
Weber, Ciência como vocação 

Referência do texto base: WEBER, Max. “A Ciência como vocação”. In: ____ Ciência e política. Duas 

vocações. 16ª ed. tradução de Leônidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. – São Paulo: Editora 

Cultrix, 2000. 

Temas: mudança da estrutura do ensino superior alemão; significado da ciência; vocação científica; 

especialização; ciência sem pressupostos, desencantamento do mundo; função e dever-vocacional da 

docência  

Problema:Analisar  ciência como vocação (alsBeruf) e o próprio sentido de ciência num contexto de 

desencantamento do mundo e mudança estrutural  (e na essência) do sistema de ensino alemão 

Objetivos: 

1. Comparar os sistemas de ensino germânico e estadunidense

2. A partir de 1, demonstrar a continua americanização do sistema de ensino alemão

3. Destacar o papel do acaso na escolha dos professores universitários

4. Esclarecer a relação entre ciência, vocação e especialização

5. Questionar o significado da própria ciência entre a especialidade e a efemeridade da obra

cientifica (progresso)

6. Questionar como seria possível combinar formação (Bildung) com os limites de uma

especialização crescente nas universidades e indagar sobre o papel do docente neste

contexto

7. Apontar as reais contribuições da ciência moderna

I 

Segundo Friedrich Tenbruck, a conferência - que deu origem ao livro Ciência e política: Duas 

vocações - “não foi escrita para especialistas  e trata menos de ciência do que da situação 

espiritual das pessoas em uma civilização fundada na ciência. A conferência diz respeito à 

compreensão do homem moderno que deseja ganhar clareza sobre si e seu tempo”  

Weber começa a conferencia  se indagando sobre as perspectivas de alguém que se dedica à 

academia, fazendo uma comparação com os EUA. Na Alemanha O Privatdozent começa sua 

carreira sem um salario fixo, recebendo apenas as remunerações pagas pelos estudantes que 

participam de seus cursos. Nos EUA, os assistentes recebem um modesto salário do nível de um 

operário. Por força 
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da hierarquia acadêmica, o Privatdozent dá menos aulas, sobrando mais tempo, como consequência, 

para a concentração nos trabalhos individuais. Os assistentes, por outro lado, pela remuneração, 

devem cumprir um grande nível de horas, mas podem ser demitidos a qualquer momento, 

necessitando de “salas cheias” como evidencia de sua eficiência.  

O desenvolvimento recente da academia alemã, à sua época, levou a uma crescente 

orientação segundo padrões americanas.  As pesquisas em ciências exatas e biológicas 

por demandarem muitos recursos se transformaram em empresas de “capitalismo 

estatal”, o pesquisador, como o proletário, é privado dos meios de produção e passa a depender 

da liberação de recursos pelo diretor.  “ A antiga organização universitária é uma ficção no espírito e 

na estrutura”. 

Nem sempre é possível se tornar professor de uma Universidade por meio de suasqualidades 

pessoais, o papel do acaso e cooperação humana pode ser decisivo.“Não seria justo culpar as 

inadequações pessoais das congregações ou dos funcionários dosministérios de educação pelo fato 

de que tantas mediocridades desempenhem papel tãodestacado nas universidades”. 

Weber faz, então, uma analogia do processo de habilitação com a escolha dos papas e as 

eleições americanas para presidente: o favorito nunca é selecionado. Apesar disso, ele dá seu 

próprio testemunho da “boa vontade” de seus colegas de evitar razões não-objetivas nas 

nomeações. Mas essa deficiência operada por vontade coletiva não explica o acaso,  ela deve ser 

buscada no duplo aspecto da docência: a de cientista e professor. 

Nem todo bom pesquisador é um bom professor como nem todo bom professor é um bom 

professor. E essa questão se coloca no momento das nomeações. Os discentes, ao frequentarem 

os cursos, encolhem-nos, muitas vezes, por motivos diversos ao rigor cientifico do professor. E 

com a crescente necessidade das universidades de angariar contribuições estudantis, “a obsessão 

da sala de aula cheia”, reflexo da dita americanização. Este acaba um critério objetivo na 

nomeação. “ A vida cientifica é entregue ao acaso 

A partir do problema das nomeações na habilitação, Weber levanta a questão da verdadeira 

vocação cientifica 

A ciência e a erudição exigem a vocação de quem a elas se dedica, isso pressupõe 

umaaristocracia intelectual fundada na dedicação ao saber e à pesquisa. “Aquele a quem falta 

a capacidade de  pôr antolhos em si mesmo e deconvencer-se de que o destino de sua alma 

depende de ser correta sua interpretaçãoparticular de determinada passagem de um 

manuscrito estará sempre alheio à ciência e àerudição”.É preciso também uma paixão para 

realizar seu trabalho com dedicação, mas, esta paixãoou inspiração não garantem resultados, 

“mas são pré-requisitos de um trabalho científico”. 
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Novamente a questão da americanização é levantada, só aquele que se colo  a serviço da sua cauda 

pura e simplesmente possui no mundo da ciência personalidade, aqueles que se fazem seu 

trabalho científico pensando no sucesso, em “ como poderei ser coisa diversa que um 

mero especialista”, não age diferente de um empresário, de um “homem técnico”.  

Com a crescente especialização das ciências particulares, a vocação cientifica é determinada 

também pelo grau de especialização. . “Em nosso tempo, a obra verdadeiramente definitiva 

e importante é sempre obra de especialista” O destino do trabalho científico é um dia ser 

ultrapassado e tornar-se obsoleto, na era do progresso, da qual a ciência é parte e motor; esse é o 

seu significado. 

II Sentido da ciência, desencantamento do mundo, progresso como processo 

A racionalização, a intelectualização e o desencantamento do mundo caracterizam a 

nossaépoca. O progresso científico é parte desse processo de racionalização. “Sabemos ou 

acreditamos que, a qualquer instante poderíamos, bastando que oquiséssemos provar que não 

existe, em princípio, nenhum poder misterioso e imprevisívelno decurso de nossa vida, ou, em outras 

palavras, que podemos dominar tudo por meio docálculo. Isto significa que o mundo foi 

desencantado. Já não precisamos recorrer a meiosmágicos para dominar espíritos e exorcizá-

los, como fazia o selvagem que acreditava naexistência de poderes misteriosos. Podemos 

recorrer à técnica e ao cálculo. vinculado à descoberta renascentista da “experiência racional” 

elevada ao nívelde pesquisa. Mas há um outro lado, na modernidade não conhecemos os 

instrumentos que utilizamos, não sabemos, por exemplo, a não ser que sejamos um engenheiro, 

como funciona um trem, diferente do selvagem. “A racionalização não significa um crescente 

conhecimento do das condições que nos cercam”, mas apenas a possibilidade de previsão.  

Este processo de intelectualização – segundo Tolstoi – muda a maneira do homem encarara vida e 

a morte. A morte “não tinha mais sentido na medida em que a vida está imersa noprogresso 

imanente, destituído de qualquer finalidade”. A vida se torna um processo. Por isso,  pode-se 

morrer cansado da vida, mas nunca com a sensação de uma “vida plena” 

O progresso como processo também se relaciona ao problema do significado da ciência. “Por que 

levantamos avante uma atividadeque jamais se completará? Podemos dizer que... por motivos 

meramente práticos,tecnológicos,... para sermos capazes de orientar nossa conduta prática 

segunda asexpectativas que a análise científica coloca a nosso dispor”... Mas, isso só tem 

algumsentido para o homem de ação. Qual a atitude do próprio cientista e erudito para com 

a suaprofissão? “Esse 
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sustenta que continua na ciência ‘por ela mesma’”, pelo que julga estarrealizando de significativo com 

suas criações sempre fadadas a ser tornar obsoletas. 

Na Alegoria da Caverna, o sol representa a verdade da ciência, cujo objetivo é o ser 

verdadeiro, não apenas as aparências. Se isso ainda teve sentido no inicio do racionalismo 

moderno, hoje não mais. É “libertando-nos do intelectualismo da ciência é que podemos 

apreender nossa própria natureza em geral. Há uma inversão do mito da caverna. E justamente a 

ciência que extirpa os significados do mundo. 

Destruída a ilusão do poder levar à “verdade”, pergunta-se qual o sentido da ciência 

comovocação? Segundo Tolstói: “A ciência não tem sentido porque não responde à nossa 

pergunta,a única pergunta importante para nós: o que devemos fazer e como devemos viver?” Hoje 

oque há de mais problemático sobre a ciência são os seus propósitos, “ainda que o resultado 

aque o trabalho científico leva seja importante em si, isto é, mereça ser conhecido... 

essepressuposto escapa a qualquer demonstração por meios científicos – ou seja, a ciência só 

podeser interpretada com referência ao significado último, o qual podemos rejeitar ou 

aceitar,dependendo da nossa posição com relação ao sentido da vida”. 

A partir dessa rejeição ou adesão dos resultados das ciências, Weber destaca o papel do 

professor.   O professor deve ter a ambição e mesmo o dever de não tomar partido . “ O profeta e 

o demagogo estão deslocados de uma cátedra universitária”. “Constituem dois fatos 

heterogêneos a determinação dos fatos e a determinação das estruturas ligadas ao valor”. O 

estudante não tem espaço de fala na sala de aula, ele não pode criticar as posições do professor, 

se este quiser que fale num espaço público aonde possa haver contra-respostas e discussão.   

Mas há um problema na juventude alemã, segundo Weber, ela“espera encontrar nos 

professores um líder e não um professor, frequentamos cursos esperando ouvir coisa diferente 

das análises e determinações de fatos.“O jovem norte-americano faz do seu professor uma idéia 

simples: é aquele que lhe vendeconhecimentos e métodos em troca do dinheiro pago pelo pai... 

nada além disso... Não lheocorreria que seu professor pudesse vender-lhe ‘concepções de 

mundo’, ou regras válidas paraa conduta de vida”. Os alemães rejeitam uma concepção deste tipo 

com as consequências positivas e negativas disto.  

“A ciência é, atualmente, uma ‘vocação’ alicerçada na especialização e posta ao serviço 

deuma tomada de consciência de nós mesmos e dos conhecimentos das relações 

objetivas”.Não existem profetas ou professores mestres da verdade, e “só o discípulo faz 

legitimamenteo “sacrifício em favor do profeta, como só o crente o faz em favor da Igreja”. 
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III - Resposta para a pergunta: “que contribuição real e positiva traz a ciência para a vida 

prática epessoal?” 

O outrocerne da conferência é a pergunta “qual o sentido da ciência?”.  Weber expressa sua dúvida 

em relação ao sentido da ciência. A ciência exigia o fim das ilusões de sentido, uma vez que estava 

intimamente ligada ao progresso e o progresso não tinha fim; renovava-se nele mesmo.  

a) “A ciência coloca naturalmente à nossa disposição certo número de conhecimentosque nos

permitem dominar tecnicamente a vida por meio da previsão, tanto no que serefere à esfera

das coisas exteriores como ao campo da atividade dos homens”.

b) “A ciência pode contribuir com... métodos de pensamento, instrumentos técnicos

etreinamento científico”.

c) “A ciência contribui para a clareza. Na medida em que isso ocorre, podemos afirmar o

seguinte: na prática, podeis tomar esta ou aquela posição em relação a um problema devalor

simplificando; pensai, por favor, nos fenômenos sociais, por exemplo”.

“Os cientistas podem – e devem – mostrar que tal posição adotada deriva, logicamente e 

comtoda a clareza, quanto ao seu significado, de uma visão última e básica do mundo. 

Umatomada de posição pode derivar de uma visão única do mundo ou de várias, diferentes 

entresi... Se estivermos, portanto, enquanto cientistas, à altura da tarefa que nos incumbe (o 

queevidentemente, é preciso aqui supor), podemos compelir uma pessoa a dar-se conta do 

sentidoúltimo de seus próprios atos ou, quando menos, ajudá-la em tal sentido. Parece-me 

que esteresultado não é desprezível, mesmo no que diz respeito a vida pessoal”. 
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