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“Pensamento científico” e “ética da crença” em William Kingdon Clifford

Leonardo Rogério Miguel*

Em uma passagem extraída de uma biografia de Charles Darwin, lemos o seguinte: “Um cavalheiro
tinha certas obrigações; sua ciência sustentava certos valores. Aquela era uma época [...] em que ‘não o
conhecimento apenas, mas o caráter é poder, em que conhecimento sem caráter não pode procurar mais que
preeminência temporária e muito transitória’” (Desmond, Moore, 2007, p. 272, grifos nossos). Em poucas
palavras, o excerto explicita a importância da relação entre o conhecimento, o caráter do conhecedor, a
autoridade, seja epistêmica, seja moral, e a responsabilidade pública atribuída ao gentleman of science na
Inglaterra do século XIX. Tendo isso em vista, o objetivo desta comunicação é apresentar, em linhas gerais,
algumas ideias do matemático inglês William K. Clifford (1845-1879) acerca do papel daquilo que, aqui,
chamamos de “atitude científica”. Empregamos essa expressão para designar um modo de pensar e agir que
consiste no nexo entre o que Clifford entendia por pensamento científico e ética da crença. Através desse
objetivo, pretendemos mostrar a participação de William Clifford nos debates sobre a legitimação do
papel das ciências na cultura vitoriana. Trabalhamos com a hipótese de que a “atitude científica” de
Clifford caracteriza perfis, comportamentos, obrigações e valores que, embora possam ter o tipo de busca
científica pelo conhecimento como um modelo, seriam válidos para todo e qualquer cidadão ciente da
responsabilidade de suas crenças, decisões e ações na organização e na boa condução da sociedade em
que vive.

Convém observar que Clifford encontrava-se em meio a circunstâncias intelectuais e sociais que
foram determinantes para o estabelecimento das ciências na cultura vitoriana. Entre elas, destacamos as
seguintes: a “crise vitoriana da fé”, inflamada pelas investigações de cunho naturalista sobre as origens do
homem; a construção da comunidade científica moderna; as reformas educacionais motivadas pelo reco-
nhecimento da importância das ciências naturais tanto no currículo acadêmico das universidades quanto
na formação básica; o movimento pela profissionalização da atividade científica e a busca pela autonomia
desta em relação à autoridade da Igreja Anglicana, que controlava as mais importantes instituições educa-
cionais. Em suma, à época, as ciências naturais ainda lutavam por seu espaço, e isto exigia engajamento
cultural da parte dos praticantes interessados em fazer uma carreira científica. A participação de Clifford
nessas circunstâncias se deu não apenas como professor de matemática aplicada na University College de
Londres, mas também como prolífico divulgador da ciência para o público em geral. Por essa razão, lança-
mos mão de alguns de seus escritos populares na eleboração deste trabalho.

Conforme mencionado, para os nossos fins, as noções que assumimos como partes integrantes da
“atitude científica” de Clifford são “pensamento científico” e “ética da crença”.

* Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: miguel.leonardo@gmail.com



232

 Clifford afirma que o pensamento científico “[...] não quer dizer o pensamento sobre assuntos cien-
tíficos...”, tampouco a “habilidade técnica” para lidar com um conhecimento já adquirido e em aplicação.
Isto porque, em primeiro lugar, “não há assuntos científicos [pois o] assunto da ciência é o universo
humano, isto quer dizer, tudo o que é [...] ou pode estar relacionado ao homem” (Clifford, [1872] 1999, p. 2).
Todo e qualquer assunto seria, assim, de sua alçada, incluindo a moral – conforme veremos. E, em segundo
lugar, embora tanto o pensamento científico quanto a habilidade técnica empreguem a “experiência para
dirigir a ação humana”, a técnica está restrita às circunstâncias já conhecidas.

Clifford afirma que conhecer alguma coisa é saber lidar com um fenômeno em uma dada circunstân-
cia (ibidem, p. 4). Aqui, “lidar” (to deal with) pode ser entendido no sentido de saber discutir, agir ou se
comportar de certo modo diante de um determinado fenômeno. Nos termos do autor, para chegar a essa
“lida”, o pensamento científico segue uma “meta” e emprega um “instrumento” (ibidem, p. 5-7). A meta
consiste na “aplicação da experiência passada às novas circunstâncias”. As explicações científicas, afir-
ma Clifford, “descrevem o desconhecido e não familiar como sendo composto do conhecido e do familiar”
(ibidem, p. 18). Por sua vez, “o passo entre a experiência passada e a aplicação desta em diferentes
circunstâncias deve ser feito de acordo com a uniformidade na ordem dos eventos”. Assim sendo, aquilo
que ele chama de “uniformidade da natureza” é o instrumento do pensamento científico.

Clifford admite que essa uniformidade é uma suposição: a de que a ordem da natureza continuará a
mesma no futuro. O uso desse instrumento, diz o autor, “nos dá informação que transcende a nossa expe-
riência, nos torna aptos a inferir coisas que não vimos a partir de coisas que já vimos...” (ibidem, p. 7). A
expressão dessa uniformidade, ou regularidade, é a lei, a qual nos tornará aptos a fazer as previsões.
Contudo, Clifford limita os termos em que podemos falar que a uniformidade seja exata e universal. Aque-
las com a quais podemos trabalhar, tendo em vista das limitações da observação e da capacidade experi-
mental humana, têm o caráter de ser “praticamente exatas” e “praticamente universais” (ibidem, p. 7-14).
Em suas palavras: “o sentido prático é apenas bem aproximado, o quão aproximado, dependerá das cir-
cunstâncias [de observação e experimentação]”. A uniformidade deverá ser considerada exata na medida
em que baste para corrigir a experimentação. Conforme essa exatidão aumenta, maior será o rigor das
inferências. Por sua vez, alcançar o sentido teórico da exatidão “seria equivalente a uma observação ao
infinito”, enquanto o sentido teórico da universalidade dependeria da verdade das leis em todo e qualquer
caso, mas isto, diz Clifford, “é o que não conhecemos a respeito de qualquer lei” (ibidem, p. 12). No entanto,
ele não quer dizer que atingir esse conhecimento seja impossível para o homem, mas, sim, que tal conheci-
mento seria absolutamente diferente daqueles que os homens de seu tempo possuíam ou poderiam atingir
com os recursos experimentais existentes. Nesse limite, para o campo de ação e verificação humana, basta
reconhecer que a natureza é praticamente uniforme. A suposição da uniformidade na ordem dos eventos
também é, em seus termos, razoável (ibidem, p. 15), pois nos permite, ao menos, elaborar questões que
possam ser respondidas de forma inteligível.

Apesar da distinção entre pensamento científico e habilidade técnica, em outro momento, Clifford
afirma que a ciência, “embora aparentemente transformada em conhecimento puro [teórico], nunca deixou
de ser um ofício [craft]” (Clifford, [1875] 1879, p. 108). Ele explica: “não é o conhecimento em si que pode ser
corretamente chamado de ciência, mas o modo especial de se obter e usar o conhecimento” (idem). O “modo
especial” é aquele definido como “pensamento científico”, o qual consiste tanto na predisposição mental
de empregá-lo (o que exige alguma orientação educacional) quanto na capacidade de formular questões e
conceitos precisos, bem como nos métodos para investigar e responder às questões. O caráter público do
“pensamento científico”, dos métodos de pesquisa e dos processos experimentais é, para Clifford, o grande



233

trunfo do ideal de divulgação popular da ciência, uma vez que podem ser compartilhados e replicados por
toda e qualquer pessoa disposta a aprendê-los e efetivá-los.

A ciência, assim, é definida menos em termos de resultados que de método, a concepção de ciência
de Clifford enfatiza mais os meios que os fins daquela porque o conhecimento, isto é, o fim da atividade
científica, se transforma, é transitório, instável, de modo que seu conteúdo não pode ser tomado como
sendo definitivo. Mas algum elemento deveria ser estável, constante. Acreditamos que o exercício do pen-
samento científico seja esse elemento. Os meios, ou os processos operados pelo pensamento científico,
ganham maior peso, em primeiro lugar, porque, afirma Clifford, seria uma das capacidades que herdamos
da “tradição da humanidade”, capacidade que contribuiu para a sobrevivência e o aprimoramento do ser
humano. Em seus próprios termos: “o pensamento científico não é um acessório ou condição do progresso
humano, mas o progresso humano em si mesmo” (Clifford, [1872] 1999, p. 26-7). Em segundo lugar, o papel
dos meios é fundamental porque estes são comuns a todos os homens, garantindo assim que as experiên-
cias que proporcionam crenças e conhecimentos sejam acessíveis e possam ser reproduzidas. Em outros
termos, a “naturalização do método” supostamente daria à investigação o status de um “objetivo comum”
para o bem de todos os seres humanos, bem como garantiria a estabilidade da ciência em meio às transfor-
mações das ideias conforme as pesquisas científicas avançavam. De acordo com a sua visão evolucionista,
Clifford acreditava que as funções cognitivas da mente humana não são estáticas e imutáveis, pois estão
sujeitas ao crescimento e ao desenvolvimento graduais, tal como as características físicas e psicológicas.
E mais: o conhecimento e as ideias também variavam, se transformavam e se desenvolviam tal como
organismos vivos, que aparecem num determinado ambiente, entram em concorrência, procuram se adap-
tar e são “selecionados” ou não. Essa analogia com os organismos, ou em seus termos, a adoção da
“hipótese evolucionista”, embora não fosse então baseada em evidências suficientes, era metodologicamente
útil e interessante porque reforçava o caráter antidogmático, progressivo e coletivo da investigação cien-
tífica e da produção de saber.

Conforme mencionado, para Clifford a moral também era da alçada do pensamento científico. Nesta
ocasião, não trataremos daquilo que ele chamou de “bases científicas da moral”, mas do caráter moral, ou
ético1, do emprego do pensamento científico enquanto uma postura ou atitude intelectual. Ele chegou a
afirmar que “privar-nos do método científico é praticamente privar-nos da moral”. Veremos que essa
“moralização” da busca pela verdade estaria relacionada à defesa de um ethos da comunidade científica,
especialmente em razão do que Clifford chama de “o dever da investigação”, um compromisso, digamos,
ético-epistêmico com a busca rigorosa e honesta pela verdade, ou antes, pelas evidências que justifiquem
nossas crenças e as ações que estas motivam. A “meta” e o “instrumento” do pensamento científico entram
em ação até mesmo em casos que não estão diretamente relacionados às ciências naturais.

1 Clif ford não faz  uma d istinção explícita entre os ter mos “ética” e “moral”. Muitas v ezes, são termos
intercambiáveis.  Ambos f oram, por ele,  definidos como “a doutrina de um tipo especial de prazer ou
despr azer que é sentido pela mente humana ao contemplar certos cur sos de conduta, pelos quais são
vistos como certos ou errados, e de um desejo especial para fazer as coisas certas e evitar as erradas”. O
autor diz que: “As máximas da ética são recomendações ou comandos [...] Elas expressam o desejo imediato
de fazer a coisa certa por si mesma, e não em nome de qualquer outra coisa”. Outras noções de Clifford são
“senso moral” e “apetite moral”, a saber, respectivamente: “o prazer ou desprazer sentidos” e “o des ejo
correspondente para fazer o certo e evitar o errado”. Ambos existem e são sentidos pela consciência dos
homens, sendo comuns a todos (Clifford, 1879, p. 106-7).
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Em seu célebre ensaio “A Ética da Crença”, Clifford estabelece uma conexão entre epistemologia e
ética ao condenar como falha moral e epistemicamente grave sustentar uma crença e agir segundo esta sem
que se disponha de evidências suficientes. Em seus termos, “é errado sempre, seja onde for e para quem for,
acreditar em qualquer coisa sem evidências suficientes” (Clifford, [1877] 1999, p. 77). Partimos da hipóte-
se de que, nessa afirmação, o “erro” é tanto moral quanto epistêmico. Para Clifford, assim parece, o “dever
da investigação”, enquanto tarefa (obrigação) epistêmica e moral, exibiria a unidade entre o que chama-
mos de “valores epistêmicos” e “valores sociais”.

Aceitar ou rejeitar uma crença não é uma questão de fé, nem de vontade, tampouco de consolo
psicológico. Segundo Clifford, era um dever de cada indivíduo investigar e estar disposto a criticar e,
quando necessário, a abandonar as crenças que acalenta caso esteja diante da dúvida e na ausência de
evidências suficientes. O autor afirma que crença “é um artifício de nossa constituição mental, pelo qual
várias sensações e grupos de sensações são conectados a várias ações ou grupos de ações”. Especifica-
mente em “A Ética da Crença”, ele diz que as crenças são inseparáveis das ações, pois aquelas são os “elos
entre a sensação e a ação” e “ajudam a unir os homens, a fortalecer e direcionar suas ações comuns”
(ibidem, p. 73-7). Enquanto condições para o conhecimento, as crenças possuem o mesmo papel deste: o de
nos levar à ação.

O cuidado com as crenças, para Clifford, está relacionado ao fato de elas se expressarem através
das ações de agentes “crédulos”, ações cujas consequências podem vir a ser prejudiciais. Segundo Clifford,
o “crédulo” é uma figura epistêmica e moralmente negativa, pois é aquele que não se abre às críticas,
suprime a dúvida, foge das discussões que põem em xeque suas crenças, afasta as pessoas e outros meios
de investigação, muitas vezes porque tem medo de perder o suposto poder oferecido por aquilo que acredi-
ta ser verdadeiro e/ou por temer o desmoronamento da autoridade intelectual e moral a qual se submete.
Numa passagem, Clifford diz que “[o] perigo para a sociedade não é tão-somente que possa vir a crer em
coisas erradas, embora isto já seja ruim o suficiente, mas que venha a se tornar crédula e perder o hábito
de testar as coisas e de investigá-las” (ibidem, p. 76). Por mais triviais, fragmentadas e inofensivas que
possam ser, as crenças devem ser diligentemente observadas, pois a credulidade em questões menores
prepara a mente para a credulidade em questões de maior importância. Ou seja, vira um mau hábito, uma
atitude negativa. Assim, abraçar crenças que se mostram falsas diante da evidência não é somente um erro
epistêmico privado, mas também um erro moral com graves repercussões públicas. Por isso, critica de
forma veemente o erro (a conduta crédula, desonesta e hedionda, diria ele) de se “alimentar crenças
encobrindo a dúvida e evitando a investigação”. Ao falar no “perigo para a sociedade”, Clifford enfatiza o
caráter público das crenças. Isto porque, ele diz, “[a] Crença, aquela sagrada faculdade que exorta as
decisões de nossa vontade e une em um trabalho harmônico todas as energias compactadas de nosso ser,
é nossa não por nós mesmos, mas para a humanidade” (ibidem, p. 74).

O nexo entre crença e ação é observado a partir não apenas da verdade ou da falsidade das crenças,
mas, antes, da conduta da pessoa que as abraça, bem como da maneira como a mesma chegou à aceitação
ou à rejeição da crença2. Clifford reconhece que uma crença não avaliada possa, “apesar de tudo”, vir a ser
verdadeira ou levar ações inofensívas; no entanto, isto não exime o agente de sua falha para com a obriga-

2 “A questão sobre certo e errado tem a ver com a origem da crença, e não com o conteúdo desta; não [diz
respeito] ao que ela era, mas como alguém a concebeu; não [importa] se ela veio a se mostrar verdadeira
ou f alsa, mas se ele [o agente]  teve o direito de acreditar na evidência tal como es tava diante dele”
(Clifford, 1999c, p. 71).
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ção da investigação. Mais uma vez, aparece a primazia dos meios em relação aos fins da investigação. Ou
melhor, não há exatamente uma distinção entre meios e fins, pois, nas palavras de Jacob Bronowski
(Bronowski, 1979, p. 71-2), se falharmos em relação ao primeiro, “contaminamo-nos a nós mesmos e aos
nossos fins”.

A atenção recai, portanto, sobre o agente e, conforme mencionado, sobre os meios para aceitar ou
rejeitar crenças à luz das evidências disponíveis. Tendo em vista que nem sempre é possível ter acesso
direto àquilo que nos informam, ou antes, às evidências disto, Clifford diz que não é necessário pendermos
para o ceticismo e a inação. A ação primordial consiste no hábito da investigação concienciosa. E podemos
começar com perguntas razoáveis, tais como: “Por que e como podemos crer naquilo que vai além de nossa
experiência?” e “Como podemos avaliar o testemunho alheio?”

No ensaio em questão, Clifford exibe, como um grande exemplo, as diferenças entre os dois tipos de
discurso de autoridade em conflito naquele momento: o religioso e o científico. Nesse momento, ele apro-
veita para reforçar as características do que é ser cientista, como tornar-se um e de como fazer ciência. Ele
apresenta a seus ouvintes critérios simples e práticos a serem adotados quando diante do “profeta”, do
pastor, do cientista, enfim, diante de qualquer um. Através desse recurso, parece tentar mostrar às pessoas
o modo como poderiam contribuir na produção de saberes e para o desenvolvimento de uma boa sociedade.

De forma resumida, ele diz que, para termos o “direito de crer” no testemunho alheio, precisamos ter
bases razoáveis para confiar na (1) veracidade, que tem a ver com a atitude da testemunha em tentar falar
a verdade, na medida em que a conhece; (2) no conhecimento, isto é, questionar se ele teve oportunidade e
circunstâncias para conhecer a verdade sobre o assunto do qual fala; e, finalmente, (3) no julgamento,
observar se, ao chegar às conclusões que afirma, a testemunha fez uso apropriado das oportunidades que
teve (Clifford, [1877] 1999, p. 79-80). Há, então, relações entre caráter, recusos intelectuais e materiais,
competência e responsabilidade.

O autor ainda lança quatro perguntas simples, mas importantes a serem feitas a quem atribui peso
de autoridade a seu testemunho: “Ele é desonesto (ou mentiroso)?”; “Ele pode estar errado?”; “Como ele
pode saber que sua forte convicção sobre aquilo que diz não é um erro?” e “Que meios poderia ter para
conhecer ‘x’?”. Para Clifford, o fato de algumas pessoas ficarem satisfeitas com a resposta negativa à
primeira pergunta é um problema e, geralmente, é o caso das pessoas que creem nos “profetas”. No caso da
relação entre cientistas, bem como da relação entre este e os não especialistas, por mais que a “veracida-
de” exiba o bom caráter do sujeito, podendo ser uma boa evidência de que a pessoa foi “honesta e falou a
verdade até onde poderia conhecê-la [...],” isto “não é evidência alguma de que a pessoa sabia a verdade”.
É preciso ter um mínimo de informação sobre as circunstâncias, oportunidades, as condições práticas e a
formação da testemunha. Portanto, embora a motivação e a maneira sincera com a qual o sujeito abraça e
transmite suas crenças seja parte importante na avaliação, as evidências e a atenção aos meios para
buscá-las e averiguá-las possuem maior peso (ibidem, p. 79-86).

A sugestão de Clifford é a de que a postura dos cientistas é socialmente mais adequada que a dos
“profetas”, embora estes possam ser mais carismáticos e possuírem maior traquejo social. Lançando mão
das características que os distinguem, ele direciona a argumentação para a importância da educação em
ciências. Clifford diz: “Ele [o estudante] aprende a fazer coisas, e não a achar que sabe coisas; [aprende] a
usar instrumentos e a fazer questões, e não a aceitar [passivamente] um enunciado tradicional” (ibidem, p.
91). Contudo, essa educação não é a que fará de todo cidadão um cientista, mas aquela que oferecerá
instrução suficiente para mostrar o valor dos hábitos de questionamento e investigação, tais como a
objetividade, o autocontrole, a autocrítica, a abertura para críticas de seus pares e, acima de tudo, o
espírito de trabalho coletivo. Empregando as palavras do Prof. Antonio Augusto Videira, a educação científica
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também desempenharia um papel relevante no surgimento de um sentimento coletivo entre os seres huma-
nos. Esse seria um dos papéis políticos da ciência.

Essas considerações que observamos em Clifford, assim entendemos, faziam parte da estratégia na
luta pela plena inserção da ciência na cultura vitorina. A respeito disso, convém mencionar que, nos
termos do historiador Iwan Morus, havia uma “política da filosofia natural” em curso desde o século XVII,
da qual, não é incorreto afirmar, Clifford e seus pares foram herdeiros. Citando Morus: “Todos [os filósofos
naturais dos séculos XVII e XVIII] concordavam que a organização do conhecimento tinha ressonância
política. Isto era assim porque a ordem social das coisas era amplamente considerada como um reflexo da
ordem natural” (Morus, 2005, p. 14). Complementando, nos termos de outro historiador da ciência, Steven
Shapin, “o que se concebe como uma boa sociedade está intimimamente vinculado com o modo como as
pessoas reconhecem o que seja um bom conhecimento” (Shapin, 2010, p. 47).

Eis, então, o que seria o peso da responsabilidade dos homens de ciência, os quais se dedicavam a
desvendar a natureza. Mesmo que eles não fossem os líderes da sociedade, enquanto cidadãos, deveriam
orientar as futuras lideranças não apenas com quantidade de conhecimento que possuíam, mas, também,
em especial, com a postura e os valores “ético-epistêmicos” do hábito mental desenvolvido pelo pensamen-
to científico. Assim sendo, nas entrelinhas de “A Ética da Crença” (e de outros escritos de Clifford) está
contida a recomedação do autor a seus próprios pares para que nutram constantemente e incentivem a
prática do comportamento científico descritas até aqui, pois destas dependeriam o valor e o apreço social
pela ciência bem como pelo lugar e o papel daqueles que a abraçaram como uma carreira profissional.

 Concluíndo, nesta ocasião não tivemos a pretensão de defender ou criticar os pressupostos, as
posições e as concepções de Clifford. Apropriando-nos de uma pergunta clássica, a intenção central foi
retomar o questionamento a respeito do modo como os cientistas encaravam “o significado da ciência no
contexto da vida humana e o seu valor”. Mais especificamente tendo em vista os problemas prementes em
seu tempo, parte de uma possível resposta a essa pergunta passava pela definição e pela compreensão do
que significava ser um cientista. Embora não seja nosso objetivo tocar nem aprofundar o assunto agora,
essa retomada nos parece interessante como uma pequena contribuição no desenvolvimento de respostas
a outras perguntas suscitadas pelo excerto da biografia de Darwin que citamos no início, a saber: “Como e
por que as pessoas e suas virtudes importam no fazer e na autoridade do conhecimento científico?”; “Que
relações se dão entre a autoridade do conhecimento e o caráter do conhecedor?” (Shapin, 2008, p. xvi).
Levando-se em conta tanto essas perguntas quanto algumas das posições de Clifford, não nos parece
incorreto sugerir que a busca por possíveis respostas terá que considerar a tese de que critérios puramente
lógicos e epistemológicos, bem como a produção tecnológica, nunca foram suficientes para explicar e
sustentar tal autoridade, especialmente quando há uma agenda política em jogo, quando, enfim, a pergunta
ainda é: De que maneira a prática científica e a ciência, enquanto instituição, podem auxiliar nas decisões
sobre como vamos viver sem nos aniquilarmos mutuamente?
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