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Gabriel Plattes: utopia, agricultura e metalurgia na ciência inglesa 
seiscentista 

Silvia Waisse Priven * Ana Maria Alfonso-Goldfarb # 
1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho visa levantar alguns pontos de interesse para o estudo da ciência inglesa do seiscentos, a partir do estudo-de-caso de duas obras de Gabriel Plattes, Caveat for alchimists e A discovery of 
subterraneal treasure1. Essas obras são contemporâneas e buscaremos mostrar que foram complementares, embora assim não pareça a simples golpe de vista. Enquanto no Caveat, Plattes admite que a alquimia é verdadeira e que seu objetivo é alertar contra falsos alquimistas, no Discovery of subterraneal treasure, ele oferece ao homem comum técnicas de localização e tratamento de minerais, até então consideradas segredos de ofício. Além disso, a relação conhecida entre as obras de Plattes será outra. Como se sabe, o Discovery of 
subterraneal treasure foi composto como a imagem especular de sua obra A discovery of infinite treasure, composto um ano antes e dedicado à agricultura2. Neste último, o autor afirma “Há uma grande riqueza oculta no interior da terra e ninguém está beneficiando-se dela” (Plattes, 1639b, n.p.); daí que advogue a favor da agricultura e da mineração. Esses processos seriam de naturezas tão afins, que Plattes não só constrói ambas as obras como imagens especulares do ponto de vista estrutural, mas esse será o fundamento de sua teoria sobre a gênese dos metais. Portanto, um reflexo similar ao dessas duas obras, também existirá no seu Caveat. Mas, além dessa similitude já previsível, existe ainda outra que nos interessa de maneira especial aqui. Para falar dela, vejamos mais de perto alguns aspectos de cada uma dessas obras. 
2 REVELANDO SEGREDOS DE OFÍCIO 

A discovery of subterraneal treasure começa descrevendo um experimento passível de ser reproduzido por qualquer leitor. Seria este: encher até a metade uma retorta de vidro com tanta matéria bituminosa e sulfurosa quanto fosse possível e completar com terra. Isso seria colocado numa fornalha, com fogo 
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1 Caveat for alchymists foi redigido em 1643, mas só foi publicado em 1655, numa coletânea, compilada por Samuel Hartlib, de 
diversos textos destinados a difundir segredos das áreas médica e química (Hartlib, 1655, pp. 51-88). 

2 A discovery of infinite treasure, hidden since the worlds beginning. Charles Webster explica que há certa confusão a respeito das datas 
de publicação de ambos os livros: o próprio Plattes comenta no Discovery of subterraneal treasure que o Discovery of infinite 
treasure havia sido publicado em 1638 e, de fato, o livro foi registrado e o processo de impressão começou em 1638, embora 
a publicação tenha acontecido nos primeiros meses de 1639. Ainda segundo Webster, o sucesso desse teria encorajado 
Plattes a compor o Discovery of subterraneal treasure, obra similar, mas dedicada à mineração. A mesma foi registrada em 22 de 
fevereiro de 1639 (Webster, 1979, pp. 49; 52). 
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moderado. A terra petrificaria, transformando-se em pedra, com rachaduras por onde exalariam os vapores das substâncias combustíveis. Do experimento, Plattes conclui que na natureza acontece exatamente o mesmo processo, e as veias metálicas são geradas nas rachaduras das montanhas rochosas, a partir das partes mais viscosas e glutinosas desses vapores, congeladas e condensadas pela ação do frio (Plattes, 1639b, pp. 5-7). Assim, Plattes descreverá uma série de “sinais” e métodos para se reconhecer os locais onde haveria minas. Como exemplo, a técnica da “Vírgula Divina”, de origem tradicional e prenhe de rituais. Plattes, porém, irá criticar esses rituais, procurando dar-lhes uma explicação natural (Plattes, 1639b, pp. 11-13). Um trabalho semelhante a esse continua, praticamente, pelo resto da obra, onde Plattes descreve minuciosamente a técnica para se extrair e fundir diversos metais: estanho, ferro, cobre, prata, ouro, entre outros. Existe ainda um último capítulo, acerca do preparo de tinturas vegetais, que ele mesmo reconhece ser uma “digressão manifesta”, mas um experimento extremamente benéfico (Plattes, 1639b, pp. 52). Ou seja, essa não será uma obra qualquer de mineração, mas uma obra dedicada a oferecer detalhes e experimentos relativos a processos freqüentemente desconhecidos do público mais geral. A linguagem é, portanto, simples, como também serão os exemplos e experimentos. Já no que se refere ao Caveat, a tese básica será enunciada logo no início: a Pedra Filosofal é factível, há uma arte de transmutação dos metais. Mas não vale a pena do ponto de vista financeiro (Plattes, 1655, pp. 52-53). A obra está dividida em duas partes: na primeira, dá as indicações precisas para se reconhecer verdadeiros e falsos alquimistas; na segunda, descreve quatro instâncias exemplares de charlatães. Na verdade, o que seria um bom alquimista, para Plattes, não difere muito do que possa ter sido um bom metalurgista com algum conhecimento de filosofia natural. Senão, vejamos os quatro pontos sugeridos por ele para se tornar um entendido na grande Arte.  Em primeiro lugar, dispor do metal inferior inicial, como condição sine qua non para a obtenção de ouro. E enfatiza que ninguém precisa investir mais do que 20 chelins. Segundo, todo pretenso alquimista deve cumprir seis requisitos: 1) dispor do espírito mineral necessário para a dissolução do corpo mineral; 2) deve conhecer o segredo da dissolução; 3) deve saber qual é o significado do “carvalho oco” (a fornalha); 4) deve conhecer as razões e a forma da retificação dos corpos depois da volatilização; 5) deve conhecer o segredo da “projeção” (refinamento final); e 6) deve conhecer o fogo e seu regime. A seguir, Plattes sustenta que o julgamento de toda pessoa deve estar fundamentado nos melhores livros, antes de abordar a prática. Por isso, é necessário saber quais são os livros verdadeiros e quais são os falsos. A este respeito, Plattes faz uma análise da bibliografia alquímica corrente na época, e, surpreendentemente, critica obras de grande destaque na época, como o Margarita pretiosa de Petrus Bonus Ferrariensis, o Philosophia chyimica tribus tractatibus comprehensa de Gaston Dulco Clavens e De 
interitu alchymiae metallorum transmutatoriae tractatus aliquot de Nicolas Guibert. Todas essas seriam obras puramente teóricas, redigidas por eruditos, mas que careciam da mínima prática e, por isso, não serviam para nada3. Assim, Plattes sugere que o critério para avaliar esse tipo de obras seja prático: os autores que considera confiáveis são aqueles que obtiveram incríveis riquezas, de forma inexplicável. E, portanto, recomenda: 
• The compound of alchymie de Georgius Ripleus Anglicus, porquanto sustentou sozinho um exército em Rodes; 
• The hyerogliphical figures, de Nicholas Tilamellus, que construiu e manteve sete igrejas e sete hospitais em Paris; 
                                                      
3 A crítica de Plattes surpreende por ser muito precoce e destinada a obras ainda respeitadas no século XVII (Geoghegan, 

1962, p. 101). 
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• Todas as obras de Raymundus Lullius, que fabricou ouro na Torre de Londres a fim de equipar um exército contra os turcos; e 
• As obras de Bernardus Comes Trevisanus, que conseguiu recuperar suas terras, depois de tê-las perdido, precisamente, fazendo experimentos alquímicos (Plattes, 1655, pp. 61-62). Dos elementos levantados até aqui nessas duas obras de Plattes, infere-se que estas estiveram entre as primeiras destinadas a revelar segredos de ofício. Uma prática que, de forma progressiva, acabaria se difundindo na ciência inglesa seiscentista (Alfonso-Goldfarb, 2000; Eamon, 1994, caps. 9 e 10). Note-se, porém, que até a recente onda de estudos sobre o “Grupo de Hartlib” 4, ao qual pertencia, Plattes era mencionado apenas na literatura referente à história da agricultura inglesa e em estudos isolados sobre alquimia (Prothero, 1936; Fussell, 1955; Debus, 1961; Geoghegan, 1962). Como seria possível, então, verificar o contexto em que nasce um movimento dessa magnitude? E neste, como localizar as obras de Plattes? 
3 AS RELAÇÕES ENTRE MILENARISMO E CIÊNCIA ÚTIL: ALGUMAS 

POSSIBILIDADES DE ANÁLISE 
É pouco o que se sabe sobre Plattes antes de se relacionar com Hartlib5. Seu nome sugere uma origem holandesa e é possível que fosse filho de algum dos artesãos estrangeiros que migraram para a Inglaterra no final do século XVI, a fim de aproveitarem seus conhecimentos sobre drenagens, agricultura e metalurgia. Inicialmente, Plattes se associou a William Engelbert, um dos engenheiros militares do partido anti-católico e anti-espanhol. Através de sua intermediação, Plattes entrou em contato com inventores, químicos e outros personagens preocupados com o desenvolvimento da agricultura, um ativo grupo de pessoas dedicado à inovação e ao experimento. Mas também entrou em contato com o matemático John Pell, defensor da ciência baconiana, o que foi para Plattes um estímulo para que rompesse com o hábito de segredo característico dos artesãos, publicando suas idéias sobre agricultura e mineralogia. Percebe-se, assim, a existência de toda uma rede de implicações por trás da produção de suas obras. Ao invés de classificá-las e rotulá-las como pertencentes a um ou outro campo de saber, precisamos refletir acerca de sua localização no mapa da ciência em território inglês. 

3.1 Esferas contextuais: o “Grupo de Hartlib” 
O estudo das variáveis que desenharam esse mapa particular conduz, habitualmente, os estudiosos à assim chamada “tese Weber- Merton”. Sucintamente, essa tese nos diz que o campo principal de estudo a ser averiguado para a compreensão da ciência inglesa no século XVII será definido pela problemática religiosa (Zaterka, 2003, pp. 30-34). Naturalmente, há uma gama quase infinita de caminhos nesse mapa que, sem alguma delimitação prévia, seria praticamente impossível de percorrer. Para melhor delimitarmos essas possibilidades, tomamos emprestado o conceito algébrico de “condições de contorno”. Ou seja, a aplicação de valores limites ao campo das infinitas possibilidades de uma equação formal.  Assim, o conflito religioso inglês serve apenas como uma primeira esfera de estudos mais gerais. Uma segunda esfera se destaca, singularmente, no cenário religioso inglês seiscentista: a profunda convicção da iminência do Final dos Tempos, ou seja, o que se chamou de Milenarismo. Mas, o 

                                                      
4 Conceito construído por estudiosos contemporâneos para representar o espectro de indivíduos com intersecção em Hartlib, 

abarcando estudiosos, políticos, empresários, educadores e cientistas, facilitando sua comunicação mútua (Greengrass et al., 
2002, p. 2). 

5 A única fonte para dados biográficos de Plattes é Charles Webster (1979, pp. 14-21) e é a que temos utilizado no presente 
estudo. Acessoriamente, um comentário manuscrito anônimo, na página do rosto do Discovery of subterraneal treasure, afirma 
que “o autor desta obra morreu de pura miséria em 1644”, reconhecendo a generosidade de Hartlib. 
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Milenarismo que, particularmente, interessa-nos aqui é aquele de base erudita, e não popular. Seu emblema foi o projeto de se construir uma “ciência da profecia”. Projeto esse de que participaram, virtualmente, todos os estudiosos da época, acadêmicos ou não (Rattansi, 1972; Webster, 1979; Rossi, 1992). Essa segunda esfera seria ainda ampla, pois incluia muitas linhagens de pensadores diferentes, como seriam, por exemplo, os chamados Platonistas de Cambridge, o Grupo de Hartlib e o Grupo de Londres de 1645 (Waisse-Priven & Alfonso-Goldfarb, 2005). Em nosso caso particular, veremos que o foco de estudos define-se melhor a partir do chamado Grupo de Hartlib, que delimita uma terceira esfera para nossas averiguações. Essa terceira esfera se configura, pois Milenarismo significava, também, a iminência da redenção final, e muitos se sentiram compelidos a acelerar esse processo tanto quanto fosse possível. Nesse contexto surgiu um movimento singular que os estudiosos chamam de “Grupo de Hartlib”. Trata-se de uma vasta rede de intercâmbios, tecida entre 1630 e 1660, em torno aos “Três Estrangeiros”: o 
intelligencer6 germânico Samuel Hartlib (1600-1662), o pedagogo moravo Jan Amos Komensky, ou Comenius (1592-1670), e o escocês John Dury (1596-1680)7. Lembramos aqui, brevemente, que o construto “Grupo de Hartlib” e sua relação com as origens da ciência moderna é produto de uma síntese interpretativa, devida à ação sucessiva de George Turnbull, Hugh Redwald Trevor-Roper (Baron Dacre of Glanton) e Charles Webster. Num intervalo de 50 anos, entre 1920 e 1975, o primeiro redescobriu documentos pessoais de Hartlib, o segundo realizou uma leitura historicamente contextualizada e o último formulou a hipótese da intermediação fundamental de Hartlib na origem da ciência moderna, com base no contexto puritano (Greengrass et al., 2002, pp. 9-11). Voltando a nosso foco principal, para o trio composto por Hartlib, Comenius e Dury, a redenção demandava a unidade mais profunda e mais ampla de todos os aspectos da vida humana. E assim, realizam uma leitura peculiar do texto da Escritura Sagrada: esta ensinava que no estado edênico, e portanto, também no futuro estado de redenção final, a característica da humanidade consistia no domínio sobre a natureza. Esse objetivo se articulava perfeitamente com as teses de Francis Bacon, e com esses elementos começou a ser articulada uma ampla rede de intercâmbios, destinada a realizar na prática – e isso é o fundamental – a unificação dos mundos material e espiritual (Borchardt, 1990). Essa, de forma sintética, é a proposta da pansophia de Comenius. E um dos operadores essenciais nessa transformação, seria a ciência, em seu papel de portadora da chave da prosperidade. A função de Hartlib consistirá em catalisar a unificação, colocando em contato personagens que jamais se relacionariam espontaneamente entre si. Graças à articulação de uma vasta e complexa rede epistolar, Hartlib teria influenciado boa parte da Europa protestante. Essa rede incluía componentes comerciais, eclesiásticos, educativos, acadêmicos, diplomáticos e também familiares, em virtude das freqüentes migrações devidas a motivos econômicos ou político-religiosos (Hotson, 2005). Mas, como foi mencionado, um dos elementos que definem o Milenarismo inglês do século XVII é a tentativa de recriar o estado edênico de prosperidade material “aqui e agora” na Terra. Para tanto, um dos objetivos de Hartlib consistiu em difundir os saberes destinados a melhorar – e aqui a palavra de ordem é improvement – as condições de vida do homem comum, no exercício de suas atividades cotidianas. Essa é a esfera que circunscreve imediatamente a obra de Plattes.  
3.2 Ensaiando as condições de contorno 

Em síntese, o “Grupo de Hartlib” representa uma das possibilidades de interface entre Milenarismo e a nova ciência inglesa. A obra de Plattes seria uma das urdeduras desse tecido específico. Conforme 
                                                      
6 Intelligencer: agente para a difusão de inovações (Greengrass, 2000). 
7 O sucesso desses estrangeiros ter-se-ia devido ao relativo atrasso das universidades inglesas a respeito das germânicas nos 

séculos XVI e XVII (Hotson, 2002, pp. 31-32). 
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indicado, na instância presente, as origens da ciência moderna na Inglaterra postuladas na tese Weber-Merton não são suficientes para delimitar o espectro específico de nossa análise. Talvez por isso, documentos como os de Plattes foram classificados de formas tão distintas pelos diferentes autores. É só com referências a condições específicas de contorno que se pode compreender os documentos de Plattes. E não só compreendê-los, mas perceber que são representativos do período. O que permite compreender sua obra é o Milenarismo, com seu projeto de uma ciência útil e da difusão de conhecimentos até então considerados secretos. Todavia, a terceira esfera descrita só faz sentido se recortada e relacionada às outras duas esferas maiores, ou seja, criando efetivamente as condições de contorno. Em particular, nas duas obras de Plattes verificadas aqui, e de forma mais difusa em toda sua produção existente, reitera-se sua intenção primordial de educar as massas, ajudá-las a se tornar prósperas e, dessa forma, contribuir ao bem estar material do reino. Por isso, afirma de maneira explícita, uma e outra vez, que seu objetivo não consiste em enunciar teorias científicas, mas sempre que as menciona é apenas para fundamentar seu uso prático. Sempre em prol da meta final: acelerar a vinda do Reino de D-us na Terra8, superlativizando, derradeiramente, as preces de Geber: “benedectissimum ist D-us, sublimissimus, gloriosissimus, et omnipotentissimus et benedictissimus, fite ejus Nomen in 
secula seculorum” (Plattes, 1655, p. 88).  
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