada por Edwin Lankester, (Londres, 1848), 389, 395, 402 et passim.  
5. Citado por Gilbert, lorde-bispo de Sarum, em A Sermon preached at the Funeral of the 
Hon. Robert Boyle (Londres, 1692), 25. 
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tar nos homens a veneração por Deus.6 Francis Willughby consentiu em 
publicar suas obras - que considerara indignas de publicação - somente 
quando Ray insistiu que o fizesse para glorificar a Deus.7 A obra Wisdom of 
God, de Ray, tão bem recebida que, num período de vinte anos se fizeram 
cinco copiosas edições, é um panegírico daqueles que "O glorificam 
estudando Suas obras".8 

Para um homem moderno, relativamente insensível as forças religiosas e 
que adverte a separação quase completa, senão a oposição, entre a ciência e 
a religião em nossos dias, a repetição dessas frases piedosas pode significar 
apenas um uso habitual, nada tendo a ver com convicções fundamente 
arraigadas. Para ele, essas expressões pareceriam ser nada mais que uni 
caso de qui nimium probat nihil probat. Mas esta interpretação é possível 
unicamente se a gente não se transporta a estrutura de valores de século 
XVII. É certo que um homem como Boyle, que gastou somas consideráveis 
para fazer traduzir a Bíblia em muitas línguas, não dizia as coisas da boca 
para fora, conforme muito bem observou G. N. Clark: 
Há... sempre dificuldade em avaliar o grau em que aquilo que chamamos de religião, entra em tudo 
o que se disse no século XVII em linguagem religiosa. Essa dificuldade não é resolvida descontando 
fadas as palavras teológicas e tratando-as simplesmente como uma forma comum de expressão. Ao 
contrário, e mais freqüentemente necessário que nos lembremos que essas palavras raramente se 
usavam sem ser acompanhadas de sentido e que seu uso implicava, geralmente, um reforço da 
intensidade do sentimento.9 

O segundo lema dominante no "ethos" puritano acentuava o bem-estar 
social, o bem da maioria, como um alvo que devia estar sempre presente. 
Também aí os cientistas da época adotavam um objetivo prescrito pelos 
valores vigentes. A ciência devia ser incrementada e alimentada porque 
conduzia ao domínio da natureza, mediante a invenção tecnológica. Segundo 
mos relata seu digno historiador, a Real Sociedade "não pretende deter-se 
em algum benefício particular, mas quer chegar as raízes de to-das as 
nobres invenções".10 Mas aquelas experiências que não trazem consigo um 
ganho imediato não devem ser condenadas pois, como declarou o "nobre 
Bacon", as experiências sobre luz produziram finalmente toda uma série de 
inventos úteis para a vida e o estado do homem. Este poder da ciência para 
melhorar o estado material do homem, acrescenta Bacon, além do seu valor 
puramente mundano é um bem a luz da doutrina evangélica de Jesus 
Cristo. 

E assim, em todos os princípios do puritanismo, havia a mesma cor-
relação, ponto por ponto, entre eles e os atributos, alvos e resultados da 
ciência. Era isto o que pretendiam os protagonistas da ciência naquela 

6. Principles and Duties of Natural Religion (Londres, 1710, 6! ed.), 236 et passim. 
7. Memorials of John Ray, 14 e seg. 
8. Wisdom of God (Londres, 1691), 126-129 et passim. 
9. G. N. Clark, The Seventeenth Century (Oxford, 1929), 323.  
10. Thomas Sprat, History of the Royal Society, 78-79. 

 
 
 

 

 
 

época. O puritanismo nada mais fez que articular os valores 
fundamentais daquele tempo. Se o puritanismo exige trabalho 
sistemático e metódico, aplicação constante nos deveres de cada 
um, a que há de mais ativo, industrioso e sistemático, pergunta 
Sprat, que a arte da experimentação, "que nunca pode terminar 
pelos trabalhos perpétuos de homem algum e tampouco pelo esforço 
sucessivo da maior assembléia?"11 Aí se encontra ocupação 
suficiente para o labor mais incansável, "já que atéo s tesouros 
ocultos da natureza, que estão mais longe da vista, podem ser 
descobertos com trabalho e paciência".12 

Foge o puritano do ócio porque conduz a pensamentos 
pecaminosos (ou impede que o indivíduo siga sua vocação)? "Que 
lugar pode haver para coisas baixas e pequenas numa mente 
empregada tão útil e felizmente [como ma filosofia natural]?"13 São 
as comédias e livros de comédias perniciosos e agradáveis a carne (e 
destruidores de atividades mais sérias).14 Então é a "ocasião mais 
adequada para que os experimentos apareçam; para nos ensinar 
uma sabedoria que brota das profundezas do saber, para dispersar 
as sombras e para dissipar as névoas [das distrações espirituais 
provocadas pelo teatro] "15. Finalmente, uma vida de diligente 
atividade no mundo é preferível ao ascetismo monástico? Então que 
se reconheça o fato de que o estudo da filosofia natural "não nos 
prepara tão bem para os segredos de um gabinete, mas nos torna 
úteis ao mundo".16 Em resumo, a ciência encarna dois valores 
altamente apreciados: o utilitarismo e o empirismo. 

Em certo sentido, esta coincidência implícita entre os princípios 
puritanos e as qualidades da ciência como vocação, é casuística. É 
uma tentativa expressa para situar o cientista qua piedoso leigo 
dentro do marco dos valores sociais vigentes. É solicitar a 
autorização religiosa e social, pois que tanto a posição 
constitucional como a autoridade pessoal do clero eram' muito mais 
importantes então do que hoje. Mas aí não está toda a explicação. 
Os esforços justificativos de Sprat, Wilkins, Boyle ou Ray não 
representam simplesmente obsequiosidade oportunista, como 
também uma séria tentativa para justificar os caminhos da ciência 
em direção a Deus. A reforma havia transferido da Igreja para o 
indivíduo 
 
11. Ibid.. 341-342. 
12. Ray, Wisdom of God, 125.  
13. Sprat, op. cit., 354-345. 
14. Richard Baxter, Christian Directory (Londres, 1825; publicado pela primeira vez 

em 1664), I, 152; II, 167. Cf. Robert Barclay, o apologista quaker, que aconselha 
especificamente "as experiências geométricas e matemáticas" como diversões 
inocentes, preferí-veis as comédias perniciosas. An Apology for the True Christian 
Divinity, (Philadelfia, 1805 - escrita pela primeira vez em 1675), 554-555. 

15. Sprat, op. cit., 362. 
16. Ibid., 365-366. Sprat sugere, com perspicácia, que o ascetismo monástico 

produzido por escrúpulos religiosos, era responsável, em parte, pela falta de 
empirismo dos escolásticos. "Mas que lamentáveis tipos de filosofia têm 
necessidade de produzir os escolásticos, quando era parte da sua religião afastar-se 
o mais possível do trato da humanidade? Quando estavam tão longe de ser capazes 
de descobrir os segredos da natureza, que mal tinham oportunidade de observar 
algo de seus trabalhos comuns." Ibid., 19. 
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o peso da salvação individual e é esta "sensação acabrunhadora e esma-
gadora da responsabilidade da própria alma" o que explica o agudo 
interesse religioso, Se a ciência não fosse demonstravelmente uma vocação 
legítima e desejável, não ousaria reclamar a atenção daqueles que se sen-
tem "sempre sob os olhos do Grande Capataz". Todas essas apologias eram 
devidas aquela intensidade de sentimento. 

A exaltação da faculdade da razão no "ethos" puritano - baseada, em 
parte, no conceito da racionalidade como dispositivo para refrear as paixões 
- conduz, inevitavelmente, a uma atitude de simpatia para com as 
atividades que exigem a aplicação constante do raciocínio rigoroso. Ainda 
mais, contrastando com e racionalismo medieval, considera-se a razão su-
bordinada ao empirismo e auxiliar seu. Sprat apressa-se a acentuar a 
preeminente adequação da ciência a este respeito.17 É provavelmente neste 
ponto que o puritanismo e a atitude científica estão mais notoriamente de 
acordo, pois a combinação de racionalismo e empirismo, tão pronunciada na 
ética puritana, forma a essência do espírito da ciência moderna. O 
puritanismo estava embebido de racionalismo neoplatônico, derivado em 
grande parte através de uma modificação adequada dos ensinamentos de 
Santo Agostinho. Mas aí não se detinha. Associada com a específica 
necessidade de tratar com sucesso dos assuntos práticos da vida neste 
mundo - derivação da distorção peculiar largamente disseminada pela 
doutrina calvinista da predestinação e da certitudo salutis mediante uma 
atividade terrena bem sucedida - estava a ênfase dada ao empirismo. Estas 
duas correntes, levadas a convergir mediante a lógica de um sistema de 
valores intrinsecamente congruentes, estavam associadas aos demais 
valores da época, de maneira que prepararam o caminho para a aceitação 
de uma combinação parecida na ciência natural. 

O empirismo e o racionalismo foram, por assim dizer, canonizados e 
beatificados. É possível que o "ethos" puritano não tivesse influenciado 
diretamente e que fosse simplesmente um desenvolvimento paralelo na 
história interna da ciência, mas é evidente que, mediante a compulsão 
psicológica para certos modos de pensamento e conduta, este complexo de 
valeres tornou recomendável uma ciência empiricamente fundamentada, e 
não, como no período medieval, repreensível ou apenas tolerada. Isto serviu 
para orientar aos campos científicos alguns talentos que, de outro modo, 
ter-se-iam dedicado a profissões mais estimadas. O fato de que hoje a 
ciência está em grande parte, senão totalmente, divorciada das sanções 
religiosas, é interessante em si mesmo como exemplo do processo 
de secularização. 

17. Sprat, op. cit., 361. Baxter vituperou, de um modo representativo dos puritanos, a inva são do 
"entusiasmo" na religião. A razão deve "conservar sua autoridade no comando e governo dos 
nossos pensamentos". Christian Directory, II, 199. Num estado de espirito análogo, os que em 
casa de Wilkins estabeleciam os alicerces da Royal Society "estavam irresistivelmente 
armados contra todos os encantamentos do entusiasmo" Sprat, op. cit. 53. 

As origens desta secularização, fracamente perceptíveis no fim da 
Idade Média, sã(, evidentes no "ethos" puritano. Foi neste sistema de 
valeres que a razão e a experiência foram nitidamente consideradas, 
pela primeira vez, como meios independentes para averiguar até 
mesmo crenças religiosas. A fé que não duvida e que não é 
"comprovada racionalmente", diz Baxter, não é fé, más apenas sonho, 
fantasia ou opinião. Na prática, isto dá a ciência um poder que, em 
definitivo, pode limitar o da teologia. 

Assim, pois, uma vez claramente compreendidos esses processos, 
não é surpreendente nem inconseqüente, que Lutero especialmente, e 
Melanchthon menos rigorosamente, tivessem execrado a cosmologia de 
Copérnico e que Calvino tivesse franzido os sobrolhos ante a aceitação 
de muitas descobertas científicas da sua época, isto ao mesmo tempo 
em que a ética religiosa que procedia desses líderes convidava ao 
estudo da ciência natural.18 Na medida em que as atitudes dos 
teólogos dominavam a éti-ca religiosa, de fato subversiva - como a 
autoridade de Calvino em Genebra até princípios do século XVIII -, a 
ciência pode ser reprimida. Mas, quando se afrouxou esta influência 
hostil e quando floresceu uma ética derivada dela (porém muito 
diferente), a ciência adquiriu nova vida, como aconteceu em Genebra. 

Talvez o elemento mais diretamente eficaz da ética protestante para 
sancionar a ciência natural foi o que sustentava que o estudo da 
natureza permite uma apreciação mais completa das Suas obras o que 
nos leva a admirar o Poder, a Sabedoria e a Bondade de Deus, 
manifestados em Sua criação. Ainda que esta concepção não fosse 
desconhecida do pensamento medieval, as conseqüências que dela se 
tiraram foram completamente diferentes. Assim, Arnaldus de 
Villanova, ao estudar os produtos da Divina Oficina, atém-se 
estritamente ao ideal medieval de determinar as propriedades dos 
fenômenos mediante tabelas (nas quais se registram todas as 
combinações de acordo com os cânones da lógica). Mas no século XVII, 
a ênfase dada ao empirismo resultou em que a investigação da natu-
reza fosse feita primordialmente mediante a observação.19 Esta diferen- 

 
 

18. Na base desta análise, é surpreendente observar a afirmação atribuída a Max Weber 
de que a oposição dos reformadores era razão suficiente para não enlaçar o 
protestantismo com os interesses científicos. Ver Wirtschaftsgeschichte (Munique, 
1924), 314. Esta observação é absolutamente imprevista, já que não está, em 
absoluto, de acordo com o estudo de Weber sobre o mesmo ponto de vista em suas 
outras obras. Cf. Religionssoziologie, I, 141, 564; Wissenschaft ais Beruf (Munique, 
1921), 19-20. A explicação provável é que a primeira afirmação não é a de Weber, já 
que a Wirtschaftsgeschichte foi compilada de notas de aula por dois dos seus alunos 
que podem não ter feito as necessárias distinções. E improvável que Weber tenha 
incorrido no erro elementar de confundir a oposição dos reformistas a certas 
descobertas científicas com as conseqüências imprevistas da ética protestante, visto 
que em sua Religionssoziologie advertiu expressamente contra a falha de se fazer 
tais discriminações. Para presságios penetrantes, porém vagos, da hipótese de Weber, 
veja-se o Cours de philosophie positive, de Auguste Comte (Paris, 1864), IV, 127-
130. 

19. Walter Pagel, "Religious motives in the medical biology of the seventeenth century", 
Bulletin of the Institute of the History of Medicine, 1935, 3, 214-215. 
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ça na interpretação substancial da mesma doutrina pode apenas ser 
compreendida a luz dos diferentes valores que embebiam as duas culturas. 
Para Barrow, Boyle ou Wilkins, ou para Ray ou Grew, a ciência encontra sua 
justificação racional no fim supremo da existência: a glorificação de Deus. 
Assim, dizia Boyle:20 

... Amar a Deus, como Ele merece ser respeitado com todas as nossas faculdades, e em 
conseqüência ser glorificado e reconhecido pelos atos da Razão, como pelos da Fé; segu ramente 
deve haver uma grande disparidade entre a idéia geral, confusa e pesada que temos comumente 
de Seu Poder e Sabedoria, e as noções claras, racionais e comovedoras desses atributos, que se 
formam pela inspeção atenta das criaturas em que são mais legíveis, e que foram feitas 
especialmente para esse mesmo fim. 

Ray leva. esta concepção a sua conclusão lógica, pois, se a natureza é a 
manifestação do Seu poder, então nada na natureza é demasiado baixo para 
o estudo científico.21 O universo e o inseto, o macrocosmo e o microcosmo, 
são iguais indícios da "razão divina que corre como um veio de ouro ao longo 
de toda a mina de chumbo da natureza bruta". 

Até agora, temo-nos interessado principalmente pela sanção direta-
mente sentida da ciência mediante valores puritanos. Embora isto tenha 
exercido grande influência, houve outro tipo de reação que, ainda que sutil e 
difícil de perceber, foi talvez da maior importância. Referimo-nos a 
preparação do um conjunto de pressupostos em grande parte implícitos, que 
produziram a rápida aceitação da atitude científica característica dos séculos 
XVII e seguintes. Mão é somente que o protestantismo aprovasse 
implicitamente o libre examen ou vituperasse o ascetismo monástico. Estas 
coisas são importantes, mas não esgotam a matéria. 

Tornou-se evidente que cada época possui um sistema científico que 
repousa sobre um conjunto de pressupostos, geralmente implícitos e ra-
ramente postos em dúvida pelos cientistas dessa época.22 O pressuposto 
básico na ciência moderna "é a convicção generalizada e instintiva da 
existência de uma Ordem de Coisas e, especialmente, de uma ordem da 
Natureza".23 Esta crença, esta fé, que pelo menos desde Hume deve ser 
reconhecida como tal, é simplesmente "impermeável a exigência de uma 
racionalidade conseqüente". Nos sistemas de idéias científicas de Galileu, 
Newton e seus sucessores, o testemunho da experimentação é o critério 
definitivo de verdade, porém, se exclui a própria noção de experimentação 
sem o pressuposto de que a natureza constitui uma ordem inteligível, de 

20. Usefulness of Experimental Natural Philosophy, 53; cf. Ray, Wisdom of God, 132; Wilkins, 
Natural Religion, 236 e segs.; Isaac Barrow, Opuscule, IV, 88 e segs.; Nehemiah Grew, 
Cosmologia sacra (Londres, 1701), que indica que "Deus é o fim original" e que "estamos 
obrigadas a estudar Suas obras". 
21. Ray, Wisdom of God, 130 e segs. Max Weber cita como de Swammerdam as seguintes 
palavras: "Aqui lhe apresento a prova da previsão de Deus na anatomia de um piolho", 
Wissenschaft ais Beruf, 19. 
22. A. E. Heath, em Isaac Newton: A Memorial Volume, compilado por W. J. Greenstreet 
(Londres, 1927), 133 e segs.; E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Physical 
Science (Londres, 1925). 
23. A. N. Whitehead, Science and the Modern World, (Nova Iorque, 1931), 5 e segs. 

modo que quando se lhe façam perguntas apropriadas ela responderá 
por assim dizer. Portanto, este pressuposto será final e absoluto.24 Co-
mo disse o professor Whitehead, "esta fé na possibilidade da ciência, 
nascida anteriormente ao desenvolvimento da teoria científica 
moderna, é um derivado inconsciente da teologia medieval". Mas esta 
convicção, embora seja requisito prévio da ciência moderna, não era 
bastante para desencadear seu desenvolvimento. O que se necessitava 
era um interesse constante em investigar essa ordem da natureza de 
uma maneira empírico-racional, isto é, um interesse ativo por este 
mundo e seus fenômenos; mais uma estrutura mental específica. Com 
o protestantismo, a religião proporcionou esse interesse: impôs, na 
realidade, a obrigação de se concentrar intensamente na atividade 
secular, dando especial importância a experiência e a razão como 
bases para a ação e a crença. 

Até mesmo a Bíblia, como autoridade decisiva e completa, esteve 
submetida a interpretação do indivíduo sobre essas bases. A 
similaridade de enfoque e de atitude intelectual entre este sistema e 
aquele da ciência contemporânea tem algo mais que interesse 
passageiro. Mão podia fazer menos que moldar uma atitude para 
observar o mundo dos fenômenos sensíveis que levou, antes de mais 
nada, a aceitar de bom grado e, na realidade, a preparar, a mesma 
atitude na ciência. Que a analogia tem fundas raízes e não é superficial 
pode ser deduzido do seguinte comentário sobre a teologia de Calvino:25 

Os pensamentos se objetivam e dispõem num sistema doutrinário objetivo. Esse siste-
ma adquire verdadeiro aspecto cientifico-natural; é claro, inteligível e de fácil formulação, 
pois tudo o que pertence ao mundo exterior pode estruturar-se com maior clareza que o 
que se desenvolve nas profundidades. 

A convicção de uma lei imutável é tão pronunciada na teoria da 
predestinação colmo na investigação científica : "a lei imutável aí está, 
e tem que ser reconhecida".26 A analogia entre esta concepção e o 
pressuposto científico é indicado claramente por Hermann Weber.27 

...atinge-se a doutrina da predestinação em seu mais profundo cerne se se a entende 
como fato natural, só que o principio supremo que está igualmente na base de todo com-
plexo fenomênico cientifico-natural é, neste caso, a "gloria dei" intensamente vivida. 

O ambiente cultural estava impregnado desta atitude para com os 
fenômenos naturais, que se derivava tanto da ciência como da religião 
e 

24. Cf. E. A. Burtt em Isaac. Newton: A Memorial Volume, 139. Para a exposição clássica 
desta fé cientifica, ver, de Newton "Rules of Reasoning in Philosophy", em seus Princi 
pia (Londres, edição de 1729), II, 160 e segs. 
25. Hermann Weber, Die Theologie Calvins (Berlim, 1930), 23. 
26. Ibid., 31. A importância da teoria, da presciência de Deus para reforçar a crença na 

lei natural é assinalada por H. T. Buckle, History of Civilization in England (Nova Iar 
que, 

1935), 482. 
27. Op. cit., 
31. 
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que reforçava a contínua vigência de concepções características da nova 
ciência. 

Ainda falta terminar uma parte muito importante para este ensaio. Que 
as atitudes culturais induzidas pela ética protestante fossem favorá-veis a 
ciência. não é comprovação. suficiente da nossa hipótese. Nem, tampouco, 
que as motivações conscientemente expressas de muitos cientistas 
eminentes fossem proporcionadas por essa ética. Nem sequer que a forma 
de pensamento que é característica da ciência moderna, a saber, a 
combinação de empirismo e racionalismo e a fé na validade de um pos-
tulado básico, numa ordem compreensiva da natureza, tenha unia con-
gruência algo mais que fortuita com os valores implícitos no protestantismo. 
Tudo isto pode apenas proporcionar algumas provas de uma certa 
probabilidade da conexão que estamos estudando. A prova mais importante 
da hipótese deve ser procurada no confronto dos resultados deduzidos da 
hipótese com dados empíricos relevantes. Se a ética protestante implicava 
um conjunto de atitudes favoráveis, em muitas maneiras, à ciência e a 
tecnologia, encontraremos entre os protestantes uma propensão maior para 
esses campos de trabalho do que se poderia esperar simplesmente na base 
de sua representação na população total. Além disso, se, como tem sido 
sugerido com fregüência,28 a marca deixada por essa ética durou até muito 
tempo depois de ter sido repelida em grande parte, então, mesmo em épocas 
posteriores ao século XVII, esta conexão entre protestantismo e ciência 
haveria de persistir até certo grau. A parte seguinte será, portanto, dedicada 
ao teste adicional desta hipótese. 

O IMPULSO PURITANO À CIÊNCIA 
 

Nas origens da "Royal Society", há um nexo muito estreito entre a ciência 
e a sociedade. A própria Real Sociedade nasceu de um interesse prévio pela 
ciência e as subseqüentes atividades dos seus membros proporcionaram 
apreciável impulso ao progresso cientifico posterior. O começo deste grupo 
encontra-se nas reuniões fortuitas de devotos da ciência, no ano de 1645 e 
seguintes. Entre os líderes encontravam-se espíritos tais como John 
Wilkins, John Wallis e, pouco depois, Robert Boyle e "Sir" William Petty; 
sobre todos eles, parece que as forças religiosas exerciam uma influencia 
singularmente intensa. 

Wilkins, que chegou a ser mais tarde bispo anglicano, criou-se na casa 
de John Dod, seu avô materno, notável teólogo não conformista;" sua 
primeira educação havia-lhe inculcado forte inclinação para os 

 
28. Como diz Troeltsch: "O mundo de hoje não vive mais pela consistência lógica do que 
qualquer outro; as forças espirituais podem exercer influencia predominante, mesmo quando 
são abertamente repudiadas". Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der 
modernen Welt (Munique, 1911), 22; cf. Georgia Harkness, John Calvin: The Man and his 
Ethics (Nova Iorque, 1931), 7 e segs. 

 

 

 

princípios puritanos"29 A influência de Wilkins como diretor do Colégio, de 
Wadham foi profunda, sendo sentida por Ward, Rooke, Wren, Sprat e Walter 
Pope (seu meio-irmão), todos os quais foram membros fundadores da "Royal 
Society"30 John Wallis, a cuja Arithmetica Infinitorum confessou Newton dever 
muitos dos seus principais princípios matemáticos, era um eclesiástico com 
forte inclinação a ética puritana. Também foi assinalada a devoção de Boyle; a 
única razão por que não recebeu ordens sagradas foi, como ele mesmo disse, 
"a ausência de vocação interior".31 

Theodore Haak, o virtuose alemão que desempenhou papel tão impor-
tante na formação da Real Sociedade, era convencido calvinista. Denis Papin, 
que durante sua longa estada na Inglaterra contribuiu notavelmente para a 
ciência e a tecnologia,, era um calvinista francês obrigado a abandonar seu país 
para evitar perseguições religiosas. Thomas Sydenham, denominado as vezes "o 
Hipócrates inglês", era um ardente puritano que lutou nas fileiras das tropas de 
Cromwell. "Sir" William Petty era de espírito religioso liberal, mas em seus 
escritos manifestava claramente a;' influências do puritanismo. De "Sir" Robert 
Moray, considerado por Huyghens como "a alma da Real Sociedade", pode-se 
dizer que "a religião era a principal mola da sua vida e que, entre tribunais e 
acampamentos, passava em oração muitas horas por dia".32 

Dificilmente pode ser circunstância fortuita o fato de que as principais 
figuras deste grupo nuclear da Real Sociedade fossem teólogos ou homens 
profundamente religiosos, ainda que não seja completamente exato sustentar, 
como o fez o Dr. Richardson, que as origens da Sociedade se deram num 
pequeno grupo de sábios, entre os quais predominavam os teólogos puritanos.33 
Mas é absolutamente certo que os espíritos que criaram a Sociedade estavam 
profundamente influenciados pelas concepções puritanas. 

A decana universitária Dorothy Stimson, num trabalho publicado 
recentemente, chegou a mesma conclusão, por caminhos independentes.34 Faz 
notar que dos dez indivíduos que formavam o "colégio invisível" em 1645, 
somente um, Scarbrough, era comprovadamente não puritano. Entre 

29. Memorials of John Ray, 18-19; P. A. W. Henderson, The Life and Times of John Wilkins 
(Londres, 1910), 36. Além disso, depois que Wilkins tomou ordens sacras tornou-se capelão 
do Lorde Visconde Say e Seale, puritano convicto e prático. 
30. Henderson, op. cit., 72-73. 
31. Dictionary of National Biography, II, 1028. Esta razão, que atuou também para que "Sir" 
Samuel Morland se dedicasse as matemáticas em vez do sacerdócio, é um exemplo da ação 
direta da ética protestante que, como a explicava Baxter, por exemplo, sustentava que 
somente os que sentiam um "apelo interior" deviam ingressar no clero e que os outros podiam 
servir melhor a sociedade adotando outras atividades seculares meritórias. Sobre Morland, ver 
a "Autobiography of Sir Samuel Morland", em J. O. Halliwell-Phillipps, Letters Illustrative of 
the Progress of Science in England, (Londres, 1841), 116 e segs. 
32. Dictionary of National Biography, XIII, 1299. 
33. C. F. Richardson, English Preachers and Preaching (Nova Iorque, 1928), 177. 
34. Dorothy Stimson, "Puritanism and the new philosophy in seventeenth century England", 
Bulletin of the Institute of the History of Medicine, 1935, 3, 321-334. 
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os demais, há alguma dúvida sobre dois, embora Merret tivesse recebido 
educação puritana. Outrossim, da lista original de membros da Sociedade 
em 1663, 42 entre os 68 sobre os quais possuímos alguma informação 
acerca da sua orientação religiosa, eram manifestamente puritanos. Tendo-
se em conta que os puritanos constituíam minoria relativamente pequena na 
população inglesa, o fato de constituírem 62% dos fundadores da Sociedade 
torna-se ainda mais notável. A Sra. Stimson conclui: "Se a ciência 
experimental se difundiu tão rapidamente na Inglaterra, no século XVII, 
parece-me que isto foi devido, pelo menos em parte, ao estímulo que lhe foi 
dado pelos puritanos moderados". 

A INFLUÊNCIA PURITANA SOBRE A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

Esta relação não se manifestava somente entre os membros da Real 
Sociedade. A importância dada pelos puritanos ao utilitarismo e ao 
empirismo, manifestou-se igualmente no tipo de educação que implantaram 
e fomentaram. O uso rotineiro de "aprender de cor grande quantidade de 
matérias" nas escolas, foi criticado por eles da mesma forma que o 
formalismo da Igreja. 

Entre os puritanos que tanto insistiram em introduzir na Inglaterra uma 
educação nova, realística e empírica, destacou-se Samuel Hartlib. Formou o 
traço de união entre os diversos educadores protestantes da Inglaterra e da 
Europa que cuidavam encarecidamente de difundir o estudo acadêmico da 
ciência. Foi a Hartlib que Milton dedicou seu tratado sobre a educação e 
também foi a ele que "Sir" William Petty dedicou seu trabalho: "Conselhos ... 
para o progresso de alguns ramos particulares do saber", ou seja, a ciência, 
a tecnologia e os ofícios manuais. Outrossim, Hartlib serviu de veículo para 
divulgar as idéias educativas de Convênio e leva-las para a Inglaterra. 

O reformista boêmio (tcheco-eslovaco) João Amós Comênio foi um dos 
educadores mais influentes daquela época. No sistema educativo que 
promulgou, eram fundamentais as normas do utilitarismo e do empirismo 
valores que só podiam conduzir a uma ênfase sobre o estudo da ciência e da 
tecnologia, da Realia.35 Resumiu suas opiniões em Didactica Magna, sua 
obra mais influente.36 

A tarefa do aluno será facilitada, se o professor, quando lhe ensina alguma coisa, mostrar ai 
mesmo tempo sua aplicação prática na vida diária. Esta regra deve ser cuidadosamente observada 
ao ensinar idiomas, dialética, aritmética, geometria, física etc.  

... a verdade e a certeza da ciência dependem mais do testemunho dos sentidos que de 
qualquer outra coisa, pois as coisas se imprimem diretamente nos sentidos, e, no entendimento, 
somente mediatamente e através dos sentidos... A ciência, portanto, aumenta, com certeza, 
proporcionalmente ao que depende dap ercepção sensorial.  

 
 

35. Wilhelm Dilthey, "Pãdagogik: Geschichte and Grundlinien des Systems", Gesammelte Schriften 
(Lípsia e Berlim, 1934), 163 e  legs.  

36. J. A. Comenius, The Great Didactic, tradução de M. W. Keatínge, (Londres, 1896), 292, 337; 
ver também 195, 302, 329 e 341. 
 
 
 

 
Comênio achou boa acolhida entre os educadores protestantes da In-

glaterra, que se solidarizavam com os mesmos valores: personalidades como 
Hartlib, John Dury, Wilkins e Haak.37 A convite de Hartlib, veio para a 
Inglaterra com. o propósito expresso de transformar em realidade a "Casa de 
Salomão" de Bacon. Conforme observou o próprio Comênio : "Nada parecia 
mais certo que seria levado a efeito aquele projeto do grande Bacon de 
Verulam, de abrir em algum lugar do mundo um colégio universal, cujo único 
objeto seria o progresso das ciências".38 Mas este propósito foi frustrado pela 
desordem social que se seguiu a rebelião irlandesa. Não obstante, o objetivo 
puritano do progresso da ciência não foi completamente estéril. Cromwell 
fundou a única nova universidade inglesa instituída entre a Idade Média e o 
século XIX, ou seja, a Universidade de Durham, "para todas as ciências".39 
Em Cambridge, durante o auge da influência puritana ali exercida, o estudo 
da ciência foi consideravelmente incrementado.40 

No mesmo sentido, o puritano Hezekiah Woodward, amigo de Hartlib, 
insistiu no realismo (coisas, não palavras) e no ensino da ciência.41 A fim de 
incentivar o estudo da ciência nova em escala muito mais ampla que 
anteriormente, os puritanos instituíram numerosas "Academias Dissidentes". 
Eram escolas de nível universitário que se abriam em diversas partes do 
reino. Uma das primeiras foi a Academia de Morton, na qual se concedeu 
primordial importância aos estudos científicos. Charles Morton transferiu-se 
mais tarde para a Mova Inglaterra (Estados Unidos), onde chegou a vice-
presidente da Universidade de Harvard, ali "introduzindo os sistemas de 
ciência que usara na Inglaterra".42 Na influente Academia de Northampton, 
outro centro educativo fundado pelos puritanos, tiveram relevante lugar no ' 
currículo a mecânica, a hidrostática, a física, a anatomia e a astronomia. Tais 
estudos eram feitos em grande parte com o auxílio de experimentos e 
observações reais. 

Mas a grande ênfase dada pelos puritanos a ciência e a tecnologia, talvez 
seja melhor apreciada se compararmos as academias puritanas com as 
universidades já existentes. Estas últimas, mesmo depois de terem intro-
duzido algumas disciplinas científicas em seus currículos, continuaram mi-
nistrando urna educação essencialmente clássica ; os verdadeiros estudos 
culturais eram, senão completamente inúteis, pelo menos de finalidade de-
finitivamente não utilitária. As novas academias, ao contrário, sustentavam 
que uma educação verdadeiramente liberal era a que se mantinha "em 
contato com a vida" e que, em conseqüência, devia abranger o maior número 
de matérias úteis quanto possível. Como diz a Dra. Parker:43 

37. Robert F. Young, Comenius in England, (Oxford, 1932), 5-9.   
38. Opera Didactica Omnia (Amsterdão, 1657), Livro II, prefácio.   
39. F. H. Hayward, The Unknown Cromwell (Londres, 1934), 206-230, 315.   
40. James B. Mullinger, Cambridge Characteristics in the Seventeenth Century (Londres,1867),
 180-181 et passim.   
41. Irene Parker, Dissenting Academies in England (Cambridge, 1914), 24.  
42. Ibid., 62.      
43. Ibid., 133-134.      
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... a diferença entre os dois sistemas educativos observa-se não tanto na introdução nas 
academias de matérias e métodos "modernos", como no fato de que, entre os inconformistas, 
funcionava um sistema de trabalho completamente diferente daquele das universidades. O espirito 
que animava os dissidentes era aquele que tinha impulsionado Ramus e Comênio, na França e na 
Alemanha e que, na Inglaterra, tinha atuado sobre Bacon e, mais tarde, sobre Hartlib e seu círculo. 

Está muito justificada esta comparação das academias puritanas da 
Inglaterra com os progressos educativos protestantes no Continente europeu. 
As academias protestantes da França dedicaram as matérias cientificas e 
utilitárias muito mais atenção que as instituições católicas.44 Quando os 
católicos se apoderaram de muitas das academias protestantes, diminuiu 
consideravelmente o estudo das ciências.45 Aliás, como veremos, mesmo na 
França predominantemente católica, grande parte do trabalho científico foi feito 
por protestantes. Entre os protestantes desterrados da França encontravam-se 
muitos cientistas e inventores importantes.46 

 
 

INTEGRAÇÃO DE VALORES DO PURITANISMO E DA CIÊNCIA 
Naturalmente, o simples fato que um indivíduo seja nominalmente católico 

ou protestante não tem influência em suas atitudes para com a ciência. 
Somente quando adota os lemas e as implicações dos ensinamentos religiosos é 
que adquire importância sua afiliação religiosa. Por exemplo, somente quando 
Pascal se converteu plenamente aos ensinamentos de Jansenius, percebeu a 
"vaidade da ciência"; pois Jansenius sustentava, caracteristicamente, que 
acima de tudo devemos saber, que o vão amor à ciência, embora 
aparentemente inocente, é, na realidade, uma armadilha que "afasta os homens 
da contemplação das verdades eternas, para repousar na satisfação da 
inteligência finita".47 Logo que Pascal se converteu a essas crenças, resolveu 
"pôr fim a todas as pesquisas científicas a que se dedicara até então".48 É a 
firme aceitação dos valores básicos dos dois credos o que explica a diferença 
nas respectivas contribuições científicas dos católicos e dos protestantes. 

Também no Novo Mundo foi assinalada a mesma associação de 
protestantismo e de ciência. Os correspondentes e os membros da "Royal 
Society' que viviam na Nova Inglaterra, eram "todos treinados no pensamento 
calvinista".49 Os fundadores da Universidade de Harvard procediamdessa 
cultura calvinista, não da era literária do Renascimento ou do mo vimento 
científico do século XVII, e suas mentes se deixaram levar mais facilmente pelo 
mais recente canal de pensamento do que pelo antigo.50 Esta predileção dos 
puritanos pela ciência, é também posta  
 
44. P. D. Bourchenin, Étude sur les académies protestantes en France au XVIe et au XVIIe siècles 

(Paris, 1882), 445 e segs. 
45. M. Nicholas, "Les académies protestantes de Montauban et de Nimes", Bulletin de la société de 

l'histoire du protestantisme français, 1858, 4, 35.48. 
46. D. C. A. Agnew, Protestant Exiles From France (Edimburgo, 1866), 210 e segs. 
47. Emile Boutroux, Pascal, tradução de E. M. Creak (Manchester, 1902), 16. 
48. Ibid., 17; cf. Jacques Chevalier, Pascal (Nova Iorque, 1930), 143; Pascal, Pensées, tradução de O. 

W. Wright (Boston, 1884), 224, N" XXVII. "Vanity of the Sciences. A ciencia das coisas exteriores 
não me consolará da ignorância da ética em tempos de aflição; mas a ciência da  

  

 

em relevo pelo professor Morison, que declara: "O clero puritano, 
em vez de se opor a aceitação da teoria de Copérnico„ foi o 
principal patrocinador e promotor da nova astronomia e de outros 
descobrimentos científicos na Nova Inglaterra".51 É significativo 
que John Winthrop, o jovem, de Massachusetts, que foi mais tarde 
membro da Real Sociedade, tivesse ido a Londres em 1641 e 
provavelmente passade algum tempo com Hartlib, Dury e Comênio 
em Londres. Consta que sugeriu a Comênio que se transferisse 
para a Mova Inglaterra e ali fundasse uma universidade 
científica.52 Alguns anos depois, Increase Mather (presidente da 
Universidade Harvard de 1684 a 1701) fundou em Boston uma 
"Sociedade Filosófica".53 O conteúdo científico do programa 
educativo de Harvard provinha, em grande parte do protestante 
Peter Ramus.54 Ramus havia formulado um plano de estudos que, 
em contraste com o das universidades católicas, dava grande 
importância ao estudo das ciências.55 Suas idéias foram bem aco-
lhidas nas universidades protestantes do Continente europeu, em 
Cambridge (que tinha um elemento puritano e científico maior que 
Oxford),56 e mais tarde em Harvard, mas foram firmemente 
denunciadas nas diversas instituições católicas.57 O espírito 
reformador de utilitarismo e de "realismo" explica em grande parte 
a acolhida favorável dada as opiniões de Ramus. 

INTEGRAÇÃO DE VALORES DO PIETISMO E DA CIÊNCIA 

A Dra. Parker observa que as academias puritanas da Inglaterra "podem 
comparar-se com as escolas dos pietistas na Alemanha, as quais, sob 

 
moral me consolará da ignorância das coisas exteriores". 
49. Stimson, op. oit., 33250. Porter G. Perrin, "Possible sources of Technologia at 

early Harvard", New England Quarterly, 1934, 7, 724.  
51. Samuel E. Morison, "Astronomy at colonial Harvard", New England 3-24; ver 

também Clifford K. Shipton, "A plea for Puritanism", The American Historical 
Review, 1935, 40, 463-464.  

52. R. F. Young, Comenius in England, 7-8. 
53. Ibid., 95. 
54. Perrin, op. cit, 723-724. 
55. Theobald Ziegler, Geschichte der Padagogik (Munique, 1895), I, 108. Ziegler faz 

notar  que enquanto as instituições católicas francesas contemporâneas só 
dedicavam a sexta parte do currículo á ciência, Ramus dedicava a metade aos 
estudos científicos.  

56. David Masson chama apropriadamente Cambridge de "alma mater" dos 
puritanos. Numa lista de vinte líderes eclesiásticos puritanos da Nova Inglaterra, 
Masson anotou que dezessete tinham sido alunos de Cambridge, ao passo que 
somente três procediam de Oxford. Ver sua Life of Milton (Londres, 1875), II, 563; 
citado por Stimson, op. cit., 332. Ver também A History of the University of 
Oxford, por Charles E. Mallet (Londres,1924), II, 147.  

57. Heinrich Schreiber, Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg 
(Friburgo, 1857-68), II, 135. Por exemplo, na universidade jesuíta de Friburgo, só 
se podia, mencionar Ramus para refutá-lo e "não se encontravam exemplares de 
seus livros nas mãos de estudante algum".
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a orientação de Francke e seus discípulos, prepararam o caminho para as 
Realschulen, pois não pode haver dúvida de que, assim como os pietistas 
continuaram a obra de Comênio na Alemanha, os dissidentes puseram em 
prática as teorias de Hartlib, Milton e Petty, seguidores ingleses de 
Comênio".58 O significado desta comparação é profundo, pois, como se 
observou amiúde, os valores e os princípios do puritanismo e do pietismo são 
quase idênticos. Cotton Mather havia reconhecido a estreita semelhança dos 
dois movimentos protestantes, quando disse que "o puritanismo norte-
americano se parece tanto com o pietismo fredericano" que se podem 
considerar virtualmente idênticos.59 O pietismo, salvo pelo seu maior 
"entusiasmo", quase podia chamar-se o equivalente continental (europeu) do 
puritanismo (inglês). Daí que, se for justificada nossa hipótese da associação 
entre o puritanismo e o interesse pela ciência e pela tecnologia, poder-se-ia 
esperar encontrar a mesma correlação entre os pietistas. E tal foi, muito 
certamente, o caso. 

Os pietistas da Alemanha e de outros países firmaram estreita aliança 
com a "educação nova": o estudo da ciência e da tecnologia, das Realia.60 Os 
dois movimentos tinham em comum ) ponto de vista realista e prático, 
combinado com intensa aversão as especulações dos filósofos aristotélicos. 
Nos pontos de vista educativos dos pietistas, eram fundamentais os mesmos 
valores utilitários e empíricos profundamente arraigados que moviam aos 
puritanos.61 Sobre a base desses valores, destacaram a importância da 
ciência nova os líderes pietistas August Hermann Francke, Comênio e seus 
discípulos. 

Francke indicou repetidamente a conveniência de familiarizar os estu-
dantes com os conhecimentos científicos práticos.62 Tanto Francke como 
seu colega Christian Thomasius se opuseram ao forte movimento educativo 
patrocinado por Christian Weise, o qual propugnava principalmente a pre-
paração na oratória e nos clássicos e procurava, até certo ponto, "introduzir 
as descuidadas disciplinas modernas, que serviam mais adequada- 
58. Parker, op. cit., 135. 
59. Kuno Francke, "Cotton Mather and August Hermann Francke", Harvard Studies and 
Notes, 1896, 5, 63. Sobre este ponto, ver também o estudo convincente de Max Weber, Protestant 

Ethic, 132-135. 
60. Friedrich Paulsen, German Education: Past and Present, tradução de T. Lorenz (Londres, 

1908), 104 e segs. 
61. Alfred Heubaum, Geschichte des deutschen Bildungswesens seit der Mitte des siebzehn 
ten Jahrhunderts (Berlim, 1905), 1, 90; "A meta da educação [entre os pietistas] é a possibilidade 

de emprego prático do educando para o bem da comunidade. A notável influência do aspecto 
utilitarista... diminui o perigo de exagero do aspecto religioso e assegura ao movimento sua 
significação para o futuro próximo". 

62. Durante os passeios pelo campo, diz Francke, o professor cuidará de "relatar histórias úteis e 
moralizantes ou, ao falar de questões de física, referir-se as criaturas e as obras divinas"... o 
gabinete de objetos naturais servirá para familiarizar os educandos, durante suas horas livres e 
sob a direção do médico da instituição, com os fenômenos naturais, com os minerais, traços 
orográficos e uma ou outra experiência". Citação de Heu baum, op. cit., I, 89,94. 

mente a seus propósitos, isto é, estudos como a biologia, a física, a 
astronomia etc."63 

Em todos os lugares onde o pietismo exerceu influência sobre o 
sistema educativo, seguiu-se a introdução em grande escala de 
matérias científicas e técnicas no currículo.64 Assim, Francke e 
Thomasius lançaram os alicerces da Universidade de Halle, que foi a 
primeira universidade alemã a introduzir uma preparação completa 
em ciências.65 Os principais professores, como Friedrich Hoffman, 
Ernst Stahl (professor de química, famoso pela sua teoria da flogística), 
Samuel Stryk e, naturalmente, Francke, mantinham estreitas relações 
com o movimento pietista. Todos eles cuidavam caracteristicamente de 
desenvolver o ensino da ciência, aliando a ciência as aplicações 
práticas. 

Mão somente Halle, mas outras universidades pietistas, 
manifestaram o mesmo interesse- Kõnigsberg, que caíra sob a 
influência pietista da Universidade de Halle mediante as atividades de 
Gehr, discípulo de Francke, logo adotou as ciências naturais e físicas, 
no sentido moderno do século XVII.66 A Universidade de Göttingen, 
rebento da de Halle, tornou-se famosa especialmente pelos grandes 
progressos que realizou no cultivo das ciências.67 A universidade 
calvinista de Heidelberg notabilizou-se pelo estabelecimento de grande 
número de disciplinas científicas.68 Finalmente, a Universidade de 
Altdorf, que foi naquele tempo a mais reputada pelo seu interesse na 
ciência, era uma universidade protestante submetida a influência 
pietista.69 Heubaum resume os fatos, afirmando que o progresso es-
sencial no ensino da ciência e da tecnologia ocorreu nas universidades 
protestantes e, mais exatamente, nas pietistas.70 

AFILIAÇÃO RELIGIOSA DOS RECRUTAS DA CIÊNCIA 
 

Esta associação de pietismo e de ciência, que nossa hipótese nos 
fizera prever, não se limita as universidades. A mesma predileção 
pietista pela ciência e pela tecnologia evidenciava-se no ensino da 
escola secundária. O Pädagogium de Halle introduziu as disciplinas 
matemáticas e de ciências naturais, insistindo em todos os casos no 
uso de lições objetivas 

63. Ibid., I, 136. 
64. Ibid., I, 176 e segs. 
65. Koppel S. Pinson, Pietism as a Factor in the Rise of German Nationalism (Nova Iorque, 
1934), 18; Heubaum, op. cit., I, 118; "Halle foi a primeira universidade alemã com uma 
estrutura cientifica e nacional muito peculiar..." 66. Heubaum, op. cit., I, 153. 
67. Paulsen, op. cit., 120-121. 68. Heubaum, op. cit., I, 60. 
69. S. Günther, "Die mathematischen Studien and Naturwissenschaften an der ntlrnber-
gischen Universität Altdorf", Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 
fascículo, III, 9. 
70. Heubaum, op. cit., I, 241; ver também Paulsen, op. cit., 122; J. D. Michaelis, Raisonne 
ment fiber die protestantischen Universitäten in Deutschland (Frankfurt, 1768), I, seeção 
36. 
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e de aplicações práticas.71 Johann Georg Lieb, Johann Bernhard von Rhor e 
Johann Peter Ludewig (chanceler da Universidade de Halle), todos eles 
sofrendo a influência direta de Francke e do pietismo, propugnavam escolas 
de manufaturas, de física, de matemática e de economia, a fim de estudar 
como "podia a manufatura ser cada vez mais aperfeiçoada e avantajada".72 

Esperavam que o resultado dessas sugestões pudessem constituir um 
assim chamado Collegium physicum-mechanicum e uma Werkschulen. 

Fato importante, que dá mais peso à nossa hipótese, é que a 
ökonomisch-mathematische Realschule, foi um produto exclusivo do 
pietismo. Esta escola, que se centralizava no estudo das matemáticas, das 
ciências naturais e da economia, e que era de caráter reconhecidamente 
utilitário e realista, foi planejada por Francke.73 Aliás, foi um pietista e 
antigo aluno de Francke, Johan Julius Hecker, quem pela primeira vez 
organizou uma Realschule74 Semler, Siberschlag e Hähn, diretores e co-
organizadares desta primeira escola, eram todos pietistas e ex-alunos de 
Francke.75 

Todas as provas de que se dispõe assinalam a mesma direção. Os pro-
testantes, sem exceção, fornecem um contingente cada vez maior de estu-
dantes das escolas que dão relevo ao ensino científico e tecnológico,76 ao 
passo que os católicos concentram seus interesses sobre o ensino clássico e 
teológico. Na Prússia, por exemplo, foi encontrada a seguinte distribuição:77 

 
Assistência a escolas secundárias divididas por afiliações religiosas dos estudantes, Prússia, 1875-

1876 
Afiliação 
religiosa 

Pro-gym-
nasium 

Gymnasium Real-
schule  

Ober- 
Realsch 

 Höheren 
Burger 

Total Popula-
ção 
geral 
  

Protestantes 49,1 69,7 79,8 75,8 80,7 73,1 64,9 

Católicos 39,1 20,2 11,4 6,7 14.2 17,3 33,6 

Judeus 11,2 10,1 8,8 17,5 5,1 9,6 1,3 

 
71. Paulsen, op. cit., 127. 
72. Heubaum, op. cit., I, 184. 
73. Alfred Heubaum, "Christoph Semlers Realschule und zu A. H. Francke”, Neue Jahrbücher fur 
Philologie und Pãdagogik, 1893, 2, 65-77; ver também Ziegler, Geschichte der Pädagogik, I, 197, 
que observa: "...de fato, não faltava um nexo interno entre a escola'real' dirigida ao prático 
e a piedade igualmente dirigida ao prático dos pietistas; somente uma concepção inteiramente 
religiosa e teológica do pietismo pode ignorar esse fato; em seu espírito de utilidade prática para o 
bem comum o pietismo adiantou-se ao racionalismo, uniu-se a ele e, graças a este espírito, nasceu 
em Halle, nos tempos de Francke, a escola 'real' ". 
74. Paulsen, op. cit., 133 
75. Na base deste e de outros fatos, Ziegler passa a traçar uma estreita "Kausalzusam 
menhang" entre o pietismo e o estudo da ciência. Ver sua Geschichte, I, 196 e segs. 
76. 0 traço característico dos Gymnasien e a base clássica do seu currículo. Destas escolas estão 
separadas as Realschulen, onde predominam as ciências e onde as línguas clássicas são 
substituídas por línguas modernas. O Realgymnasium é uma transição entre esses dois tipos, com 
menos ensino clássico que o gymnasium e mais ensino de ciências e matemáticas. As 
Oberrealschulen e as höheren Bürgerschulen são Realschuien, aquelas com nove anos de estudos 
e estas com seis anos. Cf. Paulsen, German Education, 46 et passim. 
77. Alwin Petersilie, "Zur Statistik der hdheren Lehranstalten in Preussen", Zeltschrlft des 
koniglich Preussischen statistichen Bureaus, 1877, 17, 109. 

Esta maior propensão dos protestantes aos estudos científicos e técnicos, 
está de acordo com as implicações da nossa hipótese. Esta distribuição é 
típica, pois outros pesquisadores observaram a mesma tendência em outros 
casos.78 Ademais, essas distribuições não representam uma correlação 
espúria resultante de diferenças na distribuição rural-urbana das duas 
religiões, como se pode ver pelos dados pertinentes do subcantão suíço de 
Basiléia-Cidade. Como se sabe, a população urbana tende a contribuir mais 
que a rural às fileiras da ciência e da tecnologia. Mas, para o ano de 1910 e 
seguintes - período a que se refere o estudo de Edouard Borel, com resultados 
análogos aos que acabamos de apresentar para a Prússia - os referidos 
protestantes constituíam 63,4% da população total do cantão, mas somente 
57,1% da população de Basiléia (a cidade propriamente dita) e 84,7% da 
população rural.79 

Minucioso estudo de Martin Offenbacher contém a análise da relação 
entre a afiliação religiosa e a distribuição dos interesses educativos em Baden, 
Baviera, Württemberg, Prússia, Alsácia-Lorena e Hungria. Os resultados 
estatísticos dos diferentes lugares são do mesmo caráter : os protestantes, 
proporcionalmente à sua representação na população em geral, têm uma 
freqüência muito maior às diversas escolas secundárias, sendo especialmente 
marcante a diferença nas escolas dedicadas principalmente às ciências e à 
tecnologia. Em Baden,80 por exemplo, tomando as médias dos números para 
os anos de 1885-95, temos o seguinte quadro: 

 
 

78. Edouard Borel, Religion und Beruf, (Basiléia,1930), 93 e segs., assinala a proporção 
anormalmente alta de protestantes nas profissões técnicas na Basiléia; Julius Wolf, "Die deutschen 
Katholiken in Staat und Wirtschaft", Zeitschrift fur Soziaiwissenschaft, 1913, 4, 199, observa que 
"...se os protestantes ultrapassam a parte que lhes corresponde 'por sua natureza', isto é válido 
também a respeito das atividades científicas e intelectuais em geral (com exceção da profissão 
eclesiástica)..." Em 1860, Ad. Frantz já observara o mesmo fato. Ver seu "Bedeutung der 
Religionunterschiede für das physische Leben der Bevõlkerungen", em Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik, 1868, 11, 51. CfL também resultados análogos para Berlim em 
Statlstisches Jahrbuch der Stadt Berlin, 1897, 22, 468-472. Buckle, op. cit., 482, observa que "o 
calvinismo é favorável a ciência". Cf. também Weber, Protestant Ethic, 38, 189; e Troeltsch, Social 
Teachings... II, 694.  
79. Ver "Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt", em Mitteilungen des Statistischen Amies des 

Kantons Basel-Stadt, 1932, 48-49; e a mesma publicação para os anos 1910 e 1921. 
80. Martin Offenbacher, Konfession and soziaie Schichtung (Tubinga, 1900), 16. Os ligeiros erros 

do original aqui se reproduzem inevitavelmen

 

 

 
 
 
  

 
Protestantes 

% 
Católicos 

% 
Judeus 

% 

Gymnasien........................ 43 46 9,5 

Realgymnasien ........................ 69 31 9 1 

Oberrealschulen ........................ 52 41 7 

Realschulen ........................ 49 40 11 

Höheren Bürgerschulen........................ 51 37 12 

Média nos cinco tipos de escolas ........ 48 42 10 

Distribuição na população geral, 1895 37 61,5 1,5 
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Deve-se observar, porém, que embora os currículos das Realschulen ca-
racterizem-se principalmente pela importância que concedem às ciências e 
às matemáticas, em contraste com a pouca atenção relativa que se dá a 
essas matérias nos Gymnasien, este último tipo de escolas, todavia, prepara 
também para carreiras científicas e de erudição. Mas, em geral, a assistência 
de protestantes e católicos aos Gymnasien é motivada por diferentes 
interesses. O número relativamente grande de católicos nos Gymnasien 
deve-se a que essas escolas preparam também para a teologia, enquanto os 
protestantes em geral usam-nos como preparação para outras profissões 
eruditas. Assim, nos três anos letivos 1891-4,226 ou seja, mais de 42% dos 
533 graduados católicos dos Gymnasien de Baden, estudaram teologia, en-
quanto que dos 375 graduados protestantes somente 53 (14%) o fizeram, 
enquanto que 86% se dedicou a outras profissões eruditas.81 

De modo análogo, o apologista católico Hans Rost, embora querendo 
demonstrar a tese de que "a Igreja Católica foi em todos os tempos amiga 
apaixonada da ciência", vê-se obrigado a admitir, na base de seus dados, 
que os católicos evitam as Realschulen, que mostram "certa indiferença e 
aversão para com estas instituições". A razão disto, acrescenta, é "que a 
escola real superior e o ginásio real não dão direito ao estudo da teologia, e 
que esta é com freqüência o móvel, entre os católicos, para seguir estudos 
superiores".82 

Assim, pois, os dados estatísticos indicam acentuada tendência dos 
protestantes, diversamente dos católicos, para seguir estudos científicos e 
técnicos. Isto se depreende também das estatísticas de Württenberg, onde a 
média dos altos 1872-9 e 1883-98 fornece as seguintes cifras:83 

  Protestantes 
% 

Católicos 
% 

Judeu
s 

Gymnasien ...................... 68,2 28,
2 

3,4 

Lateinschulen ................... 73,2 22,
3 

31,9 
Realschulen ...................... 79,7 14,

8 
4,2 

População total, 1880 ............... 69,1 30,
0 

0,7 

Os protestantes não evidenciam estes focos de interesse somente na 
educação. Diferentes estudos tem constatado uma representação 
anormalmente 

81. H. Gemss, Statistik der Gymnasialabiturienten im deutschen Reich, (Berlim, 1895), 14-20. 
82. Hans Rost, Die wirtschaftliche und kulturelle Lage der deutschen Katholiken, (Colônia,1911), 

167 e segs. 
83. Offenbacher, op. cit., 18. Corrobora estes dados o estudo de Ludwig Cron relativo à Alemanha, 

para os anos de 1869-93, Glaubenbekenntnis und hüheres Studium (Heidelberg, 1900). 
Ernst Engel também constatou que nas províncias de Prússia, Posen, Brandenburgo, 
Pomerânia, Saxônia, Westfâlia e Reno há uma proporção maior de estudantes evangélicos 
nas escolas que oferecem um máximo de ciência natural e de matérias técni- 

grande de protestantes entre os cientistas notáveis.84 Se os dados ante-
riores proporcionam apenas ligeiras probabilidades de que predomine real-
mente a conexão que temos indicado, a famosa Histoire des sciences et des 
savants, de Candolle, aumenta consideravelmente essas probabilidades. 
Candolle acha que. embora houvesse na Europa, excluída a França, 107 
milhões de católicos e 68 milhões de protestantes, na lista dos cientistas 
estrangeiros, chamados "membros correspondentes" pela Academia de 
Paris, de 1666 a 1883 havia somente 18 católicos contra 80 protestantes.85 

Mas como sugere o próprio Candolle, esta comparação não é concludente, 
já que omite os cientistas franceses, que deviam ser católicos em sua 
maioria. Para corrigir este erro, toma a lista de sócios estrangeiros da Real 
Sociedade de Londres, em dois períodos em que figuravam nela mais 
cientistas franceses do que em nenhum outro momento : 1829 e 1869. No 
primeiro ano, o número total de cientistas protestantes e católicos (que 
eram membros estrangeiros da Sociedade) é aproximadamente igual, 
enquanto em 1869 o número de protestantes excedia realmente o de 
católicos. Mas, fora do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, havia na 
Europa 139 milhões e meio de católicos e somente 44 milhões de 
protestantes.86 Em outras palavras, embora na população geral houvesse 
acima de três vezes mais de católicos que de protestantes, na realidade 
havia mais cientistas protestantes que católicos. 

Mas há dados ainda mais importantes que os que se baseiam em po-
pulações de países diferentes, em que se pode suspeitar que a influencia 
da economia, do regime político e outros fatores não religiosos prevalece 
sobre a influencia real da religião. A comparação de populações estrei-
tamente ligadas serve, em larga medida, para eliminar os fatores "estra-
nhos", mas os resultados são os mesmos. Assim, na lista de sócios estran-
geiros da Academia de Paris não há um só católico irlandês ou inglês., em-
bora sua proporção na população do Reino Unido ultrapassasse a quinta 
parte. Da mesma forma, tampouco está representada a Austria católica e 
também, em geral, a Alemanha católica está igualmente ausente na produ-
ção de cientistas notáveis, em relação com a Alemanha protestante. Fi-
nalmente, a Suíça, onde as duas religiões estão em grande parte diferen-
ciadas por cantões, ou misturadas em alguns deles, e onde os protestantes 

cas. Ver seu "Beitrãge zur Geschichte und Statistik des Unterrichts", em Zeitschrift des 
königlich Preussischen statistischen Bureaus, 1869, 9, 99-116, 153-212. 

84. Havelock Ellis, p. ex., em Study of British Genius, 66 e segs., acha que a Escócia pro-
testante produziu vinte e um dos cientistas notáveis da sua lista, contra um da Irlanda 
católica. Alfred Odin descobre que entre os autores da sua lista, os protestantes predo-
minam nas matérias científicas e técnicas e não na literatura propriamente dita. Ver sua 
Genèse des grands hommes, (Paris, 1895), I, 477 e segs., II, Tabelas XX-XXI. 

85. Alphonse de Candolle, Histoire des sciences et des savants, (Genebra-Basiléia, 1885), 329. 
86. Ibid., 330. Cf. J. Facaoaru, Soziale Auslese (Klausenberg, 1933), 138-9. "A religião teve 

grande influência no desenvolvimento da ciência. Em toda parte os protestantes contaram 
com maior quantidade de homens notáveis". 
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estão na relação de três a dois com os católicos, havia fornecido catorze 
associados estrangeiros, nenhum dos quais católicos. A mesma diferen-
ciação existe para os suíços e para os ingleses e os irlandeses das duas re-
ligiões, nas listas da Real Sociedade de Londres e da Real Academia de 
Berlim.87 

Com a apresentação desses dados, encerramos a apresentação empírica 
da nossa hipótese. Em qualquer caso, a ligação do protestantismo com 
interesses e realizações científicos e tecnológicos é pronunciada, mesmo 
quando se eliminam o mais possível as influências extra-religiosas. Tal 
ligação é compreensível, em grande parte, de acordo com as normas que 
informam ambos os sistemas. A estimação positiva por parte dos pro-
testantes de um utilitarismo muito pouco dissimulado, de interesses intra-
mundanos, de um empiricismo total, do direito e até do dever do livre exa-
me, e da discussão individual explícita da autoridade eram atitudes afins 
com os valores que se encontram na ciência moderna. E talvez por cima de 
tudo estivesse a importância do impulso ascético ativo, que exigia o estudo 
da natureza para poder controlá-la. Isto explica porque os dois campos 
estavam bem unificados e, no essencial, se apoiavam mutuamente, não 
somente na Inglaterra do século XVII como também em outros tempos e 
lugares. 

PÓS-ESCRITOS BIBLIOGRÁFICOS 

A hipótese de Max Weber sobre o papel do protestantismo ascético no 
incremento do capitalismo moderno deu origem a considerável bibliografia 
de obras de erudição e de polêmica sobre a matéria. Pela metade da década 
de 1930, por exemplo, Amintore Fanfani pode aproveitar várias centenas de 
publicações em seu estudo das provas : Catholicism, Protestantism and 
Capitalism (Nova Iorque : Sheed & Ward, 1935). 0 próprio Weber não fez 
uma investigação análoga sobre as relações entre o protestantismo ascético 
e o desenvolvimento da ciência, mas concluiu seu clássico ensaio as-
sinalando como uma das "tarefas imediatas", a de investigar "a importância 
de racionalismo ascético, que somente foi tocado de leve no esboço que pre-
cede... [para] o desenvolvimento do empirismo filosófico e científico, e [pa-
ra]... o desenvolvimento técnico". (The Protestant Ethic, 182-183). Publicado 
pela primeira vez em 1936, o capítulo .a ima foi concebido como um esforço 
para cumprir esse mandato de ampliar a linha de pesquisa que Weber havia 
aberto. 

Os livros e os trabalhos citados neste capítulo foram suplementados 
desde então por outros, relativos a uma ou outra parte da hipótese que liga 
o puritanismo, o pietismo e a ciência. Numerosas obras têm esclarecido 
muito as diferenças e as sombras da teoria e dos valores contidos no 

87. Candolle, op. cit., 330 e segs. 

puritanismo ; entre elas pareceram-me mais úteis as seguintes : The History and 
Character of Calvinism, por John Thomas McNeill (Nova Iorque: Oxford University 
Press, 1954), que mostra que o calvinismo formava o núcleo do puritanismo inglês 
e estuda suas diversas conseqüências para a sociedade e o pensamento; The Rise 
of Puritanism, por William Haller (Nova Iorque : Columbia University Press, 1939), 
descrevendo com ricos e convincentes detalhes como a propaganda puritana pela 
palavra impressa e pelo púlpito contribuiu a preparar o caminho para a rebelião 
parlamentar, para o radicalismo dos "igualitários", para numerosas dissidências 
sectárias, para uma ética burguesa incipiente e para a ciência experimental ; "A 
social interpretation of English Puritanism", por Charles H. George, em The Journal 
of Modern History, 1953, 25, 327-342, que procura descobrir os principais 
componentes e os principais tipos de puritanismo ; From Puritanism to the Age of 
Reason, por G. R. Cragg (Cambridge University Press, 1950), "estudo das 
mudanças de pensamento religioso na Igreja da Inglaterra, 1660-1700". 

Estes e outros trabalhos têm demonstrado mais uma vez que o puritanismo, 
como a maior parte dos credos religiosos-sociais, não era de um só bloco. 
Praticamente todos os eruditos que estudaram intensamente a matéria estão de 
acordo em que a maior parte das numerosas seitas que formam o protestantismo 
ascético, proporcionaram uma orientação para valores que estimularam o trabalho 
científico. (Ver também a nota de Jean Pelseneer, intitulada "L'Origine Protestante 
de Ia science moderne", em Lychnos, 1946-47, 246-248). Mas aí termina a semi-
unanimidade. Alguns têm concluído que foram os mais sectários entre os 
puritanos os que mais fizeram para desenvolver e ampliar o interesse pela ciência; 
veja-se, por exemplo, "Left-wing Puritanism and science", por George Rosen, em 
Bulletin of the Institute of the History Of Medicine, 1944, 15, 375-380. 0 bioquímico 
e historiador da ciência, Joseph Needham, comenta as estreitas 

conexões entre os "sapadores", ala civil dos "igualitários" e o novo e cres-
cente interesse pela ciência experimental, em sua coleção de ensaios Time The 
Refreshing River (Nova Iorque : The Macmillan Company, 1943), 84-103. Outros 
sustentam que o clima de valores mais conducente ao interesse pela ciência se 
encontrava entre os puritanos moderados, de que é exemplo Robert Boyle. Veja-se 
"The advancement of learning during the Puritan Commonwealth", por James B. 
Conant, em Proceedings of the Massachusetts Historical Society, 1942, 66, 3-31; e 
para um estudo geralmente mais acessível, embora menos detalhado, On 
Understanding Science, pelo mesmo autor (New Haven: Yale University Press, 
1947), 60-62. R. Hooykaas, distinto historiador holandês da ciência, diz que sua 
biografia das orientações científicas e religiosas de Boyle, confirma os principais 
resultados expostos no capítulo anterior: Robert Boyle: een studie over 
Natuurwetenschap en Christendom (Loosduinen: Kleijwegt, 1943), capítulos 3-4, 
que analisam as convicções de Boyle de que o estudo da filosofia natural é uma 
obrigação
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moral de bases religiosas (em especial, tal como se desenvolvem em The 
Christian Virtuoso, shewing, that by being addicted to experimental phy-
losophy a man is rather assisted than indisposed to be a good Christian, de 
Boyle, 1960), de que necessita o empirismo e não somente o racionalismo, 
para compreender as obras de Deus e que a tolerância, não a perseguição, é 
a política que governa apropriadamente as relações, mesmo com as seitas 
mais fanáticas. 

As provas em apoio das duas premissas em contraste - se o principal 
foco de interesse se encontra entre os puritanos radicais ou entre os 
moderados -- ainda são insuficientes para justificar uma conclusão segura. 
Distinções de pormenores entre as diversas seitas puritanas servem, 
naturalmente, para especificar mais rigorosamente a hipótese, mas os 
dados de que se dispõe não permitem afirmar, com alguma confiança, qual 
delas estava mais disposta a fazer progredir a ciência da época. 

Recente grupo de estudos fornece documentação importante sobre a 
maneira como o "ethos" de uma das seitas puritanas - os quakers - 
contribuiu a cristalizar um claro interesse pela ciência. Em termos muito 
parecidos aos usados no capítulo anterior deste livro, Frederick B. Toiles, em 
Meeting House and Counting House (Chapel Hill: University of North Carolina 
Press, 1948), 205-13, faz remontar o acentuado interesse dos quakers pela 
ciência ao seu "ethos" religioso. Menos analiticamente e as vezes até 
tendenciosamente, Arthur Raistrick, em Quakers in Science and Industry, 
being an account of the Quaker contributions to science and industry during 
the 17th and 18th centuries (Londres: The Bannisdale Press, 1950), 
destacava o fato de seu extenso trabalho na ciência. Mas, como observa 
apropriadamente o professor Hooykaas, os fatos não analisados não indicam 
por si mesmos que a participação distintiva dos quakers na atividade 
científica procedesse de sua ética religiosa; podia muito bem ser que 
refletisse a generalizada tendência dos ingleses bem acomodados, entre os 
quais se contava um número desproporcionalmente grande de quakers, a 
dirigirem seu interesse a matérias de filosofia natural (R. Hooykaas Archives 
Internationeles d'Histoire des Sciences, janeiro de 1951). Mas, num trabalho 
compacto e instrutivo, Brooke Hindle passa a demonstrar que a ética 
religiosa desempenhou esse papel entre os quakers de uma zona colonial; cf. 
seu "Quaker background an science in colonial Philadelphia", em Isis, 1955, 
46, 243-250; e sua excelente monografia The Pursuit of Science in 
Revolutionary America, 1735-1789 (Chapel Hill: University of North Carolina 
Press, 1956). 

Pode-se recordar que uma das principais hipóteses do capítulo prece-
dente dizia que foram as conseqüências inesperadas e em grande parte 
imprevistas da ética religiosa formulada pelos grandes líderes da Reforma 
que se converteram progressivamente em sistema de valores favoráveis ao 
cultivo da ciência. (580; cf. "The scientific revolution and the Protestant 
Reformation. I. Calvin and Servetus in relation to the new astronomy and 
the theory of the circulation of the blood. II. Lutheranism in relation 

to iatrochemistry and German nature philosophy", por F. S. Mason. em 
Annals of Science, 1953, 9, 64-87, 154-75). A formação histórica desta ética 
foi, indubitavelmente, em parte como reação as circunstâncias sociais cul-
turais e econômicas cambiantes; mas, também em parte, foi um desenvol-
vimento imanente das próprias idéias e valores da religião (como observou 
claramente Wesley, mais que qualquer outro líder protestante). Isto só quer 
dizer, mais uma vez, que o papel do protestantismo ascético em impulsionar o 
desenvolvimento da ciência não ficou fixo e imutável. O que apenas estava 
implícito no século XVI e começos do XVII, tornou-se explícito e visível para 
muitos em fins do século XVII e no XVIII. Diversos estudos recentes 
confirmam esta interpretação. 

Baseada sobre um rigoroso exame de fontes primárias e de pesquisas 
atuais, a obra Science and Religion in Elizabethan England, de Paul H. Kocher 
(San Marino, Califórnia: The Huntington Library, 1953), dà teste 
munho da grande distância que percorreram os eruditos, desde o tempo em 
que levavam em conta as fontes de oposição entre ciência e religião so-mente 
como se o conflito fosse claramente a única relação que pudesse subsistir, e 
historicamente subsistisse, entre essas instituições sociais. Pelo contrário, 
esta monografia revela que havia amplo espaço para que a ciência da 
Inglaterra elizabetana se desenvolvesse dentro dos limites marcados pela 
doutrina religiosa da época. E' não se tratava simplesmente que a religião 
tolerasse a ciência. Para o período anterior a 1610, Kocher não pode- en-
contrar provas convincentes "a favor ou contra" a hipótese de que o purita-
nismo proporcionou um "solo mais fértil para a ciência natural... que as 
religiões que foram suas rivais na Inglaterra". (17) Os dados para este período 
inicial são insuficientes para chegarmos a uma conclusão sólida. Mas, 
acrescenta, "da nossa vantajosa posição do século XX podemos ver que a 
mundanidade puritana, em definitivo, ia ajudar a ciência, mais que a ultra-
mundanidade puritana a ia estorvar, em proporção talvez maior (embora isto 
seja muito manos seguro) do que o poderiam ter feito a doutrina e a prática 
anglicana. Mas os efeitos desse impulso só iriam tornar-se visíveis 
gradualmente, a medida que o puritanismo se desenvolvia. A época de Eli-
zabeth chegou depressa demais para oferecer provas concretas que permitam 
distinguir e avaliar entre si as contribuições dos puritanos e dos anglicanos a 
ciência". (19) Mas, visto em relação com a dinâmica imanente do "ethos" 
religioso, o contraste de Kocher entre a "mundanidade" e a "ultra-
mundanidade" de gerações sucessivas de puritanos é mais aparente que real. 
Porque, como Weber pode demonstrar com pormenores, a "mundanidade" era 
engendrada historicamente pelos valores originariamente "ultramundanos" do 
puritanismo, que exigiam um esforço ativo e sustentado neste mundo e 
subvertiam assim a orientação axiológica inicial (constituindo este processo 
um exemplo do que ele chamava Paradoxie der Folgen). A conformidade 
manifesta a esses valores produzia conseqüências latentes que estavam muito 
longe, quanto ao seu caráter, dos valores que as liberavam. 
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No século XVIII este processo de mudança havia dado por resultado o 
que Basil Willey descreveu como "a santa aliança entre a ciência e a religião". 
(The Eighteenth Century Background, Nova Iorque: Columbia University 
Press, 1941). Da mesma forma que Robert Boyle no século XVII, Joseph 
Priestley, o cientista e apóstolo do unitarismo, simbolizou e atualizou esta 
aliança no século XVIII. 

As conexões posteriores entre ciência e religião na Inglaterra de fins do 
século XVIII a meados do XIX, foram laboriosamente examinadas na 
monografia de Charles C. Gillispie, intitulada Genesis and Geology: a study 
in the relations of scientific thought, natural theology and social opinion in 
Great Britain, 1790-1850. (Cambridge : Harvard University Press, 1951). 
Menos interessado pelo papel da religião no recrutamento e motivação dos 
cientistas do que pelos fundamentos sobre os quais os achados da geologia 
eram considerados congruentes com os ensinamentos religiosos, Gillispie 
estuda o processo mediante o qual ambas as coisas tendiam a unificar-se 
culturalmente. 

Quando o trabalho que forma o presente capitulo foi escrito em 1936, 
ative-me quase totalmente ao estudo pioneiro (1914) de Irene Parker, sobre 
o papel das academias "dissidentes" no progresso da nova educação 
científica do século XVIII.88 O conteúdo do seu estudo não se modificou 
fundamentalmente, mas se desenvolveu de modo considerável e foi um 
pouco retocado no notável estudo de Nicholas Hans, intitulado New Trends 
in Education in the Eighteenth Century, (Londres: Routledge and Kegan Paul, 
1951). Hans baseia parte do seu estudo numa análise estatística das 
origens sociais, educação formal e carreiras subseqüentes de 3 500 indiví-
duos que formaram a elite intelectual daquele século, tendo sido recolhidos 
sistematicamente os dados, fundamentalmente nas biografias individuais 
dessa quase inesgotável mina de materiais para a sociologia histórica, que é 
o Dictionary of National Biography.89 Resumiremos apenas alguns dos 

88. Se me perguntassem porque não me utilizei do livro posterior e amplamente documentado de 
M. McLachlan, intitulado English Education under the Test Acts, (1931) só poderia responder 
com as palavras de outro colega: "Ignorância, senhora, pura ignorância". Mas poderia 
acrescentar que McLachlan está fundamentalmente de acordo com as conclusões de Irene 
Parker. 

89. Os estudos de sociologia apenas começaram a explorar o rico material disponível em amplas 
coleções de biografias e outras provas históricas. Ainda que as análises estatísticas dos 
referidos materiais não possam ocupar o lugar das análises qualitativas detalhadas das 
provas históricas, oferecem uma base sistemática para resultados novos e, amiúde, para a 
correção de pressupostos admitidos. Pelo menos, esta foi minha própria experiência, ao 
empreender análises estatísticas de umas 6.000 biografias (do Dictionary of National 
Biography) de pessoas que formavam a elite da Inglaterra do século XVII; das listas dos 
descobrimentos e inventos importantes registrados no Handbuch zur Ges chichte der 
Naturwissenschafen und der Technik, de Darmstãdter; e de2.000 artigos publicados nas 
Philosophical Transactions, no terceiro terço do séc. XVIII. (Cf. Science, Technology and 
Society in Seventeenth Century England, da minha autoria, 1938, capitules II-III). Emprego 
mais extenso de tais análises estatísticas se encontra em P. A. Sorokin, Social and Cultural 
Dynamics (Nova Iorque: American Book Co., 1937). É natural que a preparação de resumos 
estatísticos dessa espécie tenha seus perigos; as com- 

seus numerosos resultados pertinentes. Verifica, por exemplo, que as es-
colas e as academias dissidentes produziram aproximadamente 10% da 
elite, o que, corno observa Hans, "estava muito acima da sua força relativa 
na população total da Inglaterra do século XVIII". (20) Observa, todavia - e 
temos visto que este é o caso -, que os "motivos" religiosos não eram os 
únicos que produziram a aparição da educação moderna (especialmente da 
educação científica) nesse período; a religião se juntavam motivos "inte-
lectuais" e "utilitários". Assim, enquanto "os puritanos promoviam a ciência 
como um apoio adicional da fé cristã sobre a revelação, os deístas olhavam a 
ciência como base de toda crença em Deus". (12) Os três tipos de motivação 
tendiam a reforçar-se entre si : "Os dissidentes, da mesma forma que muitos 
puritanos dentro da Igreja, representavam o motivo religioso para a reforma 
da educação. A idéia da propagatio fidei per scientia encontrou muitos 
partidários entre os dissidentes. As razões intelectuais e utilitárias foram 
postas em pleno movimento pelas corporações e mestres seculares, antes 
que as academias dissidentes as aceitassem cordialmente". (54) 

A este respeito, Hans julga necessário dissentir da tese sustentada por 
Irene Parker (que eu adotei em meu próprio trabalho), a qual atribui 
influência quase exclusiva as academias no progresso da educação moderna 
no século XVIII. Sua modificação corretiva parece, por numerosas provas, 
estar completamente justificada. Além disso, serve para aclarar um pro-
blema que pelo menos pode dizer um estudioso do assunto - durante muito 
tempo preocupou e ficou sem resolver, e é o bem conhecido fato de que 
certas formas extremas de dissidência calvinista, foram durante muito 
tempo, inimigas do progresso da ciência e não conducentes a ele. Como 
observa agora Hans, "ainda que a tradição calvinista fosse essencialmente 
progressiva, degenerou facilmente em dogmatismo estreito e intolerante". 
(55). Os batistas, por exemplo, eram completamente "adversos ao novo saber 
por convicção e só mais entrado o século uniram-se a outros dissidentes [em 
particular aos presbiterianos e aos independentes] para promover a 
reforma"- (55) Em suma, uma ala do inconformismo aderiu ao pé da letra a 
certos lemas restritivos do calvinismo e foi este subgrupo que manifestou a 
hostilidade a ciência que durante longo tempo se encontrou em certas seitas 
ortodoxas do protestantismo. Pode-se dizer, em sentido figurado, que "o 
calvinismo continha uma semente de educação liberal, 

pilações rotineiras não controladas pelo conhecimento dos contextos históricos pode levar a 
conclusões infundadas. Para um estudo de alguns desses perigos, veja-se "The course of 
Arabian intellectual development: a study in method", de P. A. Sorokin e R. K. Merton, em 
Isis, 1935, 22, 516-524; Merton op. cit., 367 e segs., 398 e segs.; e para uma revisão mais 
completa dos problemas do procedimento, Content Analysis, de Bernard Berelson (Glencoe: 
The Free Press, 1951). Numerosos estudos recentes das origens sociais da minoria dos 
negócios no passado histórico têm utilizado materiais desta espécie: vejam-se os estudos de 
Wiliam Miller, C. W. Mills e Suzanne Keller, instrutivamente, resumidos por Bernard Barber 
em La estratificación social (México: Fondo de Cultura Económica, 1964). 
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mas que precisava de um ambiente adequado para germinar e crescer". (57). 
Como temos visto, semelhante ambiente social e cultural foi surgindo pouco 
a pouco na Inglaterra daquela época. 

Suplementando o estudo das cambiantes relações do puritanismo e da 
ciência na Inglaterra existe o notável estudo de Perry Miller sobre essas 
relações, nas circunstâncias especiais que oferecia a Nova Inglaterra. (The 
New England Mind: The Seventeenth Century. Reedição: The New England 
Mind: From Colony to Province. Cambridge: Harvard University Press, 1954)• 
Este amplo trabalho demonstra a notável receptividade para a ciência que 
existia entre os chefes teocráticos da colônia e o subseqüente processo de 
secularização, com sua insistência no utilitarismo. Para uma breve, porém 
elucidativa comparação da interpretação formulada por Perry Miller e a que 
apresentamos no capítulo anterior, veja-se Leo Marx, em Isis, 1956, 47, 80-
81. 

Como vimos pelos dados reunidos por Alphonse de Candolle - ver págs. 
638-9 deste livro as conexões entre o protestantismo ascético e o interesse 
pela ciência evidentemente persistiram em alguma medida ao longo do 
século XIX. Os dados de Candolle foram reexaminados recentemente, 
chegando-se a mesma conclusão. Veja-se "Ascetic Protestantism and the 
development of science and technology", por Isidor Thorner, em American 
Journal of Sociology, 1952. 58, 25-33, esp. 31-32. Thorner analisou também 
os dados apresentados por P. A. Sorokin como base para discutir esta 
hipótese e achou que os dados estão, na realidade, de acordo com ela; ibid., 
28-30. Para a crítica de Sorokin, veja-se seu Social and Cultural Dynamics, II, 
150-52. 

Em outra estimulante revisão dos materiais de Candolle, Lilley assinalou 
suas limitações, assim como sua utilidade. S. Lilley, "Social aspects of the 
history of science", Archives Internationales d'Histoire des Sciences, 1949, 28, 
376-443, esp. 333 e segs. Observa Lilley que as correlações entre 
protestantismo e ciência podem ser falsas, já que "em média, as classes 
comerciais , industriais [que tem maior interesse pela ciência] tendiam a ser 
de confissão protestante, enquanto os camponeses e os tipos feudais de 
proprietários eram predominantemente católicos". Tomamos nota desta 
limitação (582) e em conseqüência, comparamos o interesse pelas matérias 
científicas de protestantes e católicos das mesmas zonas (582, 584). Lilley 
critica também o trabalho de Candolle, por não ter levado em conta as 
mudanças históricas nessas relações, ao tomar em conjunto, "sem distin-
ções, todo o período de 1666 a 1868". É de presumir que as afiliações reli-
giosas no último e mais secularizado período não tenham a mesma signifi-
cação de compromissos doutrinários e de valores que no período anterior a 
filiação religiosa puramente nominal tenderia a prevalecer. Esta crítica 
também tem força, como temos visto. Mas, como observa Lilley, as novas 
provas de que se dispõe confirmam, todavia, a relação subjacente entre 
protestantismo ascético e ciência, ainda que essa relação possa ser obs- 

curecida ou acentuada por outras mudanças sociais e econômicas 
independentes. 

Essa relação persiste até hoje nos Estados Unidos, como indica um 
estudo completo dos antecedentes sociais de cientistas norte-americanos, 
de 1880 e 1940. Origins of American Scientists, por R. H. Knapp e H. B. 
Goodrich (Chicago : University of Chicago Press, 1952). Suas provas 
sobre este ponto são resumidas da seguinte maneira : "Nossos dados 
revelaram a acentuada inferioridade das instituições [acadêmicas] 
católicas na produção de cientistas [mas não de outros profissionais; por 
exemplo, advogados] e, por outro lado, indicaram que algumas das 
nossas instituições menores mais produtivas estão estreitamente ligadas 
a denominações protestantes e servem a uma clientela 
preponderantemente protestante. Outrossim, os dados apresentados por 
Lehman e Visher sobre os cientistas consagrados [isto é, os registrados 
no American Men of Science e que são julgados de mérito relevante], 
embora limitados, indicam muito claramente que a proporção de 
católicos neste grupo é excessivamente baixa e que, na realidade, 
algumas denominações protestantes estão representadas em proporções 
centenas de vezes maiores. Estas estatísticas, tomadas juntamente com 
outras provas, deixam pouca dúvida de que os cientistas procedem 
desproporcionadamente de famílias protestantes norte-americanas". 
(274) 

Impressão muito parecida, embora sem apoio sistemático de dados, é 
dada pelos próprios cientistas católicos. "O padre Cooper diz que "estaria 
pouco disposto a defender a tese de que 5%, ou mesmo 3%, das 
personalidades científicas e eruditas norte-americanas sejam católicas. 
Mas nós, os católicos, constituímos mais ou menos 20% da população 
total"'. J. M. Cooper: "Catholics and scientific research", em 
Commonwealth, 1945, 42, 147-149, citado por Bernard Barber em 
Science and the Social Order, 136. Barber cita também uma observação 
parecida de James A. Reyniers, diretor dos Laboratórios Lobund de Notre 
Dame University, e de Joseph P. Fitzpatrick, S. J. ; ibid, 271. 

Esta revisão da bibliografia mais recente sobre a matéria confirma, 
com bastante uniformidade, a hipótese de uma relação positiva 
observável entre protestantismo ascético e ciência. Os dados que 
proporcionam qualquer dos estudos estão, tipicamente, longe de ser 
rigorosos. Mas esta é, afinal, a situação da maior parte das provas 
relativas a relações historicamente mutáveis entre instituições. Tendo em 
conta não este ou aquele estudo, mas todo o conjunto, baseado em 
provas tiradas de diversas fontes, poderíamos dizer com bastante certeza 
que na realidade, existe a relação empírica sugerida no estudo que 
precede. 

Mas, naturalmente, a relação empírica bruta é apenas o começo, e 
não o fim, do problema intelectual. Como observou Weber no início do 
seu famoso ensaio sobre A ética protestante, "uma olhada as estatísticas 
de qualquer país de composição religiosa mista evidencia com notável 
freqüência uma situação que provocou em diversas ocasiões discussões 
na 
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imprensa e na literatura católicas e nos congressos católicos na Alemanha, 
a saber, o fato de que os chefes de negócios e os capitalistas, assim como as 
categorias mais altas do trabalho especializado e, mais ainda, o pessoal das 
empresas modernas mais altamente preparado técnica e comercialmente, 
ião protestantes em proporção acabrunhadora".(35) O fato de que não se 
disponha de estatísticas comparáveis entre si sobre a composição religiosa 
dos círculos científicos, os quais devem ser laboriosamente reunidos para o 
presente e em parte "armados" para o passado, não contribui a que o 
resultado empírico seja mais importante em si mesmo (ainda que talvez 
recomende a nossa respeitosa atenção os árduos trabalhos dos que fazem 
as pesquisas preliminares). Porque, como temos visto ao examinar a 
situação das generalizações empíricas (no capítulo IV), isto só faz colocar o 
problema da análise e da interpretação da uniformidade observada e a este 
problema esteve dedicado o ensaio precedente. 

É de presumir que não seja necessário repetir os principais componentes 
da interpretação exposta neste ensaio. Todavia, uma crítica recente do 
estudo proporciona oportunidade para revisar certos elementos empíricos e 
teóricos da interpretação que podem, evidentemente, perder-se de vista. Em 
sua critica "Merton's thesis on English science", American Journal of 
Economic and Sociology, 1954, 13, 427-432, James W. Carroll indica os que 
considera descuidos de formulação. Sugere que a heterogeneidade das 
crenças compreendidas no protestantismo em geral e no puritanismo em 
especial, foi desconhecida ou imperfeitamente reconhecida. Se a acusação 
fosse certa, seria certamente meritória. Mas deve ser observado que a 
hipótese em questão é exposta num capítulo que começa. por assinalar "a 
diversidade de doutrinas teológicas entre os grupos protestantes da 
Inglaterra do século XVII" e prossegue examinando os valores, crenças e 
interesses que são comuns as numerosas seitas derivadas do calvinismo 
(Merton: Science, Technology and Science in Seventeenth-Century England, 
Cap. IV, 415 e segs.). E como se pode observar por este pós-escrito 
bibliográfico, a erudição histórica determinou de modo muito completo as 
analogias, e não só as diferenças, entre as seitas puritanas oriundas do 
calvinismo ascético. 

Diz Carroil que as provas da conexão entre as normas do puritanismo e 
as das ciências só proporcionam uma analogia empírica entre ambas (o que 
se descreve como uma "correlação de asserções" comteana). Mas isto é 
ignorar o fato demonstrado de que os próprios cientistas ingleses invocaram 
repetidamente os valores puritanos e os traduziram expressamente na 
pratica. (cf. ibid., Capítulo V). 

Que os valores puritanos foram realmente expressos por cientistas, está 
implícito de fato na seguinte sugestão de Carroll, segundo a qual o referido 
estudo não proporciona base para distinguir entre as "racionalizações" e as 
"motivações" dos cientistas. Isto atinge um problema teórico de importância 
tão geral e tão mal compreendido pelo vulgo, que é opor- 

tuno repetir parte do que foi dito no estudo anterior. "Os estudos 
atuais de, `racionalização' e de "derivação' costumaram obscurecer 
certas questões fundamentais. É verdade que as 'razões' aduzidas 
para justificar os atos, amiúde não explicam satisfatoriamente 
aquela conduta. Também é hipótese admissível que as ideologias 
[sozinhas] raramente originam a ação e que, tanto a ideologia como 
a ação, são antes produtos de sentimentos e valores comuns. sobre 
os quais reacionam por sua vez. Mas estas idéias não podem ser 
ignoradas, por duas razões. Proporcionam pistas para descobrir os 
valores fundamentais que motivam a conduta. Não é proveitoso 
ignorar tais marcos. De maior importância ainda é o papel das 
idéias na orientação da ação para canais particulares. É o sistema 
predominante de idéias que determina a escolha entre modos 
diferentes de ação que são igualmente compatíveis com os 
sentimentos subjacentes". (ibid., 450). 

Quanto a distinguir entre a expressão de razões que são 
meramente manifestações acomodatícias de boca para fora, e as que 
expressam orientações básicas, a comprovação, neste, como em 
outros casos, deve ser procurada na conduta que esteja de acordo 
com essas razões, ainda quando haja pouca ou nenhuma esperança 
de recompensa mundana egoísta. Caso claro e bem documentado é 
o de Robert Boyle que pode representar o de outros cientistas 
puritanos que, em graus diversos, expressaram seus sentimentos 
religiosos em suas vidas privadas e em suas atividades como 
cientistas. Seria inverossímil que Boyle não estivesse fazendo outra 
coisa senão "meramente racionalizar", quando disse que "os 
trabalhos para dissuadir os homens de fazerem diligentes pesquisas 
sobre a natureza, tomam um caminho (acredito que não 
intencionalmente) que tende a vencer a Deus..." (Robert Boyle: Some 
Considerations Touching the Usefulness of Experimental Natural 
Philosophy, Oxford, 1664, 2.a edição, 27). Pois é este mesmo Boyle 
que escreveu ensaios religiosos aos vinte e um anos que, apesar da 
sua aversão ao estudo de idiomas, manifestou sua veneração pelas 
escrituras, aprendendo hebraico, grego, caldeu e siríaco, para poder 
lê-las em suas primeiras versões; que proporcionou uma bolsa de 
estudos a Robert Sanderson, para lhe permitir continuar escrevendo 
livros sobre casuística; que pagou do seu bolso grande parte das 
despesas de impressão de bíblias em hindu, em irlandês e em galês 
e, como se não fosse bastante, do Novo Testamento em turco e da 
versão malaia dos Evangelhos e dos Hedros; que chegou a ser 
Governador da Corporação para a Difusão do Evangelho na Nova 
Inglaterra e, como diretor da Companhia das índias Orientais 
dedicou sua pessoa e seus recursos a difusão do cristianismo 
naquelas regiões; que contribuiu com grandes somas para imprimir 
a History of the Reformation, de Burnet; que publicou sua profissão 
de fé em The Christian Virtuoso e que, finalmente, deixou em seu 
testamento um legado para as "conferências Boyle", com o propósito 
de defender o cristianismo contra os incrédulos. (Esta 
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é a compacta informação constante na biografia de Boyle por A. M. Clerke 
no Dictionary of National Biography.) Ainda que Boyle se tivesse destacado 
como crente entre os cientistas puritanos, não foi senão o primeiro entre 
outros, tais como atestam Wilkins, Willughby e Ray entre muitos outros. Na 
medida em que um registro histórico de palavras e atos no-lo permite dizer, 
parece que cientistas como Boyle simplesmente não "racionalizavam". 

A crítica final de Carroll, se pensada de forma conscienciosa e não 
frívola, exibe um triste grau de imunidade ao lugar comum e aos fatos 
históricos inoportunos. Observa que ao demonstrar que os membros fun-
dadores da Real Sociedade foram preponderantemente protestantes, o 
ensaio em revisão não examina a possibilidade de que o "colégio invisível" de 
onde saiu a Sociedade formava parte de um difundido movimento 
protestante de reforma e que, em conseqüência, negou a afiliação de cató-
licos notórios. Que os protestantes formaram o primeiro pessoal da Real 
Sociedade, é de supor que não era necessário dizê-lo ; naquela época de 
1660, apesar das relações políticas posteriores de Carlos II com o catoli-
cismo de Luis XIV, dificilmente se teria concedido a católicos a prerrogativa 
de participar na fundação de uma sociedade sob os auspícios da Coroa. O 
fato que oferece um interesse que não é só, de passagem não é, 
naturalmente, que a Sociedade fosse predominantemente protestante, mas 
preponderantemente puritana. Quanto à observação de que eram excluí-dos 
dos postos acadêmicos os católicos confessos, é evidentemente necessário 
recordar que a Lei de Prova de 1673, ainda que não tenha sido depois 
aplicada ocasionalmente em casos particulares, excluía os inconformis-tas e 
não somente os católicos e judeus, das universidades. Todavia, ainda que a 
lei estivesse em vigor no século XIX, o número de inconformistas entre os 
homens de ciência continuou sendo grande. 

Esta breve revisão das provas acumuladas recentemente indica que, ao 
contrário do que podiam ter sido as intenções dos grandes reformadores, as 
seitas protestantes ascéticas desenvolveram uma clara predileção pelo 
trabalho no campo da ciência. Em vista das poderosas correntes contrárias 
de outras forças históricas, que poderiam ter desviado esta primeira 
orientação para a ciência, é notável que a associação entre o protestantismo 
ascético e a ciência haja persistido até agora. Pode-se presumir que se 
tenham tornado menos comuns as entregas profundas aos valores do 
protestantismo ascético, mas a orientação, despojada de seus significados 
teológicos, sem dúvida perdura. Como qualquer outra hipótese, 
principalmente na sociologia histórica, esta deve ser considerada provisória, 
sujeita a revisão a medida que forem aparecendo mais provas. Mas, tal conto 
elas são agora, o fato está razoavelmente bem assentado o tem implicações 
definidas para o problema mais amplo das conexões entre a ciência e outras 
instituições sociais. 

A primeira dessas implicações é que, pelo menos neste caso, as cone-
xões manifestadas entre a ciência e a religião foram indiretas e não deli- 

beradas; pois, como foi dito repetidamente, os homens da 
reforma não eram entusiastas da ciência. Lutero mostrou-se, 
no melhor dos casos, indiferente; no pior, hostil. Calvino, em 
suas Instituições e em seus Comentários sobre o Gênese, 
mostrou-se ambivalente e concedia alguma virtude ao intelecto 
prático, mas muito menos que a devida ao conhecimento re-
velado. Não -obstante, a ética religiosa que nasceu de Calvino 
promoveu um estado de espírito e uma orientação axiológica 
que convidavam ao cultivo da ciência natural. 

Parece, em segundo lugar que, uma vez estabelecida uma 
orientação axiológica dessa classe, ela produz algum grau de 
autonomia funcional, de sorte que a predileção pela ciência 
pode persistir muito depois de terem sido cortadas suas 
amarras teológicas originais. 

Em terceiro lugar, este tipo de orientação, que ainda agora 
pode ser descoberto estatisticamente, pode ser inconsciente e 
está por baixo dos umbrais de conhecimento de muitos dos 
envolvidos por ele. 

Em quarto lugar e finalmente, a interação muito visível das 
instituições da ciência e da religião - como na chamada guerra 
entre ambas no século XIX - pode obscurecer a relação menos 
visível, indireta e talvez mais importante entre as duas. 


